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Sean is een bekroond journalist,
maar vooral bekend als een
Sunday TimesEHVWVHOOHUVFKUóYHU
die onder het pseudoniem S K
Treymane romans uitgeeft zoals
The Ice Twins.
“Ik voel me het meest levend
in het verre noorden, zoals
Groenland, IJsland of de
Solovetsky-eilanden. Ik hou
ervan hoe uitdagend en mooi
het landschap is.”
6HDQZDVJHOóNWKXLVLQGH
1HGHUODQGVHZLOGHUQLVRS]RHN
QDDUGH(XURSHVHEL]RQ S 

Badal woont in Los Angeles en is
reis- en hotelfotograaf die meer
dan 50 landen heeft verkend,
]óQbIRWR V]óQYHUVFKHQHQLQGH
New York Times, Condé Nast
Traveler en BBC Travel.
"Er gaat niets boven een Sunrise
Safari in Afrika, rijden door het
Kruger National Park en kijken
hoe wilde dieren hun eerste teug
water van die dag nemen."
7DQYHHUVFKRRWKHWSUDFKWLJH
ODQGVFKDSYDQ&DOLIRUQLŌV
1DSDb9DOOH\ S 

0DQDJLQJHGLWRU
Sachin Rao
$UWGLUHFWRU
Jon Wiggins
)RWRUHGDFWHXU
Rebecca Naylor
5HGDFWHXUHQ
Bryony Coleman,
Alex Briand
$FFRXQWPDQDJHUV
Adrianna Juraszek,
Hannah McDonald
%XVLQHVV VWUDWHJ\GLUHFWRU
Ann Hartland
3URGXFWLHFRQWUROOHU
John Morecraft
3URGXFWLRQGLUHFWRU
Vanessa Salter
&RQVXOWDQWGLUHFWRU
Kerry Smith
$GYHUWLVLQJGLUHFWRU
Alisa Stamenkovic
Voor advertenties in Land Rover Magazine
bel +44 (0)20 7550 8170 of mail alisa.
stamenkovic@cedarcom.co.uk
Cedar Communications
&(2 Clare Broadbent
*OREDOEXVLQHVVGHYHORSPHQW
GLUHFWRU Christina da Silva

We vroegen onze

&UHDWLYHGLUHFWRU Stuart Purcell
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MEDEWERKERS

&RPPHUFLDOGLUHFWRU Justine Daly
)LQDQFLHHOGLUHFWHXUJane Moffett
&RPSOLDQFHGLUHFWRU Karen Huxley

– waar voel jij je het meest levend?

Voor Land Rover
'LUHFW&RPPXQLFDWLRQV0DQDJHU
Hannah Rintoul-Hoad
+HDGRI(GLWRULDO
Victoria Kirby-Keyes

James Brown
Als voormalig hoofdredacteur
EóFourFourTwo heeft Brown
magazines uitgegeven zoals
Loaded, GQ en Quintessentially.
“Ik ben in mijn element als ik bij
zonsopgang in mijn eentje op
Winchelsea Beach loop.”
-DPHVLQWHUYLHZGHERNVOHJHQGH
$QWKRQ\-RVKXD S 

%UDQG&RPPXQLFDWLRQV'LUHFWRU
Richard Agnew
&XVWRPHU([SHULHQFH'LUHFWRU
Fiona Pargeter

Land Rover Magazine wordt twee keer per jaar
uitgegeven door Cedar Communications Limited,
85 Strand, London WC2R 0DW namens Land Rover,
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF.
© 2019 Cedar Communications Limited
Cedar gelooft in de hoogste normen inzake
journalistieke integriteit. Redactioneel materiaal en
PHQLQJHQZHHUVSLHJHOHQQLHWQRRG]DNHOóNHUZóVGH
standpunten van de uitgever of Land Rover.
De uitgever en Land Rover aanvaarden geen
YHUDQWZRRUGHOóNKHLGYRRUGHUHFODPHLQKRXG
Hoewel alle zorg wordt besteed aan het compileren
van Land Rover Magazine]óQVSHFLƓFDWLHVNHQmerken en apparatuur die in dit magazine worden
JHQRHPGRQGHUKHYLJDDQZó]LJLQJHQYHUVFKLOOHQ
SHUODQG9RRUƓOPHQIRWRJUDƓHLQWHUUHLQPHWEHSHUNWHWRHJDQJ]óQHUDOOHEHQRGLJGHPDFKWLJLQJHQ
Informatie was correct op het moment van drukken.
Neem voor meer voertuiginformatie contact op met
XZHUNHQGH/DQG5RYHUGHDOHU5óGYHUDQWZRRUG
op- en off-road. Dit magazine aanvaardt geen
RQJHYUDDJGHPDQXVFULSWHQIRWR VHG0DWHULDDOLQ
deze uitgave mag niet zonder toestemming in welke
vorm dan ook worden gereproduceerd.

Helen Russell
Russell, auteur van internationale
bestseller De Geluksatlas, leeft
LQ'HQHPDUNHQHQVFKUóIWYRRU
publicaties zoals The Observer,
Stylist, en Grazia.
“Ik voel met vrij op mijn
paddleboard in de Vejle Fjord.
Daar heb ik geleerd van het
water te houden en er komt vaak
een zeehond of bruinvis langs.”
/HHVRYHU+HOHQ VYHUKHOGHUHQGH
VWXGLHQDDUJHOXN S 
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Tanzania, Afrika
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De olifantenpopulatie van
het Mkomazi National Park
was in 1989 nog maar 11
stuks. Tusk (een Land Rover
charity-partner) helpt het
SDUNPHWEóGUDJHQYRRU
lonen, vliegtuigpatrouilles,
auto‘s en een
trainingscentrum. Het park
heeft nu 500 olifanten en
het werk om ze te
beschermen tegen
stropers gaat door.
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Inokashira Park,
Tokyo, Japan
REPRO OP
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Elke lente vangt het
kersenbloesemseizoen de
verbeelding van Japan en
bedekt het land met een
laagje zacht, wervelend
roze. Zelfs megastad
Tokyo doet een blozende
handreiking naar de
charmes van de natuur,
PHW]óQYHOHSDUNHQYRO
YUROóNHPHQVHQYRRU
sakura-picknicks.
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REPRO OP
SUBS

Het Britse Glastonburymuziekfestival bakt in de
zinderende juni-zon. Het
festival, op Worthy Farm
in Somerset, trekt 150.000
EH]RHNHUVHQZRUGWWóGHOóN
de grootste stad van het
graafschap. Voor 2019
stimuleerde het festival om
geen plastic te gebruiken
en bespaarde zo een
PLOMRHQSODVWLFŴHVVHQ
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Op een hoogte van
bNPEHZDDNWGH
6HQWLQHOVDWHOOLHWGH
JH]RQGKHLGYDQKHWERV
RSDDUGH7RHQbHHUGHUGLW
jaar een polaire vortex
RYHU&KLFDJRNZDPPHW
WHPSHUDWXUHQRQGHU
GH|&ZHUGGH]H
IRWRJHQRPHQYDQGH
EHZHJLQJHQYDQHQRUPH
óVSODWHQRS/DNH0LFKLJDQ
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EEN VERZAMELING
GEODETISCHE PODS OP
EEN HOUTEN PLATFORM,
DAT SUBTIEL LIGT TEGEN
EEN HELLING IN DE VALLEI
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CIRKELS IN DE LUCHT
Dit unieke resort in de Zwitserse Alpen biedt een
inspirerende mix van natuur en luxe
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$OVXGH]HZLQWHUHHQEó]RQGHUHVQHHXZEHVWHPPLQJ]RHNWLVKHW:KLWHSRG+RWHODEVROXXWLHWVYRRUX*HOHJHQRSPHWHULQKHW
GRUS/HV&HUQLHUVDDQGHYRHWYDQ'HQWVGX
0LGLLQGH=ZLWVHUVH$OSHQLVGLWOX[H$OSLQH
5HVRUWYHUUDVVHQGVSHFLDDO+LHUYLQGWXJHHQ
WUDGLWLRQHOHFKDOHWVPDDUHHQYHU]DPHOLQJ
JHRGHWLVFKHSRGVYHUDQNHUGDDQHHQKRXWHQ
SODWIRUPGDWVXEWLHOJHOHJHQLVWHJHQHHQ
KHOOLQJYDQGHYDOOHL(U]óQYHUVFKLOOHQGH
VRRUWHQSRGVWHKXXUGHOX[HFRV\HQIDPLO\
PDDURRNWKHPDYHUVLHV]RDOV]HQERVHQ]HOIV
-DPHV%RQGHONPHWHHQKRXWNDFKHOHLJHQ

PRODUCTION

EDGNDPHUHQHHQDGHPEHQHPHQGHXLW]LFKW
GRRUHHQJOD]HQJHYHO+HW:KLWHSRGGDW
XLWNóNWRSKHWVNLJHELHG9LOODUVZDDUWZHH
VNLOLIWHQHQ]HYHQNLORPHWHUVNLSLVWHVH[FOXVLHI
YRRUKXQJDVWHQJHUHVHUYHHUG]óQELHGWRRN
GLYHUVHZLQWHUVHDFWLYLWHLWHQDDQ]RDOVVQHHXZVFKRHQZDQGHOHQHQQLHXZYRRUHHQ
ODZLQHYHLOLJKHLGVSURJUDPPDGRRUORNDOH
EHUJJLGVHQ'HEHWURNNHQKHLGYDQKHWKRWHO
PHWKHWORNDOHPLOLHXPDDNWKHWH[WUDDDQWUHNNHOóN(QHUJLHHQZDWHUZRUGHQQDXZJH]HW
JHYROJGDOKHWDIYDOZRUGWJHUHF\FOHGJHPRWRULVHHUGYHUYRHULVEHSHUNW JDVWHQPRHWHQ
GHPHWHUYDQGHUHFHSWLHQDDUGHSRGV
ORSHQ HQDOOHLQJUHGLQWHQGLHLQKHWDDQJUHQ]HQGHUHVWDXUDQWZRUGHQJHVHUYHHUGZRUGHQ
ORNDDOJHSURGXFHHUG=HOIVKHWSHUVRQHHO
ZRUGWDDQJHPRHGLJGRPLQGHEXXUWWHZRQHQ
HQQDDUKHWZHUNWHORSHQ$FWLHIPHHGRHQDDQ
GHHFRORJLVFKHPLVVLHYDQKHWKRWHOLVDOOHPDDO
RQGHUGHHOYDQGH:KLWHSRGHUYDULQJ
whitepod.com

)2720$7767((/(

CLIENT
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VISTA

'HNODVVLHNH$LUVWUHDP
6LOYHUb%XOOHW WUDLOHULVYRRU
JHQHUDWLHVYDQDYRQWXULHUV
HQbUHL]LJHUVGLHLHWVDQGHUV
]RFKWHQV\QRQLHPPHWGH
De lichtgewicht Bambi is de
YUóKHLGYDQGHRSHQZHJHQ
nieuwe mini-range van Airstream
0DDUGHWUDGLWLRQHOH
PHHUDVVLJH$LUVWUHDPNDQ
LQWLPLGHUHQG]óQ'DDURPKHHIWKHWEHGUóI]óQ%DPEL
PRGHORSQLHXZJHODQFHHUGDOVHHQDSDUWHWZHHGHOóQPHW
FRPSDFWHJHPDNNHOóNWHWUHNNHQWUDLOHUVYRRUGHPRGHUQH
DYRQWXULHU'H%DPELNUHHJ]óQVFKDWWLJHQDDPWóGHQVGH
EHURHPGHFDUDYDQUHLVLQYDQ&DSH7RZQQDDU&DLUR
JHOHLGGRRU$LUVWUHDPRSULFKWHU:DOO\%\DP+RHZHO
NOHLQHUGDQ]óQVXSHUEURHUVLVGH%DPELQHW]R FRRO 
$DQ]LHQOóNEHWHUEHKHHUVEDDUGDQGHWLHQPHWHUODQJH
NODVVLHNH$LUVWUHDPWUDLOHUYRRUDOYRRUGHJHQHQPHWZHLQLJ
HUYDULQJ'HKHHUOóNUHWURHHQDVVLJH%DPELPRGHOOHQ]óQ
OLFKWZHQGEDDUHQYHUNUóJEDDULQYLHUXLWYRHULQJHQ
YDULUHQGYDQYóIWRWEóQD]HYHQPHWHU(ONbPRGHOLV
JHVFKLNWYRRUYLHUSHUVRQHQHQZRUGWJHOHYHUGPHWHHQ
VSHFLDOHVODDSUXLPWHHHQYROOHGLJXLWJHUXVWHNHXNHQHQ
HHQEDGNDPHU'H%DPELPDJGDQNOHLQ]óQKóLVZHO
SHUIHFWYRRUJURWHDYRQWXUHQAirstream.com

ZIE DE
TRAILER

De Bambi: micro luxe
in beweging

Bij Whitepod kunt u onder
meer wandelen met gidsen
en paragliden
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Spiraalvormige toren van EFFEKT
(boven); Mjøstårnet (ver links) en
Canada Earth Tower (links)

HYBRIDECRUISE
Gloednieuwe eco-cruiseschepen om op milieubewuste
wijze de poolregio’s van de wereld te bevaren
Twee nieuwe cruiseschepen, aangedreven door hybrideaccutechnologie, leiden de weg naar ethisch oceaantoerisme. De MS
Roald Amundsen en MS Fridtjof Nansen van Hurtigruten Expedition
kunnen 30 minuten puur elektrisch draaien. Ze varen langs de kust van
Noorwegen en door de Antarctische wateren en bieden comfortabele
Scandinavische hutten, lokaal geproduceerd eten plus een luxe
buitenzwembad en een hot tub aan. Experts op elke reis geven
passagiers unieke info over het omringende landschap. De Hurtigruten
biedt ook een Noorderlicht-garantie: als de spectaculaire lichtshow van
0RHGHUDDUGHRSHHQUHLVQLHWWH]LHQLVELHGWKHWEHGUóIJUDWLVHHQ
andere reis van zes of zeven dagen aan. hurtigruten.co.uk

24
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De drang naar duurzaamheid heeft hout, ooit
beschouwd als bouwmateriaal uit het verleden,
nieuw leven ingeblazen. Architecten, ingenieurs
en ontwikkelaars verkennen de voordelen van
ERXZHQPHWKLJKWHFKQDWXXUOóNHPDWHULDOHQ
die de koolstofvoetafdruk verminderen en
WHJHOóNHUWóGQLHXZHQRUPHQYRRUYHLOLJKHLGHQ
SUHVWDWLHVGHƓQLUHQ'LWEHWHNHQWHHQWRHQDPH
van steeds hogere, technologisch geavanceerdere houten constructies over de hele wereld.
Momenteel is het hoogste houten gebouw ter
wereld de 85 meter hoge Mjøstårnet in
Brumunddal, Noorwegen. Het is gemaakt van
gelamineerd hout, een ultralicht en toch ongeORIHOóNVWHUNPDWHULDDORSJHERXZGXLWJHOóPGH
lagen massief hout. En misschien niet lang meer
het hoogste. In Vancouver wordt gebouwd aan
de Canada Earth Tower met de nieuwste houttechnologie. Met behulp van de modernste
WHFKQLVFKHPRJHOóNKHGHQ]DOGLWJHERXZPHW
35-40 verdiepingen ook drievoudige beglazing, fotovoltaïsche systemen en een tuin op
HONHGHUGHYHUGLHSLQJNUóJHQ(QDONXQQHQZH
ons vergapen aan de schaal en technologie
achter deze steeds groter wordende houten
wolkenkrabbers, sommige nieuwe houten
constructies betoveren puur en alleen door hun
schoonheid. Boven de bomen in het Deense
Gisselfeld Klosters torent een nieuwe 45 meter
KRJH]DQGORSHUYRUPLJHXLWNóNWRUHQXLW+óLV
ontworpen door architectbureau EFFEKT en
integreert organisch gebogen spiraalvormige
hellingen en eiken loopbruggen naadloos in
KHWQDWXXUOóNHODQGVFKDS

FOTO’S: DELTA GROUP & PERKINS AND WILL; MOELVEN; HURTIGRUTEN JENSEN WALKER

REPRO OP

Wereldwijd verschijnen houten
constructies in een poging om het
energieverbruik te verlagen

Dutch - FOB:TOWERS_CRUISES, 1

V ISTA

EXPLORER

ANGELIKA RAINER
De wereldkampioene dry-tooling legt uit hoe het veroveren van toppen haar leven wijzigde
Angelika Rainer was slechts tien
toen ze haar eerste top beklom in
Zuid-Tirol, haar thuis in Noord-ItaOL=HLVQXHHQYDQŌVZHUHOGV
EHVWHóVNOLPPHUVPHWGU\WRROLQJ
NOLPPHQPHWóVEóOHQHQVWóJó]HUV
Als winnaar van drie wereldkampiRHQVFKDSSHQóVNOLPPHQHQWZHH
wereldbekers is ze de eerste vrouw
GLHPHWVXFFHVGHŌ$/LQH$ERYH
the Sky’-route in de Italiaanse
Dolomieten heeft beklommen,
een van de meest uitdagende
beklimmingen ter wereld.
Wanneer besefte je dat het
óVNOLPPHQMRXLQMHEORHG]DW"
1DPóQHHUVWHNOLPZDVLNQRJ
niet echt verkocht, maar enkele
maanden later werd er een
ZHGVWUóGJHRUJDQLVHHUGLQPóQ
thuisstad. Ik besloot voor de lol
mee te doen en won. Vanaf dat
moment was ik gefascineerd
GRRUóVEóOHQHQVWóJó]HUV
:DW]óQGHYHUVFKLOOHQWXVVHQ
EHUJHQóVNOLPPHQ"
%óEHUJEHNOLPPHQNXQMHPHWMH
KDQGHQGHŌJULSōYRHOHQHQPHWHHQ
inzien of je je eraan kunt
vasthouden of niet. Wanneer je je
JHUHHGVFKDSLQKHWóV]ZDDLWKHE
je dit directe gevoel niet. Daarom

is er veel techniek en ervaring voor nodig.
òVNOLPPHQHQGU\WRROLQJGRHQPHHUHHQ
beroep op de spieren van je bovenlichaam dan
URWVNOLPPHQGXVHU]óQVSHFLƓHNHRHIHQLQJHQ
opgenomen in de training.
:DWGUóIWMRXQDDUVXFFHV"
:DDUVFKóQOóNLN]HOI,NZDVDOWóGDO]HHU
DPELWLHXV,NZLODOWóGEHWHUZRUGHQHQZLO
verschillende klimdisciplines uitoefenen: rotsen
LQGH]RPHUóVHQGU\WRROLQJLQGHZLQWHU(QLN
wil me daarin ontwikkelen.
De eerste grote berg die je hebt
EHNORPPHQ"
0óQPRHGHUQDPPHHONZHHNHQGPHHRS
ZDQGHOWRFKWHQLQ=XLG7LURO,NGHHGPóQHHUVWH
ŌYLDIHUUDWDō HHQEHVFKHUPGHNOLPURXWHPHW
vaste metalen leuningen en ringen) toen ik tien
was. Het was toen dat ik besefte dat klimmen en
de bergen ingaan, was wat ik wilde.
:HONJHYRHONUóJMHEóKHWNOLPPHQ"
Ik ben compleet gelukkig als ik klim. Ik
veranderde van een klein meisje met een
gebrek aan zelfvertrouwen naar de
RQDIKDQNHOóNHYURXZGLHLNQXEHQ
:DWLVMHWUDLQLQJVUHJLPH"
Ik oefen in de klimsportschool, zowel
YRRUóVDOVEHUJEHNOLPPHQ,NYROJJHHQ
VSHFLƓHNGLHHWPDDUSUREHHUJH]RQGHQ
gebalanceerd te eten met verse, zelfgemaakte
gerechten.

+HEMHQRJDQGHUHDPELWLHV"
2SGLWPRPHQWLVPóQOHYHQ
geheel gericht op klimmen.
Ik heb een diploma in agrarische
economie en werkte een paar jaar
op dit gebied voordat ik
professional werd.
:DWLVMHJURRWVWHNOLPSUHVWDWLH
WRWQXWRH"
(U]óQHHQDDQWDOJHZHOGLJH
momenten. Ik ben er erg trots op
dat ik drievoudig wereldkampioen
ben en de eerste vrouw die een
D15 dry-tooling route heeft
afgelegd.
:DWQX"
Ik wil beter worden in de verschillende disciplines die ik doe en
probeer andere soorten klimmen.
Ik heb besloten om een jaar lang te
VWRSSHQPHWZHGVWUóGHQRPDO
PóQWóGWHZóGHQDDQRXWGRRU
NOLPPHQRSURWVHQHQóV
(QRYHUWZLQWLJMDDU"
Ik hoop dat ik nog vele jaren zal
klimmen en zelf nog langer de
EHUJHQLQNDQòVNOLPPHQLV
fascinerend. Het is een voorrecht
om te klimmen op een oppervlak
dat het grootste deel van het jaar
vloeibaar is.
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Slimme gadgets voor een leuker leven
REPRO OP
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1. Wacaco Nanopresso
2IMHQXRSGHFDPSLQJEHQW
of geen trek hebt in de
KRWHONRIƓH]HWNRIƓHPHWGH]H
draagbare espressomachine.
bearandbear.com

9. Exotac ripSPOOL
Een survivalkit ter grootte
YDQbHHQIRWRUROOHWMHWDSH
bPJHYORFKWHQOóQHHQ
zeilnaald en een koord als
tondel. edcgear.co.uk

2. Land Rover
$ERYH %H\RQGŴHV
Robuuste, dubbelwandige
VWDOHQŴHVPHWHDV\JULSYRRU
gebruik met handschoenen.
Houdt vloeistoffen 15 uur
warm. shop.Landrover.com

10. Ooni thermometer
Richt de laser op een oppervlak
en een infraroodsensor meet
de temperatuur. Perfect voor
barbecues en koken op
kampvuur. ooni.com

PRODUCTION

3. Seedball
Geweldig voor guerrillaJDUGHQLQJ(ONHEDOOHWMHEHYDW
30 wilde bloemzaden die voor
HHQQDWXXUOóNHRPJHYLQJ
zorgen. seedball.co.uk

CLIENT

4. Qwerkywriter
6OXLWYLD%OXHWRRWKRSMHWDEOHW
DDQHQGRHQHWRIMHMRXZ
PHPRLUHVVFKUóIWRSHHQ
ouderwetse typemachine.
smartech.buzz
5. Ride huidverzorging
SPF25 zonnebrand en
vochtinbrengende crème van
biologische, vegan
LQJUHGLQWHQGLHKHWPLOLHXQLHW
schaden. rideskincare.co.uk
6. Land Rover
MUSTO handschoenen
Ademende handschoenen
met siliconen voor betere grip
en touchscreen geleidende
vingers. shop.landrover.com
7. Salomon Speedcross 5
Train overal met geweldige
demping en grip op deze
lichtgewicht trailschoen met
Quicklace. Salomon.com
8. GoPro HERO7 Black
Het beeld is net zo stabiel als
EóHHQVWHDGLFDPHQGH
actiecamera heeft
stembesturing, GPS, HDR en
time lapse. Werkt met
%OXHWRRWKHQZLƓGoPro.com

01

6WU\\NDOFRKROYUóHGUDQN
3LWWLJHQDWXXUOóNHLQJUHGLQWHQ
YRRUHHQVPDNHOóNHDOFRKROYUóHGUDQN1XONRROK\GUDWHQ
geen kater. stryyk.com

07

12. Field Notes Expedition
Klassieke uitgave in Antarctic
6XUYH\RUDQMHRI]ZDUW
Puntenraster gedrukt op
Yupo, een waterbestendig,
recycleerbaar synthetisch
papier. fredaldous.co.uk
13. Garmin smartwatch
MARQ Expedition met GPSkaarten van Europa met golfbanen. Forerunner 245 Music met
Spotify om muziek te streamen
en op te slaan. garmin.com

06

14. Land Rover
MUSTO rugzak
PVC rugzak, 25 liter, met
thermisch gelaste naden,
Hypalon™ lusbevestigingen
HQUHŴHFWHUHQGHRSGUXN
shop.landrover.com
15. Kokedama bonsai
(HQDFKWMDULJHJHPDNNHOóNH
Chinese bonsai iep gepresenWHHUGDOVHHQNRNHGDPD
ZRUWHOVLQHHQODDJMHPRV
gewikkeld. tranquilplants.co.uk

13

16. Julbo Skydome
Vederlichte, oversized,
panoramische sneeuwbril met
een reactieve meekleurende
lens voor onbegrensd zicht.
julbo.com
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Wat was je gemoedstoestand in
de nasleep van je ongeval?
7HQWóGHYDQKHWRQJHYDOZDVLN
HHQMRQJHHQDFWLHYHMDULJHGXV
KHWZDVHHQHQRUPHVFKRNWRHQGH
GRNWHUYHUWHOGHGDWHUZHLQLJNDQV
ZDVGDWLNRRLWZHHU]RXORSHQ

PRODUCTION

Hoe kon je fysiek en mentaal
JHIRFXVVHHUGEOóYHQWóGHQVMH
revalidatie?
,NULFKWWHPHRSZDWLNQRJNRQ,N
NRQQRJVWHHGVPóQERYHQOLFKDDP
JHEUXLNHQGXVHHQJURRWGHHOYDQ
GHUHYDOLGDWLHZDVJHULFKWRSKHW
WUDLQHQYDQPóQERYHQOLFKDDP'H
HHUVWHWZHHMDDUZDUHQPHQWDDO
PRHLOóNRPGDWLNYUóGRZQZDV
PDDULNOHHIGHEóGHGDJ

CLIENT

NAFI LEFONO

Wat dacht je in je eerste
ZHGVWUóGYRRUGH:KHHO%ODFNV"
0óQHHUVWHWRHUQRRLZDVLQ6\GQH\
LQHQLVHHQYDQPóQJURRWVWH
PRPHQWHQ1LHWDOOHHQRPGDWLN
PóQODQGYHUWHJHQZRRUGLJGH
PDDURRNRPGDWLNZHHUVSRUWWHHQ
I\VLHNDFWLHIZDV

Hoe de rolstoel-rugbyspeler van het Nieuw-Zeelandse
Wheel Blacks er bovenop blijft
2SJHYHQ VWDDWQLHWLQGHZRRUGHQVFKDWYDQ1DƓ/HIRQR7óGHQVHHQ
UXJE\PDWFKLQLQ1LHXZ=HHODQGNUHHJKóHHQRQJHYDOZDDU
Kó&WHWUDSOHJLDDDQRYHUKLHOG6LQGVGLHQLVKóUROVWRHOUXJE\JDDQ
VSHOHQHQHHQEHODQJUóNOLGJHZRUGHQYDQKHW1LHXZ=HHODQGVH
QDWLRQDOHWHDPWKH:KHHO%ODFNV+óKHHIWRRNHHQRSOHLGLQJ
I\VLRWKHUDSLHJHYROJGŊDOVDOOHUHHUVWHWHWUDSOHJLF,NKHEVLQGVKHW
RQJHYDO]RYHHORYHUPH]HOIHQRYHUKHWOHYHQJHOHHUG]HJWKó
/HIRQRKHHIW]óQEOLNQXJHULFKWRSGH3DUDO\PSLVFKHVSHOHQYDQ
LQ7RNLRLand Rover MagazineVSUDNPHWGH]HEXLWHQJHZRQHDWOHHW
RPHUDFKWHUWHNRPHQKRHKóGHEDODQVLQ]óQOHYHQKDQGKDDIW

JDPHVGRRUNóNLNJUDDJQDDU
1HWŴL[HQOXLVWHULNQDDUSRGFDVWV
Wat is, naast rolstoel-rugby, nog
PHHUEHODQJUóNYRRUMRX"
7óGPHWJHOLHIGHQGRRUEUHQJHQ
,NEHQFORVHPHWPóQIDPLOLHGXV
LNSUREHHUPóQRXGHUVHONH
]RQGDJWH]LHQHQEóKHQWHHWHQ
,NEHQJUDDJVDPHQPHWPóQ
SDUWQHU$PDQGDHQRQ]HNOHLQH
OXLGHZDDNKRQG5XE\
Hoe heeft je diploma
fysiotherapeut je geholpen?
,NOHHUGHGDWDOOHVPRJHOóNLVPHW
IRFXVHQKDUGZHUNHQ+HWZDV
EHYUHGLJHQGRPPóQVWXGLHDIWH
URQGHQRPGDWKHWPRHLOóNZDV
YDQZHJHPóQI\VLHNH
EHSHUNLQJHQ,NZHUNPRPHQWHHO
EóGHJHPHHQWHDOVUROVWRHOHQ
]LWWKHUDSHXWHQVFKUóI
PRELOLWHLWVDSSDUDWHQYRRUDDQ
YRRUQDPHOóNLQGLYLGXHQPHW
UXJOHWVHO]RDOVLN]HOI
:DWKHEMóVLQGVJHOHHUG
over het leven?
,NGHQNGDWLHGHUHHQZRUGWJHFRQIURQWHHUGPHWXLWGDJLQJHQLQKHW
OHYHQPDDUKHWLVMHUHDFWLHGLHKHW
YHUVFKLOPDDNW,NKHEJHOHHUGRP
HUKHWEHVWHYDQWHPDNHQ

Hoe kom je tot rust?
'DWLVPRHLOóNRPGDWMHDOWóGEH]LJ
EHQWPHWGHYROJHQGHZHGVWUóG,N
GRHQLHWVJODPRXUHXVWXVVHQGH

MOUTANALYSE
Technologie ontmoet vakmanschap bij precisie-destillatie
0HQVFKDWGDWHHQGHUGHYDQDOOH]HOG]DPHZKLVN\vVGLHZHUHOGZóGLQRPORRS]óQYDOV]óQZDW
KHWEHOHJJHQLQGXUHŴHVVHQWRWHHQULVNDQWHRQGHUQHPLQJYRRUNHQQHUVPDDNW'DDURPJHEUXLNW
6FKRWVHZKLVN\PDNHU$LOVD%D\XLWJHVSURNHQIXWXULVWLVFKHWHFKQRORJLHYRRUGHDDQJHQDPH
2OGVFKRROVPDDN0HQJHEUXLNWKHW]HNHUHEORFNFKDLQJHJHYHQVEHKHHURPHUYRRUWH]RUJHQ
GDWbGHJHVFKLHGHQLVYDQDOKXQŴHVVHQEHWURXZEDDUWHUXJWHWUDFHUHQLVQDDUGHGLVWLOOHHUGHUóLQ
*LUYDQ2RNLVHUHHQQLHXZPHHWV\VWHHPEHGDFKWQDDVWGHJHEUXLNHOóNH330GLHGHURNHULJKHLG
LQGHPRXWDDQJHHIWZRUGWRRNGHHLJHQXQLHNH6330 ]RHWKHLGLQGHOHQSHUPLOMRHQ JHPHWHQ
ZDDUGRRUKHWGHDOOHUHHUVWHZKLVN\LVPHWHHQJHDQDO\VHHUGHJHKDOWH]RHWKHLGailsabay.com
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Welke rol heeft rolstoel-rugby
gespeeld in je leven?
+HWKHHIWHHQJURWHUROJHVSHHOG
EóKRHLNRYHUKHWOHYHQGHQNQD
PóQRQJHYDO'RRUGHVSRUWKHELN
DQGHUHPDQQHQPHWVRRUWJHOóN
letsel én bevredigende levens
RQWPRHWZDWPóHHQQLHXZ
SHUVSHFWLHIJDI

Dutch - FOB: INNOVATION/BALANCE, 1
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N

03

RONDRIT

VIETNAM
+R&KL0LQK&LW\
Da Nang
03

AfstandNP
5óWóGvier dagen

9LHWQDPLVSDVVLQGVGHMDUHQ
RSHQYRRUEH]RHNHUVPDDUGH
MXQJOHVVWUDQGHQHQOHYHQGLJH
VWDGVFXOWXXUKHEEHQKHWWRWHHQ
EHODQJUóNHUHLVEHVWHPPLQJ
JHPDDNWPHWHHQHQRUPHYDULWHLW
'H]HULWJDDWYDQDIGHKRRIGVWDG
QRRUGZDDUWVGRRUGHFHQWUDOH
KRRJODQGHQWRWDDQGHSUDFKWLJH
NXVWYDQGH=XLG&KLQHVH]HH
ODQJVYUóZHODOOHVZDWGH]H
NOHXUUóNHQDWLHWHELHGHQKHHIW

Naman Retreat, Da Nang
Na vier dagen in de cultuur
HQZDUPWH YDQKHW
ELQQHQODQGYDQ9LHWQDPLV
KHWWóGRPWHRQWVSDQQHQ
WXVVHQGHSODQWHQHQ
hangende tuinen van de
EHURHPGH1DPDQ6SD
5HWUHDW1DPDQGDWLQ
GH'HVLJQIRU$VLD
$ZDUGZRQFRPELQHHUW
YHUEOXIIHQGHDUFKLWHFWXXU
PHWZHHOGHULJJURHQ
QDWXXUVWHHQHQEDPERHRP
HHQRDVHYDQUXVWWHFUHUHQ
GHLGHDOHPDQLHURPGLW
YLHUGDDJVHDYRQWXXUDIWH
VOXLWHQnamanretreat.com

02

01

Ho Chi Minh City
+R&KL0LQK&LW\ YURHJHU
6DLJRQ EHOLFKDDPWGH
FKDRVFXOWXXUHQFRPPHUFLHYDQKHWPRGHUQH
9LHWQDP9HUNHQGHEUHGH
ERXOHYDUGVHQGHZLUZDU
YDQVWHHJMHVHQEHZRQGHU
GHPL[YDQRXGH)UDQVH
NRORQLDOHJHERXZHQHQ
PRGHUQHDUFKLWHFWXXU+HW
IUDDLHQLHXZH7+RXVHFDI«
LQKHWFHQWUXPLVHHQJRHG
YRRUEHHOGYDQGHHOHJDQWH
RSNRPHQGHERXZVWóO3DN
HHQ9LHWQDPHVHNRIƓHYRRUGDWXYHUGHUJDDWfacebook.
com/Tshouse.cafe

01

02

Dray Nur waterval,
Dak Lak Province
(HQUHLVGRRUGHJURHQH
FHQWUDOHKRRJODQGHQLV
QLHWDI]RQGHUHHQEH]RHN
DDQGH]HVSHFWDFXODLUH
ZDWHUYDO'HPHWHU
KRJH'UD\1XULVQRJ
VWHHGVYUóZHORQEHNHQGEó
ZHVWHUVHWRHULVWHQHQELHGW
SUDFKWLJHSDQRUDPD VRYHU
KHWRPOLJJHQGHSODWWHODQG
WHUZóOGHQDEXULJHGRUSHQ
HHQIDVFLQHUHQGLQ]LFKW
JHYHQLQGHWUDGLWLRQHOH
PDQLHUYDQOHYHQ
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wisent
'HZLQGHULJHGXLQHQDDQGH1HGHUODQGVHNXVWKHUEHUJHQHHQUHOLNZLHXLWGHóVWóGŊHHQ
kudde met de laatste wisenten. Sean Thomas bezoekt een innovatief verwilderingsproject
voor deze fascinerende beesten

Foto's: Joe McGorty
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m eerlijk te zijn is dit niet de meest voor de
hand liggende plek om het grootste en schuwste
landzoogdier van Europa te zien. Van onder
de eikenbomen hoor ik het continue geluid van de
Zandvoort racebaan. Direct naast het F1-circuit liggen
pubs, haringtentjes en een reuzenrad, en is de gele toren
van Bloemendaal Beach Resort duidelijk te zien. En
hoog boven ons bewijzen de diverse vliegtuigstrepen dat
we ons op slechts 20 minuten rijden van de luchthaven
Schiphol bevinden.
20, jawel. Als je 20 minuten van Heathrow Airport in
Londen was, zou je nog steeds op Heathrow zijn. Maar
dit is Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter
wereld. Dit is een land waar alles klein verpakt moet
worden en dat doen ze dan ook echt in het compacte
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Het hart van dit park, de emotionele kern van de plek,
is een opeenvolging van ruige, tanige, grijs-gouden
zandduinen, die in de loop van vele eeuwen zijn gevormd
door het complexe getij van de Noordzee. Het zand
wordt vastgehouden door helmgras, kardinaalsmuts en
een enkele den. De vele regen, genoeg zon en het milde
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Twee wakers over
de bizonkudde van
Het Kraansvlak.
Links: bioloog
Esther Rodriguez;
Nationaal Park ZuidKennemerland

kustklimaat hebben de zandgrond geholpen: daarom
werd Zuid-Kennemerland decennialang overgelaten
aan kleinschalige landbouw, privé-wildparken en
watermanagement. Metersdiep onder de wielen van onze
Land Rover Discovery (die de duinen op indrukwekkende
wijze aankan) ligt een schatkist. De helft van het
drinkwater van Noord-Holland wordt gefilterd door deze
noordelijke duinen en de waterdragende laag daaronder.
We hebben het over de wisent, de Europese bizon, een
soort die al eeuwenlang met uitsterven wordt bedreigd.
Deze specifieke bizon is in Kennemerland uitgezet als
onderdeel van een groter Europees verwilderingsproject
dat tot doel heeft de klassieke wildernis te herstellen
en op het hele continent oude soorten opnieuw te
introduceren. Van de Ibis in Oostenrijk en wolven in
Castilië tot de Caledonian bossen in Schotland. Dit is
weer onderdeel van een wereldwijde beweging waar men
probeert terreinen terug te laten keren naar de balans die
er was voordat de mens er ingreep door jagen en kappen.
Bedenk wel dat dit bijzondere project plaatsvindt op
slechts vijf km van het centrum van Haarlem. Onze gids
in Kennemerland is Esther Rodriguez, een jonge

Spaanse bioloog die vergevorderd zwanger is maar
nog steeds bruist van energie en enthousiasme. Ze
stelt een andere route voor wanneer we vol spanning
de druilerige horizon afturen naar het grote beest.
Terwijl we zoeken en ons een weg door de duinen
banen, legt Esther de recente geschiedenis uit.
“In de jaren negentig kreeg het hele gebied
de wettelijke status van nationaal park, maar
stikstofdepositie, bebossing en afname van het aantal
konijnen als gevolg van myxomatose betekende
dat de duinen verdrongen werden door grassen en
struiken, wat de dynamiek veranderde.” Ze draait
zich om en gebaart, we kijken allemaal reikhalzend
tussen de dennen. Maar helaas, het is een damhert,
dat door het helmgras tevoorschijn komt. Esther sluit
haar verhaal af. “Om de struiken te beheren, werden
grote grazers zoals de Schotse hooglanders, Konikpaarden en Shetlandpony's geïntroduceerd in ZuidKennemerland,” zegt ze, “en we keken ook oostwaarts.
Naar de wisent... Er staat er daar trouwens een.”
Wat? Joe, de fotograaf in de auto, draait abrupt zijn
zoomlens en raakt me bijna. Is het waar? Ja! Het was
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Offroad-ritten op privéterrein met volledige rechten

De Discovery warmt
op om de wisent te
gaan ontdekken.
Rechtsonder:
boswachter Ruud
Maaskant

weliswaar maar een korte glimp, van grote zwarte
hoorns en ruig bont, maar we hebben net een van de
zeldzaamste grote zoogdieren van het continent gezien.
Voor een fractie van een seconde.
We proberen een betere waarneming te krijgen, terwijl
ik onze queeste overdenk. Het verhaal van de wisent is
representatief voor dat van de hele Europese fauna. En
het is een verhaal dat bijna tragisch eindigde.
Europese bizon – officiële Latijnse naam , Bison
bonasus, poëtische naam, de wisent – is een hybride
afstammeling van de primitieve steppebizon en de
sprookjesachtige oeros of oerrund. Vroeger zwierf de
wisent vrij door Eurazië, vanuit Noord-Spanje door
Frankrijk, de Benelux, Duitsland, Noord-Italië en naar
Oost-Europa. Ze zijn iets kleiner dan hun beroemde
Amerikaanse neven maar niettemin schitterend. Met
hun klassieke gebochelde schouders, geweldig om te
grazen en om mee te dreigen, kunnen ze tot 1,90 meter
hoog worden en bijna een ton wegen.
Natuurlijk is 800 kg een heleboel schoenen, steaks en
Viking-drinkhoorns en dus werd er graag en kundig op
deze dieren gejaagd. Treffend zijn de eerste afbeeldingen
van de Europese bizon uit 15.000 jaar voor Christus in de
prachtige grotschilderingen in Lascaux, Frankrijk. Het
toont een wisent die door speren aan zijn einde komt.
Ondanks enkele vroege beschermingswetten in de 16e
eeuw (voor behoud van de wisent voor koninklijke sport),
bleef de jacht op bizons doorgaan tot na 1900, waardoor
het aantal wisents drastisch verminderde tot een kleine
groep in het Oerbos van Białowieża, een afgelegen en
wild gebied in Zuid-Litouwen en Oost-Polen. En toen
kwam WW1 met koude, hongerige Duitse soldaten, die het
grootste deel van de grote Poolse kuddes barbecueden en
opaten. De laatste wilde wisent werd na de oorlog in 1919
neergeschoten in het bos van Białowieża.
Over en uit? Niet echt. Op miraculeuze wijze waren er
een paar wisenten in een aantal dierentuinen verspreid
over de wereld. Met de genen van deze dieren begon de
Poolse regering een herintroductie, een van de meest
succesvolle in zijn soort. De schatting is dat er nu weer
ong. 4.000 bizons leven in Białowieża Forest.
Maar zoals Esther uitlegt: "Recent onderzoek geeft
aan dat bossen geen goede omgeving voor de bizon zijn.
Hij zoekt alleen beschutting tussen de bomen om

35

91LRVANE19120.pgs 21.10.2019 15:33
10:46
91LRVADU19120.pgs

VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

veilig voor de mens te kunnen zijn." En hier komt het
Zuid-Kennemerland National Park in beeld.
De wolken die vanaf de Noordzee aan komen drijven,
hebben dezelfde kleur grijs als de zijkant van de
Discovery, dus rijden we snel door de duinen terug naar
het bezoekerscentrum, waar Esther vervolgt: “Toen we
op zoek waren naar een grote grazer om de duindynamiek
te herstellen, dachten we gelijk aan de wisent! Iedereen
vertelde ons dat we gek waren. Maar in 2007 importeerden
we er een paar uit Polen, en nu leven ze hier met succes."
Er zijn 13 wisenten in het park: een kudde van koeien
en jonge dieren, en drie stieren die meestal apart van
de hoofdgroep zijn, behalve tijdens het paarseizoen.
Elke wisent die wordt geboren wordt door het project
verhuisd naar andere verwilderingsprojecten, omdat
een kudde van 11-15 optimaal is voor dit reservaat.
“We hanteren ze nooit,” vervolgt Esther.
“We voeren ze niet en we laten ze leven, voortplanten
en sterven als de wilde dieren die ze zijn, in het oude
jachtpark dat nooit voor het publiek geopend was.”
De volgende dag begint veelbelovend zonnig en
warm. Onze gids is boswachter Ruud Maaskant, een

indrukwekkende man van begin 50, met haar en baard
in dezelfde kleur als de zandduinen en een rustige,
zelfverzekerde uitstraling.
"Ik kan geen bizon beloven!", zegt hij uit. "Ze komen
en gaan zoals ze willen. Net als de wind en de regen."
Hij ziet er volledig op zijn gemak uit, voor in de auto,
met de gehavende walkie-talkie klaar in de bekerhouder,
terwijl zijn ogen de horizon afscannen als we verder
rijden over het verschuivende zand. Enkele minuten
later opent hij de deuren. We gaan dit serieus
aanpakken en gaan te voet verder.
In de opkomende ochtendzon ziet het omsloten
reservaat, Het Kraansvlak, er prachtig uit. Viooltjes
schitteren van de dauw, een vos blaft in de verte. Voor ons
werpt een duindoorn schaduwen over een gele zandkuil.
“Het is de bizon die deze kuilen maakt door te zandbaden,”
legt Ruud uit. “Het is een cruciaal onderdeel van het
ecosysteem. Ze houden de duinen mooi, dynamisch
en rijk aan insecten, op een natuurlijke manier.”
Maar waar zijn de bizons vandaag? Sommige dieren,
krijgen we te horen, hebben een GPS-apparaat dat elke
vier uur een signaal afgeeft. Ze kunnen niet continu
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De bizonkudde van
+HW.UDDQVYODNJHGóW
in de duinen

Dutch - FEAT 1 - BISON, 4
'LHUHQZHO]óQZHUGQRRLWJHVFKRQGHQ

worden gevolgd, maar de boswachters hebben wel een
gevoel voor waar ze zouden kunnen zijn. Ruud geeft
aan: laag blijven. We kruipen min of meer door de
stekelige duinrozen. En dan wijst Ruud. Daar! Bijna de
hele kudde bizons staart naar ons, op korte loopafstand,
terwijl het silhouet van de staalfabrieken van IJmuiden
ongegeneerd tegen de hemel afsteekt.
De donkere, omrande ogen van de bizon zijn somber
en vermanend. Met een rilling van gemengde emoties
– verdriet, vreugde, schuldgevoel, opwinding – besef ik
dat ik staar naar een gezicht uit de ijstijd, naar iets van
lang geleden, naar een dier dat vereerd werd door de
vroege Holocene mens. Ik kijk ook naar iets dat eigenlijk
niet zou kunnen bestaan. De laatste overlevende soort
van de Europese megafauna. En toch, hier is hij, op maar
5 km van de Aldi vandaan.
Ruud gebaart. Kom. We sluipen dichterbij, maar een
takje knapt: de oudste stier begint en dan galopperen ze
weg, de duinen in, slechts een wolk van zilverachtig stof
en afwijzing achterlatend in de lucht. Ik heb het gevoel
dat ik uit een droom ben gewekt. Een pijnlijke maar wel
mooie droom.
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HARDER
BETER
SNELLER
STERKER
De terugkeer van Anthony Joshua

Interview door James Brown

Je leert meer over een bokser bij een
onverwachte nederlaag dan bij een
overwinning. Anthony Joshua, destijds
wereldkampioen zwaargewicht, verloor in
de zevende ronde tegen Andy Ruiz Jr in New
York in juni 2019. Het was een verrassende
nederlaag, maar de Britse vechter heeft geen
tijd voor spijt of schuld. Joshua is niet
somber en praat bijna lachend wanneer hij
het vertelt hoe hij op zijn knieën werd
gedwongen. Hij is bovenal een realist.
Joshua had al eerder een comeback
gemaakt. In 2009 werd hij in hechtenis
genomen omdat hij in gevecht was geraakt.
In 2011 werd hij geschorst uit de Britse
Olympische Box squad vanwege problemen
met de wet. Maar hij liet dat alles achter zich
en won Olympisch goud in Londen 2012.
Als we elkaar spreken, is Joshua - met een
Nigeriaanse moeder en Nigeriaanse/Ierse
vader - net teruggekeerd van een reis naar
Nigeria, niet de gebruikelijke luxe strandvakantie maar een meer geaarde ervaring.
En het heeft hem duidelijk veranderd.

Mike Tyson zei ooit: "je verliest nooit,
totdat je daadwerkelijk opgeeft." En AJ heeft
nog lang niet opgegeven.

verwachten dat ik naar mijn volgende
gevecht ga en kampioen wordt. Niemand zegt
“twee, drie jaar, en we beginnen opnieuw.”

Je hebt nooit beweerd dat je onverslaanbaar bent en je vindt dat nederlagen deel
zijn van de reis van een vechter. Was je
voorbereid op een nederlaag?
Altijd. Niemand leert je hoe je moet omgaan
met falen. We kijken altijd vooruit, maar ik
heb gezorgd dat ik ook ogen in mijn
achterhoofd heb. Hoewel ik altijd op zoek
ben naar de overwinning, bereid ik me voor
op het slechtste en het beste. Dat is mijn
buﬀer wanneer ik toch val.

Als je de kampioensriem terugwint, wat
is vanaf dat punt je motivatie?
Wat me nu motiveert zijn twee zaken. De ene
is zelfontwikkeling en niet stagneren. Je
hebt nieuwe taken in het leven nodig om je
systeem opnieuw op te starten. De tweede is
om te onthouden dat ik niet alleen vecht
voor mijzelf en mijn familie maar ook voor
arme mensen, voor mensen die worstelen.
Men verwacht dat ik op vakantie ga naar
Dubai of de Malediven en in een resort zit,
zodat je het slechte niet hoeft te zien, maar
in Nigeria heb ik de getto's bezocht. Deze
mensen hebben misschien geen internet,
maar ze kennen Anthony Joshua, en het is
alsof ze zeggen, "Vecht voor ons, help ons.
Als je niet wilt vechten, vecht dan voor ons."
Mijn gevecht gaat niet langer om mijn ego.
Dit is een gevecht voor mensen die in
armoede verkeren, omdat ik wil beginnen

Was je voldoende voorbereid op de
realiteit?
Je bereidt je erop voor, maar je verwacht het
niet. De sport is niet hetzelfde als toen ik
begon in 2008, en mijn prioriteiten zijn mee
veranderd. Ik ben nu op het hoogste niveau,
dus de vraag is, “heb ik genoeg gedaan?”
Mensen zien me nu als een kampioen, dus ze
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Hoe was de energie in Nigeria?
Echt goed. Het is een ander gevoel dan in
Engeland. Ik geloof niet dat er in een
succesvol land zoiets bestaat als echte
zorgen. Maar als er een grote kloof is, voel ik
dat er een echte energie is.
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Tijdens de trip twitterde je een song van
de Afrikaanse legende Fela Kuti.
Ik ontmoette een van zijn zonen die de
armen probeert te helpen. Hij stuurde me
een lading liedjes en zei, je moet naar
innerlijke muziek luisteren. De melodie die
jou raakt. Je kunt niet alleen luisteren naar
muziek die gaat over moorden, drugs of
vrouwen, want daar voed je dan je hersens
mee. Je moet luisteren naar muziek over een
innerlijke zoektocht. In de bokswereld gaat
het eerst om je passie, dat is een echte reden.
Dan gaat het over hoe populair je bent en
wat je verdient. Je wordt gewoon een object,
je zoekt niet langer naar je ziel. Je moet altijd
onthouden dat je vecht voor een doel.
Boxer Marvin Hagler zei ooit: “Het is
moeilijk om vroeg uit je bed te komen
om aan de weg te gaan werken als je op
zijden lakens slaapt.” Klopt dat?
Ja, tot op zekere hoogte. Ik leefde beschut gym, thuis, gym, thuis, hotel, vakantie - maar
je moet nog steeds op je eigen instinct vertrouwen. Wanneer er tien mensen zijn die je vertellen dat iets opeens goed voor je is, moet je op je
instinct vertrouwen en weten dat dat er niet
voor heeft gezorgd dat je zo ver bent gekomen.
Je bent heel close met je vader. Wat voor
rol speelde hij bij je wederopbouw na het
verlies?
Ik houd mijn boksleven gescheiden van mijn
gezinsleven. Mijn vader is er als steun en hij
is gepassioneerd of ik nu win of verlies.
Goede energie. Maar mijn team en ik hebben
dit zelf gedaan. Ik krijg veel goede raad over
wat ik zou kunnen doen. Dus ik zie mijn
vader als mijn vader. Hij is er om me te
steunen en ik zorg ervoor dat we een goede
relatie hebben. Ik wil niet dat mijn vader te
veel betrokken is bij mijn sport.
Je hebt van Wladimir Klitschko veel
geleerd over hoe je een kampioen moet zijn.
Ja, ik heb veel met Klitschko gesproken. Hij
vertelde dingen die ik instinctief al wist.

“
WAT GOED VAN
GEWELDIG
ONDERSCHEIDT, IS
WAT JE AANKUNT

”
Hij wees me op zaken die ik tijdens mijn
training niet deed, en waar ik problemen
door kreeg. Dat laat ik achter me, ik
herpak me en ga door. Ik zou graag
Klitschko in mijn team brengen, maar
dan moet hij daarin passen en dat is niet
alleen aan mij. Dus ik krijg advies vanaf
een afstand en pas het in mijn dagelijkse
bezigheden toe.
Wat speelt er in je hoofd, in de 15
minuten voor een gevecht?
Als ik vecht, kan ik niet denken “Als ik win
moet ik naar dat feest” of “Ik moet ervoor
zorgen dat ik morgen op dit evenement
ben”. Alles is irrelevant. Ik moet ervoor
zorgen dat alles irrelevant is behalve het
winnen van dat ene gevecht.
Als je in de ring bent en onder extreme
druk staat, hoe blijf je dan verder gaan?
Je lichaam houdt niet van moeilijkheden.
Dus de meeste mensen geven op, en dat is
wat goed onderscheidt van geweldig –
hoeveel je aan kunt.
In december 2015, toen Dillian Whyte je
raakte met een linkerhoek en het je
duizelde, koos je ervoor om door te
vechten in plaats van even te wachten en
bij te komen. Waarom deed je dat?
Als ik nog zo‘n beslissing kan nemen, weet ik
dat ik door kan vechten. Als dat denkproces
in mijn hoofd zit, betekent dit dat ik nog
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steeds in harmonie ben met mijn lichaam.
Het zou anders zijn geweest als hij me zo had
geraakt dat ik niet meer wist waar ik was.
Maar als ik nog steeds op mijn voeten sta,
blijf ik op mijn voeten. Toen Ruiz me op mijn
slaap raakte, wist ik vanaf dat moment niet
meer waar ik was! Ik probeerde te blijven
staan, maar dat was veel te moeilijk.
David Beckham noemde zijn doelpunt
tegen Wimbledon als het doelpunt dat
zijn leven veranderde. Wat was de stoot
die jouw leven veranderde?
Ik heb daar geen stoot voor nodig. Mijn
verandering kwam toen ik naar de
boksschool ging.
Hoe ben je zo snel opgeklommen?
Zagen ze iets in je op de sportschool?
Focus. Ik mis nooit een training. Ik train niet
om fit te worden, ik leef het leven. Vroeg in
mijn carrière was er die passie, die drang,
mijn natuurlijke vaardigheid die me
overeind hield. Tegenwoordig heb ik echt
ook de wetenschap nodig om goed te
kunnen boxen. In amateur boksen kost
het me drie rondes, je slaat een vent neer,
en klaar! Hij staat niet op. Maar op
wereldniveau met boxers als Klitschko en
Ruiz, die opstaan als je ze raakt, dan heb je
technische vaardigheden nodig. Als ik
afhankelijk blijf van mijn kracht en grootte is
elk gevecht een strijd. Ik blijf niet eeuwig 29.
Op een dag is mijn lichaam niet meer in
staat om dezelfde energie te geven. Dus je
moet de super wetenschap van het
boksen leren.
Je staat nog steeds aan de top van je
carrière. Heb je nagedacht over wat je
gaat doen als je 40 bent en de tweede
helft van je leven ingaat?
Ik weet niet of ik nog steeds bezig ben met
het boksen, maar ik weet dat ik ga helpen –
fondsenwerving, het ondersteunen van de
armen. Ik zal motiverende gesprekken
houden, want iedereen heeft hoop nodig.
En misschien ben ik in Finchley [de
boksschool] om een aantal talentvolle
boksers te helpen. Maar ik denk niet dat
ik in de bokswereld dingen zou zeggen als,
“Ik was veel beter toen ik vocht“, als een
hater. Ik zal mezelf daar ver van houden.
Tot slot, welk advies zou je een jonge
bokser willen geven?
Eén ding? Zorg dat je geen optie B hebt.
Maak dat tot je levensmotto, je alles.
Want op deze reis moet je de bruggen
verbranden die je net bent gepasseerd.
Je kunt niet terug.

FOTO'S: WILLIAMS + HIRAKAWA / AUGUSTUS
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met iets teruggeven. Soms vergeten mensen
met de macht de mensen in nood. Als je
vecht voor een natie of voor een volk, je
land, denk ik dat dat anders is. De buzz was
er anders. Dat heb ik in een lange tijd niet
meegemaakt.
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Dutch - FEAT - DEFENDER, 2
egan Hemsworth is zo
diep en gepassioneerd
verbonden met de zee,
GDWMHPDNNHOóNNXQW
GHQNHQGDWHU]RXW
water door haar aderen
stroomt. Haar leven
ZRUGWJHVWXXUGGRRU
RFHDQRJUDƓHŊJHWóGHQ
golven, daglicht, weer
HQZHWVXLWV
Maar zelfs iemand
met de Deep OceanHUYDULQJYDQ+HPVZRUWKNDQXLWGDJLQJHQ
DDQJDDQGLH]RH[WUHHP]óQGDWMHQDDUDGHP
hapt. Van top tot teen in neopreen klampt ze
zich vast aan de zwarte rotsen van de
òVODQGVHNXVWWHUZóOZLWWHPLVWGHOXFKWRP
KDDUKHHQYXOW1RJHYHQHQ]HZHUSW]LFK]HOI
LQGHóVNRXGH]HHHHQ]HHGLHMH]RQGHU
EHVFKHUPLQJLQHQNHOHPLQXWHQGRRGWLQHHQ
poging om dat allerkostbaarste vast te
leggen - een moment van schoonheid.
De drieëntwintigjarige Hemsworth is een
JHVSHFLDOLVHHUGHIRWRJUDDIPHWHHQXQLHNH
relatie tot water. Ze fotografeert niet gewoon
de dingen die plaatsvinden op of onder het
water. In plaats daarvan gaat ze zelf de zee in
ŊDOOHHQ]óHQKDDUFDPHUDŊRPKHW
VDPHQVSHOWXVVHQGH]HHHQGHOXFKWWH
YHUNHQQHQKHWFRQWUDVWWXVVHQGHHQHUJLH
HQbGHNDOPWH
Ze heeft de hele wereld afgereisd om
VXUIHUVYDVWWHOHJJHQYDQ$OEDQLWRW&RVWD
5LFD9RRUKDDUZHUNKHHIW]HXUHQ
doorgebracht met haar camera aan haar
OLQNHUSROVWHUZóO]HKHWZDWHULQJDDWNóNWHQ
wacht op die ene perfecte golf, dat perfecte
VKRWZDDURSVXUIHUHQ]HH««Q]óQ
ő'H]HHLVDOWóGGHSOHNJHZHHVWZDDULN
PHbWKXLVYRHOGH,NNDQQLHWPHHUGDQHHQ
SDDUGDJHQYDQKHWZDWHUZHJ]óQŐYHUWHOGH
+HPVZRUWKPóRSZHJQDDUGHNXVW
ő,NPRHWGH]HH]LHQHULQ]óQHULQ]ZHPPHQ
en het water tegen me aan voelen. Dat is wat
PóRQWVSDQWHQPóQJHHVWVWLPXOHHUWŐ
Hemsworth combineerde haar liefde voor
water drie jaar geleden met haar liefde voor
IRWRJUDƓHWRHQ]HHHQIRWRSURMHFWYROWRRLGH
PHWHHQEDOOHWGDQVHURQGHUZDWHU9DQGDDUXLW
EHVORRW]HGH]HOIGHWHFKQLHNWHJHEUXLNHQRP

0

VXUIHUVLQGH]HHYRRUGHNXVWYDQKDDUJHOLHIGH
&RUQZDOOWHIRWRJUDIHUHQ'HEHHOGHQGLH]H
LQbGHRFHDDQYDVWOHJGHZDUHQ]RvQSXUH
ZHHUJDYHYDQGHUHODWLHWXVVHQVXUIHUHQ]HH
GDW]HYROJHUVNUHHJLQGHVXUIJHPHHQVFKDS
Die bekendheid begon te groeien op sociale
PHGLD$OVQHOZHUG]HJHERHNWYRRU
onderwaterjobs over de hele wereld.
òVODQGHHQYDQGHZLOGVWHHQJHYDDUOóNVWH
SOHNNHQRPWHVXUIHQKHHIWDOWóGKRRJRSGH
EXFNHWOLVWYDQ+HPVZRUWKJHVWDDQ'H
QRRUGVHVXUIJHPHHQVFKDSLVNOHLQHQ
òVODQGHUV]óQRSJHYRHGRPHHQUHVSHFWYROOH
DIVWDQGWRWGHJULOOLJH]HHDDQWHKRXGHQ
/DQG5RYHUVWHXQWGH]RHNWRFKWYDQ
+HPVZRUWKRSGH]HUHLVPHWHHQQLHXZH
Defender, klaar voor alles wat het land van
YXXUHQóVWHELHGHQKHHIWő,NNRPXLWHHQ
/DQG5RYHUIDPLOLHŐ]HJW]Hő7RHQLN
RSJURHLGHZRRQGHLNRSHHQERHUGHUó
PLGGHQLQGH&RWVZROGV:HKDGGHQRQ]H
Land Rovers echt nodig vanwege alle modder
HQVQHHXZGDDUŐ

De Defender,
JHOóNWKXLVDDQGH
òVODQGVHNXVWODDW
IRWRJUDDI0HJDQ
+HPVZRUWKKDDU
grenzen verleggen
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ő+HWOLFKWLVRQJHORRŴóNHQHULV
QLHPDQGDQGHUV$OOHHQLNRIHHQ
VXUIHUHQLN3HUIHFWŐ

'HIRWRvVYDQ+HPVZRUWK ERYHQ YDQJHQKHWVDPHQVSHOWXVVHQGH]HHHQGHKHPHO
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Aan beide is geen tekort hier op het eiland
òVODQGő'H]HSOHNLVJHYDDUOóNRPGDWGH
RPVWDQGLJKHGHQKLHUXQLHN]óQŐYHUWHOW
+HPVZRUWKő-HPRHWMHGHXLWGDJLQJHQYDQ
GHDUFWLVFKHZDWHUHQWHQYROOHUHDOLVHUHQHQ
GHHFKWHNUDFKWYDQGH]HHKLHUEHJUóSHQ
+HWYRHOWDQGHUVIULVVHUZLOGHUŐ
ő,QDQGHUHODQGHQORRSMH]RYDQDIKHW
VWUDQGKHWZDWHULQRIMHVSULQJWYDQDIHHQ
ERRW,QòVODQGVSULQJMHYDQGHURWVHQKHW
ZDWHULQRPGDQYHUGHUWH]ZHPPHQ'DWLV
XLWGDJHQGZDQWLNKHEPóQYLQQHQLQGHHQH
KDQGHQGHFDPHUDLQGHDQGHUH,NPRHWLQ
KHWZDWHUVSULQJHQHQELQQHQWZHHVHFRQGHQ
PóQYLQQHQDDQKHEEHQ]RGDWLNNDQJDDQ
]ZHPPHQŐ
+HPVZRUWKKHHIWGHVKRRWYDQYDQGDDJ
YDQGHòVODQGVHVXUIHU$UL$JQDUVVRQ
JHSODQGLQGH]HHRSRQJHYHHUHHQXXUYDQ
5H\NMDYLNDIHQZDDUMHDOOHHQFURVVFRXQWU\
NXQWNRPHQ+HWWHUUHLQLVHHQPL[YDQURWVHQ
ODYDHQPRVPDDUYRRUGH'HIHQGHULVKHW
HHQPDNNLH
2YHUWZHHXXUJDDWGH]RQRS'H
EXLWHQWHPSHUDWXXU]DOYDQGDDJZRUVWHOHQ
RPbERYHQGHr&XLWWHNRPHQő,NVWD
PHHVWDObRPXXURIHHUGHURSZDQWDOVMH
YRRU]RQVRSJDQJLQGH]HHEHQWNUóJMHGH
EHVWHbVKRWVŐ]HJW+HPVZRUWKő+HWOLFKWLV
RQJHORRŴóNHQHULVYHUGHUQLHPDQG$OOHHQ
LNRILNHQHHQVXUIHURPWHIRWRJUDIHUHQ
3HUIHFWŐ
+DDUYHUNR]HQOHYHQVVWóOYUDDJWQLHWDOOHHQ
RPYURHJRSVWDDQPDDURRNRPI\VLHNH
NUDFKWHQPHQWDDOXLWKRXGLQJVYHUPRJHQ
ő6RPVPRHWMHLQHHQVWURRPVWDDQYRRUHHQ
IRWRHQGDQLVKHWQHWRIMHHQHUJLHYHUGZóQW
+HWYRHOWDOVRIMHEHQHQLQGH
WHJHQRYHUJHVWHOGHULFKWLQJZRUGHQ
JHWURNNHQGXVMHEHQWYRRUWGXUHQGDDQKHW
YHFKWHQ$OVMHHHQPRPHQWRQWVSDQWNXQMH
RSHHQJHYDDUOóNHSOHNHLQGLJHQŐ
ő0HHVWDOEHQMHHHQYDQPLVVFKLHQGULH
PHQVHQGDDUHQGHDQGHUHQKHEEHQHHQ
VXUISODQNGXVMHEHQWHFKWDOOHHQ(U]óQJHHQ
EDGPHHVWHUV-HPRHWJURWHJROYHQOH]HQHQ
HURQGHUGXLNHQ]RGDWMHRYHUHLQGEOóIW'H
VOHXWHOLVRPNDOPWHEOóYHQ$OVMHJHUDDNW
ZRUGWGRRUHHQJLJDQWLVFKHUHHNVJROYHQHQ
MHUDDNWLQSDQLHNLVMHDGHPNRUWHUHQMHNRPW
QDDUOXFKWKDSSHQGERYHQ$OVMHNDOPEHQW
NRPMHJHPDNNHOóNHURSDGHPŐ
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Dutch - FEAT - DEFENDER, 4
&KHFNDOWóGGHURXWHYRRUMHKHWZDWHULQJDDW

ő,NEHZHHJPHPHHVWDORSKHWUDQGMHGDW
PRHWRRNYRRUGHIRWRvVPDDULNEUHQJHONH
GDJHHQXXURIWZHHXXULQKHWZDWHUGRRU
ZDDULNRRNEHQŐ
'HULWLVEóQDWHQHLQGHDOVGHVXUŴRFDWLH
YDQ+HPVZRUWKLQEHHOGNRPWRQGHUHHQ
QRRLWHLQGLJHQGHJUDƓHWJUó]HKHPHO(ULV
JHHQVWUDQGDOOHHQZHUYHOHQGZLWZDWHUURQG
WRUHQKRJHURWVHQGLHRQJHYRHOLJ]óQYRRUGH
]HHGLHRSKHQEHXNW'HZLQGKXLOWHQ
]ZHHSWGHJROYHQRSWRWHHQZDDQ]LQQLJH
DDQYDORSGHGRQNHUHUDQGHQYDQGHNXVWOóQ
+HPVZRUWKHQ$JQDUVVRQZLOOHQLQKHW
ZDWHU]óQDOVGHGDJDDQEUHHNWHQGH]RQ
RSJDDW'HDFKWHUGHXUYDQGH'HIHQGHU
ZRUGWRSHQJH]ZDDLGHQGHDXWRGRHWGLHQVW
DOVHHQJH±PSURYLVHHUGHJDUGHUREH
+HPVZRUWKKHHIWKDDUGLNVWHZLQWHUZHWVXLW
QRGLJWZHHVHWVQHRSUHHQVRNNHQHHQ
FDSXFKRQKDQGVFKRHQHQHQ$TXDWHFKFRYHU
YRRUKDDUFDPHUD
=óHQ$JQDUVVRQKHEEHQEHVORWHQRP
GRRUKHWZLOGHZDWHUWHJDDQRPGHRFHDDQ

Van crew transport
tot mobiele
kleedkamer, de
Defender was een
ideale metgezel
RSbGHVKRRW

GDDUDFKWHUWHEHUHLNHQZDDUKHWGLHSHULV
HQbGHJROYHQUXVWLJHU]óQ0DDUZHOKRJHU
+HWIRWRJUDIHUHQGXXUWPHHUGDQHHQXXU
LQZDWHUGDWMHLQPLQGHUGDQWLHQPLQXWHQNDQ
GRGHQ=RZHOIRWRJUDDIDOVVXUIHUZRUGHQLQ
GH]HHJHJRRLGPDDU+HPVZRUWKEOóIWNRHO
EOóIW]ZHPPHQWHUZóOKDDUVWHUNHEHQHQKDDU
KHOSHQLQKHWZLOGHZDWHU
:DQQHHU]HEóGH'HIHQGHUWHUXJNHUHQ]óQ
]HXLWJHSXWPDDUHXIRULVFKKXQRJHQVWUDOHQ
YDQRSZLQGLQJKXQPHWQHRSUHHQEHNOHGH
OLFKDPHQJHYHQVWRRPZRONHQDI+HWDFKWHUVWXN
YDQGH'HIHQGHULVQXLQHHQIRWRVWXGLRYHUDQ
GHUG]RGDW+HPVZRUWKDFKWHURSGHDXWRNDQ
VWDDQRPGRRUGHJHQRPHQEHHOGHQWHVFUROOHQ
+DDUJH]LFKWYHUWUHNWLQHHQEUHGHJUóQV]HNHHUW
]LFKRPQDDU$JQDUVVRQYRRUHHQKLJKƓYH=H
KHEEHQGHIRWRŌVJHPDDNWHQGH]HHRYHUOHHIG
ő0óQYROJHQGHDYRQWXXULVHHQIRWRUHLV
ODQJVHQNHOHHLODQGHQYRRUGHNXVWYDQ
6FKRWODQGŐ]HJW+HPVZRUWKDOVGH'HIHQGHU
LHGHUHHQWHUXJUóGWQDDUGHVWDGő,NEHQGRO
RSPLQGHUEHNHQGHSOHNNHQŐYHUWHOW]H
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YRHUWXLJGDW/DQG5RYHURRLWKHHIWJHPDDNWWHUZóOKHW
LQWHULHXUPHWVOóWYDVWHPDWHULDOHQGLHWHJHQDOOHUOHLVWRWHQ
EHVFKHUPHQRQWZRUSHQLVRPQHW]RGXXU]DDPWH]óQ
PDDURRNFRQƓJXUHHUEDDU0HWYHHOSUDNWLVFKHGHWDLOV
YDQHHQYRXGLJWHUHLQLJHQUXEEHUHQYORHUHQWRW
86%SRRUWHQRI9VWRSFRQWDFWHQEóHONHUóVWRHOHQ
'HDXWRKHHIWRRNDOOHFRQQHFWLYLWHLWGLHHVVHQWLHHOLV
YRRUKHWPRGHUQHOHYHQ/DQG5RYHU VQLHXZVWH3LYL3UR
LQWX±WLHILQIRWDLQPHQWV\VWHHP ELHGWQDYLJDWLHWHOHIRRQ
HQbPHGLDHQDQGHUHRSWLHVZDDURQGHURQOLQHPHGLD
PX]LHNVWUHDPLQJZHHUXSGDWHVHQDJHQGDLQIRUPDWLH
0HWERGHPYUóKHLGWRWPPHQWRWPP
ZDDGGLHSWHLVGHQLHXZH'HIHQGHUFDSDEHOHUGDQRRLW(U
LVNHX]HXLWWZHHFLOLQGHUGLHVHOPRWRUHQ 'HQ' 
HQWZHHEHQ]LQHXQLWV GHYLHUFLOLQGHU3HQGH
]HVFLOLQGHU3 'H3EHVFKLNWRYHU0LOG+\EULG
(OHFWULF9HKLFOH 0+(9 WHFKQRORJLHGLHGHHQHUJLHGLH
YHUORUHQ]RXJDDQWóGHQVKHWUHPPHQWHUXJZLQWHQ
KHUJHEUXLNW
0HWVWHUNHPRWRUHQJRHGHFDSDFLWHLWHQVOLPPH
WHFKQRORJLHLVGH'HIHQGHUHHQHFKWHDOOURXQGHUQHW]R
JRHGRSGHZHJDOVKóHHQPRHUDVLQWKHPLGGOHRI
QRZKHUHDDQSDNW

DSULNNHOHQGHGRRUNóNMHVYDQ.HQLDWRW
.D]DFKVWDQ]óQXLWHLQGHOóNGHFRYHUV
ZHJJHKDDOGWóGHQVGH)UDQNIXUW0RWRU6KRZ
'HQLHXZH/DQG5RYHU'HIHQGHULVKLHU
9DQDIbGHJHERRUWHYDQGHRULJLQHOH6HULHV,LQWRW
DDQGHODQFHULQJYDQKHW'HIHQGHUQDDPSODDWMHLQLV
HHQ/DQG5RYHUVWHHGVJH]LHQDOVGHPHHVWFDSDEHOHDXWR
WHUZHUHOG2IKóQX+0GHNRQLQJLQQDDU%DOPRUDOUóGWRI
LQJH]HWZRUGWWHUEHVFKHUPLQJYDQZLOGHGLHUHQLQ$IULND
]óQLFRQLVFKHVLOKRXHWLVQDXZYHUZHYHQPHWGHPRGHUQH
JHVFKLHGHQLV(QGLHJHVFKLHGHQLVJDDWQXYHUGHU
+HWH[WHULHXUGHVLJQYDQKHWQLHXZHPRGHOYHUNUóJEDDU
LQHQERG\VW\OHVLVHHQPRGHUQHNóNRSGH
IXQFWLRQHOHYRUPYDQKHWRULJLQHHO0HWNRUWHRYHUVWHHNHQ
KRHNLJHZLHONDVWHQ]LHWGHQLHXZH'HIHQGHUHUGRHOJHULFKW
HQQXFKWHUXLWRSGHZHJ«QRIIURDG'HLVbEHVFKLNEDDU
PHWPD[LPDDO]HV]LWSODDWVHQWHUZóOGHODQJHUHPHHU
UXLPWHELHGWPHWHHQRSWLRQHOHGHUGHUó]LWSODDWVHQRPWRW
]HYHQSHUVRQHQWHYHUYRHUHQ
(ULVRRNGH'HIHQGHU; foto onder HHQKLJKVSHFLƓFDWLRQ
PRGHOJHERXZGRPGH]ZDDUVWHRIIURDGXLWGDJLQJHQ
DDQbWHNXQQHQ
'HQLHXZH'HIHQGHULVRQWZRUSHQDOVKHWVWHUNVWH

De DEFENDER XPHW
XLWJHEUHLGHVSHFVLVGHXOWLHPH
XLWGUXNNLQJYDQWDDLKHLGHQ
YHUPRJHQLQHHQ'HIHQGHU0HW
]óQHOHNWURQLVFKHOXFKWYHULQJ
PHWDGDSWLHYHG\QDPLHN
HOHNWURQLVFKDFWLHIGLIIHUHQWLHHO
HQFRQƓJXUHHUEDUH7HUUDLQ
5HVSRQVHLVKóDOWóGNODDU
YRRUHONWHUUHLQ
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GHJHEDDQGHSDGHQDIWHJDDQ(HQ
YHUKRRJGHOXFKWLQODDWYRRULQGHZRHVWóQLQ
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GDNGUDJHUHQHHQOLWHUDFFHVVRLUHGUDJHU
DDQGH]óNDQWELHGHQH[WUDFDSDFLWHLW([WUD
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YRRUHQDFKWHUHQHHQUHVHUYHZLHOKRHVYRRU
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+HWCOUNTRY PACK LVLGHDDOYRRUKHW
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LPSDFWLQGHVWDGWHUZóOREVWDNHOV]RDOVKHOOLQ
JHQEXOWHQHQRQGHUJURQGVHSDUNHHUJDUDJHV
ZRUGHQJHQRPHQ%RGHPEHVFKHUPLQJYRRU†
UHVHUYHZLHOKRHVHQKHOGHUHEHVFKHUPSODDW
EHVFKHUPHQKHWYRHUWXLJ6SOLWVSRNH*ORVV
'DUN*UH\ZLHOHQ RSIRWRLQFKJODQ]HQG
]ZDUW FRPSOHWHUHQGHEXLWHQNDQWQHWDOVGH
JHSROóVWHPHWDOHQSHGDOHQ
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Meraki
Het Griekse principe van beter leven door je
WHZóGHQDDQHHQKREE\RIGDJHOóNVHWDNHQ
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HAPPY PLACE

Wil jij een manier vinden om gelukkiger te zijn? Helen Russell, auteur
van De geluksatlas, is op wereldreis geweest om te ontdekken waarom
lezen, de opera of repareren van kapotte potten net dat kan zijn

Ben jij gelukkig? Een grote vraag, groter dan
ooit tevoren. De manier waarop we over
geluk denken is aan het veranderen. We zijn
ons bewuster van ons welzijn en wat dat
beïnvloedt. Meditatie en mindfulness zijn
nu deel van onze culturele woordenschat.
En dankzij wereldwijde enquêtes, zoals het
VN World Happiness Report, monitoren we
elk jaar ons eigen geluk. We hebben de
feiten, maar zijn we meer tevreden?
Ik begon in 2013 met onderzoek naar
geluk, toen ik naar Denemarken verhuisde,
destijds het 'gelukkigste land op aarde'. Ik
raakte geïnspireerd en onderzocht wat men
bedoelt met goed leven. Dat onderzoek werd
mijn eerste boekThe Year of Living Danishly.
Het werd uiteindelijk in 20 landen
uitgegeven. Terwijl het over de hele wereld
werd gepubliceerd, begon er iets
interessants te gebeuren. Er kwamen
berichten van lezers over de hele wereld,
mensen die graag hun eigen geheimen over
geluk wilden delen. Sommige thema's waren
universeel, zoals tijd maken voor sociale
interacties of het vinden van balans in het
leven. Anderen waren intrigerend uniek –
zoals het concept van kalsarikännit, of
'thuis drinken in je ondergoed', iets dat
Finnen blijkbaar al jaren doen om gelukkig
te zijn. Ik begon al deze verhalen te
documenteren en ze vormden uiteindelijk
een nieuw boek, De geluksatlas. Van
Australië tot Wales via Bhutan, Turkije, Syrië
en nog veel meer plaatsen, bestudeerde ik
de geheime wegen tot geluk die mensen
wereldwijd op de been houden. In landen
aan de top van de gelukslijst én in landen
daar ver onder. Ik vond het belangrijk om
overal te kijken, want als we alleen kijken

naar landen die al 'bovenaan staan’ bij
geluk, missen we een schat aan inspiratie.
Het is veel indrukwekkender als je een
manier kunt vinden om zelf geluk te vinden
als er maar weinig kostbaars om je heen is.
Je kunt vandaag de dag makkelijk denken
dat de wereld steeds slechter wordt en dat dit
donkere tijden zijn. Maar deze negatieve
vooringenomenheid betekent dat we 'slechte'
gebeurtenissen intenser ervaren dan goede
en ze ons ook beter herinneren. Dit was
zinvol in de prehistorie, toen het vermijden
van bepaalde planten of dieren het verschil
betekende tussen leven en dood. We zijn niet
gemaakt voor 24 uur nieuws of sociale media.
Het is nooit de bedoeling geweest dat we van
alle kanten blootgesteld zouden worden aan
verhalen of bedreigingen. De negatieve
vooroordelen brengen onze perceptie uit
balans en verbergen al het geluk dat wel om
ons heen is.
In de loop van honderden interviews en
zes jaar studie vond ik geluk op de meest
onverwachte plaatsen en kwam uiteindelijk
tot drie grote conclusies over hoe we
allemaal ons welzijnsniveau kunnen
verbeteren. Dit is wat ik heb geleerd.
Hou van wat je doet
We moeten nadenken over hoe we onze
dagen doorbrengen. De meesten van ons
besteden meer tijd aan werk dan aan
vrienden en familie, maar hoeveel van ons
'houden' van wat we doen? Denemarken
heeft de gelukkigste arbeidskrachten ter
wereld en heeft ook arbejdsglæde, een
combinatie van arbejde – Deens voor werk,
en glæde – het woord voor geluk. De term
betekent letterlijk 'geluk op het werk', iets

Illustraties: Peter Tarka
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Kintsugi
Kapot keramiek repareren met goudlak is een
Japans eerbetoon aan littekens van het leven

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Denen verwachten
dat hun werk
flexibel, lonend en
feelgood is. Zo niet,
moet er actie worden
ondernomen

Go with the flow
Het inofficiële motto van IJsland Þetta
reddast, of 'het komt allemaal goed',
karakteriseert een natie van moderne
Vikingen. IJsland heeft een klimaat dat zo
wild is, een landschap dat zo buitenaards is,
dat NASA de Apollo-astronauten naar het
land stuurde om te trainen voor de eerste
wandeling op de maan. Zonneschijn is zo
zeldzaam, zelfs in de zomer, dat werknemers
ad hoc ‘sun-holiday’ krijgen als de zon schijnt
of bij ‘een IJslandse hittegolf’ van +18°C. En
toch behoort IJsland regelmatig tot de
gelukkigste landen ter wereld. Sinds de
Vikingen aankwamen en in het donker en de
kou moesten leven, moesten ze een manier
vinden om te overleven en tegenwoordig is
Þetta reddast iets waar elk IJslands kind mee
wordt opgevoed. IJslanders lezen ook het
meest ter wereld en hersenscans laten zien dat
we, wanneer we lezen, mentaal de activiteiten
en geluiden van een verhaal repeteren en onze
zenuwbanen stimuleren. Het is ook bewezen
dat wegduiken in een boek je empathie en
welzijn verbetert – zelfs met droevige verhalen
die oxytocine stimuleren, terwijl enge
verhalen endorfines triggeren als ons lichaam
zich klaarmaakt om de vermeende ‘pijn’ in het
echte leven tegen te gaan. Veel lezen helpt bij
het cultiveren van Þetta reddast.
De Japanners hebben een andere aanpak.
Nu bijna de hele wereld in de ban is van het
Life-Changing Magic of Tidying van Marie
Kondo en het perfecte opvouwen van sokken,
ligt het snelle geld op wabi-sabi als een veel
bereikbaardere en accepterende Japanse
filosofie. Van wabi, dat ‘eenvoud’ betekent
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wat in Denemarken prioriteit krijgt.
Hun vlakke hiërarchische structuur
betekent dat je een chef of een
collega mag uitdagen en men houdt
van consensus, zodat iedereen
inspraak heeft. Dankzij hoge lonen
zijn de meeste Denen niet primair
gemotiveerd door geld, dus kiezen
ze voor een baan die ze leuk vinden
en 70 procent houdt zo veel van hun
baan, dat ze zouden blijven werken,
zelfs als dat niet hoefde. Er is nog
steeds stress op de werkplek en zelfs
een hoog gebruik van
antidepressiva, maar dit is omdat
Denen arbejdsglæde verwachten. Ze
verwachten dat werk flexibel,
lonend en feelgood is. Zo niet, moet
er actie worden ondernomen. Men
is niet bang dat geestelijke
gezondheidsproblemen een
negatief effect hebben op de carrière. In
Denemarken krijg je hulp: je neemt zes
maanden vrij, waarna je gewoon weer terug
kunt komen. Zoals een van de ondervraagden
zei; “Arbejdsglæde is de vrijheid om je werk
rond je leven te laten werken, in plaats van
andersom.” We kunnen niet allemaal een
Deens evenwicht tussen werk en privéleven
krijgen, maar we kunnen proberen meer
glæde op ieders arbejde te brengen door
werktevredenheid te verkiezen boven een
hoger salaris. En als je jouw baan echt niet
leuk vindt? Zoek er dan iets bij wat jouw
passie heeft – zoals de Grieken doen.
Grieken zweren bij meraki, het concept van
precisie, toewijding en zorg voor, meestal,
creatieve of artistieke taken. En dat zonder
afgeleid te worden. Dus schilderen, koken,
knutselen of zelfs gewoon de tafel mooi
dekken kunnen in aanmerking komen. Het
hebben van een passie waar je trots op bent,
kan vooral goed zijn voor die mensen die niet
hetzelfde kunnen zeggen over hun werk. Veel
dagelijkse taken zijn niet bijzonder uitdagend
of inspirerend, van factureren tot enkele van
de meer slopende aspecten van het opvoeden.
Maar je kunt de eindeloze cyclus van
alledaagse sleur doorbreken met je eigen
persoonlijke uitdagingen – dingen waar je
gepassioneerd over bent, waar je echt naar
uitkijkt. Jouw meraki. Een hobby hebben
verbetert onze kwaliteit van leven en onszelf
uitdagen om iets anders te doen zorgt ook voor
de aanmaak van nieuwe neurale trajecten in
onze hersenen. En als het leven niet helemaal
gaat zoals jij wilt? Dan hebben we les twee voor
een gelukkiger leven: veerkracht.
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woord voor de euforie en het
verhoogde emotionele effect dat
bepaalde soorten muziek opwekt te
beschrijven. Studies hebben al lang
aangetoond dat muziek onze
stemming kan veranderen. Het is
bewezen dat tarab muziek een
gevoel van verbondenheid
bevordert, ons een identiteit geeft
en ons zelfs helpt te genezen. Een
studie uit 2012 ontdekte dat muizen
die luisterden naar Verdi’s La
Traviata tijdens het bijkomen na
een harttransplantatie bijna vier
keer langer leefden dan muizen die
niet naar opera luisterden. Gevoel,
ook als het pijn doet, is wat ons
menselijk maakt. Om daarentegen
onze emoties te onderdrukken leidt
volgens talrijke studies tot ellende.
In de Māori cultuur zijn kracht en
het tonen van emoties hetzelfde en het doel
van de beroemde haka is de koppeling van
lichaam, geest en ziel. Een Māori-leraar waar
ik mee samenwerkte tijdens mijn research
beschreef de haka als een manier om “een
soort ongetemde energie waarvan veel
mensen niet weten dat ze die hebben, te
organiseren en terug te plaatsen op een
begrijpelijke manier”. Rouwen in Griekenland
is een publieke aangelegenheid. In Bhutan
liggen crematoria centraal, zodat kinderen
leren dat verlies en dood een onvermijdelijk
deel van het leven zijn. Want een goed leven
betekent niet altijd maar gelukkig zijn.
Het Chinese concept van xingfu, vaak
vertaald als ‘geluk’, verwijst eigenlijk niet naar
een goed humeur, maar naar een goed leven –
een leven dat voldoende, duurzaam en zinvol
is. Het is niet per se een gemakkelijk,
aangenaam bestaan (in feite betekent het
Chinese karakter xing marteling): het leven
kan moeilijk zijn, maar wel zinvol. En het
grootste geheim voor een gelukkig leven?
Bedenk dat geluk en ellende elkaar niet
uitsluiten. Het is belangrijk om in contact te
blijven met onze droefheid als we gelukkiger
willen zijn.

Wabi-sabi gaat
over het accepteren van vergankelijkheid en
imperfectie,
en bant het idee
‘perfect’ uit
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en sabi, dat de schoonheid van ouderdom en
slijtage’ betekent, is deze kijk op de wereld
gericht op het accepteren van vluchtigheid en
imperfectie. Het is een aanvaarding van hoe
de dingen zijn en een zwelgen in de
complexiteit van het echte, rommelige leven,
waarbij alle ideeën over ‘perfect’ worden
verbannen. Dat lijkt wijs, omdat
perfectionistische tendensen gekoppeld
worden aan depressie, angst, anorexia,
boulimie, OCD, PTSD, ME, slapeloosheid en
vroeg overlijden. De Japanners hebben ook
kintsugi: de oude kunst van het repareren van
kapot keramiek met metallic lak, zodat de
barsten niet worden verborgen, maar
benadrukt worden met puur goud. Dit is een
verfrissende manier om naar de wereld te
kijken, omdat we allemaal wel een litteken
hebben. Het onderzoek naar geluk wijst
steeds meer naar acceptatie als hoeksteen van
emotioneel welzijn en de nadruk op het
belang van het verbreden van onze
emotionele bandwijdte. Over naar les drie.
Vreugde door lijden
De Portugese term saudade beschrijft een
gevoel van verlangen, melancholie en
nostalgie naar een geluk dat ooit was – zelfs
een geluk waar je alleen maar op hoopte. Het
staat zo centraal in de Braziliaanse psyche
dat het zelfs een eigen ‘dag’ heeft, elk jaar op
30 januari. Wetenschappers hebben ontdekt
dat deze tijdelijke droefheid ons gelukkiger
maakt, onze aandacht voor details vergroot,
het doorzettingsvermogen verhoogt en de
vrijgevigheid bevordert.
In de Arabische cultuur is tarab een

De geluksatlas
LVbWHbNRRSRS
$PD]RQ
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Þetta reddast
/H]HQKHOSWòVODQGHUVDDQGHEHQRGLJGH
HPSDWKLHRPWHRYHUOHYHQLQHHQNRXGNOLPDDW
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In het glamoureuze wijngebied van
Californië treft Jenni Doggett een
nieuw soort upcyclers die de
toekomst hervormen

EEN GROEN SILICON VALLEY

)RWRJUDƓHTanveer Badal

91LRVANE19132.pgs 28.10.2019
22.10.2019 10:00
13:01
91LRVADU19132.pgs

VERSION

REPRO OP

SUBS

ART

PRODUCTION

CLIENT

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Dutch - FEAT 5 - CALIFORNIA, 2

k zit in jeans gemaakt van plastic
flessen, op een autostoel van
plastic flessen. Onderweg naar een
revolutie in duurzame architectuur
in Napa Valley is het alleen maar
gepast dat ik toepasselijk gekleed ga.
Momentum bouwt aan de
circulaire economie en Californië
loopt voorop. De technische
ondernemers van Silicon Valley,
de overheden en bedrijfsvisionairs
laten de weegschaal doorslaan naar
intelligent hergebruik van middelen door
middel van design. En waar Silicon Valley
gaat, volgt de rest van de wereld – te beginnen
bij Napa Valley.
Ik ben op weg in een Range Rover Evoque
naar de Silverado Trail, een 47 km lange
idyllische landweg die de steden Napa en
Calistoga verbindt, een route oneindig
mooier dan zijn drukkere tegenhanger,
Highway 29, en een perfecte soepele rit.
Als ik San Francisco uitrij aan de
noordkant van de baai, verdwijnt de mist
rond de Golden Gate Bridge, helder zonlicht
overheerst en de temperatuur stijgt.
Vanwege grondstofreductie wijs ik de ijzige
airco af en kies voor open ramen. Binnen
een uur verandert het landschap naar mooi
groen en vederachtige grassen verlicht
door de zon. Wilde rozen en cipressen

I
Phifer Pavitt Winery is
meester in hergebruik
van materiaal met
VWóO5HFKWVHLJHQDDU
Suzanne Phifer Pavitt

omgeven de glooiende wijngaarden, samen
met veelvuldige bordjes tegen zwerfvuil en
eentje waarop staat ‘You had me at Merlot’.
De lucht ruikt aards en zoet.
Het contrast van het centrum van San
Francisco met deze arcadische droom op
slechts een uur rijden is opvallend, maar ook
een deel van wat Napa Valley zo succesvol
maakt. Dit is het grootste agrarische gebied
dichtbij een grote stad in de VS. Het is eind
jaren '60 een agrarisch reservaat geworden,
beschermd tegen ontwikkeling. De nabijheid
van hulpmiddelen, technologie, waarden
en de bewegende populatie van de Bay Area
zorgen voor een krachtige mix, en ik ben
benieuwd of dit achter de steeds innovatievere
aanpak van Californische wijnboeren ligt.
Eerste stop, de Phifer Pavitt winery in de
buurt van Calistoga. Het is moeilijk te geloven
dat ik maar 90 minuten van de stad ben, als ik
langs de koninklijke eiken rij. Het proeflokaal
ligt gezellig in de schaduw en ik kon me niet
om meer welkom voelen. Suzanne Phifer
Pavitt, de eigenaar en drijvende kracht achter
de wijnmakerij, verklaart haar inzet voor
duurzaamheid door haar eenvoudige jeugd
op een boerderij in Georgia.
“Ik haat afval,” zegt ze. “Ik ben erg
vindingrijk, dat waren mijn ouders ook. Ik
wil ook niet iets nieuws, ik wil iets met een
verhaal”. Het vorige leven van Suzanne was
in technologie bij een Fortune 500-bedrijf.
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Succes op het gebied van tech en
creativiteit is een rode draad bij veel van de
ondernemers die ik ontmoet: Misschien is
dit de reden waarom ze zich niet gebonden
voelen aan traditionele praktijken en beter
kunnen experimenteren en innoveren.
Er is niet veel dat de buitenkant van het
proeflokaal van Phifer Pavitt onderscheidt
van de lokale houten schuren. Het is ook ver
verwijderd van de Perzische mausoleums
elders in de provincie. Het zijn het opvallende
minimalistische interieur en de details die
deze plek onderscheiden. “Ik probeer altijd
beter te worden in hergebruiken,” legt ze uit.
De lijst met gerecycled materiaal
is indrukwekkend – het hout is van
hergebruikte sneeuwhekken uit Wyoming
en gerestaureerd 100-jaar-oud redwood.
Elke hoek is vakkundig in elkaar gezet
met strakke, moderne lijnen, maar met
voldoende imperfecties als herinnering aan
vorige gebruik. Toen Phifer Pavitt geen hout
meer had, haalde ze de kratten uit elkaar
waar haar olijfbomen in geleverd werden en
gebruikt deze om de banken af te maken. De
deuren zijn van oude koperplaten – gezaagd
en verscheept vanuit Mississippi – en de
isolatie bestaat uit gerecyclede jeans. Ook de
industriële kroonluchters zijn gemaakt van
roestig prikkeldraad.
“Ik ben een volhardende en toegewijde

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

ŏ'HOóVWPHWJHUHF\FOHGH
PDWHULDOHQLVLQGUXNZHNNHQGŊ
KHWKRXWNRPWYDQRXGKHNZHUN
HQHHXZHQRXGUHGZRRGŐ

rentmeester van dit land,” vertelt Suzanne.
Eigenschappen die ze deelt met veel van de
landeigenaren die ik ontmoet. Het is deze
onvermoeibare houding die zorgde dat ze
weer kon rijden na een ziekenhuisopname
van meer dan een jaar na een frontale
botsing in 2016. “Ik was niet zeker of ik ooit
weer zou rijden, maar het lukte,” zegt ze en
knikt naar haar Land Rover Discovery op de
oprit. “Maar ik rij alleen die, het is de enige
waarin ik me veilig voel.” Suzanne’s passie
en enthousiasme is aanstekelijk en blijft me
bij terwijl ik mijn tocht in de Evoque vervolg.
Ik cruise een half uur naar mijn
uitvalsbasis voor de rest van de reis:
de elegante Eco-Spa Bardessono. Het
zorgvuldig ontworpen luxe hotel in
Yountville heeft de hoogst mogelijke
Platinum LEED-status (Leadership in

Met de klok mee: het
opvallende hoofdkwar
tier van Odette in de
KHXYHOVJHQHVWHOG6LOYHU
Oak heeft netto waterop
brengst; zonnepanelen
Eó%DUGHVVRQRHFRVSD

GROEN IS HET NIEUWE ZWART
Fashion van gerecycled
materiaal in opkomst in de
starterscultuur van San Francisco

(YHUODQH
0HWŏXLW]RQGHUOóNHNZDOLWHLW
ethische fabrieken en radicale
transparantie” voert dit coole
kledingmerk duurzaamheid
LQVWóO'H5H1HZFROOHFWLH
LVJHPDDNWYDQSODVWLFDIYDO
Everlane zal binnenkort nieuw
SODVWLFXLW]óQOHYHUNHWHQEDQQHQ

6RQRPD
De kwaliteiten die vinylplanken
een ramp maken voor de vuilstort;
GXXU]DDPZDWHUGLFKWXQLHN
maakt ze ideaal voor de tassen
GLHRQGHUQHPHU6WHIIHQ.XHKU
HUYDQPDDNW(HQSHUFHQWDJH
van de winst gaat naar lokale
OLHIGDGLJKHLGVLQVWHOOLQJHQ

5RWK\ōV
Dit hippe schoenmerk maakt
duurzaam schoeisel van
JHUHF\FOHGHSODVWLFŴHVVHQ5RWK\ōV
]HJWPHHUGDQPLOMRHQŴHVVHQ
te hebben gerecycled, en heeft
WRHJHZóGHYROJHUV:HHVEHUHLG
LQGHUóWHVWDDQDOVXGHNOHLQH6)
ŴDJVKLSVWRUHZLOWEH]RHNHQ
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Energy and Environmental Design) behaald,
een van slechts een handvol in het land.
Deze normen zijn steeds meer nodig om
de luxe dollars aan te trekken. Bedrijven
kunnen eenvoudigweg dit stratum van
rijkdom niet aanbieden zonder hun bijdrage
aan de circulaire economie te overdenken.
“Alles wat je ziet is gerecycled,” vertelt de
manager van Bardessono me. “Al het hout,
metaal en steen zijn teruggewonnen, het
linnengoed is gerecycled katoen. De kunst is
gemaakt door lokale artiesten van gebruikte
schroevendraaiers en kranten.” Ik denk dat
ik hem betrapt heb als ik plastic shampoo
flessen zie, maar het blijkt dat zelfs deze
biologisch afbreekbaar zijn.
Bardessono toont ruimschoots aan
dat duurzaamheid niet betekent dat we
concessies moeten doen aan kwaliteit. Niets
in de strakke stenen architectuur voelt minder
dan eerste klas. Dit is een serieuze zaak voor
de hotelindustrie, en eisen van klanten nemen
toe naarmate hotelleiders de lat hoog leggen.
De wijnen uit deze regio worden
alom beschouwd als de gelijke van hun
tegenhangers in de oude wereld, zoals
bewezen door de makers op mijn volgende
stop op de Silverado Trail, Plumpjack's
Odette Winery. Odette´s 2016 Reserve kreeg
een zeldzame 100 (van de 100) punten
door de gerespecteerde wijncriticus Robert
Parker. Het is deels omdat Californië relatief
jong is dat de wijnmakers meer kunnen
experimenteren met nieuwe ideeën en
technologie, weg van de meer gesloten doch
romantische kijk in Europa.
Een van de drie partners in Odette, Gavin
Newson, heeft veel ervaring op het gebied
van duurzaamheid en innovatie, eerst als
burgemeester van San Francisco en nu als
gouverneur van Californië. Onlangs schreef
hij een boek genaamd Citizenville, een
schreeuw voor de radicale herziening van
de overheid in het digitale tijdperk. Zijn
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partner John Conover herinnert zich dat
Gavin zei dat hij wilde dat ze de Gold LEEDcertificering zouden halen. “Ik dacht dat hij
gek was. Maar nu denk ik dat het gek geweest
zou zijn om iets anders te doen. Het is gewoon
juist. En de vraag is er. Onze gasten zijn goed
opgeleid, goed bereisd, met hoge eisen aan
duurzaamheid. Het gaat erom hoe we de
volgende generatie klanten en wijnmakers
motiveren. We moeten risico's nemen,
experimenteren en durven falen.”
Trouw aan die richtlijn, huurden ze
architect Juancarlos Fernandez in om Odette
Winery te ontwerpen, net als zusterfaciliteit
CADE. De Mexicaan had nog nooit een
wijnmakerij ontworpen en bracht een geheel
nieuwe gevoeligheid voor het project mee.
Hij creëerde een discrete maar opvallende
ovalen structuur, genesteld in een heuvel aan
de Silverado Trail. Het grasdak en bochtige
geperforeerde schermen verbergen kantoren
van scheepscontainers, een wijnlab, de
productie en grotten met natuurlijke isolatie.
Fernandez kocht beton vermengd met
vliegas, een afvalproduct, en gerecycled
staal voor het gebouw. Ik denk na over de
bewering van Antoine de Saint-Exupery
dat “een stapel stenen houdt op een stapel
stenen te zijn op het moment dat iemand
ernaar kijkt met het beeld in zich van een
kathedraal”, en bewonder het brein dat van
as architectuur maakt.
Californië is een leidende kracht in zijn
toewijding aan de circulaire economie,
maar de beweging begint wereldwijd aan
effect te winnen, van het eetbare bestek van
Indiase ondernemer Narayana Peesapati's

tot het Australische bedrijf Close the Loop
dat gebruikte printercartridges in asfalt
verandert. De Deense textielexpert Kvadrat
heeft een speciale stof ontworpen als
duurzame interieuroptie voor de Evoque,
die 53 gerecyclede plastic flessen per
voertuig gebruikt. En ik draag jeans van
het Amerikaanse Everlane, wiens ReNewcollectie gemaakt wordt van vezels van
plastic flessen. Het is een aanstekelijk
concept en als ik op mijn volgende stop een
fles water wil kopen, besluit ik te wachten
tot ik in mijn hotel ben en mijn dorst zonder
schuldgevoel kan lessen.
Op mijn laatste dag in Napa pak ik 's
morgens vroeg de Evoque om de ergste
hitte te vermijden. Ik rij noordwaarts
richting Alexander Valley in Sonoma
County. Aardbeibomen werpen levende
Rorschachvlekken op de weg. Terwijl ik
de berg oprij over de mythische klinkende
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Petrified Forest Road word ik herinnerd aan
de kwetsbaarheid van de wijngaarden in
het zicht van extreme natuurfenomenen.
Dezelfde seismische krachten die de
warmwaterbronnen en geisers van Calistoga
verwarmen hebben 3 miljoen jaar geleden
het hele bos gefossiliseerd. Zonder zuurstof
en onder het vulkaanas van Mount St Helena,
werden de bomen geleidelijk omgezet in
siliciumdioxide, met behoud van al hun
knoesten en kronkels. Het is een echt
louterend gezicht: torenhoge oude redwoods
- ze worden beschouwd als de oudste van
hun soort op aarde - veranderd in steen. Meer
recentelijk hebben droogte en bosbranden de
Californiërs doordrongen van de elementen
en de noodzaak om creatiever te zijn met
middelen.
Ik rij naar Silver Oak in Alexander Valley,
het hoogtepunt van duurzaam design. Ik
kom net als de wijnmakerij tot leven komt,
verre geluiden van rinkelende flessen en
af en toe een golfkar die voorbij zoemt. Ik
wandel langs de verhoogde bloembedden
achter het proeflokaal, waar vlinders over
de lavendel fladderen en blauwe libellen
ter grootte van mussen de ongerepte rijen
wijnstokken patrouilleren.
Aan de voet van de Mayacamas Mountains
gelegen is deze wijngaard met Platinum
LEED-status de eerste ter wereld met netto
positieve energie en water dankzij discrete
rijen zonnepanelen en een real-time data

monitoringsysteem ontwikkeld door
wijnbouw-innovator Fruition Sciences. Mijn
gids legt uit dat de eigenaren hun methoden
willen delen en zichzelf zien als een opensource centrum van uitmuntendheid. “Een
deel van het idee van duurzaamheid is dat
je het niet alleen doet om de geloofsbrieven
te krijgen – we maken de industrie eigenlijk
beter. Niet iedereen heeft de middelen om
te doen wat we hier hebben gedaan, maar
we hopen dat mensen het kunnen lenen
en toepassen in verschillende situaties die
er op hun beurt toe leiden dat we blijven
verbeteren,” legt hij uit.
Het is een indrukwekkende filosofie, die
duidelijk tot uiting komt in de architectuur.
Het proeflokaal lijkt vanuit elke hoek in het
landschap te verdwijnen, een oefening in
transparantie om de wijngaard te omlijsten.
Lange rechthoekige waterelementen
vangen de lucht en grote glazen panelen
reflecteren de rijen weelderige wijnstokken.
Grote delen van de gevel zijn bekleed met
redwoodpanelen van de Cherokee Winery,
een van de oude wijnmakers uit de vallei. De
trap bestaat uit oude wijnvaten, inclusief de
rode vlekken. De isolatie is gemaakt van, u
raadt het al, vermaalde denim.
En dan komt mijn Napa-reis ten einde en
zijn we terug aan het begin. Van jeans tot
auto's en van wijn tot kunst – in Californië
is de cirkel van het leven aangenaam,
duurzaam compleet.
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WERELD

KLASSE
Niemand maakte nog wereldbollen met de hand toen
Peter Bellerby er een wilde weggeven als cadeau, dus
PDDNWHKóHU]HOIHHQ7LHQMDDUYHUGHUHQ%HOOHUE\ &R
is nu maker van 's werelds mooiste wereldbollen
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zien waarom. De plaats is vol creativiteit en
vakmanschap en rommelig maar interessant.
Hier worden zonder twijfel de mooiste
wereldbollen ter wereld gemaakt,
voortgekomen uit de wens van Bellerby om op
de juiste manier prachtige objecten te maken.
“Mijn drijfkracht was dat er niemand
anders was die het deed,” zegt hij. “Al een
eeuw lang had niemand meer een wereldbol
op maat gemaakt.” De vonk sloeg over toen
hij een wereldbol zocht voor de verjaardag
van zijn vader. Niet in staat om iets anders te
vinden dan slechte reproducties of
zeldzame en zeer dure antiquiteiten, leerde
hij hoe je er zelf een kon maken.
Tien jaar later en Bellerby & Co telt
beroemdheden en staatshoofden onder haar
cliënten. Bekijk het Instagram-account en je
ziet Morgan Freeman die de Studio bezoekt.
De laatste Churchill die werd gemaakt (met
een diameter van 157 cm en € 86.000 is dit de
grootste en duurste wereldbol van het bedrijf)
ging naar een staatshoofd. Na 100 jaar
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e betreedt de werkplaats van
Bellerby & Co via een
onopvallend witte deur in een
onopvallend bakstenen
gebouw in Stoke Newington,
Noord-Londen. Klim de trap
op naar de eerste verdieping
en plotseling sta je in een
andere wereld. Eentje waar
werelden worden gecreëerd.
Artiesten buigen zich over hun
werk en schilderen kustlijnen
en landen. Makers leggen
stroken natte papieren kaart op hun plaats en
maken van lege harsbollen ingewikkelde
gedetailleerde wereldbollen. Aan het plafond
hangen stroken kaart, messing meridianen
liggen op stapels in de hoeken en overal staan
wereldbollen in alle soorten en maten.
“Onze klanten vinden het hier geweldig,”
zegt Peter Bellerby. “We hadden onlangs een
Hollywood-regisseur op bezoek met vrouw en
kinderen en ze gingen maar niet weg.” Je kunt
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Na 100 jaar verwaarlozing heeft de
wereldbol op maat zijn positie als object
van belang en betekenis heroverd

verwaarlozing heeft de wereldbol op maat zijn
positie als object van belang heroverd.
Er was wel een bloedige jacht op de perfecte
wereldbol voor nodig. Bellerby vond alles over
de bouw van zijn vaders cadeau moeilijk.
“Het was moeilijk om de mal te maken. Veel
bedrijven probeerden het, maar mislukten,”
zegt hij. “Ik voerde honderden gesprekken
met gieterijen om er een te vinden die de
koperen meridianen kon gieten. Zelfs toen ik
er een vond die het kon, het bedrijf dat we nu

gebruiken, ging de eerste poging fout omdat
ik wilde dat ook de letters werden gegoten.”
Waar anderen het hadden opgegeven,
besloot Bellerby om nog dieper te gaan. Na zes
maanden en “ongeveer € 32.500”, was het een
obsessie geworden. “Ik hield het verborgen
voor mijn vrienden en trok me een beetje
terug. Na 18 maanden had ik nog geen strook
papier aan de bol bevestigd.” Hij besefte ook
dat meer moest worden dan een zeer duur
cadeau en besloot om er een bedrijf van te
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maken. Uiteindelijk maakte hij de wereldbol
af, verkocht hem voor ongeveer 50 procent
minder dan de kosten en ging verder, met
slechts vijf verkopen tussen 2010 en 2011.
Het keerpunt kwam in 2012, toen hij
eindelijk de kans kreeg om te exposeren bij
het Royal Geografisch Genootschap in
Londen. “Toen is het balletje gaan rollen,”
aldus Bellerby. “Tijdschriften schreven
artikelen over ons en een van onze Instagramposts verscheen op de Explore-pagina. Toen

gingen we in één dag van 5.000 naar 60.000
volgers.” Het ambacht van wereldbollen
maken werd een levensvatbare onderneming.
Het is dat ambacht, van de precisie om
met waterverf de kust een schaduw te geven
tot het uitzonderlijk lastige aanbrengen van
de stroken papier met de kaart, die deze
voorwerpen hun authenticiteit geven. Het
is, zoals Bellerby ontdekte, moeilijk en
tijdrovend. Het duurt zes maanden om te
leren hoe je een wereldbol moet maken. Hij
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De revival van een complex ambacht
resoneert met een “herevaluatie van wat
dingen betekenen voor mensen”
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beschrijft de baan als “het is mentaal
interessant, je mag niet geïrriteerd raken of
vechten. Je hebt te maken met nat papier.
Het is lastige materie, fragiel en onstabiel.
Het is allemaal een kwestie van oefenen. Er
zijn geen boeken om het je te leren.”
Dit klinkt misschien alsof er allemaal
oude vaklieden werken, maar een van de
meest opvallende dingen in de werkplaats
van Bellerby is het feit dat alle makers en
artiesten onder de 40 zijn, veel zelfs onder
de 30. En bij elke vacature worden ze
overspoeld met sollicitaties. “Er komen zelfs
mensen aan de deur,” zegt Bellerby. Het
maken van wereldbollen, eens vergeten en
mysterieus, is een gewild beroep geworden.
Anastasiya Levashova (26) is een van de
aquarellisten van Bellerby. Tijdens ons
bezoek geeft ze met het donkerdere blauw
aan waar land de zee ontmoet. “Ik zag op de
Chelsea Flower Show hoe de wereldbollen
geschilderd werden en wilde dat ook,” zegt
ze. “Iemand stuurde me een link naar deze

baan en ik werk hier nu twee jaar.” Voor
Levashova, die een graad in illustratie heeft,
is het bevredigender dan het illustreren van
boeken, haar vorige baan.
We kijken hoe ze verf aanbrengt langs de
kust en nooit over de zwarte lijnen gaat. Het
is een demonstratie van wat de wereldbollen
van Bellerby uniek maakt en waarom
mensen er grote bedragen voor neertellen.
Ze vertegenwoordigen de revival van een
complex en moeilijk ambacht, dat resoneert
met wat Bellerby omschrijft als een
“herevaluatie van wat dingen betekenen.
Mensen hebben liever enkele zeer mooie
dingen dan veel van mindere kwaliteit”.
Wereldbollen, vertelt Bellerby, hebben een
universele aantrekkingskracht die ons
gewoon blijft fascineren. “We zijn er door in de
ban”, zegt hij. “Zesjarigen begrijpen misschien
geen wereldbollen, maar ze onthouden ze. Dat
doet iedereen.” En daarmee gaat hij de trap
weer op om zijn positie als schepper van
werelden te hervatten.
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e arriveerden eind augustus in de
Cederberg, het begin van de lente.
Overal zagen we haemanthus of
bloedlelie. We werden opgewacht
door vijf vrouwen en drie honden.
De vrouwen; Helene, Maria, Annelise, Marine en Wilma,
waren allemaal familie, hoewel het moeilijk was om
precies te zien hoe. Ik zei, “Echt iets voor jou Leo, om
een boerderij te vinden met vrouwen.”
Helene was een stevige dame van midden 40, scherp
maar niet onaardig. Toen ze zag dat ik de paardentrailer
reed, zei ze: “O, goddank een vrouw!” Later, toen ik vroeg
waar de mannen waren, vertelde Helene dat haar vader
was gestorven aan hartfalen. “Teveel braai” en de zonen
zaten op kostschool. Er was een mannelijke voorman,
maar hij was het grootste deel van de tijd in de bush.
Ze gebaarde in de richting van de zanderige weg. “Het is
even geleden dat we paarden op de boerderij hadden, dus
de stallen zijn er slecht aan toe. Maar jullie hebben ten
minste privacy.” Ze dacht dat we een stel waren. Dat
dachten de meeste mensen en Leo deed niets om ze van
het idee af te brengen. “Pas op voor de apen,” zei ze. “Laat
je deur niet open, zelfs geen seconde. Ze maken ook de
ramen open, dus daar hebben we sloten op gezet.”
We reden op de weg, geflankeerd door okerkleurige
leisteen van de steile wanden. In mijn fantasie voelde
ik ogen op ons – de ogen van de Khoisan. We zien
het slanke silhouet van de bushman overal; op de
verpakking van de biologische rooibos die Helene teelt,
op de zijkant van de vakantiehuisjes die ze verhuurt
aan trekkers, klimmers en gezinnen op zoek naar een
rustieke beleving, op de toeristenfolders die men
uitdeelt in Clanwilliam. Overal, behalve op het land
dat ze ooit te voet doorkruisten, leeuwen trotserend,
om te jagen.
We kwamen bij de stallen en maakten de trailer open.
Eeshani droop van het zweet. Leo zei, “Wat doet een
volbloed hier in deze hitte?”

“Ze volgt mij. Als het te warm voor haar wordt, ga ik
terug,” zei ik.
Ik leidde Eeshani de stal in, die rook naar must en
bavianenuitwerpselen. Delen van een oud hoofdstel,
versteend door de hitte van de Cederberg, bungelden als
biltong aan roestige spijkers. Eeshani stak haar neus in de
bedompte stallen en deinde terug alsof ze een spook had
gezien. Ik zat op een oude baal hooi en werd ingehaald
door een gevoel van onwerkelijkheid; hadden we echt alles
achter ons gelaten? Het kalkstenen terras achter in de tuin,
de ananaslelies, de Tafelberg die tegen de lucht afsteekt.
“Janine, er is geen terug.” Leo’s groene ogen waren
donker. “Je had kunnen blijven,” zei hij. “Het is niet jouw
naam die op de lening staat.”
“Dat klinkt alsof je me weg wilt hebben, Zou dat je
minder schuldig doen voelen?”
Daar had hij geen antwoord op. Siegfried gaf me een
blik van onmiskenbare angst – paarden zijn daar net zo
goed in als mensen, het is in hun ogen net zo leesbaar.
Hij was er niet aan gewend dat wij ruzie maakten.
Leo en ik hadden elkaars interne realiteit altijd
instinctief aangevoeld; het was deze natuurlijke
sympathie, en onze liefde voor paarden, die ons bond. We
vormden met elkaar een sterk kwartet, zijn paard, het
mijne en wij tweeën, verbonden door een onalledaags pact.
We raakten gewend aan het leven op de boerderij van
Helene. We vergaten ons oude leven zo snel dat ik me
afvroeg waarom ik nooit eerder bruggen had verbrand.
Ik had mensen horen praten over een nieuwe start, maar
had het nooit geprobeerd en vroeg me nu af waarom
eigenlijk niet.
In het voorjaar vielen de pruimen uit de boom voor ons
huisje en Marine maakte zure granadillacake, die ze ons
elke dag bracht. Business was goed. De bezoekers kwamen
uit Kaapstad of Joburg, natuurlijk. Ze waren eerst verrast
dat ik de rondleidingen leidde. Ze zeiden zelden iets totdat
ze mijn geweer zagen, de .375 die ik bewaarde in een op
maat gemaakte zadeltas. Soms probeerden ze een grap.
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van die vrouwen was die in zijn bed vielen als uit een
automatische dispenser.
“Waarom zou je onze kansen hier verspelen.”
Er verscheen een vreemde beweging in Leo’s ogen. Ik
had het nog nooit gezien: vloeibaar, als een slang. “Ik
kan niet zonder jou.”
“Ik ben je vrouw niet.” Het gesis in het woord. Leo hoorde
het ook, alsof een slang in de stal was gekomen en daar lag.
Helene gaf ons respijt. Ze vond ons aardig, ons allebei.
Het zou niet mogelijk zijn om op zo korte termijn andere
paardenmensen te vinden. Dankbaar besteedden we de
volgende dagen aan het compleet uitmesten van de stallen.
De winter kwam, een vreemd seizoen. We begonnen
onze tochten ‘s morgens vroeg in donsjassen en
handschoenen, maar hadden rond een uur of tien alleen
nog onze hemden aan. Het werd weer augustus en lente,
en daarmee de enorme bloemenzee die deze droeve plek
zes weken per jaar bedekt: Sneeuprotea, Blou Bergaster,
Geel Perdekop, Geel Botterblom, Boegoe, Pienk Handjie.
Het land leek ons aan te moedigen om te blijven in dit
ruige einde van de wereld, met
zijn hitte, bloedrode
zonsondergangen en de wind
die door het gras zingt.
We reden naar de dam, een
tocht die we vaak maakten. Een
meer dat was aangelegd om de
farms te irrigeren die zich
honderden kilometers in alle
richtingen uitstrekten. Vanuit
het noorden, helemaal uit
Namibië, rolden lage wolken
binnen, zwaar van de regen.
Onze gasten waren niet lastig;
een gezin uit Kaapstad, de vader
geschiedenisprofessor.
Waarschijnlijk woonden ze in
Rondebosch of Newlands en
gingen elke zomer naar de tuinconcerten in de
botanische tuinen van Kirstenbosch. De kinderen
konden rijden, ze hadden een goede Engelse zit; alert,
bevelend.
Leo gleed naar zijn back-up positie aan de achterkant.
Terwijl het gezin door de verrekijker naar buizerds keek,
kwam de matriarch, een slanke blonde vrouw, duidelijk
ooit een beauty, met haar gezicht verborgen onder een
roze golfpet, naast me rijden.
“Het is zo fijn om een vrouw voorop te zien.” Ze
glimlachte naar me. “Je moet hier heel zeker van jezelf zijn.”
“Bedankt. Ik rij al sinds ik een kind was.”
Ze gebaarde naar Leo op Siegfried, die de verte in
tuurde, zijn rug nar ons gericht. “Is hij je echtgenoot?”
“Nee, we zijn vrienden – en zakenpartners.” Ik weet
niet waarom ik dat zei, een onnodige onthulling.
“Het lijkt me gevaarlijk om mensen mee de wildernis
in te nemen.”
Ik probeerde altijd om luchtig te blijven; hoe minder
de toeristen wisten hoe beter. “Het is veel relaxter dan in
het veld rijden,” zei ik. “Er zijn geen leeuwen.”
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“Wat, ga je me vermoorden als ik de teugels niet goed
vasthoud?” Ik glimlachte alleen en zei dat het in ZuidAfrika de wet was om gewapend te zijn in de wildernis.
De hele lente vermeden we het postkantoor. Als we wel
gingen, lag er een stapel brieven met alarmerende
stempels als ‘Laatste waarschuwing’ en ‘Deurwaarder
ingeschakeld’. En daar tussenin lagen andere brieven op
dik briefpapier, geadresseerd aan Leo in feilloos
handschrift. Hij gaf zijn persoonlijke e-mail nooit aan de
vrouwen die hun paarden bij ons stalden. Dat deel van de
zaak liet hij aan mij over (ik citeer hem: “E-mail is tegen
mijn religie”). Soms dacht ik aan deze vrouwen, zittend
aan tafel in hun huizen met geëlektrificeerde hekken in de
voorsteden van de stad , of in hun auto op weg naar
Woolworths in Century City of Claremont, dromend over
de wilde Leo, die naar het barre noorden was verdwenen.
Hij las de brieven en verbrandde ze. We zaten rond het
vuur te kijken terwijl hun as hoog boven de vlammen rond
dwarrelde, op de hitte van het vuur tegen de nachtelijke
hemel, om een plaatsje tussen de sterren te vinden.
Het was februari, hoogzomer
en de zon brandde
meedogenloos. Helene
verscheen op een middag in
haar bakkie. De abrupte stop
waarmee ze parkeerde vertelde
me alles wat ik moest weten.
“Er is een klacht gekomen,”
zei Helene, nog voor ze onze
deur had bereikt.
“Waarover?”
“De moeder van het gezin dat
hier gisteren was. Ze zei dat Leo
naar haar gluurde.”
Ik probeerde me het gezin
voor de geest te halen: een
vrouw, een man, twee kinderen.
Ze kwamen uit Duitsland of
Nederland. De kinderen waren
in de ban geweest van Leo’s verhalen over de giraffe die
ooit over deze vlaktes galoppeerde, 500 jaar geleden.
Ze leunde op het kozijn van de boerderijdeur. “Ik heb
geen klacht over jou. Jeetje, je bent niet eens zijn
vriendin.” Ze sloeg haar ogen neer. “Sorry. Ik weet dat
het niet aan mij is om dit te zeggen.”
Ik schudde mijn hoofd. “Hij gluurt niet. Hij is
verantwoordelijk voor iedereen daar buiten, net zoals ik.
Daarom staart hij naar ze. Vrouwen interpreteren de
belangstelling van mannen altijd verkeerd.”
Helene fronste, wellicht vanwege het ‘verkeerd’.
“Jullie zijn altijd anders, jullie paardenvolk.”
Ik vond Leo in de box van Siegfried. “Waarom doe je
dit? We hadden toch afgesproken dat je zou stoppen.”
“Ik ben gestopt.” Hij was geen sarcastische persoon,
toch beet zijn stem de woorden. Hij vermeed mijn ogen.
“Ik moet gewoon de onrust kwijt – van mijn gedachten.”
Ik leunde tegen het hooinet, de scherpe uiteinden van
strootjes in mijn rug en keek in zijn weemoedige groene
ogen. Het stak me dat hij na al die tijd nog niet had
begrepen wie ik was. Hij dacht misschien echt dat ik een
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Er verstreken talloze minuten terwijl we elkaar
aankeken. Vervolgens wijzigde er iets in de blik van het
luipaard, dat omdraaide en wegrende.
Ik dacht aan de maan. Ik weet niet waarom, maar de
namen van de zeeën verschenen plotseling in mijn
hoofd. Ik zag meneer du Plessis die ons onderwees in
Standard Five, Leo en ik naast elkaar zittend in de bank:
Mare Spumans, schuimzee; Mare Crisium, zee van
crises; Mare Imbrium, zee van de regen.
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Die avond zaten Leo en ik op onze stoep.
“Je hebt toch geen hersenschudding?”
Hij hield zijn hoofd in zijn handen. “Nee.”
“Oké, morgen gaan we naar de dokter.”
De sterren stonden hoog aan de hemel. “Kijk”. Ik wees
op de rode halfschaduw van Antares, knus in de klauw
van Schorpioen. Het vierkante Zuiderkruis schuin
boven de horizon, diagonaal wijzend naar het zuiden,
helemaal naar Antarctica. “Zagen we de sterren ook zo
in Kaapstad?”
“Nee, we waren te druk.”
Hij slikte. “Hoe vaak heeft
Siegfried me eraf gegooid?
Een, misschien twee keer, in
tien jaar tijd.”
Elke val knakt de trots van een
ruiter. Ik zei: “Als je dan toch
valt, kan het maar beter voor een
luipaard zijn.”
Zijn ogen vonden de mijne. Ik
zag dezelfde ogen waar ik al
bijna 30 jaar in kijk:
schoolvriendje, rijmaatje, beste
vriend. Pas later begreep ik dat
hij probeerde zich te
verontschuldigen voor bijna
doodgaan/of gedood te worden,
voor het bang maken van het
gezin, voor het falen van ons
bedrijf en voor iets anders, een mysterieuze
ondergang waarin ik op de een of andere manier bij
betrokken was.
Hij zei: “Je bent altijd zo bekwaam geweest.”
Er liep een rilling langs mijn rug, weer een intuïtie.
Weldra word ik op een ochtend wakker om te ontdekken
dat Leo's laarzen, zijn jas en zijn truck zijn verdwenen.
Hij laat de paarden achter. Hij weet dat ik niet overleef
zonder elke dag te kunnen rijden.
Plotseling zag ik het voor me: rijtochten over de
vlaktes van de Cederberg, alleen. Mijn gasten vragen de
namen van de bloemen, de bomen, de dieren van de
Namaqua biome. Ik geef antwoord: Kapokbossies, wilde
vye, dassies, Bastard Quiver Tree. We rijden tussen
stenen uit het precambrium door, langs stenen rivieren
die al eeuwen droog liggen en volgen de lichte
kaneelgeur van het fynbos.
Het gezicht van Leo is naar de nacht gedraaid, de
omtrek wordt omlijst door de stormlamp. De nacht
staart terug, onverbiddelijk zoals het hier in de bergen
is, dikker dan lucht.

“

Het gezin zat
stijfbevroren in
hun zadels,
starend naar iets
achter mij

”
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“Vallen ze een paard aan?”
“O ja. Een paard lijkt heel veel op een roan- of
sabelantilope, en ook op een koedoe.”
Ik vertelde de vrouw hoe ik, toen ik nog in het lowveld
reed, altijd probeerde om de jackalberry-boom te
vermijden. Zo’n boom is een perfect platform voor een
luipaard en ver genoeg van de grond om prooien naar
toe te slepen. De luipaard is de meest berekende van de
grote katten, vertelde ik haar. De snelste. Hun kracht is
enorm; een vrouwtje weegt slechts 42 kilo, maar ze kan
in haar eentje een giraffekalf slaan.
Ik verloor Leo uit het oog terwijl we praatten. Opeens
kreeg ik het koud, terwijl het zeker 30 graden geweest
moet zijn. Wat raar, dacht ik nog; het was minder een
voorgevoel dan alsof ik een glimp opving van de staart
van een dier dat rond een hoek verdween.
Ik voelde het tumult meer dan ik het hoorde. Een
gevecht en een harde snelle uitademing van een paard.
Voor ik het wist, draafde Siegfried langs ons. Ik draaide
Eeshani om, naar het rode licht van de bergen. Leo lag
op de grond. Hij lag opgerold als
een foetus, ik maakte me zorgen.
Ik sprong uit het zadel. “Oké,
iedereen. Blijf te paard.”
Het gezin riep in koor, “Wat is
er gebeurd? Is hij in orde?”
Ik boog me voorover en hees
hem overeind. “Leo, Leo.”
Achter me steigerde Eeshani,
wat ze maar zelden deed, want
ze was een zeldzame niet
nerveuze volbloed. Ik zag haar
wegdraven, de teugels slap rond
haar hals. “Zit stil,” riep ik, maar
dat was nauwelijks nodig. Het
gezin staarde, stijf bevroren in
hun zadels, naar iets achter mij.
Met Leo in mijn handen,
draaide ik me om. Zelfs bij vol
daglicht versmolt het dier met het landschap – de
gevlekte rug, de geel- en okerkleurige vlekjes die er
uitzien als stenen in een stromende beek.
Ik liet het lichaam van Leo langzaam los en keek in de
ogen van het luipaard. Ze waren metallic groen. De staart
zwiepte heen en weer, hypnotiserend als een Cobra. Op
het puntje van de staart zat een klein plukje zwarte vacht.
Ik kreeg de drang om te praten, om te zeggen, “Jij zou
hier niet moeten zijn.” Er heerst een bijgeloof onder de
wildernisgidsen, net zoiets als dat je geen ’Macbeth’
mag zeggen in een theater – je noemt nooit de naam van
het dier dat je gasten willen zien als je wilt dat het zich
laat zien.
Het gezicht van de kat kreeg een masker van zo’n
moeiteloze kwade intentie dat ik onder de indruk was.
Twee gele snijtanden glinsterden naar me. Ik dacht aan
een detail dat ik de vriendelijke vrouw, die nu op 50
meter stokstijf in het zadel zat, zou hebben onthouden
als ze het me had gevraagd: wanneer luipaarden mensen
aanvallen, scalperen ze hen en trekken het gezicht en de
hoofdhuid met hun tanden weg.
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ClearSight Ground View

8,53m
gezichtsveld
CLIENT

CLEARSIGHT
GROUND VIEW
ClearSight Ground View* is een
wereldprimeur ontwikkeld door
Land Rover waarmee u zicht hebt
direct voor en onder aan de voorkant van het voertuig is. Met behulp
van camera's in de grille en de
buitenspiegels combineert het
systeem de feeds van het totale
Vision-systeem tot een virtueel
180° zicht vooruit, weergegeven
op het centrale touchscreen. De
bestuurder ziet een groter deel
van de omgeving, net als de positie van de 'ghosted' voorwielen
van het voertuig. Hoewel het met
name nuttig is om de zichtbaarheid
van de echte wereld te behouden
wanneer u te maken heeft met rotsachtig off-road terrein, is Ground
View even effectief in de stad, zodat
XKRJHVWRHSUDQGHQNXQWYHUPóden en de auto naadloos positioQHHUWWXVVHQGHOóQHQYDQNUDSSH
parkeerplaatsen.

3
Aantal camera's in gebruik voor
een beeld dat de motorkap
effectief transparant maakt

180°
=LHQZDDUMHZLHOHQ]óQODDWMH]HOIYHU]HNHUGRIIURDGUóGHQ

15m
gezichtsveld

1,2m
DDQZHHUV]óGHQYDQGHDXWR
wordt zichtbaar met de camera's

29 KM/U
De voertuigsnelheid tot waar
ClearSight Ground View werkt
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Weergave met hoge resolutie
RSbKHWFHQWUDOHWRXFKVFUHHQ

*ClearSight GroundView is een optie. ClearSight GroundView camera werkt met het 360 Surround Camera System. Controleert de omgeving op veiligheid. **ClearSight RearView Mirror
LVHHQRSWLH%LIRFDOHRIYDULIRFDOHJHEUXLNHUVGLHQLHW]RJHPDNNHOóNZHQQHQDDQKHW&OHDU6LJKWGLJLWDOHDFKWHUXLWNóNEHHOGNXQQHQDOWóGWHUXJQDDUGHVWDQGDDUGDFKWHUXLWNóNVSLHJHO

Conventioneel gezichtsveld

$FKWHUXLWNóNVSLHJHOV]óQHHQ
briljant eenvoudige, door de
WóGEHSURHIGHWHFKQRORJLHGLH
perfect werkt - totdat er een passagier of een groot voorwerp in het
achterstuk in de weg zitten. Land
Rover's ClearSight Rear View**
spiegel is een slimme oplossing
voor dit probleem. Je kunt de
VWDQGDDUGDFKWHUXLWNóNVSLHJHO
RPYRUPHQWRWHHQKLJKGHƓQLtion videoscherm met een druk
op de knop. Het systeem maakt
gebruik van een op het dak
JHPRQWHHUGHDFKWHUXLWNóNFDPHUD
in de antennebasis van het voertuig. Een video-feed met hoge
resolutie wordt rechtstreeks naar
het scherm gestuurd, zodat er
DOWóGHHQKHOGHUEHHOGDFKWHUXLW
beschikbaar is. Dat beeld verdubbelt ook het gezichtsveld van de
bestuurder en vermindert gevaarOóNHEOLQGHYOHNNHQ'HPHJDpixelcamera van het systeem heeft
een hydrofobe coating op de lens
om te zorgen dat waterdruppels
of modder geen invloed hebben
HQHHQ]RKHOGHUPRJHOóNEHHOG
leveren, zelfs in het donker. Clear6LJKWELHGWPHHU]LFKWEDDUKHLGEó
ZHLQLJOLFKWHQPLQLPDOHDŴHLGLQJ
door verblinding in de spiegel van
de lichten achter je.

Het zicht achteruit is het
dubbele van een normale
DFKWHUXLWNóNVSLHJHOPHWNOHLQHUH
dode hoeken en een veel breder
zicht achteruit

ROTSVAST
De cameralens biedt
automatische beeldstabilisatie
voor een helder zicht achteruit

60
25°

beeldframes per seconde
weergegeven door de op het
dak gemonteerde smartcamera
RYHUGDJvVQDFKWVGUDDLWKóRS
30 FPS)

conventioneel
gezichtsveld

50°
ClearSight
gezichtsveld

SCHAKELAAR
Voertuig in
dode hoek

Voertuig in
dode hoek

Ga van normale
DFKWHUXLWNóNVSLHJHOQDDU
videoscherm en terug met een
druk op de knop

Een ononderbroken beeld van wat er achter je is, ongeacht wat er achterin is
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CLEARSIGHT
ACHTERUITKIJKSPIEGEL

$OOHLQFDUIXQFWLHVPRJHQDOOHHQZRUGHQJHEUXLNWZDQQHHUGLWYHLOLJLVRPWHGRHQ%HVWXXUGHUVPRHWHQKHWYRHUWXLJDOWóGYROOHGLJFRQWUROHUHQ
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Wondere wereld
Het wonder van de natuur door Helen Czerski
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+HOHQGLHI\VLFXVHQRFHDQRJUDDILVDDQ8&/LVRRNSUHVHQWDWRUEóGH%%&HQVSUHNHUHQVFKUóYHURYHUGH
ZHWHQVFKDSYDQKHWGDJHOóNVHOHYHQGHDWPRVIHHUHQRFHDQHQ
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EEN ZWERM SPREEUWEN

(HQHQNHOHVSUHHXZLVQLHWHFKW
RSYDOOHQGKHWLVHHQPLGGHOJURWH
YRJHOGLHLQVHFWHQHQIUXLWHHW
met donkere iriserende veren en
HHQLQGUXNZHNNHQGHQDDSHUYDQ
GHURHSYDQDQGHUHYRJHOV0DDU
DOV]H]LFKLQJURWHJHWDOHYHU]D
PHOHQ]óQVSUHHXZHQHHQYDQGH
PHHVWEHWRYHUHQGHEH]LHQVZDDU
GLJKHGHQLQGHOXFKW
9DQRNWREHUWRWPDDUWYHU]DPH
OHQ]HLQGHVFKHPHULQJPHWWLHQ
RI]HOIVKRQGHUGGXL]HQGHQRP
]LFKDOV««QHHQKHLGLQGHOXFKWWH
EHZHJHQHHQPXUPXUDWLH(ONH
LQGLYLGXHOHYRJHOZRUGWHHQVWLSMH
LQHHQZHUYHOHQGHZRONGLHRQJH
YHHUHHQKDOIXXUDDQKRXGWHQ

steeds een andere vorm aanneemt
WHUZóOGH]RQRQGHUJDDW
'HPHFKDQLVPHQGLHDOGLW
IUDDLVEHVWXUHQ]óVWXGLHYDQ
ZHWHQVFKDSSHUV'HPXUPXUDWLH
LVHHQFRPSOH[G\QDPLVFK
V\VWHHPKHWEHVWDDWXLWYHHO
LQGLYLGXHQKHWJHQHUHHUW
VSRQWDDQJHGUDJ SDWURQHQGLH
QLHWNXQQHQZRUGHQYRRUVSHOG
GRRUGHLQGLYLGXHQ HQHULVJHHQ
FHQWUDOHFRQWUROH(ONHVSUHHXZOHW
DOOHHQRSGH]HYHQYRJHOVGLHKHW
GLFKWVWEóKHP]óQPDDUGDWNDQ
de dramatische patronen niet
YHUNODUHQ'HVSUHHXZHQYROJHQ
GHYOLHJULFKWLQJYDQKXQEXUHQ
ZDQQHHUHHQYRJHOGUDDLWGUDDLW

RRNGHYRJHOHUQDDVW'HHHUVWH
YHUDQGHULQJEHJLQWRSHHQSOHN
HQYHUVSUHLGW]LFKGRRUGH]ZHUP
YRJHOVPHWPHWHUSHU
VHFRQGH(HQ]ZHUPYDQ
YRJHOVNDQGXVLQVOHFKWVHHQKDOYH
VHFRQGHYDQULFKWLQJYHUDQGHUHQ
'HUHGHQYRRUGH]HFRPSOH[LWHLW
LVQRJRQGXLGHOóNPDDUHULVEHZóV
GDWVXJJHUHHUWGDWPXUPXUDWLHV
URRIYRJHOVLQYHUZDUULQJEUHQJHQ
:DQQHHUHUHHQYDONYHUVFKóQWLV
KHWPRHLOóNRP««QGRHOZLWWH
NLH]HQ+óZRUGWPHHVWDORRN
YURHJJHVSRWRPGDWHUGXL]HQGHQ
RJHQQDDUGHOXFKWNóNHQ0HQ
GHQNWGDWGHVSUHHXZHQ]LFK]HOI]R
SRVLWLRQHUHQGDW]HHHQYDVWHUDWLR

DQGHUHYRJHOVHQOXFKW]LHQHQ
JRHGRSNXQQHQOHWWHQ'HPHHVW
dramatische patronen vinden
SODDWVDOVUHDFWLHRSURRIGLHUHQ
ZDQQHHUGHVSUHHXZHQRQWZóNJH
GUDJYHUWRQHQPDDUZHOLQHHQ
VDPHQKDQJHQGHJURHSEOóYHQ
6RPPLJHZLVNXQGLJHYHUJHOóNLQ
JHQGLHZRUGHQJHEUXLNWRPGLW
DOOHVWHEHJUóSHQ]óQRQWOHHQG
DDQGHI\VLFDYDQVXSHUŴX±GH
KHOLXPPDDUGHRQGHUOLJJHQGH
UHJHOV]óQQRJVWHHGVQLHWGXLGH
OóN*HOXNNLJYRRUGHPHHVWHQYDQ
RQVKHEMHJHHQZLVNXQGHQRGLJ
RPGHHOHJDQWLHHQKHWYDNPDQ
VFKDSYDQGLWYHUEOXIIHQGHIHQR
PHHQWHZDDUGHUHQ
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