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De zomer is eindelijk begonnen en dat betekend dat wij allemaal maar wat graag buiten zijn. Het voordeel is dat je dan
gezonde inspiratie opdoet in de buitenlucht. Ik ben er weer op
uitgetrokken en kwam in mijn reizen een zeer excentriek persoon tegen die een autofabriek heeft in Riga. Daarnaast was
Maarten Jan getuige van “Kunst in het Volkspark” in Enschede.

Kortom, het is weer een vol magazine geworden die heerlijk
te lezen is vanaf je strandstoel. Bij deze wil ik u er wel op
attenderen dat de huidige generatie tablets nog niet bestand
is tegen water en zand, dus voorzichtig.
Ik zeg genieten en veel leesplezier

Ook heeft ons bedrijf niet stil gestaan en mogen wij ons team
uitbreiden met de expertise van Frederik die Piet Boon de
hemd van het lijf heeft gevraagd. Met de zomer komen ook
de feestjes en daar hoort ook het jaarlijkse event de Gumball
3000 bij. Lengers Yachts heeft een primeur gelanceerd en
oh wat was het gezellig vertoeven in Knokke aan zee bij de
Scapa Polo Beach Games.

Is getekend,
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Ser Mooij

Het land van tradities
Tradities
Engeland, het land waar de tijd soms stil lijkt te staan…

Eén van de eerste Engelse gewoontes die Europeanen tegenkomen tijdens een bezoek aan Engeland is het onvermijdelijk links rijden, het is toch altijd even wennen. Laten we
ook het typische Engelse ontbijt niet vergeten en de Fish &
chips die ‘lekker ‘ uit een krant wordt gegeten.
Stonehenge, oude kastelen en mooie landhuizen met romantisch aangelegde tuinen en slingerende weggetjes kom je
buiten de grote steden bijna overal tegen. Tradities hebben
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in Engeland een bijzondere waarde en zullen ook nooit
verdwijnen. Deze mooie oude tradities zijn terug te vinden
in het ruime aanbod sporten die op elders in Europa veel
minder groots zijn, zoals rugby, croquet, bowls en fox hunting. In het voorjaar maakt Engeland zich weer op voor nog
een Britse traditie; het cricketseizoen. Langs de rand van ‘the
cricketground’ met een picknickmand, sandwiches en een
fles Pimms Nr. 1 de dag in alle rust doorbrengen, is voor veel
Engelsen een dag die bijna niet Britser kan zijn.

In Londen ligt, volgens kenners, de mooiste Cricket Ground
ter wereld. Op deze fantastische locatie heeft de Marylebone
Cricket Club haar thuishaven. De Marylebone Cricket Club
(MCC) werd in 1787 opgericht. De club is gevestigd op
Lord’s Cricket Ground (afgekort als Lord’s) in de wijk St John’s
Wood. Het stadion is van de club Marlylebone Cricket Club
(MCC), tevens ook de thuishaven van ECB (cricketbond van
Engeland en Wales), de ECC (Europese cricketbond) en tot
2005 ook de thuishaven van de International Cricket Council.

Lidmaatschap is helaas niet
voor iedereen
De wachtlijst voor lidmaatschap is toegankelijk wanneer men
door minstens 3 leden wordt voorgedragen, waarbij elk lid
maximaal eenmaal per jaar een toekomstig lid kan voordragen. Daarnaast dient de voordracht te worden gesteund door
iemand in de (deel)besturen of commissies van MCC. Als
aan deze eisen wordt voldaan, komt men op de wachtlijst
die momenteel ongeveer 20 jaar lang is. In bepaalde bijzondere gevallen kan de wachttijd worden beperkt. De ledenlijst bestaat vooral uit personen die veel met cricket te maken
hebben, zoals professionele oud-cricketers. Er zijn
echter ook enkele niet-cricketers lid van de
club, zoals David Cameron en koningin
Elizabeth.
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De rijke geschiedenis van
Lord’s Cricket Ground
Lord’s wordt vaak ook wel ‘the home of cricket’ genoemd en
telt op dit moment ongeveer 18.000 leden. Er zijn in de geschiedenis drie Lord’s Cricket Grounds geweest. Het origineel
werd gesticht door Thomas Lord in 1787 op Dorset Square
in Marylebone (een wijk in Londen). De eerste normale cricketwedstrijd die op Lord’s gespeeld werd, was een jaarlijkse
wedstrijd tussen de scholen Eton en Harrow in 1805. In 1810
werd Lord’s verplaatst naar een park, dat daar al in 1814
weer moest vertrekken omdat daar een kanaal moest worden
gegraven. Vanaf 1814 ligt Lord’s op zijn huidige plaats.

Alcohol
In 2005 besloot de ICC een verbod in te voeren op het
van huis meenemen van alcoholische consumpties tijdens
alle internationale cricketwedstrijden. De MCC weigerde
dit verbod uit te voeren, omdat het meenemen van alcoholische consumpties een traditie zou zijn. Daarop volgde
een conflict tussen de ICC en MCC. De International Cricket Council besloot uiteindelijk om een uitzondering op de
reglementen te maken voor de Marylebone Cricket Club.

I Basis voor het Engelse elftal
In het begin van de twintigste eeuw richtte de Marylebone
Cricket Club het Engelse cricketelftal op. Het Engelse nationale team droeg tot en met 1977 officieel de naam Marylebone Cricket Club, pas daarna stapte het officieel van deze
naam af. Tot 1997 droegen zij de rood met gele tenues van
MCC.
Vrouwen niet echt welkom
Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is er veel discussie
over het beleid van de club ten aanzien van vrouwen. In
februari 1998 werd een voorstel om vrouwen toe te laten
nog verworpen, maar in september 1998 werd een soortgelijk voorstel aangenomen. Sindsdien zijn er zes vrouwen
lid geworden van MCC. Vijf van deze zes vrouwen mogen
echter tot op de dag van vandaag tijdens wedstrijden geen
zitting nemen op de plaatsen voor MCC-leden. Het enige
vrouwelijke MCC-lid dat wel op deze plaatsen mag zitten, is
koningin Elizabeth.
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Door: Maarten Jan Jordaan

Al tien jaar marktleider op het gebied
								 van preventief onderzoek
De Total Body Scan kost op dit moment € 890,-. Lezers van
Aspicio Luxuria magazine ontvangen 10% korting op het onderzoeksbedrag. Voor meer informatie over de onderzoeken kunt u
terecht op www.prescan.nl kunt u contact opnemen met Prescan

www.prescan.nl

via 074 255 9255.
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31. Rij impressi
Audi R8 artikel

DARTZ
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Vanzelf weer mooi
Mooi
Als iets zo lelijk is dan wordt het ....

Als iets zo lelijk is dan wordt het vanzelf weer mooi. Dat is ook
wel een beetje zo met de voertuigen van DARTZ. De DARTZ
PROMBRON kreeg vooral bekendheid door haar optreden
in de laatste film van Bruce Willis “A good day to Die Hard”.
De historie van dit “ijzersterke” merk gaat echter veel verder
terug. Het begon ooit met de Russo Baltische wagenfabriek
die in 1874 was opgericht in Riga, destijds het industriële hart
van het Russische rijk.
In 1912 hadden ze inmiddels zo’n 128 auto’s geproduceerd
dus kan men spreken van enige ervaring. Dit was ook het jaar
dat de “RUSSOBALTIQUE” als eerste finishte in de Monaco
Rally en het jaar dat de Russische Tsaar Nikolai de 2e de
RUSSOBALT bestelde voor het Russische leger. In 1915 werd
de hele fabriek verhuist naar St. Petersburg en in 1922 werd
de naam veranderd naar “PROMBRON”. Na ruim 100 jaar
ervaring is deze fabriek in Riga sinds eind jaren 80 weer gevuld met het Russische ijzer waar de medewerkers zo trots op
zijn. Onder de naam DARTZ MOTOR COMPANY heeft eigenaar Leonard Yankelovich nieuw leven geblazen in het oude
vakmanschap en wordt er hard gewerkt in deze fabriek aan
het meest luxe pantservoertuig dat er op deze planeet te vinden
is. Dus Hummer.....; ‘Eat your hart out want hier is de DARTZ ‘

9
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Het verschil tussen de DARTZ en andere gepantserde voertuigen is toch wel dat deze af fabriek al opgebouwd is uit
gepantserde onderdelen. Neem bijvoorbeeld de luxe merken
zoals Mercedes, Rangerover of Hummer. Deze worden achteraf voorzien van bepantsering terwijl dit bij Dartz al in de
basis zit. Voordeel? Laat je er maar eens in opblazen…..

I Vergelijkbaar met een legertank
De DARTZ is het snelste zwaar gepantserde all road voertuig
in de wereld. Met de unieke pantser bescherming van niveau
B2 tot het hoogste bepantseringsniveau B7. Dit betekent bescherming van 12,7mm gehard plaatstaal waar je met een
zwaar machinegeweer of bazooka nog niet doorheen komt.
Dit niveau is op bijna geen enkel ander luxe voertuig te krijgen
en wordt over het algemeen alleen gebruikt in de wat lichtere
tanks die menig leger bezit. In de voertuigen van DARTZ zitten
veel GM componenten, inclusief de 8.1l, 400PK of de 6.0L
Vortek motor. Nu is dit natuurlijk wel nodig om al dat staal in
beweging te krijgen en nee, hij is er niet als A label voor de
zuinigerds onder ons….
Onder de clientèle van DARTZ vind je over het algemeen de
rich and famous. Dit vanwege het feit dat Yankelovich niet
zo moeilijk doet om de auto’s volledig te customizen naar de
wens van de klant. Zo zijn er voertuigen die rondrijden met
een bad of met hier en daar wat diamanten verwerkt. Het
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meest extreme was toch wel dat een klant een DARTZ PROMBRON bestelde met de zwaarste bepantsering en van binnen
moest het een luxe slaapkamer worden. Tja, ook daar hebben
de jongens van DARTZ geen moeite mee.
De meest spectaculaire scene in de film “A good day to die
Hard” is toch wel de scene met de Dartz, maar daarvoor had
de Dartz ook al een filmdebuut in “The Dictator” met Sacha
Baron Cohen, waarin Sacha werd rondgereden in de DARTZ
Aladeen Prombron, een goud gecoate versie. Deze gouden
koets is te koop voor zo’n 500.000 dollar, koopje dus…
Nu is het inmiddels bekend dat DARTZ elk jaar wel weer met
een exorbitant model komt. Ook dit jaar heeft het team onder
leiding van Yankelovich dit gedaan maar dan ouderwets op
z’n Russisch. Leonard Yankelovich heeft er persoonlijk voor gezorgd dat wij volledig inzage kregen in de meest dure SUV
van dit moment, namelijk de……

I Dartz black snake
Deze meest extreme SUV uit de DARTZ familie is volgens het
bedrijf eigenlijk gebaseerd op de Mercedes-Benz GL 63
AMG en het model is het eerste non-pantservoertuig van de
firma. De DARTZ black snake is ontworpen met het oog om
het jaar van de slang te herdenken en is in China gelanceerd.
Het model heeft een zogenaamd boxy design en de aluminium body wordt met de “Kapsula” technologie vervaardigd
zoals vroeger gebruikt op Stalins pantserwagen.

Optioneel is een Black Snake motorkap embleem, deze wordt gemaakt
door Smolensk Kristall, die 50 jaar ervaring heeft in het vervaardigen van
de meest exclusieve diamanten.

De radiator grill heeft gouden spijlen en het Dartz logo is uitgevoerd met diamanten. De billenpartij heeft als uniek stuk een
titanium uitlaat in de vorm van een driehoek. Het dashboard,
de armsteunen en de deurpanelen zijn vervaardigd van
slangenleer met ingelegde houtaccenten en de hoofdsteunen
zijn voorzien van vorstelijke monogrammen die terug doen
denken aan de tijd van de tsaren. De stoelen zijn verkrijgbaar
in de meest exotische leersoorten en deze leersoorten worden
doorgevoerd tot aan de vloermatten.

De DARTZ Black Snake kent een uiterst
verfijnd speakersysteem van Bang &
Olufsen. In het interieur bevinden zich
14 actieve speakers van dit topmerk,
die zorgen voor zo’n 1200 watt aan
muziek.

Deze motor geeft de DARTZ 557pk en zorgt ervoor dat deze
tank in 4,9s op de 100km/u is. Met 760nm kun je zonder
enige moeite je sleurhut een heuvel op trekken. Daarnaast is
er ook nog een selectie aan Asanti velgen beschikbaar voor
het paradepaardje van DARTZ. Het wiel kan op verschillende
manieren worden ingekleurd van standaard chroom tot 24
karaat goud.
U zult begrijpen dat deze auto niet het prijsniveau heeft van
de gemiddelde middenklasser. Vanaf het moment dat de aanbetaling van 70% gedaan is, duurt het 4 tot 8 maanden om
de DARTZ BLACK SNAKE te bouwen. Hij is er met een vanaf
prijs van zo’n 1 miljoen dollar, maar dat is de standaard uitvoering. Het leuke is dan wel dat u tijdens de 2 jaar durende
garantieperiode 56 gram premium Mottra kaviaar krijgt, die
maandelijks zal worden geleverd op een door u aangegeven
adres. Kijk das dan toch weer anders dan het standaard
bloemetje bij de aankoop…..

Mocht u het allemaal nog niet extreem genoeg vinden
dan biedt Asanti ook nog de mogelijkheid om een wel
heel duur setje onder je DARTZ te monteren. De set
bestaat uit 63.000 karaat prinses geslepen zirkonia
stenen. De stenen zijn verkrijgbaar in vuurrood,
smaragdgroen, kanariegeel en gewoon heldere stenen.

Zoals eerder vermeld is deze DARTZ gebaseerd op de GL 63
AMG, en ja daar hoort natuurlijk wel een machientje bij. Er
is gekozen voor de AMG 5,5 L V8 Biturbo.

Door: Ser Mooij
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Muiderterranée
Muiderterranée
Een dagje glitter en glamour aan de

Lengers Yachts in Muiden is uiteraard bekend vanwege haar
overweldigende jachten welke netjes aangemeerd liggen in de
jachthaven van Muiden. Vanaf dit jaar doet Lengers daar nog
een schepje bovenop en organiseert de “Muiderterranée”.
De primeur was van 31 mei tot 2 juni op het terrein van Lengers Yachts welke was omgetoverd tot een schitterende locatie.
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Met verschillende ambachten en stands van onder andere;
Gassan, die natuurlijk haar fijnste collectie aan uurwerken had
meegenomen. Bij een Yacht event horen uiteraard de horloges
van onder andere Ulysse Nardin en Rolex. Ook had Gassan
speciaal voor de gasten een goudsmit meegenomen die er
voor zorgde dat de juwelen van de gasten weer schitterden
als nieuw.

Door: Ser Mooij

I Proost!
Topdesigner Eric Kusters had zeer mooie interieur elementen uitgestald en de uitmuntende kunst kwam uit handen
van Jacqueline de Vries met haar JAC collectie. Wij liepen even naar buiten om vervolgens verwelkomt te worden door een bartender van Shake and Serve die ons
een heerlijk zomer’s drankje maakte. Met een heerlijk
cocktail genoten wij van de nieuwste Riva welke door
Lengers Yachts werd tentoongesteld.

Kharma had voor de gelegenheid maar eens een leuk
setje tevoorschijn gehaald, voor het betere geluid in je
woonkamer laten we maar zeggen. Het gerucht ging
dan ook dat de betreffende geluidscombinatie een waarde heeft van 1 miljoen euro. Het geluid was dan ook wel
fenomenaal.
Naast de stands van Sis & Co, The Society Shop en
Cyell / Lounge life waren er ook een aantal ambachten
die mijn aandacht trokken. Zo was er Famous Flavours,
een exclusief catering bedrijf, die wel een hele originele
manier had bedacht voor het event. Ze stonden er namelijk met een klassieke, antieke Berkel sneed daarmee
de heerlijkste ham. Na een kort gesprek was het al snel
duidelijk dat Famous Flavours toch wel de specialisten
zijn als je een leuk feestje wilt organiseren.
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I Genieten
Langs de wonderschone Ferrari’s van Kroymans kwamen
we in gesprek met Erik Vasbinder, die een uniek concept
presenteerde dat tijdens het gesprek steeds duidelijker
werd. Lifestylehouse.eu heeft namelijk maar 1 doel: Duidelijk maken dat wonen genieten is.
Het concept van Life Style House is een ontwerpbenadering bij het creëren van een uitzonderlijke, hedendaagse
woning op toplocaties in heel Europa. Door het mengen
van de nieuwste interieur designs met innovatieve hometechnologieën en deskundig vakmanschap voldoen de
uiterst ambitieuze woningen van Life Style House aan de
hoogste eisen, en zijn zeker een verrijking van de leefstijl
van haar bewoners. Hou deze mannen in de gaten want
ALmagazine gaat hier zeker op terugkomen in haar volgende edities.
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I Goede verzorging van de innerlijke mens
Even naar de overkant gelopen werd mijn neus bevangen
door een heerlijke geur van gerookte zalm. Deze werd bewerkt door de kok van De Kaviarist en niemand minder dan
Jacobus Toet legt ons uit wat er allemaal wordt opgediend
bij zijn stand. Jacobus Toet is connaisseur op het gebied van
exclusieve kaviaarproducten en delicatessen zoals truffels en
zalm. Naast de verkoop van de exclusief geselecteerde producten, deelt Jacobus Toet zijn 25 jaar kennis en ervaring
middels lezingen en proeverijen. De Kaviarist levert alleen kaviaarproducten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
“Kaviaar eet je niet, kaviaar geniet je!”

Heerlijk nagenietend liepen wij weer naar binnen waar een
warme vrouwelijke stem tussen de Rangerovers klinkt en werd
begeleid door een piano. Zo werden wij binnen uitgenodigd
door Laurent Richard, een wijnimporteur uit Brussel die onder
de naam “Laurent Richard Père et Fils” de meest exclusieve

16 Aspicio Luxuria I Juni/j uli 20 1 3

wijnen importeert uit Frankrijk, Italië, Spanje en Argentinië. Zo
beginnen wij aan tafel met een heerlijke Chablis Premier Cru
van Beauroy om vervolgens na wat aperitiefjes en verschillende wijnen te hebben geproefd deze dag af te sluiten met
Laurent Richard en een heerlijke rode Valpolicella Superiore
uit 2010.
Een uitmuntende dag bij Lengers Yachts op de eerste Muiderterranée.
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Let’s go Glamping
Glamping
Stijlvol camperen in luxe?

U wilt graag een vakantie in luxe, waarbij u toch volop van
de natuur en het buitenleven kunt genieten? Dan is glamping
(samenvoeging van glamorous en camping) de utieme
vakantie voor u.
Op een dergelijke camping bevindt u zich midden in de natuur met een luxe beleving van een hotel. Campings waar
u kunt glamperen zijn te vinden in Nederland maar ook in
de rest van Europa. Er zijn onder andere accommodaties in

Frankrijk en Italie, maar ook in Duitsland, Spanje, Portugal en
Scandinavie. U kunt op een glamping genieten van diverse
accommodaties; safaritenten, stacaravans, yurts en lodgesuites.
Deze accomodaties zijn stijlvol ingericht en van alle luxe
voorzien. Ze zijn er met hemelbedden, baden op pootjes en
complete keukens. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan
op een glamping gerealiseerd worden. Ecologisch glamping
behoort ook tot de mogelijkheden.

Door: Nadine Stehouwer
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I Glamping is hot!
De Lodgesuite is een nieuwe unieke accomodatie op een
camping en heeft naast een badkuip een groot hemelbed.
Hier kunt u het campeergevoel combineren met een vleugje
romantiek. Wanneer de kinderen meegaan dan zullen zij in
een lodgetent naast de lodgsuite verblijven. Avontuur voor de
kinderen en privacy voor u.

het eigen assortiment. De winnende camping van 2013 is
Camping Les Ranchisses in de Ardeche. Ook in Groot Brittannië is glamping hot. Zelfs vijfsterren hotels bieden glamping
mogelijkheden op hun terrein in bijvoorbeeld boomhutten,
tipi’s of yurts. Hiermee proberen ze de tegenvallende omzetten vanwege de recessie te compenseren.

Er bestaat zelfs een Glamping Award. De Glamping Award
is een belangrijke prijs op het gebied van glamourous camping. Deze felbegeerde prijs wordt jaarlijks door Vacanceselect.nl uitgereikt aan de beste glamping-accommodatie uit

Kortom, voor elk wat wils. U kunt het zo luxe mogelijk maken
als u zelf wilt. Als u nog geen plannen voor deze zomer
hebt…..er zijn vast nog plekken vrij om te genieten van een
prosecco in de vrije natuur.
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Les Ranchisses; winnaar glamping award 2013

Glamping in een luxe yurt. Foto: Sergio Azenha /Alamy

Glamping op 10 kilometer afstand van Piazza di San Marco, Venetie:
Glamping Lodges resort Canonici di San Marco, Mirano, Italie.

Campingpark & Welness Oostkapelle, Nederland. Luxe Zeeuwse strandhuisjes op palen.

Glamping volgens Select Camp

Eco Pod Retreat, Appin, Schotland. Logeren in een spaceshuttle-achtige
iglo midden in de ruige natuur van Schotland.
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MODERN LIVING BY

JHAB

Leolux by JHAB
Haaksbergerstraat 134/136 I 7513 EB Enschede
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Fantastische Vliegvissen
buitensport
Vliegvissen, een kijkje in de geschiedenis van deze

De snel stromende, rotsige riviertjes in Schotland en het noorden van Engeland lenen zich perfect de vliegvissport. De
opkomst van de vele vliegvisclubs heeft ervoor gezorgd dat
deze prachtige buitensport steeds populairder is geworden.
Vliegvissen is een bijzondere manier van vissen die in het
verleden voornamelijk werd gebruikt voor het vissen op forel
en zalm. Tegenwoordig zien we dat deze manier van vissen
ook gebruikt wordt voor het vangen van snoek, baars en karper in zoetwater, maar ook op verschillende zoutwatervissen.
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I Van bamboe
naar
carbon
bamboe naar carbon
Het vissen met zijde had echter ook een nadeel: zijde neemt
water op en zinkt daardoor in het water. De eerste lijnen
moesten hierdoor regelmatig worden gedroogd.

De eerste signalen over vliegvissen dateren uit de periode van
de Romeinen en uit de vroege Chinese tijd, het “moderne”
vliegvissen komt echter uit de Middeleeuwen. De Engelse
adel verspreidde de sport naar onder andere Scandinavië en
Amerika. Jaren later waaide deze populaire sport over naar
voornamelijk de vroegere Oostbloklanden.
Rond het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw
werden voor het eerst lijnen gemaakt van zijde in plaats van
paardenhaar. De lijnen werden daarmee zwaar genoeg om
te werpen zoals we dat tegenwoordig ook nog doen en wat
wordt verstaan onder het echte vliegvissen. Werd voorheen
met de wind mee gevist en werd de wind gebruikt voor het
werpen van de lijn. Met het gebruik van zijde was het mogelijk om ook tegen de wind in te vissen en de lijn verder te
werpen eerder mogelijk was.
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Naast de vislijn, ontwikkelde ook de hengel zich. In de begindagen werd nog een houten of bamboe stok gebruikt,
tegenwoordig gebruikt men voornamelijk carbon voor het
fabriceren van de hengel. Het vissen met een zware, starre
hengel gemaakt van hout is niet eenvoudig, voor het werpen
van de lijn moet er flink gewerkt worden. De huidige hengels
zijn dermate licht en flexibel dat een enkele polsbeweging al
voldoende is om de lijn te laten dansen in de lucht.

I Het aas, de vliegen voor het vliegvissen

Bij vliegvissen wordt geprobeerd de vis te vangen met kunstaas. Dit kunstaas wordt veelal door de visser zelf vervaardigd, maar is ook in gespecialiseerde winkels te koop. Voor
het vervaardigen, bij vliegvissen ook wel binden genoemd,
van het kunstaas wordt gebruik gemaakt van bepaalde patronen. Deze bindpatronen zorgen ervoor dat het aas gaat
lijken op insecten die op of in het water leven, vandaar ook
de naam ‘vliegen’. Enige kennis van insecten (entomologie) is
hierbij natuurlijk onontbeerlijk.
In vroeger tijden werd er voornamelijk gewerkt met natuurlijke materialen, zoals paardenhaar, veren en dons. Tegenwoordig wordt daarnaast ook synthetisch materiaal gebruikt.
Groot voordeel van synthetisch materiaal is dat er een grote

diversiteit aan kleuren en glimmende, materialen voorhanden
zijn. Het is daarmee mogelijk om de vlieg nog natuurlijker te
laten lijken en daarmee aantrekkelijker te maken voor de vis.
Er is onderscheid te maken tussen vliegen die op het wateroppervlak blijven drijven, de droge vliegen, en vliegen die
onder water worden gebruikt, de natte vliegen. Droge vliegen imiteren veelal insecten die landen op het water of hieruit
opstijgen, zoals libellen, sprinkhanen, muggen of haften. Als
veelal aan de waterkant wordt gevist, kan ook gebruik worden gemaakt van aas dat lijkt op insecten en kleine dieren,
zoals kikkers en muizen. Bij natte vliegen kan er gebruik worden gemaakt van een grote variëteit aan insecten en zelfs
visjes.

Door: Maarten Jan Jordaan
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Scapa sportsbeach
beach polo
polo
15e editie van het fascinerende

I SCAPA SPORTS Beach Polo event
Iedereen heeft er wel eens over gehoord of is er wel eens geweest: Het
mondaine badplaatsje Knokke aan de Belgische kust. Elk jaar vertoeft
de ‘Rich and the Famous’ zich hier wel even om lekker te genieten van
het strand, de mooie omgeving en natuurlijk alle designer shops.
Eens per jaar wordt het mooie strand omgetoverd naar een decor
voor een buitengewoon leuk event. Het SCAPA SPORTS Beach
Polo event vond plaats van 18 mei t/m 20 mei en ik ben een kijkje
gaan nemen bij dit unieke evenement dat georganiseerd wordt door
SCAPA SPORTS.

Door: Ser Mooij
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I Enorme snelheden
Dit jaar, voor de 15e keer, komen de internationale teams
bij elkaar op het strand voor het casino van Knokke om het
oudste Beach polo tournament in de wereld te spelen. De 4
internationale teams Lebeau-Courally, Landrover, Lanson en
uiteraard Scapa Sports met telkens 3 volleerde ruiters hanteren stick en bal in een spectaculair en snedige stijl. Uiterst
wendbare en getrainde paarden staan op scherp en ontwikkelen enorme snelheid op korte afstand. Elke ruiter wisselt 4
maal van paard en per wedstrijd worden per ploeg liefst 12
paarden ingezet! Enkel balvaardigheid, rijkunst en tactisch
inzicht bepalen de overwinning.
Eén van die poloteams is uiteraard Scapa Sports dat aangevoerd wordt door Michael Redding, telg uit de Scapa-familie
en 1 van de beste Belgische polospelers. Polo is in België
nog steeds een ondergewaardeerde en vooral onbekende
sport en daaraan wil Michael graag iets doen. In Engeland,
Argentinië, Amerika en Australië is polo overigens reeds lang
ingeburgerd en heeft daar helemaal niet zo’n elitair imago
als bij onze zuiderburen.
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I Enorme snelheden
Kijken naar dit spel is een puur esthetisch genot. Op een
zandterrein van 200 meter lang en 100 meter breed hanteren polospelers de stick waarmee zij de polobal tussen
de doelpalen in katapulteren. Ken je de spelregels niet?
Handig voor het publiek is dat Michael Hobday live commentaar geeft tijdens de wedstrijden en je met typische
Britse humor de spelregels duidelijk maakt.
Polo is één van de oudste sporten ter wereld. Volgens de legende werd het spel voor het eerst gespeeld in Perzië, zo’n
600 jaar voor Christus, toen twee legereenheden vochten
om het afgehouwen hoofd van een overwonnen vijand.
Lange tijd werd er gestreden om de kop van een schaap.
In minder wrede tijden werd deze schapenkop vervangen
door een bal in ‘pulu’, de sterke, veerkrachtige wortel van
de wilg.
Het spel verspreidde zich over Azië, India en China. ‘Buzkashi’ werd gespeeld door teams van de bergerbevolking
in Afghanistan, een niets en niemand ontziende bezigheid
die uiteindelijk verfijnd zou worden door Engelse officieren, gelegerd in India. Ze veranderden het woord ‘pulu’ in
polo en brachten het spel naar Engeland.
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Fashion all over
Fashion all over
Nu is het natuurlijk niet alleen polo wat de klok slaat want
ook zijn er de sjieke lounges aan het strand waar je heerlijk
kan vertoeven van een goed wijntje en een gezond zonnetje.
In de pauzes werden er modeshows gelopen van…u raad
het al Scapa Sports. Al met al zeker de moeite waard om je
weekend even te spenderen. Vanwege het risico op slecht
weer de volgende dag heeft de organisatie besloten om de
finale en de uitrijking ook op zondag te doen, en ik kan zeggen dat het weer die dag fantastisch was.
Het winnende team van de Scapa Sports Beach Polo 2013
is Landrover geworden. In de avond was er een galafeest
om samen met het publiek en de spelers te genieten van de
Argentijnse BBQ en live muziek van Cookies & Cream met
als hoofdact een optreden van Jana de Valck, een bekende
belgische zangeres en presentatrice.
De volgende en laatste dag waren ingepland voor de finales
maar deze waren de dag ervoor al gehouden en dat is maar
goed ook, want deze dag stond in het teken van regen..
Dus maar even wezen shoppen aan de bekende kustlaan in
Knokke-Het Zoute om lekker te genieten en de tijd te doden.
Alle luxemerken hebben zich hier wel gevestigd, van Louis
Vuitton tot Hugo Boss. Al met al een geslaagd weekend en
zeker de moeite waard dus volgend jaar ben ik er weer bij…

29 Aspicio Luxuria I Juni/j uli 20 1 3

© www.studioteps.com

Kuipersdijk 85
7512 CB Enschede

30 Aspicio Luxuria I Juni/j uli 20 1 3

053-4310685
info@acoustique.nl

Kunst in het Volkspark
Volkspark
Een museum in de openlucht

Begin juni van elk jaar maakt Enschede zich op voor een
fantastisch kunstevenement met de naam “Kunst in het
Volkspark” dat dit jaar alweer voor de 20e keer werd
georganiseerd.

Wat begon als het organiseren van een kunstevenement dat
voor iedereen toegankelijk moest zijn en cultuur dichter bij de
mensen zou brengen, is uitgegroeid tot een kunstzondag die
de laatste jaren ook steeds meer Duitse kunstliefhebbers weet
over te halen om naar het Volkspark te komen. De laagdrempeligheid, de sfeer en de kwaliteit van de meest uiteenlopende
kunstvormen zorgt ervoor dat een steeds grotere groep bezoekers het kunstevenement weet te waarderen. Dit jaar mocht de
organisatie rekenen op meer dan 20.000 bezoekers.

Het kunstevenement heeft zijn naam verbonden aan de locatie het Volkspark. Een centraal gelegen park, prachtig in het
groen met mooie waterpartijen. Dit park was een schenking
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van legaat van textielbaron H.J. van Heek (1814-1872) aan
de bevolking van Enschede. Het Volkspark te Enschede werd
een der eerste openbare en recreatieve parken van Nederland. Eén van de voorwaarden voor de schenking van het
park aan de gemeente Enschede was, dat het park beheerd
zou worden door een Commissie van Beheer van zes personen. Het park is nu 15ha. groot en is voor het grootste gedeelte (11,5ha.) ontworpen door Dirk Wattez (1833-1906).
Deze en later zijn zoon Pieter (P.H.) ontwierpen meer tuinen
op Twentse buitenplaatsen.In het park staan diverse kunstwerken, o.a. het oorlogsmonument van Mari Andriessen, middelpunt van de 4 mei-herdenking. Sinds jaar en dag vinden er
de Paas- en herfstkermis plaats.

Foto: Joost van der Veen

In 2012 waren er voor het eerst 120 deelnemers voor dit
prachtige evenement in één van de vele parken die de stad
Enschede heeft overgehouden aan de eens zo welvarende
textielindustrie. Dit jaar waren er zelf 150 deelnemers die
hun werken tentoonstelden in de vele kleine tenten verspreid
over het Volkspark.

Naast de meer dan 150 kunstenaars gaf ook het Nederlands Symfonieorkest, met Chef-dirigent Jan Willem de
Vriend acte de présence. Dit jaar viert het orkest haar 80e
verjaardag. Op het programma stonden bekende klassiekers als de Vijfde van Beethoven, Peer Gynt van Grieg en
de Fledermaus-ouverture van Johann Strauss.

De stichting Kunst in het Volkspark stelt een prijs beschikbaar voor de kunstenaar met de beste presentatie tijdens de
manifestatie. De prijs bedraagt een cheque ter waarde van
€ 1.500,- Judith Schepers is de winnares van de Kunst in
het Volksparkprijs 2013. Een jonge kunstenares die met haar
tekenkunst en fijne technieken de jury wist te bekoren.
Door: Maarten Jan Jordaan
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Piet Boon

From a person into a brand

Piet Boon

Binnenkomen op het kantoor bij Piet Boon in
Oostzaan is als het betreden van een rustige
oase. Even is het drukke gebeuren weg. Enorme
kunstwerken sieren de showroom waarin bezoekers kennis kunnen maken met de wereld van
Piet Boon en met Piet Boon Collection, de eigen
meubellijn. De hand van Styling, een van de divisies van de designstudio, is duidelijk te zien in
de manier waarop meubels, kunst, accessoires,
kleur en materiaal zijn gecombineerd. Samen
herkenbaar als de internationaal bekende Piet
Boon-stijl.
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Foto: Jeroen Hofman

Lang duurt die rust niet, want als Piet Boon met zijn assistente
binnenkomt, zie je meteen wat voor hectisch leven de man
moet leiden. Nog even dit, nog even dat, nog één telefoontje
en dan gaat hij zitten. Des te bijzonder dat hij tijd heeft weten
vrij te maken om met Aspicio Luxuria magazine te praten. Hij
reist momenteel af en aan tussen Taipei, New York en zijn
thuisbasis.

Het resultaat mag er zijn; dezelfde architect die Grand Central Station NY verbouwde nam, mede dankzij de perfecte
presentatie, Piet Boon in de arm voor de appartementen in
Williamsburg.

All over the world
“In Williamsburg, één van de meest trendy wijken van New
York was ik vorige week om ons plan te presenteren. Een ontzettende kick geeft me dat. Maar ik fietste verkeerd en kwam
in de hitte van de stad 10 minuten te laat en bezweet aan.
Al die gasten zaten er al en ze hadden ook nog eens geen
water om mijn dorst te lessen. Wat ben ik dan blij met ons
designteam dat alles tot in de puntjes voorbereidt. Ik hoefde
alleen mijn iPad in te pluggen en de presentatie liep als een
zonnetje. Uiteraard was ik goed voorbereid, maar meestal
heb ik vóór zo’n presentatie niet meer dan een ochtend de
tijd om de laatste stand van zaken met de jongens door te
spreken.”

“Op het moment rol ik van het één in het ander. Zo werd ik
onlangs gebeld door een Nederlandse ontwikkelaar die op
een schiereiland van Antigua 50 villa’s wil gaan bouwen.
Gisteren hebben wij de opdracht gekregen om voor hem
twee modelvilla’s neer te zetten. Geheel naar eigen ontwerp
en idee. Wij bouwen (eigenlijk ontwerpen) er één aan de ‘hill
side’ met uitzicht over zee en één op de Beach…ja midden
op het strand! We gaan dit doen volgens een uniek concept.
Er worden drie verschillende villa’s ontworpen zodat de potentiële eigenaar van het object een keus kan maken tussen
‘Dutch design’, ‘English style’ en ‘Caribbean mood’. Ook zorgen wij voor kant-en-klare optiepakketten waarmee ze een
eigen gezicht krijgen en van alle mogelijke luxe voorzien kunnen worden. Net als in een autofolder kan men dan zo de
villa ‘eigen’ maken en weet men meteen wat het gaat kosten.”
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Piet Boon(R) tekende voor het interieur van het clubhuis van de nieuwe, mooiste golfbaan van Nederland, The International, net naast Schiphol. Het omvat een luxe en zeer
comfortabel loungerestaurant met een topkeuken, maar bijvoorbeeld ook een compacte
fitnessruimte. De leden van deze club worden tot en met in de watten gelegd. Aan letterlijk
alles wat het leven kan veraangenamen is gedacht of kan worden geregeld.
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Fotografie: Richard Powers

I Nederland niet vergeten
niet

vergeten

Hij timmert ook in thuisland Nederland nog steeds flink aan
de weg. Zo heeft zijn designstudio onlangs de benedenverdieping van het hoofdkantoor van Delta Lloyd mogen restylen. De entree, de receptie en het restaurant kregen een
frisse open Piet Boon-look. “De begane grond die eerst een
auditorium kende is nu veel ruimer geworden. Voor het auditorium hebben wij plaats gevonden in een nieuw gebouw
(een soort houten doos) die in het groen in de tuin staat. Zo
heeft men er beneden geen overlast meer van en dat geldt
uiteraard ook andersom.”

het zien van de tekeningen. Alles is gecalculeerd en tot in
de puntjes uitgekiend. Daarmee heeft hij regelmatig een
voordeel op concurrerende designers. “Een huis moet vooral
leefbaar zijn. Tijdloos, comfortabel en luxe. Kunst neemt in
al onze projecten een belangrijke plaats in omdat het een
interieur een heel persoonlijke sfeer geeft. Daarom stellen wij
vrijwel meteen voor om kunst in het interieur te integreren of
geven wij daar aan de bewoners professioneel advies over.
Het moet alleen geen ‘gallery’ worden. Voor de bewoners
moet het een echt ‘thuis’ zijn.”

Delta Lloyd is dusdanig tevreden dat men Piet Boon ook heeft
gevraagd alle kantoren te vernieuwen. De verzekeraar zet in
op ‘het nieuwe werken’ met flex-werkplekken voor iedereen.
Daarover had Piet Boon toch wel een eigen mening. Voor hij
de opdracht aannam volgde hij een intensieve cursus over
‘het nieuwe werken’ zodat hij zich in de situatie van de medewerkers kon inleven. “Niet iedereen kan werken in een
steeds wisselende omgeving. Sommige jobs vereisen een
eigen kamer met een vaste opstelling. Gelukkig heb ik Delta
Lloyd ervan weten te overtuigen dat dit beter is en nu komt er
dus een gezonde mix van werkplekken.”

Gezien de kunst en mooie dingen in zijn kantoor, houdt Piet
Boon zelf ook van prachtige items. Maar wat is nou ‘luxe’
voor hem persoonlijk? “Luxe zit hem bij mij niet in mooie dingen…ik houd natuurlijk wel van een mooie auto en van een
kloek horloge, maar luxe is voor mij met mijn dochter op het
strand zitten, biertje in de hand, telefoon uit en genieten van
het moment.”

I Luxe
In Nederland worden nog steeds uiterst luxe woonhuizen
door Piet Boon ontworpen en/of ingericht. Door zijn achtergrond in de bouwwereld levert Piet Boon een ontwerp dat
altijd uitvoerbaar is. Geen architect zal achteroverslaan bij
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Turn key project in Portugal aan een van de mooiste golfbanen van het land. De lokale
architectuur is nogal uitgesproken en dominant. Daarom is gekozen voor een tamelijk
gesloten façade van lokale steen die bijna versmelt met het landschap.
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Fotografie: Richard Powers

I Opvolging
Over opvolging denkt Piet Boon niet na. “Ik ben pas net
begonnen” is zijn reactie. “Daar wil ik mijn dochter (16)
en zoon (18) ook niet mee belasten. De onderneming is
ook niet langer een ‘verlengstuk’ van mezelf. Een tijdje geleden hebben wij ingezet op het motto ‘From a person into a
brand’. Ik ben niet langer de enige designer hier.
Wij hebben een topteam met architecten, designers, stylisten,
grafisch ontwerpers, etc. Wel ben ik nog steeds het gezicht;
het boegbeeld van het bedrijf. Zo doe ik voor Piet Boon®
Studio alle presentaties zelf en dat is ook wat de klant wil.”

I Ambassadeur
Voor diverse merken is Piet Boon ambassadeur. Zo werd
hij acht jaar geleden gevraagd door Land Rover om hun
Range Rover Sport van een Piet Boon-look de voorzien. Dit
resulteerde in een prachtige creatie; van buiten in mat grijs
en van binnen voorzien van de meest mooie materialen.
Daarna volgde de ‘Defender by Piet Boon’ die ook in een
gelimiteerde oplage verscheen. Van de opbrengst hiervan
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werd € 5.000,- per verkochte Defender naar de stichting
‘Drive against Malaria’ overgemaakt. Na de Range Rover
die ook van een matte huid werd voorzien, zit Piet Boon
nu opnieuw aan de tekentafel voor de hagelnieuwe Range
Rover Vogue. “Dit is ontzettend leuk om te doen. Niet alleen
voor mij, maar ik merk dat de mensen bij Land Rover er ook
veel plezier aan beleven. Zij krijgen te maken met een designer die heel anders te werk gaat dan zij in hun traditionele
denkwijze gewend zijn. Dat versterkt elkaar enorm.”
Dat het voor beide partijen ook op Antigua voor een succes
kon zorgen, kwam onverwacht. “Omdat ze daar de meest
luxe villa’s op een bijna privé schiereiland bouwen, werd
ik als ambassadeur van Land Rover gevraagd of ik niet kon
zorgen voor een paar Range Rovers van de hoogste klasse.
Hoewel ik blij verrast was, klonk het me niet logisch in de
oren. Op Antigua kan je op z’n hardst 50 km/h rijden vanwege de erbarmelijke staat van de wegen. Daarom heb ik
ze de ruige ‘Defender by Piet Boon’ geadviseerd. Die kan
alles aan, komt overal en heeft tegelijkertijd ook nog eens
een vrij luxe interieur.”

Het ontwerpen van beach villa’s is een van onze specialiteiten. Op Bonaire
waar dit huis staat is het allemaal begonnen. Omdat wij veel waarde hechten aan lokale materialen en bouwmethoden, hebben wij gekeken naar de
lokale architectuur. Onze villa’s zijn net als de traditionele cunucu huizen
gebouwd op de wind die er altijd waait. Op deze manier worden ze op een
heel natuurlijke manier gekoeld.
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Fotografie: Richard Powers / Gaelle le Boulicaut

Foto: Jeroen Hofman

I Oostzaan

I Bereikbaar

De locatie van de Piet Boon Store in Oostzaan is niet zomaar gekozen. De Noordhollander komt natuurlijk uit deze
streek, maar de keus is een aaneenschakeling van pluspunten. “Hartje centrum Amsterdam is 15 tot 20 minuten rijden,
Schiphol is even dichtbij en belangrijker; wij hebben hier
het 020 telefoonnummer. Mensen in Taipei weten niet waar
Nederland ligt, maar Amsterdam, dat kennen ze. Amsterdam is een merk. En daar maak ik graag gebruik van.”

Iedere portemonnee kan zich tegenwoordig een Piet Booninterieur veroorloven. Dat komt door de boeken die hij uitgeeft waarin hij met prachtig beeldmateriaal laat zien wat
zijn stijl is. En door zijn deelname aan TV-Woonmagazine.
“Ik vind dat helemaal niet erg. Dat roep ik ook een beetje
over me af als ik meedoe op TV en me in boeken profileer.
Sterker nog; ik ben er zelfs trots op!” I

Het hoofdkantoor, waarvan Piet Boon Store onderdeel is,
verrees onlangs in Oostzaan op een gloednieuw industrieterrein aan de A8. “Helemaal in eigen beheer ontworpen,
met allemaal eigen gebouwen. Ik kan het naar mijn opdrachtgevers toe niet verkopen dat ik op een meubelplein
ga zitten of op een oud industrieterrein.” Naast de Piet
Boon Store, in een andere vleugel van het gebouw, kan
je terecht voor de gehele woninginrichting. “Wij hebben
zorgvuldig partners gezocht voor in het pand. Zo kan men
hier terecht voor bedden, keukens, geluid en audio en zit
onze interieurbouwer er bij in.”

Door: Frederick van Leersum
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Gespot in...

Gespot in...

De Gadget corner
Zoals misschien bekend ben ik een fan van allerlei gadgets die er op deze
aardkloot te vinden zijn. Tijdens mijn reizen door Europa ben ik weer een
aantal erg leuke dingetjes tegengekomen. Hierna een overzicht van de meest
zinloze (maar wel leuke) musthaves.

Door: Ser Mooij
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De visie van Marc Lange

Marc Lange: Eén van Nederlands bekendste sieraadontwerpers. Zijn stijl is puur en origineel. Luxe en vrouwelijkheid met een vleugje brutaliteit. Traditionele edelmetalen als
goud, platina en zilver maakt Marc Lange modieus door ze
te combineren met bijvoorbeeld titanium en zirkonium. Deze
lente en zomer serveert Marc Lange een spannende collectie
die elegant en chic mixt met stoer en onconventioneel.
Het resultaat: originele creaties die erom vragen elke dag
gedragen te worden.
Met een gouden randje
Voor de liefhebber van toegankelijke elegantie, creëerde
Lange een prachtige eyecatcher. Hoogglanzende banden in
geel-, rood- en witgoud smelten vloeiend samen met titanium
en zirkonium. Twaalf willekeurig geplaatste diamanten
zorgen voor een flinke vleug glam. Prijs: 3150.
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Airdiem Smoking Lounge

Kijk, of je nu wel of geen eigen ruimte hebt om te kunnen
genieten van dit eeuwenoude gebruik doet er bij Airdiem niet
zo toe. Waar Airdiem bekend staat om de meest kunstrijke
waterpijpen hebben zij daarnaast ook nog een koffer ontworpen om je helemaal in een oase te begeven.
Deze “instant” rookkamer is voorzien van de fijnste materialen. Zo werkt Airdiem met materialen als Goud, Silver, Tin,
Corian, kostbaar leder en zeldzame exotische houtsoorten.
Alles weer opgeborgen neem je deze koffer met inhoud
ter waarde van 25.045 euro gewoon weer mee naar je
volgende locatie.
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Girls On Film Platform

Charlotte Olympia is bekend vanwege de excentrieke designs welke top designer Charlotte Dellal vervaardigd. De
Girls On Film open pumps zijn erg populair en ook weer
een gewild item voor deze zomer. Ze zijn ongeveer 145mm
hoog met een 35mm dikke zool. De bandjes zijn filmbandjes
van kunststof welke worden vastgezet door de goudkleurige
gesp. Bovenkant: pvc en zijde satijn. Zool en voering: 100%
leer. Gemaakt in Italië en te verkrijgen online of in de betere
schoenenwinkel voor: 810 euro.
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Bell &Ross Airborne II

Nu staat Bell & Ross bekend om haar uitbundige uurwerken met de hoogste kwaliteitseisen. Dit exemplaar is er wel
eentje die mij triggerde vanwege de sceleton structuur. De
stalen kast is gecoat met PVD en wordt vastgehouden door
een dikke bruine lederen band.
Met een diameter van 46mm is dit niet het kleinste klokje om
je pols maar laten we eerlijk zijn, je moet wel een beetje
vent zijn om deze te dragen. De Airborne II is waterdicht tot
100 meter en voorzien van saffierglas. Prijs: 4689 euro
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Dark Grain Woodies

Het is eindelijk weer tijd om je zonnebril tevoorschijn te halen.
Mocht je toe zijn aan een nieuwe dan heeft Woodies wel
een hele leuke. De Dark Grain van Woodies zijn handgemaakt van echt bamboe. Ze zijn licht en zien er geweldig
uit. De glazen bieden 100% UVA/UVB bescherming en zijn
gepolariseerd. De scharnieren zijn van roestvrij staal met een
dubbele veer zodat de bril haar oorspronkelijke vorm houdt.
De Woodies zonnebrillen worden geleverd met een levenslange garantie op vakmanschapsfouten. Prijs: 90 euro

48 Aspicio Luxuria I Juni/j uli 20 1 3

Deurningerstraat 17
7514 BC Enschede
www.restauranttao.nl
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Waar HAD je moeten zijn op 19 mei? Ik zeg: Kopenhagen. Want hier was de start van
alweer de 15e Gumball 3000 rally. Dit jaar vond de ultieme rich and famous rally plaats
van Kopenhagen naar Monaco van 19 t/m 24 mei. En het beloofde een speciaal feestje
te worden want de Gumball 3000 bestaat dit jaar 15 jaar.
Dit was voor ons genoeg reden om dit feestje maar even van dichtbij te bekijken. Het
moge bekend zijn dat de Gumball 3000 elk jaar garant staat voor de meest extreme
roadtrip ter wereld waar celebrities en fortune 500 leden 3000 mijl (5000km) rijden in de
meest exclusieve en meest excentrieke auto’s ter wereld. Doel: gewoon enorm veel lol…..
100 van de meest exclusieve auto’s ter wereld stonden klaar op de grid voor het stadhuis
van Kopenhagen. Het terrein loopt vol met beroemdheden zoals Eve, DJ Muggs, Xzibit,
Tony Hawk, Bun B en David Hasselhoff. Het lijstje bolide namen was ook niet echt misselijk te noemen. Ik denk dat er zo’n beetje alles werd gereden: Bugatti’s, Aston Martins,
Koenigseggs, Ferrari’s, Bentley’s en nog veel meer.
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Op 18 mei om acht uur s’avonds zijn de deuren opengegaan van het Kopenhagen Operahuis om de officiële VIP
party in te luiden. De avond werd gehost door niemand minder dan Gumball founder Maximillion Cooper samen met
de Cuban Brothers.
Rapper Eve geeft een geweldige live performance op het
toneel. Even later onthult de Gumball organisator de kickoff
van de Gumball3000 foundation. Het veilinghuis Christies
heeft hier de eerste van de zeven liefdadigheidsveilingen
gehost en tot nu toe is er al sinds 19 mei ruim 617000
dollar opgehaald. Wat werd er dan zoal geveild vraag je
je af….
Nou, op 18 mei in Kopenhagen tijdens de lancering van
de Gumball3000 foundation leverde een “limited edition” replica F1 stuurwiel van Kimi Raikkonen’s Lotus een
bedrag op van 32886 dollar op. Het prestigieuze horlogemerk Hublot doneerde een “All Carbon Big Bang” horloge welke in St. Petersburg werd geveild voor 23490 dollar. En zo werd er in elke stad waar de rally zich ophield
wel iets geveild waar serieus geld mee werd opgehaald.
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Zelfs de bekende “Knight Rider” David Hasselhoff heeft het
originele stuur van zijn auto KITT ter veiling aangeboden voor
het goede doel en deze leverde 46980 dollar op. De founder van de Gumball3000 Maximillion Cooper wil met deze
foundation investeren in de onfortuinlijke jeugd middels educatie, infrastructuur en projecten in de lokale omgevingen.

I Van feestje naar feestje
Neemt niet weg dat er tussen de veilingen natuurlijk ook gereden moet worden. Na de start in Kopenhagen werden de
eerste Gumballers alweer verwacht rond 11 uur in de ochtend
in Zweden waar ze ter gast waren bij Koenigsegg Automotove. Hier werd een lichte lunch aangeboden door de eigenaar van deze “supercar” fabriek en kregen zij ook nog een
exclusieve toer langs deze ultieme sportwagens. Van daaruit
werd de koers gezet richting Stockholm waar zij te gast waren in het koninklijk paleis. Daar host Gumball partner Betsafe
een enorme Car-display waar fans de ultieme sportwagens
konden bewonderen. Daarna werd er koers gemaakt richting
de haven om vervolgens met de boot naar Turku in Finland
te varen. Uiteraard is er aan boord een feestmaal bereid en
word er daarna gefeest op de boot tot in de kleine uurtjes.
Maandag 20 mei wordt het checkpoint gehaald in Helsinki.
Ook bij deze checkpoint worden de auto’s tentoon gesteld
voor de fans en wordt er een show gegeven door Battery
Energy Drinks. Na een korte rit vanaf het centrum in Helsinki
komen de Gumballers aan op het race circuit Premier Park
dicht bij Porvoo. Hier konden ze zich mooi even uitleven en
laten zien wat nou het doel is om zo’n ultieme sportwagen te
bezitten. Nadat de Gumballers zich op het circuit hebben uitgeleefd reden de 120 super sportwagens de Russische grens
over en zetten onder begeleiding van de Russische politie
koers richting St. Petersburg.
Op 21 mei wordt Rusland weer verlaten en rijden de Gumballers Estonia binnen en langzaam (maar niet heus) komen
ze via Letland in aan in Riga waar de Gumballers inchecken
in het exclusieve Radisson Blu Elizabete hotel. Eten gebeurd
in het nummer 1 restaurant van Riga “Biblioteka” en daarna
word er hard gefeest in de Coyote Fly waar Xibit nog even
een show weggeeft. Woensdag 22 mei word er vanuit Riga
gas gegeven richting Vilnius de hoofdstad van Litouwen.
Daar worden de sportwagens weer opgesteld direct voor het
stadhuis. In de avond arriveerden ze op het Pilsudski plein
waar voor de show even een half pipe was neergezet die
vanuit de Barcelona X-Games was overgevlogen. Niemand
minder dan skateboard legende Tony Hawk geeft er even
een show weg.
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I Stukje kunst en cultuur
Er wordt doorgereden naar Polen waar op 23 mei rond 15
uur de eerste Gumballers aankomen bij het Technische Stadsmuseum in Krakau. Na wat cultuur gesnoven te hebben en
een klein hapje worden de v8 en v12 motoren weer gestart
en zal de trip doorgaan tot aan Wenen in Oostenrijk. Daar
worden de auto’s weer opgesteld in rij direct voor de legendarische Volksgarten club in Wenen. Hier wordt dan ook een
mega party gehouden met DJ Mosaken en Danny La Vega.
De volgende dag worden de Gumballers rond 16 uur verwacht in Verona waar ze zijn uitgenodigd in het Byblos Art
Hotel voor een lunch en een toer langs de vele kunstwerken in het hotel. Daarna is het tijd geworden om het laatste
stuk van de meest excentrieke rally ter wereld af te leggen.
Next Stop: Monaco.
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De finish vlag zal op ze wachten voor het Casino plein in
Monaco als ze door de kleine en bochtige straten van deze
stad rijden. De Gumball 3000 rijders kunnen na een rit van
5000 kilometers eindelijk relaxen en uitblazen en uiteraard
ook nog even tot bezinning komen van wat zij in deze 5000
kilometers allemaal hebben gedaan.
Deze ultieme rit komt tot een waanzinnig einde in de Amber
Lounge Club waar om 21 uur de finale party begint en founder Maximillion Cooper de fel begeerde Gumball Trophy
uitrijkt aan winnaar Team Galag (nummer 73). Dit team reed
met 2 auto’s, namelijk de zelfgebouwde TG1 (nummer 73)
met een 750pk 3,8L twin turbo V6 en de ultieme batmobiel
de Galag Tumbler (nummer 74), ook deze is (hoe kan het
ook anders) zelfgebouwd en weegt meer dan 2,5 ton. Deze
Tumbler was dan ook bij uitstek de meest extreme auto die
ooit heeft meegedaan.
Als je denkt dat je na zo’n rally en zoveel feesten het hebt
gehad dan blijf nog maar even zitten want het kan ook niet
anders of de rijders van de 120 meest extreme sportwagens
waren die zondag te gast op het terras van het exclusieve
Fairmont hotel in Monaco om de beroemste autorace ter wereld te bekijken, namelijk de Formule 1 van Monaco. Tja, en
zo bedenk ik mij weer hoe extreem het kan zijn om zo’n rally
mee te maken. Ik kijk zeker uit naar volgens jaar…..
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Volledig verdwenen
Bankgeheim
Het bankgeheim binnen de EU

Argument van beide landen was dat, zolang andere landen een bankgeheim zouden hebben zoals bijvoorbeeld
Zwitserland, zij zich ook dat recht wilden houden. Einde
van het bankgeheim Onder druk van de overige EU-landen
en de VS gaan Oostenrijk en Luxemburg nu alsnog om. De
VS stelt zich redelijk rigoureus op en stelt dat banken geen
zaken meer in de VS mogen doen, indien zij niet automatisch bankgegevens afgeven.
De EU treedt voorts in overleg met bekende bankgeheimlanden, te weten Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, San
Marino en Monaco, om te komen tot het opheffen van het
bankgeheim. Het lijkt derhalve een kwestie van tijd dat ook
deze landen hun geheimen zullen moeten opgeven.
De laatste twee dwarsliggers (in Europa), Luxemburg en
Oostenrijk stemmen in met opheffing van hun bankgeheim.
Verwachting is dat vanaf 2015 alle EU-landen automatisch informatie met elkaar uitwisselen. Hierdoor wordt het
onmogelijk om een bankrekening aan te houden in een
ander EU-land, zonder dat de eigen Belastingdienst hiervan op de hoogte is. Het einde derhalve van zwartsparen
binnen de EU.

I Voorgeschiedenis
Tot voor kort hielden Oostenrijk en Luxemburg vast aan hun
bankgeheim en werd geweigerd om informatie te verstrekken aan belastingdiensten van andere landen. Als tegemoetkoming hiervoor is toen de spaarrenterichtlijn ingevoerd,
waarbij beide landen zonder vermelding van de namen
van de rekeninghouders een bronbelasting in zijn gaan houden op rente-inkomsten en deze bronbelasting overmaakten
naar de juiste belastingdiensten. Op basis van deze bronbelasting moeten Nederlanders circa € 1.100.000.000
aan spaartegoeden in beide landen hebben staan.
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I Voorsorteren
Indien u vermogen, in welke vorm dan ook, in het buitenland heeft, is het verstandig om met betrekking tot dit vermogen in te keren. Als u dit vermogen namelijk niet aangeeft
of heeft aangegeven, pleegt u een misdrijf. U kunt vrijwillig
aan de Belastingdienst melden dat u inkomen of vermogen heeft verzwegen. Hiermee voorkomt u strafvervolging
en boetes van maximaal 300%. Beleid is momenteel dat
slechts een boete van 30% wordt opgelegd bij vrijwillige
verbetering (inkeerregeling).
De inkeerregeling is een complexe en veelomvattende rekenexercitie, waarbij meestal een aantal standpunten ingenomen moet worden (bewaarplicht in het buitenland is namelijk veelal korter dan 12 jaar). U doet er derhalve verstandig
aan om u hierin te laten begeleiden door een specialist.
Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met
Jongbloed Fiscaal Juristen op 053 - 432 72 00. I

Neil Alden Armstrong (August 5, 1930 – August 25, 2012) was an American astronaut and
the first person to walk on the Moon. He was also an aerospace engineer, naval aviator,
test pilot, and university professor.

Want to become number one in effective use of social media?
Check out www.1socialmedia.nl
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Dick Beijer

“Mijn water heeft niets met een vijver te maken”

Dick Beijer

Hoe tegenstrijdig kan het zijn. Dick Beijer, wars van
kneuterige gezelligheid en bankjes in de tuin resideert op het pittoreske Landgoed Beeckestijn met zijn
romantische gardens in Velsen Zuid.
In de tijd dat Dick Beijer 25 jaar geleden als stagiair
begon bij de gerenommeerde landschapsarchitecten
van Bureau Bakker en Bleeker was het allemaal nog
anders. Een tuin was veelal de sluitpost op de begroting bij de bouw of verbouw van een woning. Het
was dan ook een slechte economische tijd met hoge
werkloosheid en rentes die ons zelfs vandaag de dag
nog astronomisch in de oren klinken. Toen hij drie jaar
later met Piet Oudolf een eigen zaak startte, begon de
bewustwording bij de consument te komen; de tuin is
een vast onderdeel van je leefomgeving.
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I Een heel proces
Nadat Piet met een eigen kwekerij verder ging, stond Dick
Beijer op eigen benen. Al gauw vormde zich zijn uitdrukkelijke wens alleen nog maar tuinen aan te leggen waarin
soberheid en strakke lijnen de hoofdzaak zijn. “Uitgangspunt
van mijn tuinontwerpen is de architectuur van het huis. Er is
altijd wel een centrale as of een raam waardoor je veel naar
buiten kijkt. Ik praat eerst met de mensen en bekijk dan het
stuk grond ter plekke. De eerste schetsen maak ik daar al en
onderweg terug naar Velsen vormt zich de tuin al in mijn gedachten. Daar begint het echte tekenen pas.”
Dick Beijer ontwerpt alleen en om hem in zijn creatieve proces
zoveel mogelijk vrijheid te geven, zorgt zoon Menno voor de
‘randzaken’ zoals hij dat noemt. Omgeven door werken van
onder anderen Herman Brood, Anton Heijboer en Jan Cremer
laat hij zich in alle rust inspireren. Beijer schetst alles nog ‘old
school’ met potlood en liniaal. Dat liniaal is een instrument dat
geschapen lijkt te zijn voor de meester-ontwerper. Zijn tuinen
stralen rust uit door het lijnenspel waarin geen plaats lijkt te
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zijn voor frivoliteit. Indien noodzakelijk, zorgt hij voor bouwkundige oplossingen zodat het architectonische van de tuin
geheel tot zijn recht komt. “De tuinen die ik ontwerp, zijn erg
leefbaar en niet geheel onderhoudsvrij. Er is toch niets lekkerder dan één zijn met je omgeving en dat betekent dan mag
je best een keer de snoeischaar hanteren.” De rust in Dick
Beijer-tuinen komt ook door het gebruik van mooie strakke
materialen als natuursteen en beton en door water als vorm
in te zetten. “Mijn water heeft overigens niets met een vijver
te maken; het is gewoon een strook water met daarin hooguit
een witte waterlelie.”
“Als het creatieve proces tot een einde komt en het ontwerp is
goedgekeurd door de opdrachtgever, geven wij de tekeningen aan een hovenier ter plaatse die dit nauwgezet omzet in
de tuin die ik voor ogen heb. Ik ga natuurlijk niet met zomaar
iedere tuinier in zee, door de jaren heen heb ik een netwerk
van preferred suppliers opgebouwd die ik blindelings kan vertrouwen en die exact uitvoeren zoals ik het in gedachten had.”

I LABEL by Dick Beijer
“De administratie, marketing, onze website en productontwikkeling verzorgt Menno voor me.” Productontwikkeling lijkt geen
associatie met het ontwerpen van tuinen te hebben, maar niets
is minder waar. In een tijd waarin het economisch minder gaat,
komen er innovatieve ideeën naar de oppervlakte.
“Omdat men mij ziet als de ‘jet-set’-tuinontwerper, gaat men
er van uit dat mijn schetsen onbetaalbaar zijn. Daarom hebben wij onlangs ‘LABEL by Dick Beijer’ in het leven geroepen.
Speciaal voor gezinnen met een kleinere tuin en een beperkter budget.” Ondanks de scherpe prijsstelling van € 990,kan de klant rekenen op persoonlijke aandacht van Dick
Beijer zelf. “Voor dit sterk gereduceerde tarief kom ik naar
de locatie toe en in het ontwerp dat ik op deze specifieke
tuin loslaat, houd ik rekening met de gezinssamenstelling en
de wensen van de bewoners.” “De opdrachtgevers krijgen
binnen drie weken hun uitgewerkte tuinplan op tekening, inclusief adviezen voor beplanting, meubilering en verlichting.
Met die uitgebreide informatie kunnen zij direct zelf aan de
slag, maar ze kunnen het plan natuurlijk ook door een lokale
hovenier laten uitvoeren.”

Voorafgaande of tijdens de uitvoering van die werkzaamheden blijft Dick Beijer beschikbaar voor advies: “Klanten zijn
van harte welkom op mijn studio om hier nog eens te overleggen.” Ook bij deze gestroomlijnde werkwijze geeft Dick
Beijer de garantie dat iedere tuin die hij tekent uniek is; locaties en gezinnen zijn altijd weer anders. “Ook als er twee huizen naast elkaar staan, hebben de bewoners toch altijd hun
eigen voorkeuren. Die zullen ze terugzien in mijn ontwerp,
dat je dus beter hùn ontwerp kunt noemen.” Het ‘LABEL by
Dick Beijer’ is beschikbaar voor tuinen met een oppervlakte
tot 1.000 vierkante meter. De verwachte doorlooptijd is maximaal een maand.

I Trots
Hoewel Beijer bekend staat vanwege zijn werk voor menig
BN-er en diverse wereldsterren, zijn dat niet de projecten
waar hij de meeste voldoening uit haalt. “Het ontwerp van
dakterras voor Louis Vuitton in Amsterdam waarbij ik contact
had met de hoofdkantoren in Londen en Parijs over wat wel
en niet mocht en waarvoor wij de gehele PC Hooftstraat
moesten afsluiten voor alle verkeer was een zeer prestigieuze opdracht. Maar ook de Dali-achtige woning waar ik nu
mee bezig ben in Zandvoort waarbij door zijn bijzondere
architectuur geen typische Dick Beijer-tuin past en waarvoor ik
nieuwe wegen moet bewandelen staat mij na aan het hart.”

Door: Frederick van Leersum
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