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Elegance is an attitude

Simon Baker

The Longines Master Collection



Jan Frantzen    Knibbelweg 8a     2761 JD     Zevenhuizen ZH    0180 - 632 259     info@janfrantzen.nl     janfrantzen.nl

Onze nieuwe lijn sofa’s en fauteuils staat nu in de showroom. Passend in ons brede assortiment van stijlvolle 
art-deco meubelen. Deze handgemaakte kwaliteitsmeubelen typeren de ruime keuze van massief mahonie 

reproductiestukken van Jan Frantzen. De klassieke en eigentijdse ontwerpen met prachtige structuur zijn 
verkrijgbaar in een breed scala van maten en kleuren.

WIJ REGELEN GRAAG 
AL UW BANKZAKEN
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Reizen
 
Hip, hot & happening
Het nieuwe walhalla voor kunst, design 
en architectuur ligt in de zuidpunt van 
subtropisch Florida: Miami.  

Designhoofdstad 
Milaan is de stad van de mode, maar 
staat bovendien bol van moderne kunst, 
architectuur en hippe horeca.   
 
Pronkstukken
Van stijlvolle stoelen tot nieuwe  
meesters: een rondje langs Europa’s 
mooiste designmusea. 

Rubrieken

Wereldnieuws 
Het laatste nieuws over New York,  
Taipei, Chicago en nog veel meer  
KLM-bestemmingen.
 
Op reis met  
Rik van de Westelaken: ”Ik maak zo’n 
zes keer per jaar een korte of langere 
reis. Je leert zoveel door op pad te zijn.”

Deze Flying Dutchman staat in het teken van design met een tour  
door het nieuwe Miami en het beste van designhoofdstad Milaan.   
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Witte stranden én  

prachtige witte gebouwen  

sieren trendy Miami. 

Milaan is hét modemekka  

van Italië, misschien wel  

van heel Europa.

NOS-presentator Rik van de  

Westelaken vliegt regelmatig. “Zodra 

we in de lucht zijn, val ik in slaap.”

Een stoere hoofdtelefoon  

en nog negen hebbedingen.

30

33

0506 Inhoud.indd   5 10-11-15   16:26



Flying Dutchman Magazine 4/20156

Check-in 
Handige gadgets, boeken en tips  
voor op reis.

Frequent flyers  
Drie reizigers delen hun beste  
design bestemmingen.

Airline news

Vervoer van dieren  
KLM heeft veel expertise in huis  
om dieren zo comfortabel mogelijk  
van A naar B te laten vliegen.

Dutch Design aan boord 
Van Marcel Wanders tot Jacob Jan 
Boerma. KLM werkt al jaren samen met 
gevestigde namen uit de Nederlandse 
design- en culinaire wereld.

Kort nieuws  
Korte berichten van alle bij SkyTeam 
aangesloten airlines.

Zakendoen over de grens 
Bas Redhead van G3 Presents kreeg  
via het Oranje Handelsmissiefonds  
onder andere nuttige informatie over 
regel geving in andere landen.

Holidays   
 
De beste reisaanbiedingen voor  
Flying Dutchman geselecteerd. 
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Het authentieke Florence komt ook 
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Montblanc 
Heritage Chronométrie
and Hugh Jackman

Crafted for New Heights

In homage to the European explorer and his 
need for utmost precision, Montblanc pays 
special tribute with the Montblanc Heritage 
Chronométrie Quantième Complet Vasco da 
Gama Special Edition featuring a full calendar 
and a blue lacquered constellation around 
the moon phase, which shows the exact 
same night sky above the Cape of Good 
Hope as Vasco da Gama observed it 
in 1497 on his fi rst journey to India. 
Visit and shop at Montblanc.com

545985-07 | AD | Helicopter | NL | Heritage Chronométrie Vasco da Gama | Flying Dutchman | 210 x 280 mm | en | coop | t 3, b 3, r 3, l 3 mm

545985-07_AD_Heli_NL_VascodaGama_FlyingD_210x280_en_coop.indd   1 22.09.15   10:49
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Harm Kreulen, directeur KLM Nederland, over actuele 
zaken in de wereld van KLM. 

Voorwoord

Harm Kreulen
Directeur KLM Nederland

Tijdloos design 

Hella Jongerius, 

Viktor & Rolf, 

Marcel Wanders: 

er is volop Dutch 

Design aan boord 

van KLM. 

Modestad 

Milaan laat 

het hart van 

menig fashio-

nista sneller 

kloppen.

KLM en design hebben een lange geschiedenis met 
elkaar. Al jaren werken we samen met Nederlandse ontwerpers. 
Van de uniformen van de stewardessen die door Mart Visser zijn 
ontworpen tot het toilettasje van Viktor & Rolf of het interieur 
in de World Business Class van de hand van Hella Jongerius. 
Onlangs hebben ook studenten van de Design Academy Eindhoven 
eigen ontwerpen gemaakt van gerecyclede producten uit de 
World Business Class. Zo werd een vliegtuigstoel bijvoorbeeld 
een organizer of een hoofdsteun een gymnastiekvoorwerp. KLM 
is er trots op al jaren met deze topontwerpers (in de dop) te 
kunnen samenwerken. Design maakt de wereld om ons heen 
mooier en aangenamer. En dat laten wij ook graag zien in 
onze producten. En natuurlijk in onze bestemmingen. Voor 
deze editie reisde de redactie naar Miami waar design letterlijk 
op straat ligt. Artistieke wijken, bijzondere galerieën, prachtige 
art-decogebouwen en zelfs een compleet Design District. 
Miami is een paradijs voor design, kunst en architectuur. 
Maar ook in Milaan hoeft u nooit ver te zoeken naar design. 
De winkels, musea en horecagelegenheden liggen er vol mee. 
En sommige straten zijn één grote fashioncatwalk. Daarnaast 
kunt u lezen over de mooiste designmusea in Europa.  

Van art deco tot MiMo: een tour 

langs Miami’s architectonische 

hoogstandjes.

Europa’s mooiste 

designmusea met 

interessante expo’s 

op een rij.

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.com/corporateconnect.

Transacties doen en in één oogopslag overzicht van de financiële situatie van 

uw bedrijf. Plus relevante koers-, markt- en sectorinformatie. Zo helpen we u

aan het beste vertrekpunt voor strategische beslissingen.

Rabo Corporate Connect

Uw basis voor
strategische
beslissingen

Een nieuw 
platform voor 

online corporate 
banking
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Kekke koffietuin
> New York. Williamsburg in Brooklyn 
staat bekend als een wijk vol koffieliefheb
bers. Om hier met je koffietent te slagen 
moet je wel met iets heel bijzonders komen. 
Devoción is daarin geslaagd. In een voor
malig pakhuis met industriële inrichting en 
verticale tuinen maken de beste barista’s hier 
de lekkerste koffiecreaties. De bonen worden 
geplukt in Colombia en vanuit een traditio
nele chesterfieldbank kunt u het branden 
van de aromatische substantie observeren.  
www.devocion.com 

n Vliegen naar New York: vanaf 50.000 Award Miles.

In een industriële maar warme 

setting kunt u bij Devoción een high 

quality Colombiaanse koffie drinken.   

De bonen worden ter 

plekke geroosterd.

Een grote  raampartij biedt 

uitzicht op de koffiebranderij.

Overnachten in een iglo, Italiaans autodesign tentoongesteld, een van de 
meest dynamische steden van de VS en 12 andere hoogtepunten.

Huizen bouwen in Canada na  
succesvolle handelsmissie
Voet aan de grond krijgen op de Canadese huizenmarkt. Dat was het doel van projectontwik-

kelaar Pradiep Soechitram toen hij besloot mee te gaan met de Nederlandse handelsmissie 

naar Canada. Het leverde hem twee grote opdrachten op ter waarde van in totaal 4,5 miljoen 

Canadese dollars, oftewel ruim 3 miljoen euro. ‘Dankzij de handelsmissie kon ik de juiste 

mensen bereiken.’

Soechitram voorziet huizen van 
het zogeheten EPS-systeem: 
een licht en duurzaam isolerend 
materiaal voor muren en daken, 
gebaseerd op de pijlers energy, 
environmental, economics en 
sustainability. In het koude 
Canada kon weleens veel vraag 
zijn naar goed isolerend 
bouwmateriaal, dacht 
Soechitram. Meegaan op de 

handelsmissie leek hem een goede manier om met 
potentiële partners in contact te komen. In het voorjaar 
van 2015 vertrok hij met een koffer vol met bouwmateria-
len en vergezeld door het koninklijk paar naar Canada. 

Goed voorbereid op reis
Voorafgaand aan de handelsmissie had Soechitram veel 
contact met RVO.nl. ‘Mijn begeleidster van RVO.nl hielp 
me met de juiste vragen goed op weg. Ze vroeg me wat ik 
van de missie verwachtte en wie ik wilde ontmoeten.  
Zo ging ik goed voorbereid mee met de missie.’

De deelnemers aan de handelsmissie hadden een volle 
agenda. Soechitram: ‘De ochtend was gevuld met 
interessante toespraken van onder andere minister 
Ploumen. ’s Middags werden we gekoppeld aan potentiële 
handelspartners.’ Tijdens de missie ontmoette de 

projectontwikkelaar veel mensen die geïnteresseerd waren 
in zijn product, maar dit leidde niet direct tot concrete 
opdrachten. ‘Ik kwam erachter dat het in Canada wat 
langer duurt om tot een deal te komen.’ 

Betrouwbare partij
Soechitram besloot zijn ticket te verlengen en langer in 
Canada te blijven. Een goede keus, want het leverde hem 
uiteindelijk twee grote opdrachten op: voor de bouw van 
twee huizen van elk 250 m2 in Kitchener en dertig 
appartementen in Brantford. ‘Dat de Koning deelnam aan 
deze missie, sterkte me ook in mijn onderhandelings-
positie. Je gesprekspartners vinden dat je een betrouwbare 
partij bent en verwachten dat je op hoog niveau zaken 
kunt doen. Hierdoor kwamen we sneller tot een 
overeenkomst.’ 

Op 8 november keerde Soechitram terug naar Canada  
om de contracten te ondertekenen, nadat in juli al een 
intentie verklaring was getekend. Eind november 2015 is 
met de bouw van de huizen gestart.

Internationaal zakendoen? Ga mee op handelsmissie!  
Ook kleine zelfstandige ondernemers kunnen mee om  
snel contacten te leggen en marktkansen te verkennen. 

Meer weten? Handelsmissies.RVO.nl

advertorial

6557 RVO Advertorial Handelsmissies.indd   2 03-11-15   10:05



Wereldnieuws

Flying Dutchman Magazine 4/201512 134/2015 Flying Dutchman Magazine

Winterwonderland Exotisch en  
ecologisch

> Washington. In het Smithsonian Institute heeft u aan 
een dag niet genoeg. Dit complex herbergt meer dan 142 miljoen 
objecten, verspreid over negentien musea. www.si.edu  

n Vliegen naar Washington: vanaf 50.000 Award Miles.

Zeker 
zien

Slapen in hartje Osaka

Van oud naar nieuw

> Santiago de Chile. Hotel Tierra 
Patagonia ligt in het uiterste zuiden van  
Chili, waar het uitkijkt over het Meer van  
Sarmiento met de bergtoppen van Torres del 
Paine op de achtergrond. Drie jaar geleden 
stond Tierra Patagonia in de lijst met ‘mooi
ste nieuwe hotels in de wereld’ van Condé 
Nast Traveller en werd het prominent  
in beeld gebracht. Diverse publicaties in 

Walhalla voor autoliefhebbers 
> Bologna. Voor een indrukwekkende collectie Ferrari’s gaat u 
naar Museo Ferrari in Maranello, ook wel bekend als Galleria Ferrari. 
Naast diverse historische en recente modellen en kampioenschap
wagens uit de formule 1 zijn er motorblokken, foto’s en affiches, 
bokalen en schaalmodellen te zien. 
Uiteraard beschikt het museum 
ook over een Ferrari-winkel,  
een restaurant en kunt u in een 
simulator de ultieme race- 
ervaring beleven. museomaranello.ferrari.com    
n Vliegen naar Bologna: vanaf 25.000 Award Miles.

> Osaka. Een opvallende witte toren 
in de kleurrijke wijk Shinsaibashi vormt de 
thuishaven van Hotel Nikko Osaka. Het 
gebouw kijkt uit op de beroemde en met 
bomen omzoomde Midosuji Avenue: de 
belangrijkste straat van de stad met tal 
van winkels. De kamers – variërend van 
comfortabel en knus tot luxe superior – 

bevinden zich tussen de verdiepingen tien 
en dertig. Op 100 meter boven de grond  
– in de Bar Lounge Sky Cruiser op verdie-
ping 31 – kunt u genieten van het uitzicht 
op Mount Ikoma (oostzijde) en Osaka Bay 
en Kobe (westzijde). www.hno.co.jp 

n Vliegen naar Osaka: 

vanaf 80.000 Award Miles

> PanamaStad. Het American Trade Hotel bezet een 
liefdevol  gerestaureerd pand in de door Unesco tot wereld
erfgoed verklaarde wijk Casco Viejo, het historische hart van 
PanamaStad. Behalve modern, luxe en hip is het hotel sociaal 
bewust en neemt het zijn plaats in de samenleving  serieus. Zo 
heeft het designteam dat het gebouw onder handen nam nauw 
samengewerkt met lokale creatievelingen en bood het hotel  
de armere bewoners uit de buurt banen als kamermeisjes en 
 conciërges aan. www.acehotel.com/panama  

n Vliegen naar Panama-Stad: vanaf 60.000 Award Miles.

design en interieur tijdschriften volgden; 
het gewaagde ontwerp van architecten 
groep Cazu Zegers viel in de prijzen. 
 Overigens heeft Tierra Patagonia nog 
een zusje in de woestijn – Tierra Atacama – 
en een broer op een  Chileens schiereiland 
– Tierra Chiloé. www.tierrahotels.com 

n Vliegen naar Santiago de Chile:  

vanaf 80.000 Award Miles.

> Salvador. Dat ecologisch en verantwoord ook 
mooi kan zijn, bewijst het Tivoli Ecoresort bij het  
vissersplaatsje Praia do Forte – 50 km ten noorden van 
Salvador in Brazilië. Verscholen in een dichte, tropi
sche begroeiing aan de kilometerslange ‘kokosnootkust’ 
van Bahia, kunt u hier ontspannen in de kleurrijke 
tuinen en natuurlijke zwembaden. www.tivolihotels.com  

n Vliegen naar Salvador: vanaf 80.000 Award Miles.

> Helsinki. Een sprookjes- 
achtig landschap, het magische 
noorderlicht en een dik pak 
sneeuw. Fins Lapland is de  
ideale bestemming voor een 
écht bijzondere wintervakantie. 

Zo vrij als een vogel
Kou en sneeuw overdag en  
‘s avonds lekker opwarmen in uw 
hotel. Neem bijvoorbeeld de Eagle 
View Suite van Hotel Iso-Syöte, 
een boomhuis van twee ver-
diepingen met de luxe van  
een privé sauna en een eigen 
jacuzzi. Daarbij wordt u ’s nachts 
getrakteerd op een prachtige 
sterrenhemel of... het magische 
noorderlicht. Want vanuit uw luie 
‘nest’ – in de kruin van de boom – 
kijkt u door een glazen dak. Met 
recht een ‘Eagle View’. 

Slapen als een Eskimo
Altijd al willen weten hoe een 
Eskimo de nacht doorbrengt?  
Bij Iso-Syöte Hotel & Safaris kunt  
u ook ervaren hoe het is om in 
een iglo te slapen. U ligt onder  
de sneeuw op een bed van  
rendiervellen. Hoe koud de nacht 
ook is, binnen is het altijd rond  
de -3 graden en in de uit stekend 
isolerende slaapzak heeft u het 
altijd aangenaam warm. 
www.hotelli-isosyote.fi

n Vliegen naar Helsinki:  

vanaf 25.000 Award Miles.

Zoekplaatje
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> Barcelona. Aan de boulevard, onder  
het iconische W Hotel, liggen een paar van  
Barcelona’s leukste restaurants op een rij. Neem 
nou Pez Vela, hét adres voor paella of gazpacho 
met een prachtig uitzicht op de palmbomen  
en de zee. Al van een afstandje valt het groen 
van de  terrasbeplanting op en dat is onder 
andere wat deze chiringuito (strand tent) zo 
gezellig maakt. www.grupotragaluz.com 

n Vliegen naar Barcelona: vanaf 25.000 Award Miles.

> Los Angeles. Midden in het 
centrum – op Grand Avenue – heeft 
Los Angeles er sinds september een 
nieuw adres voor hedendaagse kunst 
bij: The Broad Museum. Het museum 
is voor een deel gewijd aan de privé
collectie van de kunstverzamelaar en 
miljardair Eli Broad en zijn vrouw 
Edythe. Het gebouw bestaat uit een 
‘sluier’ en een ‘kluis’. De kluis is van 
beton en vormt de kern van het 
gebouw met tentoonstellingsruimtes, 
opslag en kantoren. Aan alle kanten 
wordt dit gedeelte omhuld door een 
daglicht filterend honingraatachtige 
structuur – de sluier. www.thebroad.org  

n Vliegen naar Los Angeles: vanaf 50.000 

Award Miles.

Tassentoren

 
Paella aan  
het strand

 
Kunstige kluis

> Zürich. De grafisch vormgevers en 
broers Markus en Daniel Freitag waren in  
1993 op zoek naar een functionele tas die  
hun ontwerpen tegen weer en wind zou  
kunnen beschermen. Geïnspireerd door het 
bonte vrachtverkeer dat voor hun flat in 
Zürich langsraasde, ontwikkelden zij een  
koerierstas van oude materialen als dek - 
zeil van vrachtwagens, binnenbanden en  

veiligheidsgordels. Het eerste ontwerp, dat  
in het MoMA in New York tentoongesteld  
staat, dient nog steeds als uitgangspunt  
voor alle nieuwe tassen. De flagshipstore  
van het tassenimperium is gevestigd in op 
elkaar gestapelde zeecontainers in Zürich  
en alleen daarom al een bezoekje waard.  
www.freitag.ch 
n Vliegen naar Zürich: vanaf 20.000 Award Miles.

> Edmonton. IJshockey in Canada is net zo belangrijk als voetbal in Nederland. 
Een ijshockeywedstrijd bijwonen van de Edmonton Oilers staat dan 
ook garant voor sfeer en spektakel. http://oilers.nhl.com  
n Vliegen naar Edmonton: vanaf 50.000 Award Miles.

Zeker 
doen
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De nieuwe Volvo XC90 markeert het begin van een nieuw tijdperk. 
Eén waarin de nieuwe standaard is gezet op het gebied van design, 

technologie en veiligheid. De nieuwe Volvo-motoren zijn krachtiger dan 
ooit en hebben een extreem lage uitstoot. De innovatieve technologie 

van de T8 Twin Engine (plug-in hybride) leidt tot een gemiddelde
CO2-uitstoot van 49 g/km.

 
Maar daar laten we het niet bij. De nieuwe Volvo XC90, met standaard 

7 zitplaatsen, is de veiligste Volvo ooit gebouwd. Met veiligheidsinnovaties 
die zijn tijd ver vooruit zijn, komen we een stap dichterbij het realiseren 

van onze 2020 visie. Deze visie houdt in dat in 2020 niemand meer zal 
omkomen of zwaar letsel zal oplopen in of door een nieuwe Volvo.

 

Nieuwe Volvo XC90 v.a. € 68.995 en Volvo XC90 T8 Twin Engine v.a. € 77.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Volvo XC90 leasen v.a. € 1.065 p.m. 
en Volvo XC90 T8 Twin Engine leasen v.a. € 1.095 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-658 73 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. 
Gem. verbruik: 2,1 - 7,6 l/100 km (47,6 - 13,2 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 49 - 176 g/km.

die zijn tijd ver vooruit zijn, komen we een stap dichterbij het realiseren 
van onze 2020 visie. Deze visie houdt in dat in 2020 niemand meer zal 

omkomen of zwaar letsel zal oplopen in of door een nieuwe Volvo.

ONTDEK DE NIEUWE VOLVO XC90 OP VOLVOCARS.NL
OF BEZOEK UW VOLVO-DEALER

a new beginning
VOLVO XC90 

MADE BY SWEDEN

vanaf 15% bijtelling

Flying Dutchman_ad XC90_210x280mm.indd   1 30-10-15   15:21
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> Taipei. ‘Made in Taiwan’ werd in de 
tweede helft van de vorige eeuw een begrip 
voor goedkope prullaria. Maar nu in het 
nieuwe millennium de goedkope productie 

grotendeels naar het Chinese vasteland is 
verhuisd, is er een nieuw Taiwan opgestaan. 
In de hoofdstad Taipei is men zich gaan 
richten op origineel en kwalitatief hoog

De Taipei 101 is een 

opvallende verschijning 

in de skyline van de  

Taiwanese hoofdstad.

staand design. Daar is men zo succesvol  
in dat de stad zich volgend jaar officieel  
World Design Capital mag noemen.  
Dat is niet alleen te zien aan de vele gadgets 
van het Taiwan Design Museum of de 
 fonkelende architectuur van het Lanyang 
Museum, maar vooral ook in de wat rauwere 
culturele broeinesten die overal zijn opgedo
ken in de stad – telkens onder de naam URS 
(een verwijzing naar het Engelse ‘yours’), 
gevolgd door het huisnummer. Hierin zijn 
niet alleen galeries en ateliers, maar soms 
ook cafés en restaurants gehuisvest. 

Winkels met stijl
Daarnaast zijn er twee voormalige fabrieks
terreinen omgetoverd tot designparken: 
Songshan (waar ook het Design Museum 
zich bevindt) en Huashan 1914 Creative 
Park. Het laatstgenoemde is bovendien 
voorzien van een bioscoop en er kan ook 
volop gewinkeld worden. Voor meer winkel
genot gaat de lokale designliefhebber naar 
het opvallend knusse en groene wijkje tus
sen Shimin Boulevard en Zhongxiao East 
Road, waar zich behalve menig design en 
interieurwinkel ook een groot aantal smaak

De Taiwanese hoofdstad mag zich volgend jaar World  
Design Capital noemen. Waar een klein bergachtig eiland  
groot in kan zijn. 

vol ingerichte cafés en restaurants bevindt. 
Hier is vooral een aantal winkels onder het 
VVG (Very Very Good)logo opvallend. Ze 
zijn alle ingericht naar een concept van de 
lokale ‘lifestyleimpresario’ Grace Wang, 
wier miniimperium een bistro, concept
store, stoffenwinkel én patisserie omvat. 

Opvallende architectuur 
Verder uit het centrum van Taipei is de 
serene schoonheid van het Nung Chan
klooster te bewonderen. Het design, van  
de lokale toparchitect Kris Yao, verrijst in 
statig beton boven een spiegelende vijver uit;  
’s nachts schittert het licht van binnen door 
vijfduizend uit de muur gebeitelde Chinese 
karakters naar buiten. Yao is ook samen  
met de Nederlandse Rem Koolhaas verant
woordelijk voor een van de grootste en 
nieuwste aanwinsten van de stad: het Taipei 
Performing Arts Center (TPAC). Deze verza
meling van vier theaters, die met elkaar in 
verbinding staan via een grote transparante 
kubus, zal op tijd worden geopend om als 
hét pronkstuk van het designjaar 2016 te 
kunnen gaan dienen. 
n Vliegen naar Taipei: vanaf 80.000 Award Miles.

Designed in Taipei

Het Nung Chanklooster is een van de 

architectonische hoogstandjes in Taipei, 

gerealiseerd door de lokale architect Kris Yao.

Het Taiwan Design Museum heeft een 

gevarieerde collectie die is verdeeld over 

verschillende tentoonstellingsruimtes. 

De creatieve URS

hubs vormen alles 

inéénconcepten  

voor galeries,  

ateliers, cafés  

en restaurants.
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Vijf uur in... Chicago
Chicago is het stedelijk hart van de Amerikaanse Midwest. Met een skyline die die 
van Manhattan naar de kroon steekt, een van ’s lands omvangrijkste musea, een 
29 kilometer lange kustroute en een trotse cocktailcultuur is het een van de 
meest dynamische steden van de VS.

> From Russia with Love. Om de hoek 
van het Art Institute vindt u een Russische enclave: 
Russian Tea Time. De ‘tea service’ van deze klassie-
ker omvat hier meer dan dertig theesoorten, van 
Japanse Genmai Cha tot Chinese Lapsang Souchong. 
De culinaire specialiteiten – borsjtsj, kaviaar, blini’s en 
pelmeni – komen van alle hoeken van de voormalige 
Sovjet-Unie. Later op de dag is wodka ook een optie, 
maar wellicht gezien de volgende activiteiten kunt u 
deze nog beter even laten staan. 45 minuten
www.russianteatime.com 

> Een fris fietstochtje. Profiteer van Chicago’s 
populaire Divvy Bike-deelfietsplan voor een ontspannen 
fietstochtje langs Lake Michigan. Het 29 kilometer lange 
Lakefront Trail biedt een sfeervolle blik op sportief Chicago, 
op de voorgrond van de imposante skyline van de stad. 
Langs het traject zijn er voldoende rustpunten in de vorm 
van gezellige cafés, musea, parken, en stranden. Gewoon 
wandelen of joggen kan natuurlijk ook. 1 uur
www.divvybikes.com  

> Kunstinstituut. Bezoek het Art 
Institute of Chicago, dat sinds 2009 nóg enor-
mer is. In dat jaar opende de Modern Wing, 
een expansie van 24,500 m2 in een gebouw 
ontworpen door architect Renzo Piano. Daar-
mee werd het museum het één na grootste 
van de VS. Loop verder door het Millenium 
Park om een glimp op te vangen van de  
Cloud Gate (ook bekend als The Bean). 1 uur 
111 S Michigan Avenue, www.artic.edu 

> Eten in bad. In het hippe westen van 
de stad vindt u Trenchermen, een hipster-chic 
restaurant dat is gevestigd in een voormalig 
Turks bad. De sfeer is rumoerig, het menu vol 
New American overmaat. De klassieker is hier 
de Trench Double Burger, rijkelijk belegd met 
belegen cheddar. Maar ook vegetariërs komen 
hier goed aan hun trekken. 1 uur
2039 W. North Avenue, www.trenchermen.com 

> Zo ouderwets dat het modern is. 
Sluit de avond af in stijl bij The Violet Hour, een up-
scale cocktaillounge die, net als de speakeasy’s in  
de tijd van de drooglegging, verborgen is achter een 
ongemarkeerde deur. Let op het menu vooral op  
het ingrediënt mälort. Deze ouderwetse en extreem 
bittere likeur is uniek voor Chicago en dateert nog  
uit de tijd dat Zweedse immigranten het modelleerden 
naar de bäsk (een soort absint) uit hun land van her-
komst. Onder invloed van avontuurlijk barpersoneel  
is mälort de afgelopen jaren weer sterk in populariteit 
gegroeid. 30 minuten
www.theviolethour.com 

> Magnifiek uitzicht. Start aan de 
Magnificent Mile, het stuk van North Michigan 
Avenue tussen de Chicago River en Oak Street. 
Hier vindt u 13 stratenblokken, 460 winkels, 275 
restaurants en 60 hotels. Bij het John Hancock 
Center katapulteert een supersnelle lift bezoe-
kers in 34 seconden naar de 94e verdieping. Het 
uitzicht van het gerenoveerde ’360 Chicago’-
observatorium strekt over Lake Michigan en het 
stratenplan van Chicago. 45 minuten
www.360chicago.com

n Vliegen naar Chicago: vanaf 50.000 Award Miles.
Ladymatic
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Miami is niet langer a sunny place for shady people. Het nieuwe Miami is hip, hot & happening. 
Een bezoek aan het subtropische walhalla voor kunst, design en architectuur.  

TEksT YolandE VErHEYEn – FoTograFiE MaarTEn noordijk

Amazing 

Miami

American diner in MiMo-stijl  

 aan Biscayne Avenue. 
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amerikanen geven hun steden graag 
koosnaampjes. New York: The city that never sleeps. 
LA: City of angels. Maar Miami, in de zuidpunt van 
subtropisch Florida, is niet zo makkelijk onder één 
noemer te vangen. Veel mensen hebben nog steeds  
het beeld van undercoveragenten Sonny en Rico uit 
de tv-serie Miami Vice op het netvlies of te bruine 
senioren aan het strand. Maar Miami heeft zichzelf 
opnieuw uitgevonden. Het nieuwe Miami is hot & 
happening. Hedonistisch is de stad nog steeds – denk 
aan een ijsbar waar je in fake fur jassen aan een  
cocktail kunt nippen – maar daarnaast is er nu inhoud 
en authenticiteit. De stad is het nieuwe walhalla voor 
kunst, design en architectuur. De nieuwste wolken-
krabbers, concertzalen en musea zijn van internatio-
naal bekroonde namen. Onze eerste kennismaking 
met Miami is  vanuit de auto. In de spits rijden we van 
het vliegveld via de wolkenkrabbers van zakenwijk 
Brickell en de met palmbomen omzoomde MacArthur 
Causeway naar ons hotel aan Biscayne Bay. De 
MacArthur Causeway, een bekende film locatie, ver-
bindt Miami Beach met het vasteland. Aan de weg ligt 
een kleine afslag naar Star Island. Op het kunstmatige 
eilandje bezitten celebrity’s als Don Johnson, Rosie 
O’Donnell en P. Diddy vakantiehuizen. De poolparty’s 
van de rapper zijn legendarisch; zijn zwembad biedt 
plaats aan maar liefst tweehonderd badgasten.

graffiti in Wynwood
Na een tropische hoosbui vertrekken we de volgende 
ochtend naar het nieuwe art district Wynwood. We 
treffen er onze gids Suzie. “In de loodsen”, vertelt Suzie, 
“werden vroeger scheepsladingen goederen opgeslagen 
voordat ze naar het binnenland werden getranspor-
teerd. De warehouses raakten in vergetelheid en het 
gebied dreigde te verpauperen. Dat het nu een artis-
tieke en levendige wijk is, is vooral te danken aan 
Tony Goldman.” De rijke projectontwikkelaar was 
wereldwijd een van de eersten die zich met het 
behoud van industrieel erfgoed bezighield. Vóór 
Wynwood was hij de motor achter de revitalisering 
van het überhippe SoHo in New York. “Tony zag de 
muren van de loodsen als blanco doeken”, vervolgt 
Suzie. “Als kunstverzamelaar beschikte hij over de 
nodige contacten en vroeg hij beroemde graffiti 
artists, maar ook jong talent, naar Wynwood te 
komen. Nu telt de wijk ruim honderd pieces.”  
Jaarlijks, in de herfst, worden de muren ververst, 

behalve die in het afgesloten deel, The Wynwood Wall 
and Doors genaamd. Suzie wijst op een werk van  
Shepard Fairey, de kunstenaar die het bekende graffiti-
portret van Barack Obama maakte. 

Zeevissen voor hipsters
Wynwood barst van de vitaliteit. De oude loodsen 
 herbergen bijzondere winkeltjes, trendy cafés en  
creatievelingen hebben hier hun kantoor. Maar de 
loodsen zijn ook ideale expositieruimtes en de hoeveel-
heid galerieën is dan ook verbijsterend. Na een perfecte 
espresso in het door hipsters bevolkte Panther Café 
lopen we binnen bij galerie SWGR. Aan de muur hangt 
een reportage van portretten van een gang uit Chicago. 
Op sokkels in de ruimte zien we een in glanzend goud 
gedoopt haaiengebit en een abstracte installatie. Mana-
ger Steve: “We presenteren kunst op toegankelijke wijze 
door het te mixen met kleding. SWGR is een modieus 
merk voor jonge mannen met zeevissen als hobby, 
maar die niet in ouderwetse vissersmerken willen 
rondlopen. Vergis je niet, de kunstwerken die we  
verkopen, zijn van hoog niveau. De eigenaar is ook 
verbonden aan het Perez Art Museum.” 

design district
Naast het underground Wynwood ligt het peperdure 
Design District. We zetten de auto in de Silvery City 
View Garage. Een beeldschone parkeergarage met 
immense fotokunstwerken van John Baldessari op  
de façades. De wanden zijn volgens een vast patroon 
geperforeerd; in de garage tekent het binnenvallende 
zonlicht een grafische ‘print’ op de vloer. In het hart 
van het Design District huist de shoppingmall met 
enkel flagshipstores van labels als Hermès, Chanel, 
Burberry en Valentino. Niet voor niets koos Vogue 
deze locatie voor de lancering van haar speciale  
Brasil/Miami-nummer. Onze belangstelling gaat uit 
naar een meters brede witte bol, met daarin eveneens 
bolle glazen – als het facetoog van een insect. Het 
blijkt een replica te zijn van de Fly’s Eye Dome. Het 
oorspronkelijke ontwerp van de neofuturistische 
architect Richard Buckminster Fuller stamt uit 1965 
en zou met zonne- en watercollectoren een zelfvoorzie-
nend minihuis zijn. Het object in Design District is 
een recente, maar exacte replica. We rijden naar 1111 
Lincoln Road voor de volgende oogstrelende garage, 
ontworpen door niemand minder dan het beroemde 
Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meuron. 

Eten & drinken
> nippen en chillen bij Cocktailbar  
Fire & ice, 1672 Collins Ave, Miami Beach

> royaal amerikaans ontbijten en 
 lunchen bij Front Porch Café,  
1458 Ocean Drive, Miami Beach

> Fusion bij juvia, penthouse met  
daktuin, 1111 Lincoln Road, Miami Beach 

> japans bij de bekroonde chef-kok 
Makoto, 9700 Collins Avenue, Miami Beach  
> Best coffee in town bij Panther Café, 
2390 NW 2nd Ave, Miami

> Wynwood diner, hotspot met health 
food , 2601 NW 2nd Avenue, Miami

> Marion, Franse allure in sfeer en op 
je bord, 1111 SW 1st Avenue, Miami 

Kenmerkende MiMo- 

typografie aan Ocean Drive.

Het grafische zwart-wit  

is MiMo-stijl; de pasteltinten  

zijn fake seventies art deco.

Het lommerrijke terras van  

Panther Coffee in Wynwood.

 Wynwood Walls 

and Doors.

>> 

Restaurant Marion.
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De opdrachtgever wilde een multifunctioneel gebouw. 
Zo is er op de magenta verlichte zesde verdieping een 
eventlocatie (te huur vanaf $ 12.000,- per avond) en 
een vestiging van de avant-gardistische herenmode-
winkel Alchemist op de vijfde. Het winkelcentrum 
aan de voet van de garage, met terrassen tussen tro-
pisch groen, is levendig. Na een verkennend rondje 
door het winkelgebied stappen we in de lift naar res-
taurant Juvia, gelegen op de negende verdieping. De 
deuren openen en we staan oog in oog met drie 
beeldschone hostesses. Hun chique maxidresses met 
bladerprint matchen perfect met de verticale tuin op 
de muur achter hen. Vanaf het terras hebben we een 
fantastisch uitzicht op de stad die oranjeroze kleurt in 
de ondergaande zon. Op mijn bord een fraaie creatie 
van palmharten, waterkers en courgette. 

Te voet langs art-deco
Vandaag doen we The Real Art Deco Walking Tour. 
Howard, een welbespraakte pensionado uit New  
Jersey, leidt ons langs twaalf van de ruim achthonderd 
art-decogebouwen in Miami. Zijn verhaal in een 
notendop. Eerst waren er de Miyami, een indianen-
stam aan wie de stad haar naam dankt. Daarna  
kwamen avocadoboeren die het aflegden tegen de 
konijnen die de jonge aanplant opvraten. Haven en 
handel floreerden. Er kwam een spoorlijn. De eerste 
autoweg werd gefinancierd door een multi miljonair die 
van Miami een vakantiebestemming wilde maken. 
Deze Fisher bouwde vijf hotels, waarvan het eerste  
– het vermaarde Flamingo Hotel – in 1920 werd 
geopend. “Dit was het begin van art deco in Miami 
Beach”, vertelt Howard. “De stroming was populair in 
Europa. En wat populair was bij de Franse fine fleur 
was populair bij de Amerikaanse elite.” Na WO II was 
het klaar met het chique toerisme; Miami werd een 
marinebasis. Later, toen arbeiders vakantiegeld kregen, 
werd Miami Beach een tijdlang een populaire bestem-
ming voor de middle class. Tot de stad in de jaren 
60-70 begon te verloederen. Howard: “Begin jaren 
tachtig startten twee particulieren, Capitman en 
Horowitz, een initiatief om de wijk te redden. Veel 
mensen denken dat pasteltinten bij art deco horen, 
maar in Miami Beach waren alle art-deco gebouwen 
oorspronkelijk wit en ecru om de hitte te weren. 
Horowitz kwam op het idee alles in pastelkleuren te 
schilderen, zodat ze meer aandacht – en dus ook 
fondsen – zouden trekken. Een gewaagde zet, maar 

een die werkte. De buurt is de eerste jaren twintigwijk 
die op de Amerikaanse erfgoedlijst kwam.” Howard 
vertelt onderhoudend verder. Zo werd het zwembad 
bij het Raleigh Hotel speciaal ontworpen voor de  
Hollywoodfilms van zwemkampioen Esther Williams, 
wezen de pijlen in de terrazzovloer van het Essex 
Hotel bezoekers discreet naar de illegale gokzaal, en 
liet Gianni Versace het zwembad bij zijn mansion 
bekleden met 24-karaats goud. Na de wandeling  
duiken we de koelte van het Wolfsonian Museum in. 
Het is opgetrokken in Spaanse barokstijl en bevat 
geen ramen. De oorspronkelijke functie was die van 
warehouse. Rijke Amerikanen stalden er hun luxe  
goederen als ze naar een van hun andere huizen  
verkasten. In het museum staan tweeduizend 
gebruiks  artikelen en sierobjecten uit de moderne  
tijd, waarmee het begin van het industriële tijdperk 
werd aangeduid: van brievenbus tot serviesgoed, van  
complete fontein tot een oud modelvliegtuigje van 
KLM. In de museumshop staat de bijzondere collectie 
– het woord souvenir is hier niet bepaald van toepas-
sing – uitgestald op de authentieke rekken. Ze zijn  
een staaltje vroeg industrieel ontwerp.

kleurrijke koraalriffen
Ontbijt in het fameuze Delano, waar we ons  vergapen 
aan de smaakvolle luxe. Het vijfsterrenhotel is in trek 
bij celebrity’s, van Madonna tot Salman Rushdie, 
maar werd in 1947 oorspronkelijk gebouwd voor de 
huisvesting van militairen. Vandaag geen stad voor 
ons, maar een uitstapje naar de Keys, een trits kleine 
eilandjes ten zuiden van Florida, verbonden door  
een weg die helemaal naar Key West leidt. Een flam-
boyante bestemming op vier uur rijden die voor  
ons helaas net te ver weg is. We passeren Key Largo  
– bekend van de film noir uit 1948 met Humphrey 
Bogart en Lauren Bacall – en draaien enkele mijlen 
verderop de toegang van het John Pennekamp Coral 
Reef State Park in. We gaan snorkelen! Met een 
powerboat varen we door de mangroven. Beneden, 
tussen dieppaarse en okergele koraalformaties, zwem-
men vissen in fantastische kleuren. Een schildpad zien 
we helaas niet, maar wel een barracuda in schutkleu-
ren en een rog die zich in het zand ingraaft. 

MiMo architecture
Miami Modernist Architecture, ofwel MiMo, is een 
andere bouwstijl waar de stad bekend om staat. 

Shopping Lincoln Road
Fashionable sneakers en sportswear 
bij adidas by stella McCartney sports. 
Base is in 2014 uitgeroepen tot de 
beste mannenwinkel van Miami. Bij 
Books & Books staat een boekenkast 
met persoonlijke, handgeschreven 
recensies. ricky’s is ‘a drugstore on 

ecstasy’ met betaalbare nichemerken. 
de flagshipstore van Taschen is in 
kleurrijke Miami-stijl. Y3 biedt avant-
gardistische mode van Yohji Yamamoto 
voor adidas. op de vijfde etage van  
de parkeergarage is alchemist voor 
mannen gevestigd met luxe basics  
in voornamelijk zwart. 

>> 

1111 Lincoln: een design- 

parkeergarage annex  

eventlocatie.

Nostalgisch ‘beachlife’-tafereel  

in hightechmateriaal op de 

Silvery City View Garage.

South Pointe Park ligt pal 

aan de Atlantische Oceaan.

Het SoundScape Park, ontworpen door 

het Nederlandse bureau West 8.
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De uitnodigende buitenruimte  

van het PAMM, met schommel-

stoelen en geurige plantenzuilen.  

Het Perez Art Museum Miami 

legt de focus op moderne 

kunst uit de Amerika’s. 

Fishing, Art & Fashion 

bij galerie SWGR  

in Wynwood. 

De futuristische Fly’s Eye Dome is  

het center piece van de luxe shopping-

mall Miami Design District. 
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Vliegen naar Miami
> Vluchtuitvoering: klM en partners air France en delta air lines vliegen 

dagelijks naar Miami (met een overstap).
> Gemiddelde vliegtijd: 13 uur naar Miami, terugvlucht ongeveer 11 uur.
> Luchthaven: Miami international (Mia).
> Minimaal te ontvangen Award Miles per retourticket:*

 
Ivory Silver Gold Platinum

Economy Class 9.252 13.878 16.192 18.504

World Business Class 16.192 20.818 23.132 25.444

*  Het aantal te ontvangen Miles is afhankelijk van de gevlogen afstand en de voorwaarden van uw ticket. 

> Benodigde Award Miles vanaf Amsterdam: 
50.000 award Miles voor een retour Economy Class.

 125.000 award Miles voor een retour World Business Class.

overgave onder de enorme ‘vazen’ van West 8, waarin 
de bougainvillea welig tiert. 

kunstige impuls
Miami kreeg in 2002 een enorme impuls toen het 
kunstevenement Art Basel Miami Beach plaatsvond. 
Het event, dat slim in december is getimed, trok in 
2014 maar liefst 75.000 kunst liefhebbers. Ze bezoeken 
ook andere kunstmusea, zoals het Bass Museum en 
het Perez Art Museum Miami. Onder de indruk van 
de kunst en van de fraaie architectuur van het Zwit-
serse bureau Herzog & de Meuron dwaal ik door het 
PAMM. Heel bijzonder zijn de immense, hangende 
zuilen met tropische planten. Ze reiken van het dak 
tot op het terras en helemaal tot in de parkeergarage. 
Verderop relaxen mensen in hangende schommel-
stoelen. Als er een plek vrijkomt, ga ik zitten en staar 
naar Biscayne Bay en het voortrazende verkeer op 
MacArthur Causeway. Meer Miami wordt het niet. << 

“MiMo was geïnspireerd op het modernisme dat in 
de jaren 40-60 in Europa in zwang was, maar voegde 
hier eigen elementen aan toe”, vertelt onze gids en  
architectuurstudent Zach. “In de jaren vlak na de  
oorlog waren er weinig middelen en werd er sober 
gebouwd. Dit uitgangspunt gold in Miami ook, maar 
daarnaast speelde het tropische  klimaat ook een rol 
bij het ontwerpen.” Hij attendeert ons op de  eyebrows,  
uitspringende randen boven ramen, om schaduw  
te creëren. Ook wijst hij op de balkons, trappen 
buiten om en open bouwelementen in façades.  
Zach: “Art deco bracht hermetische gebouwen voort,  
MiMo zorgde juist voor koelte binnen en ruimte om 
te genieten van de zon.” MiMo staat ook voor kleur  
en glamour. Denk mozaïek, folly’s (bouwwerken met 
als functie leuk te zijn) en natuurlijk neon. Veelzeg-
gend is de uitspraak ‘Miami Beach is where neon goes 
to die’. Onze gids neemt ons mee naar Collins Avenue 
en Biscayne Avenue waar de mooiste staaltjes MiMo 
te vinden zijn. Daar staat onder meer het voormalige 
hoofdkantoor van Bacardi, waarvan de uitbundige 
geveldecoratie een mooi contrast vormt met de 
strakke architectuur. Terug naar de hedendaagse 
architectuur. En wel die van de New World Symp-
hony, een conservatorium annex concertzaal, van 
sterarchitect Frank Gehry. Het gebouw wordt niet 
alleen aan de binnenkant benut. Op de gevel worden 
concerten en films geprojecteerd. Zo kun je op een 
zwoele avond de laatste Woody Allen zien, met een 
picknickmand bij de hand. De locatie staat dan ook  
in de top tien van best outdoor movie theatres. Maar 
eerlijk is eerlijk, wij zijn vooral benieuwd naar het 
aangrenzende SoundScape Park van het Nederlandse 
bureau West 8. Vlak achter de shopping area van  
Lincoln Road biedt het park een oase van rust, alsook 
het ideale decor voor een model to be dat hier foto’s 
maakt voor haar port folio. Het meisje poseert vol 

> Tijdloze luxe in The Tides
Het kleinschalige hotel The Tides, dat 
in 1936 werd geopend, is enkele jaren 
geleden volledig gemoderniseerd en 
telt 45 kamers die allemaal uitkijken 
op het strand. Bij de restyling koos 
de interieurarchitect vormen, kleuren 
en materialen in art-decosfeer. in de 
bar hangt een vijftigtal schilden van 

schildpadden ter decoratie. Vijf daar-
van zijn er echt, de rest zijn replica’s. 
de directie vond de originelen een 
halve eeuw geleden in de kamer van 
een gast, een smokkelaar waarschijn-
lijk, die er zonder betalen vandoor 
was gegaan. Wat de authentieke 
schilden zijn, is een strikt geheim. 
Het hotel is in handen van de 
Zuid-amerikaanse hotelgroep Fën. 
www.tidessouthbeach.com  

> Mondrian South 
Beach Hotel
Het Mondrian south Beach Hotel 
vierde onlangs zijn lustrum. Het is 
een hypermodern gebouw, met een 
groot terras (met hangmatten!) en 
zwembad, pal aan Biscayne Bay. Van-

uit de kamers met panoramaramen 
heeft u een fraai zicht op de skyline 
van downtown Miami. afgezien van 
de naam, heeft ook de inrichting  
een nederlands tintje. die is namelijk 
van de nederlandse sterontwerper 
Marcel Wanders, bekend van zijn 
strakke meubels in combinatie met 
uitvergrote klassieke elementen. 
www.morganshotelgroup.com/mondrian

L I F E  I S  A B O U T  M O M E N T S
C E L E B R AT I N G  E L E G A N C E  S I N C E  1 8 3 0
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STEEL, 30 MM QUARTZ

30 DIAMONDS
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Op reis met Rik van de Westelaken

“Ik maak zo’n zes keer per jaar een korte 
of langere reis. Je leert zoveel door op pad te 
zijn. Reizen is voor mij echt een verrijking 
van mijn drukke bestaan thuis. Ik ga helemaal 
op in een andere cultuur en ik laad weer op. 
Zo ben ik dit jaar in Marokko, Thailand, 
 Italië en de Verenigde Staten geweest.”

Rustpunt
“Als ik naar het buitenland ga, neem ik 
meestal het vliegtuig. Ik vind het zonde om 
er langer over te doen dan nodig is. Hele
maal als het maar voor een paar dagen is. 
Het eerste wat ik aan boord doe, is me 
installeren. Ik heb altijd een flesje water bij 
me, mijn muziek, een goed boek en een 
 kussentje voor in mijn nek. Zodra we in de 
lucht zijn, val ik in slaap. Als ik na een uurtje 
wakker word, kijk ik een film of lees ik mijn 
boek. Ik zie vliegen echt als een rustpunt in 
mijn hectische bestaan.”

Meer dan een naam
“Voor 3 op reis ben ik in 2007 als gast
presentator onder andere naar Mali geweest. 
Mali was destijds al een van de armste landen 
van Afrika en begon net een toeristische 

trekpleister te worden. Voor mijzelf was het 
de eerste keer in Afrika. Wat mij vooral is 
bijgebleven is het prachtige licht en de vrien
delijke bevolking. Als je dan nu bedenkt dat 
het daar alweer zo lang onrustig is en er 
zoveel is verwoest, dan stemt me dat treurig. 
Als je eenmaal zelf ergens bent geweest, is 
het niet slechts een naam op een kaart. Ik 
weet hoe mooi het er was en hoe aardig de 
mensen zijn.”

Opkomende buurt
“De Verenigde Staten begin ik steeds meer te 
ontdekken. Vorig jaar ben ik drie weken in 
Californië geweest. Fantastisch! Je hoeft 
bijna niets van tevoren te plannen, alles is in 
hoge mate voorradig en je reist heel comfor
tabel. Ik zou nog heel graag een keer de 
grote natuurparken, zoals de Grand Canyon, 

bezoeken. In september was ik voor mijn 
werk in New York voor de Emmy Awards. 
Toen heb ik ook Brooklyn en dan met name 
de opkomende wijk Williamsburg verder 
ontdekt. Wat een leuke artistieke en tikkeltje 
alternatieve broedplaats! Je struikelt er  
over de leuke boetiekjes, vintage winkels  
en places to be!”

Wie is de Mol?
“De deelname aan Wie is de Mol? 2015 was 
geweldig. Echt een belevenis! Omdat nie
mand op de hoogte mocht zijn van mijn 
deelname, had ik ruim drie weken vrij geno
men en verteld dat ik zonder wifi in het huis 
van familie in Frankrijk verbleef. Op Schip
hol kregen we te horen dat we naar Sri 
Lanka gingen. Ruim drie weken lang is alles 
voor je geregeld en kom je op de meest bij

“Ik zie vliegen als  
een rustpunt in mijn 
hectische bestaan”  
NOS-presentator en winnaar 
van Wie is de Mol? 2015 Rik van 
de Westelaken is net terug van 
een werktrip naar New York en 
gaat eind dit jaar vijf weken 
rondreizen in Australië. “Je leert 
zoveel door op reis te gaan.” 
TekST CAThelIJNe JANSeN - FOTOgRAFIe
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zondere plekken. Al realiseer je je dat op dat 
moment niet altijd; je gaat zo in het spel op. 
Omdat er niets mag uitlekken, worden de 
opnames direct stilgelegd zodra er maar een 
Nederlander in de buurt is. Dat leidde soms 
tot absurde situaties.”

leven in het nu
“Zeven jaar geleden ben ik in Peking geweest 
om de Paralympische Spelen te verslaan. Bij 

thuiskomst bleek ik een onbekend virus  
te hebben opgelopen. Het heeft vier maan
den geduurd voordat dat uit mijn systeem 
was. Ik realiseer me sindsdien dat zoiets  
je echt van de een op de andere dag kan 
overkomen. Als ik al die mooie reizen nog 
wil maken, moet ik dat nu doen! Zo ga ik 
aan het einde van het jaar naar Australië 
samen met Marlijn Weerdenburg met wie  
ik in Sri Lanka dikke maatjes ben geworden.  
Wie is de Mol? is een snelkookpan. Je smeedt 
verbanden voor het leven. Van het geld  
dat ik heb gewonnen bij Wie is de Mol?  
ga ik deze rondreis maken en zij gaat mee. 
Het wordt echt een grote reis. We willen 
in ieder geval naar Sydney, Brisbane, 
 Melbourne, het Great Barrier Reef en 
de Whitsunday Islands.” <<

“Wie is de Mol? was een bijzondere 

ervaring, ik heb er vrienden voor het 

leven aan overgehouden.” 

“Met Marlijn ben ik dikke maatjes 

geworden, we gaan aan het einde van 

het jaar naar Australië.” 

“Kaapstad is een fijne uitvalsbasis voor 

een onvergetelijke vakantie in Zuid-Afrika, 

een van mijn favoriete bestemmingen.”

“Als ik al die mooie reizen 
nog wil maken, moet ik 
dat echt nu doen!”

De reisfavorieten  
van Rik
Bestemming: “Zuid-Afrika! vanuit kaap-
stad heb ik de bekende garden Route 
gevolgd. De route bestaat uit zeshonderd 
kilometer aan indrukwekkende kuststroken, 
overweldigende natuur en schitterende 
bloemen. Tel daar de vriendelijke bevolking 
en het rijke wildleven bij op en je snapt 
waarom het zo’n bijzonder land is. Zuid-
Afrika fascineert mij ook omdat er zoveel 
Nederlandse geschiedenis ligt.”
Hoe: “Per vliegtuig. Dat is toch het snelste. 
Ik heb een vrij hectisch bestaan, met onre-
gelmatige werktijden, dus ik maak er altijd 
het beste van. Ik installeer me en zodra het 
vliegtuig in de lucht is, lig ik al te slapen.”
Keuken: “De Thaise keuken verveelt mij 
nooit, die is zo gevarieerd. Ik kan ervan 
 blijven eten. De verse kruiden, de veelheid 
aan gerechten en smaken… het is zoveel 
meer dan de drie bekende curry’s.”
Souvenir: “Ik ben niet van de souvenirs. 
Toen ik in Mali was voor 3 op reis heb ik 
echter wel een beeldje gekocht. Aangezien 
ik niet heel groot in Amsterdam woon,  
zoek ik daar nog steeds een passende  
plek voor.”
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Me & my city
Stedentrip in het verschiet? Draag het shirt van uw bestemming 
en u zult niet snel verdwalen. De kans is wel aanwezig dat u door 
toeristen aangehouden wordt, omdat ze de weg willen vragen. Met 
de collectie van Citee Fashion kunt u de plattegrond van uw lieve-
lingsstad dragen. Van New York en Rio de Janeiro tot Lissabon en 
Dublin. £ 32,- (circa € 45,-) www.citeefashion.com

Fashionable en functioneel
Met het dragen van de Taylor on ear-hoofdtelefoon van Frends maakt u een fashionstatement.  
De oorkussens hebben een zachte, leren binnenkant en een glimmende metalen 
buitenkant. The Taylor heeft verwisselbare caps en beschikt naast stoere  
looks ook over een uitstekende geluidskwaliteit. € 219,-.  
www.justheadphones.nl

Mobiel kantoor
We werken allang niet meer van 9 tot 5 op kantoor, maar regelmatig ook 
vanuit huis of onderweg. Bovendien wordt er steeds vaker en langer 
gereisd. Door deze flexibele manier van werken moet u uw kantoor overal 
mee naartoe kunnen nemen. Immers, met uw laptop, smartphone en 
tablet binnen handbereik kunt u overal en altijd aan de slag. De Leitz 
Complete Smart Traveller laptoptas is verkrijgbaar in 13” en 15” en in de 
vorm van een rugzak. Vanaf € 97,50, www.leitz.com.
Flying Dutchman geeft twee laptoptassen  
(13” en 15”) en een rugzak weg. Ga naar  
klm.nl/flyingdutchman  
en voer voor 15 januari 
2016 de code  
Leitz laptoptas 
in om kans 
te maken.

Design om uw pols
Jacob Jensen was een pionier op ontwerpgebied, onder andere in 
de horlogewereld. Zijn horloges kenmerken zich door de strakke 
stijlvolle lijnen, zo ook de Curve-collectie die een eervolle vermel-
ding bij de Red Dot Design Awards 2014 kreeg. Het uniseks horloge 

beschikt over een betrouwbaar quartz-uurwerk,  
een lederen band en een roestvrijstalen klokkast. 
Exclusief bij KLM ontvangt u een gratis rood bandje. 

Vanaf 55.600 Flying Blue Miles verkrijgbaar op 
klm.nl/shop. 
Als lezer van Flying Dutchman krijgt u 10%  
korting. Profiteren? Ga naar klm.nl/shop en 
voer tijdens uw bestelling de code FDJJ10 in. 

Deze korting geldt alleen wanneer u betaalt in 
euro’s en is geldig tot 15 januari 2016. 

Everyone loves Paris
Parijs is een van de meest bezongen en beschre ven steden ter 
wereld. In Everyone Loves Paris brengen meer dan vijftig illus-
tratoren de stad van de liefde met pen, potlood of verf in beeld. 
Van grote bezienswaardigheden, zoals de Eiffeltoren, de Sacré-
Coeur-basiliek en de Piramide van het Louvre tot aan de kleine 
geneugten uit het dagelijks leven, zoals verse café crème,  
crèpes en croissants. € 19,90 via www.kalenderwereld.nl
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NOORT INTERIEUR JONCKERWEG 11 - 2201 DZ NOORDWIJK
T. 071-4080008 - E. INFO@NOORTINTERIEUR.NL - WWW.NOORTINTERIEUR.NL

VAN DER DONK INTERIEUR NEWTONWEG 18 - 4207 HK GORINCHEM
T.  0183 646 353 - E. INFO@VANDERDONKINTERIEUR.NL - WWW.DESIGNMEUBELS.NL

MINOTTI CONCEPT STORES

YANG SEATING SYSTEM
RODOLFO DORDONI DESIGN 

CREATE YOUR OWN DESIGN EXPERIENCE AT MINOTTI.COM

MINOTTI Flying Dutchman_Layout 1  14/10/15  15:50  Pagina 1



Check-in

Flying Dutchman Magazine 4/201534

Race  
rond de  
wereld
Monopoly bestaat tachtig jaar. En dat werd gevierd 
met een speciale wereldeditie van het bekende 
bordspel. Met de Monopoly Wereldeditie maakt  
u uw eigen reis rond de wereld. Straten zijn vervan-
gen door wereldsteden als Moskou, New York en 
Hongkong, maar ook het Overijsselse Giethoorn. 
Daarnaast zijn de pionnen landmarks, zoals de 
 Eiffeltoren of het Vrijheidsbeeld. Wie de meeste 
stempels in zijn paspoort heeft verzameld, heeft 
gewonnen. Prijs € 39,99. www.bol.com 

Flying Dutchman geeft 5 spellen weg. Ga naar  
klm.nl/flyingdutchman en voer voor 15 januari 2016 
de code Monopoly Wereldeditie in om kans te maken.

Uw schoen wijst de weg
Deze uitvinding van Indiase bodem brengt u naar uw 
volgende bestemming. Want de schoenen van Lechal 
(Hindi voor ‘breng me daar’) dienen, gekoppeld 
aan uw smartphone, als navigatiesysteem. Aan de hand 
van vibraties maken ze duidelijk waar u naartoe moet: 
een trillende linkerschoen als u naar links moet, of de 
rechterschoen als u rechts af moet slaan. Daarnaast 
meet het systeem – ook als 
inlegzool verkrijgbaar –  
de gelopen afstand  
en verbrande  
calorieën. Vanaf  
€ 79,99. www.lechal.com

Tahiti in een potje 
Met de Body Polisher Collection van Molton 
Brown waant u zich op de meest exotische 
bestemmingen. Trakteer uw huid op Tahiti-
aans zwart zand, dat zachtjes de huid  
masseert of kies voor de exfoliërende zwarte 
vanillegranen uit Madagaskar. De collectie 
bestaat uit vier varianten. Zo heeft u het 
hele jaar door een zomers gevoel. 250 ml € 40,-. www.moltonbrown.com

Flying Dutchman geeft 3 keer Fiery Pink Pepper Pampering Body Polisher en  
3 keer Ylang-Ylang Comforting Body Polisher weg. Ga naar klm.nl/flyingdutchman 
en voer voor 15 januari 2016 de code Molton Brown in om kans te maken.

Dubbele lading
Bent u veel onderweg? Dan is dit de gadget om ervoor te zorgen dat uw 
apparaten nooit zonder batterij komen te zitten. Met Nomad Goods’ 
Pod Pro kunt u op een eenvoudige wijze zowel uw iPhone als Apple 
Watch opladen. De Pod Pro voorziet uw Apple Watch draadloos van 
stroom en beschikt over een lightning-kabel om uw iPhone of iPad op 
te laden. Op deze manier kunt u beide apparaten tegelijkertijd van 
power voorzien. $ 79,99 (circa € 71,-).  www.hellonomad.com   

Pronken op  
de koffietafel
Wat ooit als een stripboekenwinkel in Keulen 
begon, is uitgegroeid tot een befaamde 
 uitgeverij. Taschen heeft winkels in onder 
meer Londen, Parijs, New York, Berlijn, 
 Brussel en Amsterdam. Naast het brede 
aanbod, van mode- tot fotografieboeken 
en van architectuur- tot kunstboeken, 
heeft Taschen ook een adembenemende 
collectie ‘limited editions’. Een paar van 
Taschens mooiste koffie tafelboeken voor 
reisliefhebbers: 100  Getaways around the 
World, The Grand Tour. Travelling the World 
with an Architect’s Eye en Architecture 
Now! Eat Shop Drink. www.taschen.com 

Waanzinnige bloemen 
Elke twee weken ’S AVONDS BEZORGD
Ga naar bloomon.nl
Bestel. Ontvang. Geniet. 

FlyingDutchman_advertentie.indd   1 27-10-15   14:39
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Van de wekker waarvan u ’s ochtends wakker schrikt  
tot de pollepel waarmee ‘s avonds de pasta wordt geroerd:  

in Milaan is design overal aanwezig. En die creativiteit  
vloeit door naar de mode, moderne kunst, architectuur  

en horeca. Op pad in de Europese designhoofdstad. 
TEksT MaTThijs MEEuwsEn - FOTOgraFiE ErniE EnkElaar

Made in 

Milano

Ook het exterieur van de 

Fondazione Prada is een plaatje.

Stap ook in voor een 
schonere toekomst

Air France-KLM staat voor de elfde keer op rĳ  nummer 1 in de Dow 
Jones Sustainability Index als meest duurzame airline. Wĳ  vinden het 
belangrĳ k om te verduurzamen, maar ook een koploper kan het niet 
alleen. Gelukkig weten we ons gesteund door een groeiende 
groep toonaangevende bedrĳ ven die net als KLM duurzaamheid 
hoog in het vaandel hebben staan. Zĳ  nemen deel in het KLM 
Corporate BioFuel Programma en investeren op deze wĳ ze 
in de ontwikkeling van duurzame biobrandsto� en. 

Ook instappen voor een schonere toekomst? 
Kĳ k op KLMtakescare.nl
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“Nee, Milaan is geen stad die je als bezoeker 
in één oogwenk om je vingers windt”, geeft 
bewoonster Mirella Maestri toe. “Vandaar 
dat we altijd werden gezien als het min
dere zusje van Rome en Florence. Pas de 
laatste tijd beginnen mensen Milaan echt te 
waarderen.” De reden is in één woord samen 
te vatten: design. Sinds de industrie stad 
zichzelf steeds zelfverzekerder profileert  
als het eldorado voor ontwerpers worden 
creatieve types ineens als door een magneet 
naar de tweede stad van Italië ge  trokken. 
Nieuw is die stijlvolle inborst echter aller
minst daar in Lombardije. “Design? Dit is 
wat we al eeuwen doen”, glimlacht Mirella. 
“Kijk, je kunt wel de knappe koppen heb
ben met de goede ideeën, maar je moet 
ook het meesterschap hebben om die 
ideeën werkelijkheid te maken.” 

De showroom van 

Rossana Orlandi is van 

alle markten thuis.

Fornasetti: klassiek 

met een twist.

Het moderne museum 

voor curiosa van Raw.

Interieurwinkel Raw: 

industrieel met 

natuurlijke elementen. 

 >>  

En laat dat in Milaan nou in overvloed 
aanwezig zijn. De lokale ambachtslieden 
werden al in de middeleeuwen geroemd 
om hun vakkundig gemaakte textiel, 
wapens en vooral: meubels. Eeuwen  
later stuit je in de historische binnenstad 
dan ook om de haverklap op de bekende 
en minder bekende designwinkels. Alessi 
 bijvoorbeeld toont zijn bijzondere keuken
spul (een eekhoorn als notenkraker,  
een speerwerper voor satéprikkers). De 
wereldberoemde ontwerpers van Kartell 
zweren bij felgekleurd plastic en bij B&B 
Italy kunt u even proefzitten op een futu
ristische astronautendivan van de bekende 
sterarchitect Zaha Hadid. Mirella: “Och,  
je moet hier niet zo in hokjes denken.  
In Milaan maken ontwerpers van alles: 
van schoenen tot skyscrapers.” 

> Brera Design District
Op zoek naar wat minder bekende designers? 
De wijk Brera – net buiten het centrum – staat 
bekend om zijn talloze studio’s, galeries en 
 boetiekjes. www.breradesigndistrict.it 

> Rossana Orlandi 
Plastieken gorilla’s, rubberen cactussen en 
 briljante boekenkasten. rossana Orlandi 
 combineert een kakelbonte showroom met  
een eigen restaurant. www.rossanaorlandi.com 

> BellaMilano 
locals Mirella Maestri en Valeria andreoli geven 
op maat gemaakte rondleidingen langs de mooi-
ste en meest onbekende plekjes van Milaan. 
www.bellamilanotours.com

Van schoenen 
tot skyscrapers
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De stad als 
catwalk
Ook aan de basis van de mooiste kleding 
ligt een goed design. Gevolg: in het Itali
aanse modemekka kunt u zich zelfs in uw 
meest zorgvuldig geselecteerde zondags
outfit nog underdressed voelen. En hoewel 
de fashionista’s hun aanwezigheid door de 
hele stad laten gelden, is er één gebied 
waar de pailletjes nog net wat feller glin
steren: de Gouden Driehoek. Binnen deze 
drie straten – de Via Monte Napoleone,  
de Via Manzoni en de Via della Spiga – 
flaneren dames met goedgevulde porte
monnees alsof ze zich op de catwalk 
wanen. Versacci, Fendi, Gucci, Prada, 
Armani; noem een groot modemerk  
en u vindt hier geheid een nog grotere 
flagship store. Niets is te gek in modestad 
Milaan. Viktor & Rolf openden hier ooit 
hun befaamde onderstebovenwinkel: een 

Design op 
uw bord
De ober van het Bianchi Café aait vluchtig 
over een van de fonkelmooie fietsen langs 
de wanden en plaatst dan glunderend zijn 
hand op het hart; als een verlegen jongetje 
dat even zijn favoriete voetballer heeft 
mogen aanraken. “Dit is onze trots. Fausto 
Coppi, Pantani; de mooiste wielrenners 
reden op Bianchifietsen. En ja, ze rijden 
ook nog heerlijk: design gaat om functio
naliteit én schoonheid. Nog een espresso, 
signori?” 
De beroemdste fietsfabrikant van Milaan is 
niet het enige ‘grote merk’ dat de laatste 
jaren een eigen café of restaurant opende. 
“In de crisis hadden ook de bekende design  
merken het moeilijk”, verklaart Mirella. 
“Tot ze zich realiseerden dat er één ding is 
waar Milanezen nooit op bezuinigen: koffie 
en eten. Vandaar deze combinaties.” En dus 
kunt u bij Vespa zelfs tussen de klassieke 
scooters aan een cappuccino of – ook na 
elven sociaal  geaccepteerd – marocchino 
nippen. Net als bij het Armani Café. Of 
Marchesi: de patisserie van Prada.  

> Ceresio 7
in het rooftoprestaurant van het designduo 
Dsquared2 zijn de gerechten minstens zo 
 stijlvol als het interieur. En het fenomenale 
uitzicht doet de rest. www.ceresio7.com 

> Temakinho
De kleurrijkste bar van de Brerawijk is een 
 kruising tussen een japans restaurant en een 
Braziliaanse cocktailbar. Denk: obers in tropen-
shirts en borden vol sushi. www.temakinho.com  

> Dry 
Met afstand de hipste pizzeria van Milaan  
en omstreken. Vintage cocktails, knapperige 
 pizzabodems en een publiek in strakke snit. 
www.drymilano.it  

 >>  

zaak waar bezoekers het gevoel hadden op 
hun kop over het plafond te lopen. “Wie 
houdt er nou niet van om er goed uit te 
zien?” lacht local Valeria Andreoli. “De 
krijger die voor een gevecht zijn harnas 
oppoetst? De kok die een vlekkeloos schort 
aantrekt voor hij de keuken in loopt? De 
jogger die zorgvuldig zijn schoenen uit
kiest? Kom op, de wereld is een podium  
en daar moet je jezelf naar kleden!”

> Armani/Silos 
in dit gloednieuwe museum toont de lokale 
grootmeester giorgio armani in zesduizend 
outfits en accessoires zijn ontwikkeling achter 
de tekentafel. www.armanisilos.com 

> 10 Corso Como 
De meest befaamde conceptstore van 
Milaan waar zowel mode, design, horeca als 
kunst samenkomen. www.10corsocomo.com 

> Italia Independent
Mooie bril bij die nieuwe outfit? in de winkel 
van de puissant rijke jetsetkoning en Fiat-
erfgenaam lapo Elkann kleuren niet de  
glazen, maar de monturen mee met het weer. 
www.italiaindependent.com 

> Via Monte Napoleone
niet alleen de etalages zijn de moeite waard in 
deze modestraat; zelfs de riooldeksels werden 
elk beschilderd door een andere sterontwerper. 
www.viamontenapoleone.org

Maliparmi: Italiaanse mode met 

stoffen uit alle windstreken.

Armani/Silos: een reis door de 

tijd langs oneindig veel outfits.

Binnen de Gouden Driehoek is 

het zien en gezien worden.

Alle grote modemerken 

zijn aanwezig in Milaan.

Het Bianchi Café: veel meer 

dan een fietsenmaker.



Flying Dutchman Magazine 4/201542 43 4/2015 Flying Dutchman Magazine

De creatieve kruisbestuiving gaat verder. 
Want wat doet modediva Miuccia Prada 
(die van de merken Miu Miu en Prada, ja) 
met haar almaar groeiende fortuin?  
Juist, ze begint gewoon haar eigen kunst
museum. Toegegeven, de Fondazione 
Prada is een gevalletje highbrow kunst, 
maar aan grote namen en opvallende 
 werken in ieder geval geen gebrek. Een 
kinderledikant vol appels en een groot 
blok kaarsenwas (Robert Gober), reus
achtige Afrikaanse beelden met clowns
schoenen en Pippi Langkousstaartjes 
(John Baldessari), een vloer vol minuscule 
vouwfiguurtjes (Tom Friedman), een 
gynaecologenstoel in een tropisch aqua
rium vol levende vissen (Damien Hirst)... 
“Wat zou hij hier nou weer mee bedoe
len?” vraagt een bezoekster zich vertwij
feld af. Sinds dit voorjaar huist de collectie 
in een voormalige distilleerderij in het 
zuidoosten van de stad; uiteraard stijlvol 

Van Warhol tot 
Damien Hirst

> Design Museum 
in de Triennale di Milano is ook het Design 
Museum gevestigd. uit de gigantische collectie 
aan eigen designstukken wordt elk jaar een 
nieuwe tentoonstelling samengesteld. 
www.triennale.org 

> HangarBicocca
Deze oude hangar in het noordoosten van 
Milaan is getransformeerd tot een gratis kunst-
hal met levensgrote werken van onder anderen 
anselm kiefer en Damián Ortega. 
www.hangarbicocca.org

opgeluisterd door niemand minder dan 
Rem Koolhaas. Liever een iets toeganke
lijkere kunstbeleving? Door naar de 
 Triennale di Milano, al sinds 1933 geves
tigd in het Palazzo dell’Arte. De vorstelijke 
kunsttempel biedt onderdak aan een  
keur van tijdelijke  tentoonstellingen en  
de curatoren zijn meesters in het samen
brengen van verschillende stijlen en 
 tijdperken. Een kakelbonte expositie 
rond het thema voedsel brengt de 
beroemde soepblikken van Andy Warhol 
bijvoorbeeld moeiteloos samen met 
onder meer 19eeeuwse stillevens, een 
iglo van brood, acht reusachtige hotdogs 
in slaapzakken, een tafel vol gebreide 
sushi, een apoca lyptisch landschap vol 
McDonald’sfiguurtjes, een fotoserie over 
etende insecten en een videoinstallatie 
waarin Marina Abramović een volledige 
ui verorbert. Vreemd? Zonder meer. 
De moeite waard? Idem dito!  >>  

The Giacometti Variations 

van John Baldessari.

Rem Koolhaas gaf de Fondazione  

Prada een passende facelift. 

Cosmic Thing, een ontmantelde 

kever in de HangarBicocca. 

Alles is design in het 

Design Museum.
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klM vliegt 4 keer per dag in 1 uur en 35 minuten 
naar Milaan.    
n Vliegen naar Milaan: vanaf 25.000 Award Miles.

Vliegen naar Milaan  

Hoge 
bomen
Het meest gefotografeerde gebouw van 
Milaan is zonder twijfel de gotische kathe
draal in het centrum. Maar het 14eeeuwse 
bouwwerk zou in de toekomst weleens 
concurrentie kunnen krijgen van een heel 
wat moderner stukje hoogbouw: het Bosco 
Verticale. De twee woontorens (110 en 76 
meter hoog) van Stefano Boeri laten zien 
dat Milaan ook architectonisch aan de weg 
timmert en werden vorig jaar al gelauwerd 
met onder meer de prestigieuze Internatio
nal Highrise Award. Op hun balkons en 
terrassen delen de vierhonderdtachtig 
inwoners meer dan achthonderd bomen, 
vijfduizend struiken en elfduizend planten; 
tezamen goed voor het equivalent van  
twee hectare aan bos. Het verticale bos in 
de opkomende Isolawijk is daarmee een  
van de paradepaardjes van de moderne 
ecoarchitectuur. En het levende bewijs dat 
– met een goed idee – de bomen in Milaan 
bijna letterlijk tot in de hemel groeien. <<

> Unicredit Toren 
Op een steenworp afstand van het Bosco 
Verticale is deze 231 meter hoge wolken-
krabber eveneens een goed voorbeeld  
van moderne Milanese architectuur.

> CityLife 
sterarchitecten Zaha hadid en Daniel 
libeskind bouwen in het westen van Milaan 
de komende jaren in hoog tempo aan deze 
hypermoderne stadswijk. www.city-life.it 

Het Bosco Verticale: achthonderd 

bomen in de lucht. 

AQUARACER CALIBRE 5
Few kids turn their dreams of becoming professional musicians, DJs, or music 
producers, into reality. Not only did Martin Garrix achieve all three, he succeeded 
even before turning sixteen. Like TAG Heuer, he’s a pioneer, on his own beat-fueled 
journey and he does not crack under pressure.



Deze drie frequent flyers gaan graag en regelmatig op reis. Negen tips  
van echte kenners over hun favoriete designbestemmingen.  

Frequent Flyers
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> Etnografisch museum, 
Genève 
“Genève, de stad van cham
pagne en kaviaar. Absolute aan
rader is het nieuwe pand van het 
etnografisch museum, het MEG. 
Het pand is vorig jaar geopend. 
De postmoderne architectuur 
vanbuiten en het design van
binnen is werkelijk betoverend 
mooi. Daarnaast heeft dit 
museum een gigantische collectie 
aan cultureelantropologische 
objecten, ik meen wel de groot
ste van Europa. Heerlijk om in dit 
pareltje te verdwalen.”
> Atelier met glas, Portugal
“Een uur rijden vanaf Faro richting 
de westelijke Algarve ligt Lagos. 
Het is niet het eerste stadje waar 
u aan zou denken in termen van 
kunst of design, maar met mijn 
voorliefde voor glas is het een 

logische keus. Er zit namelijk een 
glasblazersatelier van een Duitse 
dame die geschoold is in de 
 traditie van de Monschauer glas
kunst. Daar waar het glaswerk uit 
Monschau wat robuust is, maken 
ze in dit atelier hele delicate 
 glazen bollen.”
> Beeldhouwwerk, Lima
“Lima is een heerlijke stad, het is 
een eclectische mix van traditio
neel en modern. De stad leeft  
en bruist als geen enkele stad  

in ZuidAmerika. De zilversmeed
kunst in Peru is zeer bijzonder, 
het is mystiek en draagt een  
rijke traditie in zich. In de wijk 
San Isidro treft u een beeld
houwatelier waar de prachtigste 
clutches (dameshandtassen) 
worden gemaakt van transpa
rante jade of robijnen, aan elkaar 
gesmeed met gouden naden, 
met als sluiting een bij of een 
vlinder bedekt met briljanten. 
Ongekend mooi.” 

> Cooper Hewitt
“Dit museum in de Upper East 
Side is helemaal gewijd aan 
eigen tijds én historisch design. 
Veel tentoonstellingen staan in 
het teken van de relatie tussen 
design en de gebruiker en zijn 
behoorlijk interactief: u mag din
gen aanraken en uitproberen. Als 
bezoeker krijgt u een digitale 
pen waarmee u een eigen  
collectie kunt samenstellen.  
Het museum is gevestigd in een 
indrukwekkende mansion die 
ooit toebehoorde aan industrie
magnaat Andrew Carnegie.”
> NYCxDESIGN
“In mei 2016 staat New York  
City weer in het teken van  
NYCxDESIGN, het jaarlijkse  
designfestival van de stad. 
Designliefhebbers kunnen tijdens 
NYCxDESIGN in alle boroughs 
(stadsdelen) genieten van een 
breed scala aan evenementen. 
Duik in het New Yorkse design
landschap en bezoek een  
van de vele tentoonstellingen,  
beurzen, lezingen, product
lanceringen of open ateliers.” 
> Museum of Art and Design
“In het Museum of Art and 
Design (MAD) aan Columbus  
Circle zijn innovatieve objecten 
op het gebied van ambacht, 
kunst en design te zien. Tijdens  
KLM Thursdays, elke donderdag 

> Authentiek Florence 
“Italië is een land dat zo bij zich
zelf is gebleven dat de tijd lijkt 
stil te hebben gestaan. Neem bij
voorbeeld de vele nauwe straat
jes in Florence. U ontdekt hier dat 
design tijdloos is. Meest inspire
rend is de wijk Santo Spirito met 
al zijn kunstenaars en ambachten, 
zoals houtwerkplaatsen. De wijk 
ligt in het artistieke Oltrarno dat 
letterlijk ‘aan de overkant van de 
Arno’ betekent en bereikbaar is 
via de Ponte Vecchio.”
> Deens design
“Design zit zo in cultuur ingebak
ken dat het een goede manier is 
om het land te leren kennen. 
Probeer bijvoorbeeld eens bij de 
mensen thuis te verblijven als u 
in Kopenhagen bent, dan ziet u 
pas echt hoe diepgeworteld 
design bij de Denen zit. Scandi
navisch design is vindingrijk, 
bescheiden en van enorme kwa
liteit. Maak een uitstapje buiten 
de stad naar het Louisiana 
Museum of Modern Art. Hier is 
het de combinatie van kunst in 
haar omgeving – een bijzondere 
plek aan de kust – die u design 
laat voelen.”
> De goede mix van Istanbul
“Istanbul laat de vermenging van 
design, religie en historie op een 

The big design apple

Europese stijl

De kunst van het ambacht

Naam: Sylvia Monique Blankendaal 
Werk: “Beeldend kunstenaar, voor
namelijk in glas en bladgoud.” 
Vliegt vaak naar: “Lima, Ibiza  
en Rome.” 
Zou graag een keer zitten 
naast: “Glenn Lowry, directeur  
van het MoMA in New York.” 
Beste souvenir: “Een ambachtelijk 
bereide hazelnootlikeur bij een culi
nair festival in de bergen van Sicilië.”
iPod-topdrie: “Niet van toepassing, 
ik prefereer de stilte.”

Naam: Mijntje van de Sande 
Werk: “Interieur en lichtontwerper 
bij Design by Meyn.”
Vliegt vaak naar: “Steden in Zuid
Europa. En verder weg, in Zuid en 
MiddenAmerika, San José en Quito.”
Leest in het vliegtuig: “Tips en 
verhalen over mijn reisbestemming.”
Altijd in de koffer: “Muziek, een 
notitieblokje (papier of digitaal) en 
een fotocamera. Juist onderweg kom 
je op ideeën en die wil ik vangen.” 
Beste souvenir: “Eigenlijk zijn dat 
nooit dingen maar herinneringen.”

Een clutch van jade, gemaakt 

in een atelier in Lima. 

In het Museum of Art and Design 

worden handgemaakte ambachten 

tentoongesteld.

Wilt u in Florence ambachtslieden 

en kunstenaars aan het werk zien, 

dan moet u in de wijk Oltrarno zijn. 

indrukwekkende manier zien. 
Prachtig voorbeeld is het beto
verende ondergronds waterre
servoir van de Basilica Cisterne, 
maar ook de vele moskeeën, 
waarvan de Süleymaniyemos
kee en Kleine Hagia Sophia de 
meest bijzondere zijn. Bekijk de 
stad ook eens vanaf het water. 
Vanaf hier kunt u de mix van his
torie met het moderne leven en 
de enorme omvang van de stad 
goed ervaren.” 

De volgende uitgave heeft als thema ‘muziek’. Wat is uw 
 favoriete bestemming op dit gebied? Stuur een mailtje met 
uw aanraders naar: klmfdmagazine@headoffice.nl. De leukste 
drie inzendingen komen in deze rubriek en worden beloond 
met 10.000 Miles.

Uw verhaal is 10.000 Miles waard 

van 18:00 tot 21:00 uur, mag u  
zelf de toegangsprijs bepalen.  
Neem ook een kijkje in de  
museumwinkel om een cadeau 
of mooie herinnering aan New 
York te scoren.”
> Bonustip: Op de officiële 
website van New York City is  
The Design Collection te vinden, 
een overzicht van hotels waar 
design een belangrijk onderdeel 
is van de totaalbeleving. 
www.nycgo.com/designcollection 

Naam: Joyce Sint Nicolaas 
Werk: “Advisor & Projectmanager bij 
MSLGROUP en New York blogger.” 
Vliegt vaak naar: “New York en 
Londen.”
Zou graag een keer zitten 
naast: “Diane von Fürstenberg, de 
New Yorkse modeontwerpster. Een 
grande dame vol wijze levenslessen!”
Beste souvenir: “Bij galerie Lumas 
in New York een prachtige foto van 
Robert Lebeck van spelende jon
gens in Central Park in 1967.”
Grootste reisblunder: “Iets te zui
nig zijn en met de bus in plaats van 
de trein naar het vliegveld in Londen 
te reizen. Ik was de hele reis gestrest 
en miste bijna mijn vlucht.”   
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In de beste designmusea spatten het stijlgevoel en  
de creativiteit van de muren. Een rondje langs Europa’s 
mooiste pronkstukken. TEksT MaTThIjs MEEuwsEn

Tussen cool 
en kitsch Buiten de lijntjes

U bent het Londense Design Museum aan de Theems nog 
nauwelijks binnen gewandeld of de boodschap is al duidelijk: 
design is hier veel meer dan een stelletje creatievelingen dat 
gewichtig naar een vaas staat te kijken. Van de klassieke  
Anglepoise-bureaulamp tot de schoenen aan uw voeten en 
van de iconische Concorde tot de tafel waarop u ’s avonds  
het vlees aansnijdt: design is overal, in alle facetten van het 
dagelijks leven. Naast een sterk scala vaste en tijdelijke expo-
sities biedt deze Britse ontwerperstempel ook geregeld lezingen, 
familiedagen en workshops om eens zelf flink buiten de lijn-
tjes te kleuren.  >>
n Vliegen naar Londen: vanaf 20.000 Award Miles. 

wielerliefde
als wielerliefhebber is een stijlvolle fiets en trainingsoutfit tegen
woordig minstens zo belangrijk als uw klimmerskuiten. Inspiratie 
opdoen? Tot en met 30 juni 2016 knijpt de tentoonstelling Cycle  
Revolution hier in de remmen, voor een inkijkje in de huidige en  
toekomstige generatie Britse designerbikes. www.designmuseum.org

Het Design Museum aan de Theems concentreert 

zich op moderne exposities van grafische kunst tot 

meubels, mode en architectuur.
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De trein zoekt zijn weg door  

het Afrikaanse landschap met  

de Victoriawatervallen als een  

van de hoogtepunten.

Het Design Museum heeft een brede 

collectie met gebruiksvoorwerpen van 

Deense bodem. 

Deens design
Als er één stad in Europa niet te klagen heeft over een jaloers-
makende hoeveelheid stijlvolle inwoners en een keur aan 
designzaakjes, dan is het Kopenhagen wel. Logisch dus dat het 
lokale Design Museum daar nog eens een schepje bovenop 
doet. Ook op zijn 125ste verjaardag biedt het grootste design-
museum van Scandinavië – al bijna negentig jaar gehuisvest 
tussen de rococomuren van het historische Frederiks Hospital – 
nog altijd inspiratie voor iedereen met een hart voor stijl.  
Er is een brede collectie hedendaagse schetsen, prints, posters, 
textiel en keramiek, maar bezoekers kunnen net zo gemakke-
lijk een duik in het verleden nemen.  >>
n Vliegen naar Kopenhagen: vanaf 25.000 Award Miles.

kijken naar het oosten
je zou zeggen dat de Denen in eigen land wel genoeg input hebben, 
maar stiekem shoppen ze al eeuwenlang inspiratie bij het ‘land van de 
rijzende zon’. De tijdelijke tentoonstelling Learning from Japan onthult 
de opvallende parallellen. www.designmuseum.dk

Stijlvolle stoelen
Vanbuiten ziet het Vitra Design Museum er al uit alsof Pablo 
Picasso zijn droomhuis heeft getekend. Eenmaal in het wonder-
lijke gebouw – in werkelijkheid een ontwerp van de Californische 
architect Frank Gehry – is de creativiteit er niet minder om.  
Vooral op het gebied van meubels en andere interieurstukken 
biedt het invloedrijke instituut (net buiten Basel, aan de andere 
kant van de Zwitsers-Duitse grens) een waanzinnige reis door  
de tijd. Neem de brede collectie stoelen: van 19e-eeuwse  
schommelstoelen tot de Zig-Zag van Rietveld en via George  
Nelsons marshmallowbank naar de onmogelijke barkrukken  
van Philippe Starck.
n Vliegen naar Basel: vanaf 20.000 Award Miles. 

De basis van het werk van het Vitra Design 

Museum wordt gevormd door een kleurrijke 

collectie designmeubelen.

It’s all design
Geometrisch, indus
trieel, stoer. Tot en 
met 28 februari 2016 
toont Das Bauhaus 
#allesistdesign  
de motieven en 
invloeden van de 
gelijk namige Duitse 
ontwerpersopleiding 
(19191933) die vorige 
eeuw uitgroeide tot 
een stroming van 
mythische proporties. 
www.design-museum.de
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Nieuwe meesters

Potten en pannen

Henri Matisse, Dorothea Tanning, Jackson Pollock, Salvador Dalí, 
Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle, Marcel Duchamp… Het 
Moderna Museet in de Zweedse hoofdstad Stockholm verenigt de  
schilderijen en sculpturen van de grootste namen in de 20ste- en 21ste-
eeuwse kunst. Andy Warhol exposeerde hier in de jaren 60 voor het 
eerst binnen Europa en nog altijd hebben de curatoren een bewezen 
oog voor (aanstormend) talent. Omdat de culturele vorming niet vroeg 
genoeg kan beginnen, zijn er zelfs geregeld rondleidingen voor baby’s 
van 0 tot 15 maanden; gevolgd door een potje vingerverven in de  
workshopruimte. Zult u zien: blijkt er ineens een nieuwe Mondriaan  
in die kleine te schuilen. 
n Vliegen naar Stockholm: vanaf 25.000 Award Miles.

Op de Wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen 
tikte een groepje Finse designliefhebbers een kleine 
zevenhonderd kunststukken op de kop om in  
hun eigen hoofdstad Helsinki de ambachtslieden  
in opleiding te inspireren. En met succes. Lokale  
helden als Armi Ratia (van de bekende Marimekko-
motieven), Tapio Wirkkala en Timo Sarpaneva 
groeiden uit tot gevierde leden van het interna-

tionale designersgilde. Ondertussen zwol de collectie 
van het plaatselijke Design Museum bovendien  
aan tot een verbijsterende verzameling van 75.000 
objecten, 45.000 tekeningen en 125.000 foto’s.  
Potten, pannen, lappen, lampen, kapstokken en  
kasten; de een nog bonter, hipper en stijlvoller dan  
de ander. <<
n  Vliegen naar Helsinki: vanaf 25.000 Award Miles.

Een greep uit de 75.000 objecten van  

het Design Museum in Helsinki.

Terug in de tijd
het Moderna Museet gooit ook hoge ogen  
met de eigen fotografiecollectie. In de expositie 
A good home for everyone kijkt u tot en met  
24 januari 2016 mee door de lens van anna  
Riwkin en Björn Langhammer naar het leven van 
de Roma in Zweden halverwege de vorige eeuw. 
www.modernamuseet.se

Designgenen
Century of the Child 
bewijst tot en met  
10 januari 2016 dat 
een gevoel voor 
stijl de Finnen – en 
hun scandinavische 
buren – al een eeuw 
lang met de paplepel 
wordt ingegoten. 
De tentoonstelling 
showt onder meer 
speelgoed, boeken, 
kleding en posters 
van de allerjongste 
generatie uit het 
hoge noorden. 
www.designmuseum.fi
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Vliegende tijgers

Zes paarden staan zacht snuivend 
in hun mobiele stal. Vijf pups liggen rustig 
in een kennel. Een hond zo groot als een 
kalf wordt nog even uitgelaten voor hij 
zijn kennel weer in gaat. Tientallen vogels 
en hamsters piepen in hun kooitjes. En in 
een aparte ruimte brult een luipaard in 
zijn kist als zijn reispapieren door de  
douane worden gecontroleerd. Het is maar 
een greep uit de tientallen, zo niet honder
den dieren die vandaag te gast zijn in het 
KLM Dierenhotel op Schiphol. Deze bij
zondere plek is hun laatste stop voor ze 
aan boord van een vliegtuig worden gere
den, op weg naar een nieuwe eigenaar, een 
kampioenschap of een andere dierentuin. 

Samen in één vliegtuig
Sommige dieren, zoals honden en katten, 
reizen mee onder in een passagiersvliegtuig 
in een verwarmd gedeelte van het vracht
ruim. Andere dieren, zoals de paarden, 
hebben een aparte ruimte achter in een 
combivliegtuig tot hun beschikking en 
worden onderweg verzorgd door Animal 
Attendants (zie kader over Paarden
kracht). Er zijn ook dieren die een paar 
uur aan boord van een vrachtvliegtuig 
zullen vertoeven. Het hangt ervan af welke 
lijnvluchten beschikbaar zijn, hoe groot de 
dieren zijn en wat voor zorg ze onderweg 
nodig hebben. Zo kunnen tijgers in het 
vrachtruim van een passagierstoestel naar 
Azië zitten, maar ook meevliegen op een 
vrachtvlucht naar Afrika. Zolang ze het 
comfortabel hebben onderweg, maakt het 
voor tijgers immers weinig uit wie de 
medepassagiers zijn. 

Ready for take-off
Om ieder kuiken en ieder paard vanuit 
Amsterdam naar de juiste uithoek van de 
wereld te laten vliegen, hebben tientallen 

Diervervoer van en naar Schiphol

 >>  

KLM besteedt veel zorg en aandacht aan 
het vervoer van elk dier. Maar het vervoer 
van paarden is wel erg bijzonder. Op  
speciale combivliegtuigen vliegen Animal 
Attendants, die in dienst zijn van KLM, als 
passagier mee met de paarden die in een 
stal in het vrachtgedeelte achter in het 
vliegtuig staan. De paarden krijgen voer 
en verzorging en worden zo nodig  
gekalmeerd. Ook eigenaren of verzorgers 
mogen met hun paard meevliegen. Geen 
wonder dat KLM regelmatig het vervoer 
van paarden van en naar internationale 
paardensportevenementen verzorgt,  
zoals Jumping Amsterdam. Dit internationaal 
dressuur- en jumpingkampioenschap, 

De dieren worden zorgvuldig in  

hun eigen kennel, kist of kooi gedaan 

zodat ze in perfecte conditie blijven  

aan boord van het vliegtuig.

bij de paarden blijven. Ik heb nog nooit 
iets aan een paard gemerkt. Zelfs niet na 
een lange vlucht.”

waarvan KLM sponsor is, vindt plaats van 
28 tot en met 31 januari 2016 in Amsterdam. 

Jeroen Dubbeldam 
Springruiter en olympisch kampioen Jeroen 
Dubbeldam is ambassadeur van Jumping 
Amsterdam en vliegt met zijn paarden 
regelmatig met KLM de wereld over. 
“Meestal vliegen de paarden een paar 
dagen voor de ruiters naar de plaats van 
bestemming, zodat ze nog even kunnen 
acclimatiseren. Wij mogen dan namens het 
Nederlandse team twee of drie vaste ver-
zorgers meesturen. Ik hoor altijd positieve 
verhalen over die vluchten: alles is tot in 
de puntjes verzorgd. De verzorgers mogen 

Paardenkracht

KLM zorgt er niet alleen voor dat reizigers en bagage op de plek van bestemming   
aan komen. Ook haaien, honden, paarden en tijgers worden door KLM Cargo de wereld  
over gevlogen. Het KLM Dierenhotel op Schiphol is voor veel dieren de start of  
tussenstop van hun vliegreis. TeKST CAROLIeN DIRCKeN - FOTOGRAFIe NATASCHA LIbbeRT

Katten hebben recht op 

evenveel comfort en aandacht als 

KLM aan haar passagiers geeft.

KLM verzorgt regelmatig het vervoer 

van paarden van en naar internationale 

paardensportevenementen.
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mensen achter de schermen dagelijks hun 
handen vol aan planning en controle.  
Liesbeth Kruijenaar, Manager Dierenhotel
van KLM, is er daar een van. “De meeste 
dieren die hier binnenkomen, gaan naar 
het buitenland omdat ze verkocht zijn. 
Sinds circussen niet meer met wilde  dieren 
mogen werken, vervoeren we ook steeds 
vaker wilde dieren naar hun nieuwe 
bestemming. Onlangs hebben we een aan
tal leeuwen en tijgers vervoerd in samen
werking met de Stichting Vier Voeters.  
Binnenkort komen er olifanten naar het 
Dierenhotel en sinds KLM op Chengdu 
vliegt hebben we ook panda’s naar China 
vervoerd”, vertelt Liesbeth. “In zulke bij
zondere gevallen gaan er vaak begeleiders 
van de dieren mee op de vlucht om de  
dieren te controleren en verzorgen als dat 
nodig is. Alle dieren worden hier vijf uur 
voor de vlucht afgeleverd door tussen
personen, de agenten waar wij mee werken. 
De dieren moeten ‘fit to fly’ en ‘ready for 
carriage’ zijn. Dat betekent dat ze al in een 
juiste krat of kennel zitten, dat de agenten 

alle papieren in orde hebben gemaakt en 
de dieren hebben gevoerd.”

Zorg en controle
In het Dierenhotel mogen huisdieren als 
honden en katten even in een bench tot 
rust komen, checkt een arts de gezondheid 
van de dieren en controleert de douane of 
de dieren de juiste papieren hebben en 

ingeënt zijn tegen ziektes als rabiës. “Zijn 
dieren ziek, dan mogen ze het vliegtuig 
niet in. We hebben speciale verblijven om 
zulke dieren op te vangen tot ze wel aan 
boord mogen. Ook dieren die erg onrustig 
zijn, kunnen hier verblijven en paarden 
mogen in stallen waar ze kunnen strekken 
als het wachten te lang duurt. Gelukkig 
zijn de meeste dieren erg op hun gemak. 
De dieren worden in hun eigen kennel, kist, 
kooi of mobiele stal aan boord geladen en 
blijven daar tot ze weer geland zijn op de 
plaats van bestemming. Wij zorgen ervoor 
dat ze tijdens hun verblijf genoeg eten en 
drinken hebben en dat het niet te warm, te 
koud of te vochtig is. Zo hebben de dieren 
het minst last van stress en krijgen ze min
der mee van de vlucht.”

Veilig vervoer
KLM heeft een hoop expertise in huis om 
het vervoer van dieren mogelijk te maken. 
De medewerkers van Cargo die zich over 
diervervoer buigen, weten precies op 
welke manier een hond zo comfortabel 
mogelijk van A naar B vliegt, maar ook 
hoe pallets met kuikentjes gestapeld  
moeten worden zodat ze in perfecte  
conditie blijven aan boord van het vlieg
tuig. Dat is belangrijk, want KLM is 
natuurlijk verantwoordelijk voor het veilig 
vervoeren van dieren. Niet elk dier aan 
boord van het vliegtuig passeert het 
KLM Dierenhotel. Wie zijn kat mee naar  
Amerika wil nemen of met zijn hond 
op reis wil, kan dat prima zelf regelen.  
“Baasjes die hun hond of kat mee willen 
nemen op een vlucht, kunnen gewoon een 
plaatsje in het verwarmde ruim voor hun 
dier reserveren en ze ‘inchecken’ bij een 
speciale balie. Het Dierenhotel verzorgt de 
dieren die met of zonder baasje vliegen”, 
vertelt Liesbeth. “En daar hebben wij 
onze handen meer dan vol aan.” << 

Zolang ze het comfortabel hebben 
onderweg, maakt het tijgers weinig 

uit wie de medepassagiers zijn

Ook het uitlaten van de honden behoort 

tot de taken van de medewerkers van het 

KLM Dierenhotel op Schiphol.

Het kan maar zo 

dat u samen met 

een tijger in een 

vliegtuig zit.

Elk dier wordt 

vervoerd in zijn eigen 

kennel, kist, kooi 

of mobiele stal.

Deze hond wordt vlak voor vertrek 

nog even gerustgesteld.

BUI T ENGE WO ON  GENIE T EN

Beleef samen met familie en vrienden een heerlijk verblijf op het meest bijzondere 
resort in Drenthe. Verblijf in een comfortabele Saksische boerderij, deze is van alle 
gemakken voorzien. Maak gebruik van de vele faciliteiten voor jong en oud, er is 
voor ieder wat wils. De kinderen hebben de tijd van hun leven tijdens een van 
de educatieve Kinder Academies, een rit van de wildwaterbaan of op een van de 
24 trampolines in de Bounz® Arena. Zelf komt u tot rust in onze Spa & Wellness en 
geniet u van culinaire hoogstandjes in een van de vijf restaurants.

www.hofvansaksen.nl 
of bel 0900-1971 (€ 1,- per gesprek)
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Marcel Wanders, de golden boy 
van het Dutch design, zette 
zichzelf op de kaart met zijn 
‘knotted chair’, die in diverse 
musea wereldwijd te bewon
deren is. Hij ontwerpt van  
alles, zolang het met interieur  
te maken heeft: banken, kasten, 
lampen, behang én servies.  
Passagiers in de World Business 
Class krijgen sinds 2011 hun 
maaltijden en dranken in een 
‘Wanders’ opgediend. Het  
servies omvat porselein, glas
werk, bestek, linnen en het  
plateau. Een lust voor het oog 
én het milieu, want het servies 
is licht van gewicht. Dat scheelt 
dus CO2uitstoot.

Ontwerper, edelsmid 
en keramist Andries 
Copier is bij de meeste 
Nederlanders na zijn 
overlijden bekend ge 
bleven als glaskunste
naar. Hij werkte vanaf 
eind jaren veertig 
samen met KLM. Tot 
aan dat moment werkte 
hij vooral met glas en 
kristal, maar voor KLM 
ontwierp hij servies 
van plastic. Handig, 
want het servies was 
licht, hittebestendig, 
goed schoon te maken, 
stapelbaar en paste 
precies in de trolleys.

Dankzij industrieel ontwerper Hella Jongerius 
ademt de World Business Class van KLM 
grandeur. Jongerius is niet de minste naam 
om voor de herinrichting te vragen, want  
ze ontwierp ook voor IKEA, Swarovski,  

Koninklijke Tichelaar en Vitra. Samen met 
onder anderen Rem Koolhaas tekende ze 
voor de nieuwe inrichting van de Delegates 
Lounges in het hoofdkwartier van de  
Verenigde Naties. In 2013 zette ze haar  

handtekening onder de vernieuwde World 
Business Class. Dit ultieme KLMinterieur  
met warme kleuren en luxe stoffering geeft  
passagiers direct het ikbenthuisgevoel.  
De full flatstoel maakt het plaatje compleet. 

Culinaire hoogstandjes
van topkoks
Als je het hebt over design, praat je niet alleen  
over wat je ziet, maar ook over wat je proeft,  
vindt KLM. Het is niet voor niets dat tal van 
Nederlandse topchefs in de afgelopen jaren menu’s 
samenstelden voor passagiers in de World Business 
Class van KLM. Onder anderen Cees Helder,  
Sergio Herman en Jonnie Boer presenteerden  
hun culinaire hoogstandjes in de KLM-keuken. 
Sinds oktober 2015 is het de beurt aan Jacob Jan 
Boerma, eigenaar van driesterrenrestaurant De 
Leest in Vaassen. Het restaurant heeft internatio-
nale faam verworven. Boerma past dus uitstekend 
in de KLM-traditie van ‘International Dutch’.

Dineren met Marcel Wanders

Het ik-ben-thuisgevoel van KLM

Dutch design  
op grote hoogte
KLM en Nederlandse designers: een geslaagd  
huwelijk. Van servies tot uniform, van WBCinterieur  
tot kunst op het bord. De Hollandse kunstenaars  
en hun ontwerpen op een rij. TEKST SuuS VAN gEffEN 

Art van Mart
Het is lang niet voor iedereen weggelegd om  
kleding van modeontwerper Mart Visser in de  
kast te hebben hangen. KLM-stewardessen hebben 
dat voorrecht sinds 2010. Oog voor detail, tijdloze 
elegantie, maar vooral de vrouw zo mooi mogelijk 
maken. Dat is de signatuur van Visser, die al ruim 
twintig jaar een eigen couturelabel heeft. Voor 
KLM ontwierp hij een heuse minicollectie, met 
onder meer een jasje, een broek, een kokerrok,  
een iets wijdere rok, bonnetterie en een sjaaltje.  
De KLM-blauwe kleur bleef, met hier en daar  
een subtiel vleugje oranje.

Plastic  
primeur

Gestrikt  
door Viktor & Rolf
Viktor & Rolf – u weet wel, die modeontwerpers 
die zo op elkaar lijken – werden in 2011 door 
KLM gevraagd een nieuwe look te geven aan het 
reistasje voor passagiers in de World Business 
Class. De inhoud hebben de heren ongemoeid 
gelaten, maar het jasje waarin de essentials voor 
een intercontinentale vlucht zitten, kreeg een 
echte V&R-touch. De strik – hét kenmerk van een 
Viktor & Rolf-ontwerp – ontbreekt niet op het 
tasje voor dames. Mannelijke passagiers ontvan-
gen een variant zonder strik.

Rietvelds kleuren in de cabine
Een grote naam in de Nederlandse meubelwereld: 
Gerrit Rietveld. Een samenwerking met KLM lag 
voor de hand, maar uiteindelijk zijn Rietvelds ont-
werpen nooit verder gekomen dan de tekentafel-
fase. Hij ontwierp in de jaren vijftig een nieuw 
cabine-interieur, met de kenmerkende Rietveld-
kleuren rood, geel en blauw, aangevuld met wit.  
De cilindervorm van het vliegtuig probeerde hij te 
doorbreken. Alles met de gedachte dat passagiers 
ook visueel een prettige reis moeten hebben. Uit-
eindelijk hebben zijn ontwerpen de cabines nooit 
gehaald: de kleuren bleken te gevoelig voor vuil. 

Een tweede 
leven  
als Dutch 
design 
Veertien studenten 
van de Design Academy 
Eindhoven maakten 
nieuw design van het 
voormalige World  
Business Classinterieur. 
Stoelen, gordijnen, 
vloerbedekking,  
veiligheidsriemen en 
tvschermen kregen 
dankzij de designers  
in de dop een tweede 
leven. Voorbeelden 
zijn fitnessartikelen, 
pantoffels, een privacy   
hoofddeksel en een 
versterker voor de 
smartphone. Heel divers 
dus, maar één ding 
hebben de producten 
met elkaar gemeen:  
ze bestaan voor min
stens zeventig procent 
uit gerecycled WBC 
materiaal. De producten 
zijn niet te koop, maar 
de prototypes vindt  
u regelmatig terug op 
internationale beurzen 
en tentoonstellingen.
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Vliegende start
Ook in het jaar 2016 biedt het 

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF), 

een samenwerking tussen KLM,  

ING, MKB-Nederland en het 

ministerie van Buitenlandse 

Zaken, aan tien ondernemers 

steun bij het realiseren van hun 

doelen in het buitenland. Wilt u 

weten welke tien mkb’ers op  

12 november 2015 zijn verkozen  

tot winnaar en bent u benieuwd 

welke stappen zij in hun 

beoogde exportland maken?  

Ga dan naar www.ohmf.nl en 

volg daar hun winnaarsjaar.

KLM heeft een nieuwe flight safety video 
gelanceerd. De film, die voorafgaand aan het 
vertrek van een vlucht getoond wordt, is 
geïnspireerd op Delfts blauw vakmanschap. 
Het complete veiligheidsscript werd vertaald 
in een reeks van duizend gedetailleerde, met 

de hand getekende, Delfts blauwe tegeltjes. 
Een KLM-stewardess stond model voor de 
film. Zij én de veiligheidsinstructies komen  
tot leven op de tegeltjes. De video wordt 
sinds november op alle intercontinentale 
vluchten vertoond.

Gemakkelijk uw zonvakantie, verre reis of ste-
dentrip regelen? Boek uw vlucht, hotel (vanaf 
drie sterren) én auto voordelig en gemakkelijk 
met KLM Package Deals (powered by Airtrade). 
Zo’n zelf samen te stellen pakketreis is voorde-
liger dan de losse elementen bij elkaar. Boven-
dien is alles in één boeking wel zo gemakkelijk. 
Ook niet onbelangrijk: u spaart met uw vlucht 
gewoon Flying Blue Miles. Kijk voor meer 
informatie op klm.nl/packagedeals. 

Voordeel en gemak met  
KLM Package Deals

De aanpassingen van Air France om al haar passa-
giers een bijzondere reiservaring – zowel op de lucht-
haven als aan boord – te bieden, werpt zijn vruchten 
af. Voor de verbetering van haar producten en dien-
sten ontving Air France onlangs van Skytrax de prijs 
van ‘world’s most improved airline’. De luchtvaart-
maatschappij moderniseert momenteel het interieur 
van de 44 toestellen uit de Boeing 777-vloot. Ook de 
Airbus A319 en A320 worden geleidelijk vernieuwd met 
lederen stoelen. Bovendien werkt Air France aan 
naadloos op elkaar aansluitende diensten op de 
luchthaven, aan nieuwe culinaire hoogstandjes en 
aan een flexibeler aanbod voor zakenreizigers.

Air France meest  
verbeterde airline

Tegeltjeswijsheid

Traditiegetrouw heeft KLM op haar verjaardag 
– 7 oktober – een nieuw Delfts blauw huisje 
geïntroduceerd. Het Hamelhuis in Gorinchem 
van de Gorcumse zeeheld Hendrick Hamel 
stond model voor het 96e KLM-huisje. De  
huisjes worden sinds de jaren vijftig op inter-
continentale vluchten aan passagiers in de 
World Business Class uitgereikt en zijn inmid-
dels wereldwijd een geliefd collector’s item.   

Het 96e huisje

20023
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Krasgeluk
De winnaar van de kraskaartactie bij de septembereditie 
van  Flying Dutchman is bekend! Mevrouw Frances 
Lewis uit Delfzijl heeft twee tickets gewonnen 
voor een droomvlucht met de Boeing 787 
Dreamliner. “Ik ben ontzettend blij. Dit is 
de eerste keer dat ik iets 
gewonnen heb en in het begin 
geloofde ik het dan ook niet.” 
De eerste KLM Boeing 787 
Dreamliner vloog op 
23 november 2015 naar Abu 
Dhabi/Bahrein. Andere bestem-
mingen die binnenkort met de Dreamliner 
worden aangevlogen zijn Xiamen, Hangzhou en 
Quito. klm.nl

KLM heeft de manier waarop Economy 
Class-stoelen op intercontinentale 
vluchten worden gereserveerd gewij-
zigd. Dit betekent een meer optimale 
stoelverdeling voor meer passagiers. 
Flying Blue Platinum-, Gold- en 
 Silver-deelnemers kunnen nog steeds 
kosteloos en op ieder gewenst moment 
voor vertrek een stoel selecteren.  
Overige passagiers die voorafgaand 
aan de periode van in  checken al hun 
stoel willen reserveren, kunnen daar 

voor kiezen, maar dan als betaalde 
optie. Deze wijziging is een verbete-
ring voor loyale klanten, omdat 
 hierdoor vooraf minder stoelen zullen 
worden geselecteerd. Hierdoor hebben 
de Flying Blue Elite-deelnemers  
keuze uit meer stoelen voor dat de 
check-in begint. Het selecteren van 
een reguliere Economy Class-stoel 
blijft voor alle passagiers kosteloos 
mogelijk tijdens de periode van 
inchecken. 

De keuken van KLM
KLM werkt sinds kort weer samen met een driesterrentopchef. Dit 
keer is het Jacob Jan Boerma, van restaurant De Leest in Vaassen, 
die voor heerlijke menu’s met een geheel eigen signatuur zorgt. 
Jacob Jan is de eerste chef-kok die een jaar lang de keuken van 
KLM gaat verrijken. De vier verschillende menu’s worden geser-
veerd in de World Business Class op vluchten vanuit Amsterdam. 
Ook op de grond van de 
kook kunsten van Jacob Jan 
genieten? Begin 2016 opent 
hij zijn eigen restaurant in 
het geheel vernieuwde 
Grand Hotel Krasnapolsky 
in Amsterdam.

Ruimere stoelkeuze

Meer ruimte in de KLM Schengen Lounge
De verwachte jaarlijkse groei van Schiphol maakt uitbreiding van de 

KLM Schengen Lounge (lounge 25) noodzakelijk. Daarom is de lounge 

onlangs vergroot en heeft er ongeveer 550 m2 bijgekregen en 150 extra 

stoelen. Er is meer daglicht en zicht op Vertrekhal 1. Ook nieuw is de self 

service bar waar u bier, wijn, frisdrank of sap kunt halen. U kunt er ont-
spannen en genieten van rustruimtes, entertainment en gezonde hapjes 
en drankjes. Daarnaast zijn er werkplekken met wifi. 

Voor de elfde keer op rij bezetten KLM en Air France de 
positie als meest duurzame luchtvaartmaatschappij op de 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI), de belangrijkste 
internationale index die prestaties van ondernemingen 
op het gebied van duurzame ontwikkeling weergeeft. 
Daarnaast houden KLM en Air France voor het zevende  
achtereenvolgende jaar de eerste positie in de over-
koepelende sector ‘Transportation’, waar zowel lucht-, 
spoor-, zee- en wegtransport als luchthavenactiviteiten 
onder vallen.

Duurzame  
prestatie

De meeste voordelen van onze 
nieuwe Boeing 787 Dreamliner 
zie je niet, die beleef je

Met een World Business Class met comfortabele full fl at stoelen, een frisse en moderne Economy 
Class en WiFi aan boord, is KLM’s nieuwe Boeing 787 Dreamliner* een droom van een vliegtuig. 
Ook de grotere ramen en de bĳ zondere sfeerverlichting zĳ n een lust voor het oog. Maar dit 
nieuwe vliegtuig heeft ook voordelen die u niet ziet. Zoals turbulentiesensoren en een 
aangepaste cabinedruk waardoor u zich tĳ dens en na de vlucht prettiger en energieker 
voelt. Behalve meer, is er ook minder: 40% minder geluid en 20% minder CO2-
uitstoot. Al deze aspecten zorgen voor een verbeterde reiservaring. KLM’s nieuwe 
Dreamliner tilt vliegcomfort naar een hoger niveau. Meer Dreamliner op klm.nl

*Vanaf 23 november 2015 op KLM-vluchten naar Abu Dhabi/Bahrein.
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Win een Sony Action Cam 

Houd uw profiel 
up-to-date
Om Flying Dutchman of uw 
nieuwe Flying Blue-kaart te ont-
vangen, maar ook speciaal voor u 
geselecteerde aanbiedingen, is 
het belangrijk dat KLM over uw 
juiste gegevens beschikt. Dus zorg 
ervoor dat uw profiel altijd up-to-
date is. Bent u verhuisd of heeft u 
een nieuw e-mailadres, dan past u 
dit eenvoudig aan op uw profiel-
pagina op klm.nl. Gaat het om 
een naamswijziging, geef deze door 
via de contactpagina op flyingblue.
com. U kunt uw wijzigingen ook  
per brief sturen aan Flying Blue,  
Postbus 8, 3400 AA IJsselstein.

Met uw Miles betalen 
bij Transavia
Vliegt u binnenkort met Transavia? 
Dan is het goed om te weten dat u 
sinds kort uw Miles ook heel een-
voudig op transavia.com kunt verzil-
veren. U gaat naar de site en vinkt 
de optie ‘Betalen met Miles’ aan, 
waarna u de prijzen in Miles in plaats 
van euro’s ziet. U kunt uw vlucht met 
Miles betalen, taxes en toeslagen 
betaalt u nog wel apart, alsmede een 
stoelreservering, uw koffer en andere 
extra’s. Het resterende bedrag in 
euro’s betaalt u via iDEAL of met uw 
creditcard. www.transavia.com

Flying Blue blijft vernieuwen 
In de tien jaar dat Flying Blue bestaat,  
is er veel bereikt om uw reizen zo aan
genaam mogelijk te maken. Doordat er 
steeds nieuwe Flying Bluepartners aan 
het programma worden toegevoegd, 
heeft u steeds meer mogelijkheden om 
Miles te sparen en te besteden. Zo kunt  
u sinds kort Award Miles sparen en be 
steden op vluchten van Transavia (met 
vluchtnummer HV). Wist u dat u uw 
Miles ook kunt besteden aan een unieke 
avond uit, artikelen uit de  Flying Blue 
Store, extra comfort aan boord of extra 
bagage? En als u onvoldoende Miles heeft 
om uw Award Ticket te boeken, kunt u 
Miles bijkopen. Voor uw actuele Flying 
Bluedeelnemersniveau en Award Miles
saldo kijkt u op de vernieuwde en geper
sonaliseerde homepage flyingblue.com.

Kijk voor meer informatie over het Flying Blue-programma op klm.nl, klik door op Flying Blue.

Huren en sparen
Een nieuw partnerschap met Enterprise RentACar maakt het 
huren van een auto nog leuker én voordeliger. Als Flying Blue
deelnemer ontvangt u namelijk 4 Award Miles voor elke euro die 
u uitgeeft aan een huurauto bij Enterprise RentACar. Daarnaast 
profiteert u van hun prijswinnende klantenservice gecombineerd 
met de voordelige tarieven. U kunt Miles sparen bij meer dan 
7.000 Enterprise RentACarvestigingen in steden over de hele 
wereld en op luchthavens in onder andere Frankrijk, Spanje en de 
Verenigde Staten. 
Wilt u een auto 
huren in Frankrijk? 
Dan spaart u nu 
nog meer Miles! 
Vergeet bij het 
reserveren niet uw  
Flying Bluenummer 
te vermelden. 
www.enterprise.nl

Of u nu de golven trotseert, bergen bedwingt of van 
een roadtrip geniet, met de nieuwe Sony Action Cam 
HDR-AS200V kunt u elke seconde vastleggen. En met 
de superieure full hd-beeldkwaliteit beleeft u elk 
 avontuur opnieuw. Met de handige functies zoals de 
Highlight Movie Maker maakt u van al die beelden  
een betoverend meesterwerk. Van 139.715 Miles voor 
123.581 Miles verkrijgbaar op store.flyingblue.com. 
Flying Dutchman geeft een Action Cam HDR-AS200V 
weg. Ga naar klm.nl/flyingdutchman en voer voor  
15 januari 2016 de code Action Cam in om kans te maken.
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In weinig landen leeft het skiën zo als in Noor-
wegen; het is een manier van leven en deze 
rijke wintersportcultuur maakt dat Noorwegen 
een ideale keuze is voor een skivakantie met 
het hele gezin. Alle misvattingen ten spijt dat 
het er te duur, te donker en te koud zou zijn, 
biedt Noorwegen een prima alternatief voor 
de meer traditionele Europese skioorden.

Kinderen onder 8 jaar kunnen in Noorwegen 
gratis skiën. De voorzieningen zijn uitstekend: 
kinderopvang, speciale activiteiten en afge-
bakende en kindvriendelijke terreinen. En met 
veiligheid voorop krijgt iedereen een gratis 
helm te leen.

Skiën is een dure sport, maar er zijn veel 
alternatieven om de kosten van uw skivakantie 
tot een minimum te beperken. De prijzen in de 
supermarkt zijn alleszins redelijk en zelfvoor-
ziening in een van de vele gezinsvriendelijke 
hutten bespaart veel geld.

Wanneer u op eigen gelegenheid op reis gaat, 
vindt u in het skigebied van uw keuze een 
ruime keuze aan huizen, hutten en apparte-
menten te huur. Sommige accommodaties 
bieden zelfs ski-in en ski-out, wat natuurlijk 
ideaal is met kinderen en u hoeft niet eerst 
met uw skischoenen het hele dorp door te 
lopen. Voor nadere informatie kijkt u op de 
website van uw skibestemming.

Het winterseizoen in Noorwegen duurt meer 
dan zes maanden, zodat u tijdens Kerst en 
Pasen in ieder geval verzekerd bent van 
sneeuw. De Noorse skigebieden liggen op 
slechts twee uur vliegen van Amsterdam.

In Noorwegen kunt u de beste sneeuwcondi-
ties van Europa verwachten en u wordt er door 
de lokale bevolking van harte welkom geheten 
– van wie de meesten Engels spreken. Met 
een ongerepte natuur en nauwelijks of geen 
wachtrijen bij de skiliften, zult u zich afvragen 
waarom u niet eerder voor wintersport naar 
Noorwegen bent gegaan.

www.visitnorway.com/skien

Advertorial

 Een skivakantie in Noorwegen 
 is iets voor het hele gezin.
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“We groeien met  
onze klanten mee”
G3 Presents levert wereldwijd tijdelijke luxeaccommodaties voor festivals en  
evenementen. “Sommige zijn bijna vergelijkbaar met een hotelkamer”, zegt global business 
developer Bas Redhead (37). tekSt Miloe vAn Beek – fotoGRAfie CoRné vAn deR Stelt

extra schoongemaakt in de haven van 
 Antwerpen.” 

Waar heeft het Oranje Handels-
missiefonds jullie mee geholpen?
“Via ambassades en consulaten hebben we 
ons netwerk kunnen uitbreiden, zo kwamen 
we bijvoorbeeld binnen bij de Verenigde 
Naties. Verder hebben we nuttige informatie 
ge kregen over regelgeving in landen als 
Dubai.” 
  
Wat zijn jullie toekomstplannen?
“In december 2015 lanceren we tijdelijke 
accommodaties met alle voordelen van een 
echt fysiek gebouw: wind- en waterdicht  
en met echte deuren en ramen. In de petro-
chemische sector en bij grote vastgoed-
projecten is daar bijvoorbeeld behoefte aan, 
zij kunnen daarmee grote groepen mensen 
maanden op een locatie laten verblijven.  
De accommodaties staan op vrachtwagens: 
met één druk op de knop transformeren  
we die tot hotelkamers, een veldhospitaal  
of kantoorruimte van tussen de 75 en 100 
vierkante meter.” <<  

Het oranje  
Handelsmissiefonds
G3 Presents is één van de tien winnaars  
van het oranje Handelsmissiefonds (oHMf), 
een  initiatief van klM, inG en MkB-nederland  
in samenwerking met het ministerie van 
 Buitenlandse Zaken. ook in 2016 helpt het 
oHMf ondernemers met hun internationale 
ambities. op 12 november zijn de tien winnaars 
bekendgemaakt en ontvingen zij het oranje 
Handelsmissiepakket.   
www.oranjehandelsmissiefonds.nl 

Festivalbezoekers slapen toch op 
een matje in een tentje?
“Festivals trekken steeds meer oudere bezoe-
kers die meer geld te besteden hebben. Zij 
willen graag overnachten in luxe. Wij leveren 
kant-en-klare accommodaties variërend van 
opgezette tenten compleet met luchtbedden 
en slaapzakken tot lodges met echte bedden, 
airco, lampjes en een telefoonoplader. Deze 
zijn bijna te vergelijken met kamers in een 
hotel of resort.” 

Jullie zijn actief in onder andere 
Zuid-Afrika, Brazilië en Amerika. 
Zijn jullie vanaf het begin een 
internationale speler geweest?
“Ja, het festival Tomorrowland was een van 
onze eerste klanten. We groeiden met hen 
mee naar Brazilië en de Verenigde Staten. 

Zelf hebben we altijd goed gekeken naar de 
kansen en groeimogelijkheden en proactief 
grote klanten benaderd. We groeien heel 
hard, soms iets te. De balans tussen opti-
misme en realisme is af en toe best een 
 uitdaging.” 

Kun je dat uitleggen?
“In veel landen gelden regels die het onder-
nemen lastig maken. Zo hebben we mee-
gemaakt dat onze containers niet weg 
mochten uit een Amerikaanse haven omdat 
er wat modder en gras op zat. Volgens de 
strenge landbouwregels in de VS moesten ze 
eerst worden schoongemaakt. Dat was span-
nend, een vertraging kan voor ons rampzalig 
zijn want de accommodaties moeten op tijd 
op een festival zijn. Uiteindelijk kwam het 
goed, nu worden alle containers voor vertrek 

Bas Redhead: “Via ambassades 

en consulaten hebben we ons 

netwerk uitgebreid, daarom 

ben ik veel onderweg.” 

Geen 18, geen alcohol

Super

wijnpakket 

van  75,00 

voor 37,50!

De top van onze huiswijnen
DE ‘PRIVATE SELECTION’ VAN ASTRID JOOSTEN EN THÉRÈSE BOER

De Private Selection is de top van onze
huiswijnen. De wijnen zijn door ons zelf
samengesteld. Hier staan wij echt
helemaal achter. 
De Private Selection bestaat uit een witte
Sauvignon Blanc die heerlijk fris en
fruiting is en een karaktervolle rode
Tempranillo. Prachtige wijnen voor ieder
moment.

Geniet ervan!
Astrid Joosten, vinoloog
Therese Boer, restaurant De Librije, Zwolle

Wij hebben een fraai pakket voor u samengesteld: 
• zes flessen Private Selection
(rood, wit of een combinatie);

• ons boek Vrouwen gek op wijn;
• Het geheel wordt gratis thuisbezorgd. 

Het Astrid & Thérèse wijn pakket t.w.v. € 75,00 nu voor slechts € 37,50
Bestel via www.astridentherese.nl/fly of telefonisch: 038 80 80 102
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Een uitgelezen moment voor  
het maken van deze reis langs de 
oostkust van Australië is gedu-
rende de maanden maart/april. 
Het weer is dan aangenaam en 
de natuur op zijn mooist. Ont-
dek de dichte eucalyptusbossen 
van de Blue Mountains, het 
wijngebied Hunter Valley, het 
cultureel erfgoed van Armidale, 
de Australische historie van  
Tenterfield, de kleine dorpjes  
in de Tweed Valley, de indruk-
wekkende Glasshouse Mountains 
en de stranden van Noosa. 

Kosmopolitisch Sydney
U begint in het groots en  
dynamisch, maar ook gezellig  
en uitnodigend, Sydney. De  
stad is voor veel mensen bekend 
vanwege de Harbour Bridge en 
het Opera House, maar Sydney 
heeft veel meer te bieden. Al  
fietsend leert u de stad op een 
ontspannen manier kennen.  
Uw gids brengt u langs alle 
hoogtepunten en houdt tijdens 
deze privétour rekening met  
uw voorkeuren. Vervolgens leert 
u de andere kant van de stad 

kennen, waarbij een lokale gids 
u alles vertelt over de Australi-
sche kustcultuur. U verkent de 
noordelijke stranden rondom 
Manly Beach en snorkelt  
tussen meer dan tweehonderd 
verschillende vissoorten bij 
Shelly Beach. U verblijft in het 
QT Hotel, een boetiekhotel in 
een historisch pand in het hart 
van Sydney.

Cultuur en historie
Tijdens uw reis door het gebied 
tussen Sydney en Brisbane mag 
een bezoek aan het historische 
plaatsje Tenterfield niet ontbre-
ken. Tenterfield wordt gezien als 
een van de belangrijkste histori-
sche gebieden van Australië,  

en als de ‘geboorteplaats van de  
Australische natie’. Veel van de 
historische gebou wen en monu-
menten zijn hier behouden en 
kunt u bezichtigen. Verder loopt 
hier de New England Highway, 
die tot 1950 de enige weg was  
die Brisbane en Sydney met 
elkaar verbond.

Ontspannen afsluiting 
De reis eindigt bij Noosa, een 
regio die sinds de jaren zestig 
populair is bij surfers. Geniet van 
de vele stranden; van het druk-
bezochte Noosa Main Beach en 
de populaire baaien bij Noosa 
National Park, tot meer verlaten 
stranden bij Noosa North Shore. 
Vanuit hier maakt u ook een 

Reisaanbieding
28-daagse reis van 
Sydney naar 
Brisbane vanaf  
€ 3.085,- p.p.
Deze reis brengt u langs gezellige 
accommodaties op unieke plekken. 
Zo overnacht u in knusse bed  
& breakfasts en cottages, slaapt u 
in een oude kerk en verblijft u op 
een alpacaboerderij. Het reistempo 
is ontspannen, met gemiddeld drie 
nachten per locatie.

Inclusief
>  25 nachten verblijf in klein -

schalige accommodaties.

>  5 activiteiten: Sydney verkennen 
per fiets met Bonza Bike Tours, 
kustcultuur ontdekken met Eco 
Treasures, een historische tour 
door Tenterfield, een dagtocht 
naar Fraser Island en zwemmen 
met bultrugwalvissen met 
Sunreef. 

>  21 dagen autohuur (Toyota 
Kluger of gelijkwaardig).

Exclusief
>  Heenvlucht Amsterdam-Sydney.

>  Terugvlucht Brisbane-Amsterdam 
(beide vluchten deels met KLM).

Reissom
De prijs voor deze reis is vanaf  
€ 3.085,- per persoon, gebaseerd 
op een reis met twee volwassenen. 
De reis en prijs zijn afhankelijk van 
beschikbaarheid en vertrekdatum.

Reizen op maat
Deze reis geldt als voorbeeld en 
kan aangepast worden aan uw 
individuele wensen.

Over TravelEssence
Wij komen zelf uit Down-Under of 
hebben er gewoond, gewerkt en 
uitvoerig gereisd. U profiteert van 
al onze lokale kennis en ervaring. 
Samen met u brengen wij een 
geselecteerd aanbod van vluch-
ten, accommodaties, natuur- en 
cultuuractiviteiten samen tot een 
onvergetelijke ervaring. Weg  
van de gebaande paden leert  
u met ons het echte Australië  
en Nieuw-Zeeland kennen!

Meer informatie
TravelEssence
Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
Tel. (030) 272 53 35
look@travelessence.nl
www.travelessence.nl

Stad, natuur, cultuur en historie: tijdens deze geheel  

verzorgde reis langs de mooiste plekjes tussen Sydney  

en Brisbane beleeft u het allemaal.

Al fietsend verkent u Sydney.

Halverwege Sydney  

en Brisbane doet u het 

culturele erfgoed van 

Armidale aan.

Maak een dagtrip naar  

Fraser Island, het toonbeeld van 

ruige en ongerepte natuur. 

Op avontuur 
langs de oostkust 
van Australië

U overnacht onder andere bij 

Mavis’s Cabins, een kleinschalig 

verblijf in de regio Tweed.

dagtrip naar Fraser Island. 
Onder begeleiding van een gids 
beleeft u het 120 kilometer lange 
eiland dat te boek staat als het 
grootste zandeiland ter wereld en 
dat vanwege de uitzonderlijke 
flora en fauna een plaats heeft op 
de Werelderfgoedlijst.
Tot slot staat er een bijzondere 
activiteit op het programma: 
zwemmen met bultrugwalvissen 
voor de Sunshine Coast. Dit zal 
gegarandeerd zorgen voor een 
onvergetelijke afsluiting van 
uw reis.

Meer informatie? Kruis op de 

 antwoordkaart hokje 01 aan of mail  

‘reisaanbieding 01’ plus uw contact-

gegevens naar holidays@headoffice.nl.
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Reisaanbieding
12-daagse  
autorondreis  
Zuid-Afrika vanaf 
€ 736,- p.p.
Ontdek de landschappelijke diver-
siteit van de Zuid-Afrikaanse 
Kaapprovincies. 

Inclusief
Rondreis volgens programma 
‘Discover the Capes’ met 11 over-
nachtingen in goede midden-
klasse hotels en lodges op basis 
van logies en ontbijt. In Amakhala 
Game Reserve verblijft u op basis 
van volpension, inclusief game-
drives. Voor autohuur zijn diverse 
mogelijkheden. De Afrika-
specialisten van NBBS Reizen 
geven u graag advies.

Exclusief
Vliegreis Amsterdam-Kaapstad/ 
Port Elizabeth-Johannesburg- 
Amsterdam met KLM (beide te 
boeken vanaf 30.000 Award 
Miles), facultatieve excursies en 
entreegelden, overige maaltijden, 
drankjes en fooien, uitgaven  
van persoonlijke aard, bijdrage 
Calamiteitenfonds.

Meer informatie
NBBS Reizen
Marten Meesweg 145
3068 AV Rotterdam
Tel. (010) 2 891 891
info@nbbs.nl
www.nbbs.nl 

In de Oost-Kaap ligt het weelde-
rige Tsitsikamma National Park 
en nabij Port Elizabeth bevinden 
zich diverse wildparken. Een van 
de mooist gelegen hoofdsteden 
ter wereld is Kaapstad. De stad 
ligt in de West-Kaap, de provin-
cie die verder beroemd is van-
wege haar Kaaps wijngebied en 
de prachtige Tuinroute.

In en om Kaapstad
De rondreis begint in Kaapstad, 
waar u uw huurauto ophaalt.  
U heeft twee dagen vrij te beste-
den in deze fascinerende stad 
aan de voet van de Tafelberg.  
U kunt het Victoria & Alfred 
Waterfront bezoeken, een dag-
trip maken naar Robben eiland, 
of het Kaaps schiereiland  
ontdekken. Uw volgende stop  
is Stellenbosch in het Kaaps 
wijngebied. Een ideale omgeving 
om wijnboerderijen te bezoeken 
en culinair te genieten in de vele 
uitstekende restaurants die deze 
regio rijk is.

Tuinroute
In Hermanus en Mossel Bay 
kunt u van juli tot november 
walvissen spotten. Tsitsikamma 
National Park is een schitterend 
wandelgebied met dichtbegroeid 
bos en een prachtige kustlijn. 
Ook het nabijgelegen Knysna is 
een mooi gebied voor wandelin-
gen en voor een boottocht naar 
het Featherbed Nature Reserve. 
In de omgeving liggen Monkey-
land en Birds of Eden.

Wilde dieren spotten
Het malariavrije Amakhala 
Game Reserve nabij Port Eliza-
beth is het leefgebied van de big 
five – olifant, neushoorn, buffel, 
leeuw en luipaard. U vindt hier 
tevens giraffen, cheeta’s, zebra’s, 
apen en diverse antilopesoorten. 
Onder begeleiding gaat u op zoek 
naar deze dieren. Tijdens uw 
verblijf zijn twee gamedrives per 
dag inbegrepen. U logeert in een 
uniek tented camp.

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 02 aan of mail  

‘reisaanbieding 02’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Kennismaking met  
de Kaapprovincies

De Kaapse wijnstreek omvat een 

prachtige vallei met tegen de  

heuvels de beroemde wijnhuizen.

Tijdens deze rondreis maakt u 
kennis met het enorme contrast 
dat China heeft. De lokale bevol-
king is uiterst vriendelijk. Als u 
hun een glimlach geeft, dan 
krijgt u een grote glimlach terug. 
Het eten is van uitmuntende 
kwaliteit. Uw gids brengt u naar 
bij zondere lokale restaurantjes.  

Traditioneel China
U begint in de wereldstad Beijing. 
Hier dwaalt u door de Verboden 
Stad waar de machtige keizers 
over China regeerden. U wandelt 
over de Chinese Muur, die zich 
slingerend een weg baant door 
de bergen. Het charmante en 
authentieke, ommuurde stadje 
Pingyao is door Unesco als 
werelderfgoed erkend. Rond  
de vele binnenhofjes wonen 
families volgens eeuwenoude 
tradities. Overal bungelen rode 
lampionnen aan de gevels, die  
’s avonds zorgen voor een mys-
tieke sfeer uit vervlogen  tijden. 
U slaapt hier in een tradi tioneel 
courtyard hotel. Vervolgens reist 

u per comfortabele nachttrein 
naar Xian. Het centrum is nog 
ommuurd, met muren uit de 
Ming-dynastie. Een ander hoog-
tepunt is het aanschouwen van 
de 6.000 stenen soldaten van  
het Terracottaleger. Uw rondreis 
brengt u ook naar  Guilin en 
Yangshuo, twee zeer bijzondere 
plekken. Tijdens een cruise  
over de Li-rivier vaart u naar 
Yangshuo, dat tussen steile karst-
bergen  verscholen ligt. Deze tocht 

is onbeschrijflijk mooi en u zult 
niet kunnen stoppen met het 
maken van prachtige beelden. 

Hip Hongkong
U sluit uw reis af in de meest 
imponerende stad van Azië: 
Hongkong. Deze stad is een mix 
van neonverlichting, wolken-
krabbers en gigan tische winkel-
straten, maar ook tempels  
en authentieke markten. De 
vroegere Britse kroonkolonie  
is ronduit indrukwekkend!

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 03 aan of mail  

‘reisaanbieding 03’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Bezoek de hoogtepunten van China tijdens een luxe  

individuele reis onder leiding van Engelssprekende 

Chinese gidsen. Deze reis is met eigen privéchauffeur, 

vele excursies en inclusief verblijf in uitstekende hotels.

Reisaanbieding
17-daagse privé-
rondreis China 
vanaf € 2.725,- p.p.  
Met 333TRAVEL ontdekt u het 
echte China! Deze ‘Individuele 
Rondreis China Highlights Deluxe’ 
is inclusief vluchten met KLM.  
Ga naar www.333travel.nl en vul 
de reiscode R309 in.   

Inbegrepen 
>   Vluchten Amsterdam-Beijing en 

Hongkong-Amsterdam met KLM. 
Dagelijks vertrek mogelijk. 

>   Comfortabele treinreizen 
Beijing-Pingyao, Pingyao-Xian 
en Guilin-Guangzhou in vierper-
soonscouchette (softsleeper).

>   Ochtendtrein Guangzhou-
Hongkong.

>   Binnenlandse vlucht Xian-Guilin.
>   Engelssprekende gids.
>   Overnachtingen in Deluxe  

4* Hotels met goede locatie. 
>   Dagelijks ontbijtbuffet.
> Alle transfers met privéchauffeur.
>   Excursies en entreegelden.

Hoogtepunten
>   Beijing en Hongkong.
>   De Chinese Muur.
>   Terracottaleger in Xian.
>   Boottocht Li-rivier.
>   Karstgebergte.

Reizen op maat 
Wilt u deze China-reis aanpassen, 
verkorten of verlengen? Alles is 
mogelijk. 333TRAVEL kan elke reis 
op maat voor u samenstellen. 

Meer informatie
333TRAVEL 
Productieweg 2
3481 MH Harmelen
Tel. (0348) 44 19 51
www.333travel.nl  

Winnaar van de Beste Verre Reizen 
Zoover Award 2014 & 2015.

Op de Li-rivier wordt nog  

op de traditionele manier  

gevist – met aalscholvers.

Doen in Hongkong: genieten van het  

wereldberoemde uitzicht vanaf The Peak.

DE INDIVIDUELE VERRE REIZEN SPECIALIST

TRAVEL.NL333

Ontdek het echte China

Reizen van nu. Sinds 1927.

De Zuid-Afrikaanse Kaapprovincies kenmerken zich door 

een grote landschappelijke diversiteit. Ontdek wildparken 

en wijngebieden en het fascinerende Kaapstad.

Op een steenworp afstand van 

Kaapstad ligt Boulders Beach met 

zijn beroemde pinguïnkolonie.
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Fantastische vergezichten, weer
galoos natuurschoon, ultieme 
outdoormogelijkheden en 
bovendien een historisch erfgoed 
waar het hart van menig archeo
loog sneller van gaat kloppen. 
Costa Navarino, in de Griekse 
regio Messinia in het zuidwesten 
van de Peloponnesos, zal u in 
alle opzichten verbazen. 

Bijzondere ligging
Costa Navarino weerspiegelt cul
turele waarden, tradities en een 
geschiedenis die meer dan 4.500 

In het zuidelijkste puntje van de Peloponnesos raakt u 

niet uitgekeken. Het groene schiereiland is een genot 

voor natuur-, strand- en cultuurliefhebbers, maar ook 

voor sportieve vakantiegangers. 

Vakantie aan 
de Ionische Zee

De traditionele architectuur van The Westin Resort  

is in het landschap geïntegreerd. 

In Costa Navarino komt u voor de rust op de mooie 

stranden en in het bergachtige achterland.

jaar teruggaat. Een bezoek aan 
de tombes uit het Myceense tijd
perk en de klassieke tempels, 
Byzantijnse kerken en middel
eeuwse kastelen is meer dan de 
moeite waard. Op rijafstand ligt 
bovendien een aantal wereld
erfgoederen, waaronder het 
beroemde Olympia, Mystras, 
de tempel van Apollo Epicurius, 
het historische Messinia en het 
paleis van Nestor. Maar u kunt 
in dit gebied ook duizenden 
trekvogels observeren, heerlijke 
lokale wijnen proeven en kennis

Dicht aan zee geniet u van 

de Griekse gastvrijheid.

Het is goed toeven aan het zwembad van 

het Romanos Luxury Collection Hotel.

Golfen in een landschap met 

spectaculair uitzicht over zee.

genieten. Ondergedompeld in 
Griekse gastvrijheid voelt u zich 
hier al snel thuis.

Fantastische golfbanen
Costa Navarino heeft een mild 
klimaat en is door de aangename 
temperatuur het hele jaar door 
geschikt voor golfers. Door de 
opening van twee golfbanen van 
wereldklasse – Costa Navarino 
Dune Course en Bay Course – 
staat Griekenland in één klap op 
de kaart als ultieme golfbestem
ming. De loftuitingen in de 
internationale golfwereld over 
beide banen zijn overweldigend. 
Ze behoren tot de fraaiste van 
Europa en bieden voor golfers 
van elk niveau een uitdaging.

Sportief genieten
Naast golfen biedt Costa Nava

rino tal van andere mogelijkhe
den om uw conditie op peil te 
houden. In het heuvelachtige 
landschap kunt u goed wande
len, mountainbiken en kanoën 
en de zee leent zich voor diverse 
watersporten. In het resort zelf 
kunt u onder andere fitnessen 
en zwemmen en voor de ultieme 
ontspanning is er de 4.000 m2 
grote Anazoe Spa met sauna’s en 
baden, maar ook lichttherapie 
en zelfs een ijsgrotkamer. 
Specialisten verzorgen behande
lingen met de beste technieken 
en middelen, gebaseerd op eeu
wenoude tradities. Zo wordt uw 
vakantie wel heel ontspannend.

Meer informatie? Kruis op de 

antwoordkaart hokje 04 aan of mail 

‘reisaanbieding 04’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Reisaanbieding
Vakantie in Costa 
Navarino vanaf 
€ 983,- p.p. 
In- en ontspanning in 
Griekenland. Combineer cultuur, 
strand en natuur.

Inclusief
>  Retourvlucht Amsterdam-

Athene met KLM.

>  Verblijf in het Westin Resort 
Costa Navarino voor 8 dagen 
op basis van logies en ontbijt.

> Luchthavenbelastingen.

Alleen accommodatie 
Kiest u alleen voor de accommo-
datie dan bedraagt de vanafprijs 
€ 498,- p.p. voor 7 nachten.

Speciale aanbieding
Voor Flying Blue Elite-members 
gelden speciale aanbiedingen. Bij 
een verblijf in het Westin Resort 
of het Romanos Resort vanaf  
1 mei t/m 31 oktober ontvangt u  
10 tot 25% vroegboekkorting. Dit 
geldt voor boekingen die zijn 
gemaakt tot 29 februari 2016. 
De genoemde prijs is inclusief 
vroegboekkorting.

Over Polyplan Reizen
Polyplan Reizen is een onafhan-
kelijke reisorganisator van Griekse 
oorsprong die sinds 1991 actief is 
in Nederland. Polyplan weet als 
geen ander wat Griekenland te 
bieden heeft en deelt deze kennis 
graag met u. Polyplan organiseert 
geheel verzorgde reizen op maat 
naar de resorts van Costa 
Navarino inclusief vliegreis en 
eventuele transfers of autohuur. 
Ook combinaties met een auto-
rondreis over de Peloponnesos  
zijn mogelijk.

Meer informatie
Polyplan Reizen
dé Griekenland specialist
Aalsmeerderdijk 66
1438 AT Oude Meer (Schiphol Rijk)
Tel. (020) 657 5 657
info@polyplan.nl
www.costanavarino.nl
www.polyplan.nl

maken met de eeuwenoude tra
dities van het verwerken van de 
olijven tot de beroemde olijfolie.

Griekse gastvrijheid
Aan de westkust van de Pelopon
nesos kunnen The Westin Resort 
en het Romanos Luxury Collec
tion Hotel tot de absolute top van 
Griekenland gerekend worden. 
Het complex ligt in een oase van 
rust, aan een zandstrand aan de 
Ionische Zee, en is prachtig in het 
landschap geïntegreerd. De hotels 
zijn met elkaar verbonden door 
een sfeervol centraal plein met 
winkeltjes, restaurants en well
nessmogelijkheden. Waar The 
Westin Resort uitblinkt in facili
teiten voor families met kinderen, 
is het Romanos Luxury Collection 
Hotel bij uitstek geschikt voor 
wie optimaal met z’n tweeën wil 
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Reisaanbieding
15-daags safari-
avontuur Tanzania 
vanaf € 3.790,- p.p.
Op slechts acht uur vliegen van 
Amsterdam ligt Tanzania, een van 
de mooiste bestemmingen voor 
een safari- en strandvakantie. 

Hoogtepunten
>  Duizenden olifanten in Tarangire 

Nationaal Park.
>  Wandelsafari Lake Manyara 

Nationaal Park.
>  De dieren van dichtbij in 

Ngorongoro Krater.
>  Midden tussen de grote migratie 

in Serengeti Nationaal Park.
>  Verblijf in unieke tentenkampen 

midden in de natuur afgewisseld 
met lodges met zwembad.

>  4 nachten op Zanzibar in een 
sfeervolle lodge aan het strand.

Reissom
Deze 15-daagse reis is te boeken 
vanaf € 3.790,- p.p. op basis van 
vier personen (excl. kinderkorting). 
Dit bedrag is inclusief een 
8-daagse privésafari met een zeer 
deskundige Engelssprekende gids 
en comfortabele safari-jeep, alle 
entreegelden, comfortabele 
accommodaties, transfers, maaltij-
den (Zanzibar op basis van logies & 
ontbijt) en binnenlandse vluchten. 

Exclusief
Vliegreis Amsterdam-Kilimanjaro 
v.v. met KLM (te boeken vanaf 
50.000 Award Miles).

Over Explore Tanzania
Explore Tanzania is de eerste 
gespecialiseerde organisatie  
in Nederland voor reizen naar 
Tanzania en Zanzibar.  
Georgani seerd door zussen 
Marjolijn en Marloes die in 
Tanzania zijn opgegroeid.

Meer informatie
Explore Tanzania
Koninginnelaan 33
7315 BK Apeldoorn
Tel. (055) 533 25 50
info@exploretanzania.nl 
www.exploretanzania.nl

Beleef de ideale reis voor uw 
gezin: rustig opgebouwd en met 
veel afwisseling. Een onvergete-
lijk avontuur voor jong en oud!

Safari en strand
Tanzania is een safaribestem-
ming met veel diversiteit. In  
het noorden van het land vindt 
u de safari parken Serengeti, 
Ngorongoro Krater, Tarangire 
en Lake Manyara. Naast de  
bijzondere safari’s en grote  
groepen dieren is dit gebied ook 
een prachtige bestemming voor 
een actieve safari; ga mountain-
biken, kanoën of wandelen. 
De kust staat garant voor een 
ontspannen en tropische strand-
vakantie. Vlak voor de kust van 
Tanzania in de Indische Oceaan 

liggen de betoverende eilanden 
Zanzibar, Mafia en Pemba; ide-
ale bestemmingen na uw safari.

Met het hele gezin
Deze reis begint met twee dagen 
in het Tarangire Nationaal Park, 
bekend om de grote groepen  
olifanten. Daarna bezoekt u 
Lake Manyara Nationaal Park. 
Hier ziet u onder meer  
bavianen, giraffes, olifanten en 
nijlpaarden en maakt u een 
wandelsafari. U verblijft hier in 

het unieke Green Camp aan een 
rivier bedding waar de dieren 
regel matig komen drinken.  
Na Lake Manyara reist u door 
naar de wereldberoemde 
Ngorongoro Krater en Serengeti 
Nationaal Park. Serengeti staat 
bekend om de jaarlijkse migratie 
van miljoenen wildebeesten.

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 06 aan of mail  

‘reisaanbieding 06’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Tanzania staat garant voor een unieke gezinsvakantie; één die een leven lang  

bijblijft. Een safari te midden van de grote wildmigratie, weg van de massa, midden  

in de natuur, met een 100% garantie op wildlife. 

Gezinsavontuur 
in Tanzania

In Tarangire Nationaal Park  

vindt u grote concentraties wild.

Sluit uw safari- 

avontuur af in een 

villa aan het strand  

op Zanzibar.

Naast de hoofdstad Paramaribo 
met zijn historische binnenstad is 
Commewijne - waar nog veel 
historie van het plantageverleden 
ligt verborgen - een interessant 
district om te bezoeken. Van de 
ruige kust met de prachtige  
mangrovebossen en moerassen 
tot het binnenland met het  
ongerept tropisch regenwoud: al 
deze gebieden komen aan bod 
tijdens uw reis door Suriname. 

Multicultureel
Suriname bestaat voor zo’n 80% 
uit vrijwel ongerepte jungle en 
behoort met een klein half mil-
joen aan inwoners tot een van 
de dunstbevolkte landen van de 
wereld. De roots van de  
Surinaamse samenleving liggen 
verspreid over de gehele wereld. 
Deze verscheidenheid aan inwo-
ners maakt Suriname tot een 

Suriname is een perfecte bestemming voor actieve reizigers die weg van de massa 

op zoek zijn naar diversiteit en niet te vergeten van lekker eten houden.

Ongerept Suriname

Reisaanbieding

16-daagse reis 
Suriname vanaf  
€ 2.459,- p.p.
Tijdens deze individuele rondreis 
ervaart u op een avontuurlijke 
manier de diversiteit van 
Suriname. Het is een actief pro-
gramma dat geheel naar uw wens 
kan worden aangepast. 

Inbegrepen 
>  Volledig verzorgde individuele 

rondreis volgens programma 
met 14 overnachtingen op 
diverse locaties in het land. 

>  Verblijf in een kleinschalig 
sfeervol hotel in Paramaribo op 
basis van logies en ontbijt.

>  Overnachtingen buiten 
Paramaribo zijn op basis van 
volpension in eenvoudige 
onderkomens, houten hutjes en 
één overnachting in een hang-
mattenkampje.

>  Lokaal vervoer per bus, boot, 
fiets en 4x4, excursies, begelei-
ding van Nederlandstalige gidsen.

>  Retourvlucht Amsterdam-
Paramaribo met KLM, Economy 
Class inclusief luchthavenbelas-
tingen en overige toeslagen.

Bijkomende kosten
Persoonlijke uitgaven en fooien, 
verzekeringen, toeristenkaart 
voor Suriname en evt. toeslag 
voor Economy Comfort Zone op 
de KLM-vluchten. 

Persoonlijk advies
Suzette Eeltink en Hélène 
Schrader zijn het gezicht van 
Suriname Holidays. Aan de hand 
van uw wensen stellen wij een 
perfect passende reis naar 
Suriname voor u samen. Wij  
nodigen u van harte uit op ons 
kantoor in Haarlem om persoonlijk 
kennis te maken. 

Meer informatie
Suriname Holidays
Spaarnwouderstraat 76
2011 AE Haarlem
Tel. (023) 533 4028
www.surinameholidays.nl 

harmonieus multicultureel land. 
Iedere bevolkingsgroep houdt 
zijn eigen cultuur, geloof, tradi-
ties en eetgewoontes in ere. 
Daarnaast is er geen taalbarrière 
omdat de officiële voertaal nog 
altijd Nederlands is.

Actief in de jungle
Tijdens deze afwisselende reis 
leert u Suriname op een actieve 
manier kennen. Per fiets ontdekt 
u de oude plantagegebieden en 
snuift u de sfeer op van het  
historisch verleden, per korjaal 
trotseert u rivieren vol stroom-
versnellingen in het diepe  
binnenland en u leert zelf per 
4x4 door de jungle te rijden.
In het leefgebied van de marrons 
verblijft u in een kleinschalig 
onderkomen aan de rivier met 
een adembenemend uitzicht.  
U kunt hier echt tot rust komen. 

Voor de actievelingen onder ons 
wordt er een avontuurlijke  
wandeling door het regenwoud 
gemaakt. De nacht in het jungle-
kamp, slapend in een hangmat 
midden in het immense  
oerwoud, zal nog lang in uw 
geheugen blijven hangen.

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 05 aan of mail 

‘reisaanbieding 05’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Verken de 

jungle per 4x4.

Tip
Bezoek Explore Tanzania op de 
vakantiebeurzen in januari 2016.
>  Amsterdamse Vakantiebeurs op  

9 en 10 januari in de Beurs van 
Berlage.

>  Vakantiebeurs Utrecht van 13 t/m  
17 januari in de Jaarbeurs.

www.exploretanzania.nl/beurzen

De natuur in Suriname is 

overweldigend, groen is de 

basiskleur van het land.
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Reisaanbieding
12-daagse reis 
Zuid-Afrika vanaf 
€ 3.675,- p.p.
Vind de balans tussen het wild  
en de Kaap en geniet van wining & 
dining. U verblijft in accom mo daties 
die door de familie More gerund 
worden. Zij zorgen voor een ‘home 
away from home’-gevoel.

Reissom
De genoemde prijs is per persoon 
op basis van twee personen en 
inclusief vliegreis met KLM, ver-
voer ter plaatse, overnachtingen 
en excursies volgens programma.

Bijzonder aan  
deze reis
>  Combineer afgelegen wild-

parken met Kaapstad. 

>  Rustig tempo en toch veel 
afwisseling.

>  Overnacht in spectaculaire  
lodges in de pure natuur. 

>  Ga op safari in malariavrije 
gebieden. 

>  Grote kans de big five én  
meer te spotten. 

Advies op maat
Deze reis is samengesteld door 
ExperienceTravel. Neem voor een 
persoonlijk reisadvies op maat 
contact op met Mandy Donselaar: 
info@experiencetravel.nl of bel 
(073) 548 20 60.

Meer informatie
ExperienceTravel
Larenweg 40
5234 KA ’s-Hertogenbosch
www.experiencetravel.nl

Zuid-Afrika kunt u op veel manieren beleven, maar 

waarom doet u het niet op uw manier? Bijvoorbeeld door 

in twee van de mooiste wildparken te overnachten en  

uw reis af te sluiten in de meest sfeervolle stad van het 

zuidelijk halfrond, Kaapstad. 

Geniet van het weidse uitzicht 

vanuit uw safaritent van de 

Marataba Safari Lodge.

Puur en persoonlijk 
Zuid-Afrika

Onvergetelijke reizen  
op maat  

Geen twee reizen zijn hetzelfde bij 
ExperienceTravel, dé specialist in 
onvergetelijke verre reizen op maat 
voor moderne ontdekkingsreizigers. 

Ga er regelmatig op uit om 

naar wilde dieren te speuren.

Door tijdens deze reis steeds  
een paar dagen op dezelfde plek 
te verblijven, leert u de omge-
ving goed kennen. Dat zult u 
zeker waarderen in het Marakele 
Game Reserve, een relatief  
onbekend natuurgebied in het 
Zuid-Afrikaanse Waterberg-
gebergte. Hier ligt de Marataba 
Safari Lodge verscholen. Vanuit 
uw safaritent heeft u vrij uitzicht 
over de wildernis. Als u wilt, 
kunt u de dag beginnen onder 

buffel) leven hier, er is ook kans 
de zeldzame wilde hond tegen te 
komen. De ligging tegen de 
Kalahariwoestijn zorgt voor een 
bijzonder landschap met zowel 
bossen als open zandvlaktes. 
Vanuit uw kleinschalige, exclu-
sieve lodge trekt u er dagelijks 
op uit.

Kaapstad 
De wilde natuur maakt plaats 
voor Kaapstad. Het stijlvolle 
Cape Cadogan is uw thuis voor 
de komende dagen. Hier kunt u 
uw vrije tijd naar wens invullen. 
Naast bezoeken aan de bekende 
bezienswaardigheden, zoals de 
wijnlanden, Kaap de Goede 
Hoop en Robbeneiland, geven 
onze reisspecialisten u graag 

Begin de dag goed in het Cape  

Cadogan Boutique Hotel in Kaapstad.

de buitendouche. Het gourmet-
diner onder de Afrikaanse ster-
ren vormt een mooie afsluiting. 

Zeldzaam wild
Om de verscheidenheid van de 
Afrikaanse natuur te ervaren 
reist u verder naar de grens met 
Botswana. Het Madikwe Game 
Reserve belooft een spectacu-
laire wildervaring te worden. 
Niet alleen de big five (leeuw, 
luipaard, olifant, neushoorn en 

persoonlijk advies met unieke 
tips om de stad te beleven.

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 07 aan of mail 

‘reisaanbieding 07’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.
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Galápagosarchipel
Als u uw reis naar Ecuador met een 
Galápagoscruise verlengt, ziet u de 
evolutietheorie van Charles Darwin 
tot leven komen. U vaart aan boord 
van een comfortabel, kleinschalig 
cruiseschip en zet op verschillende 
eilanden voet aan wal. Zie de 
Galápagospinguïn over de stranden 
van Bartolomé paraderen en bewon-
der roodvoetjan-van-genten op het 
eiland Genovesa. Deze ervaring zal 
uw reis verrijken.

Reisaanbieding
12-daagse reis 
Ecuador vanaf  
€ 3.045,- p.p.
Verken het veelzijdige Ecuador. 
Maak kennis met de natuur, kolo-
niale steden, kleurrijke cultuur en 
treed in de voetsporen van 
Charles Darwin met een cruise 
door de Galápagosarchipel.

Reissom 
De genoemde prijs is per persoon 
op basis van twee personen en 
inclusief vliegreis met KLM, ver-
voer ter plaatse, overnachtingen 
en excursies volgens programma. 
5-daagse verlenging Galápagos-
cruise vanaf € 2.935,- p.p.

Bijzonder aan  
deze reis
>  Slenter over het mooie Plaza  

de San Francisco in Quito.
>  Bezoek de kleurrijke markt  

van Otavalo.
>  Zie de actieve, met sneeuw 

bedekte vulkaan Cotopaxi.
>  Verken traditionele dorpjes. 
>  Verleng uw reis optioneel met 

een 5-daagse Galápagoscruise.

Advies op maat
Deze reis is samengesteld door 
ExperienceTravel. Neem voor een 
persoonlijk reisadvies op maat 
contact op met Sabrina Iriks: 
info@experiencetravel.nl of bel 
(073) 548 20 60.

Meer informatie
ExperienceTravel
Larenweg 40
5234 KA ’s-Hertogenbosch
www.experiencetravel.nl

In de hoofdstad Quito kunt u 
het hele jaar door van plezierig 
lenteweer genieten. Het oude 
centrum met de Compañia-kerk 
en fraaie pleinen heeft onmis-
kenbaar Spaanse invloeden.  
Het moderne gedeelte is aan-
trekkelijk door de restaurants, 
barretjes en parken. Ook de  
rest van het land laat meerdere 
kanten zien.

Vulkanenpromenade
Over de ‘Avenue of Volcanoes’ 
reist u naar het symbool van 
Ecuador, de vulkaan Cotopaxi. 
In het gelijknamige nationale 
park kunt u heerlijk wandelen. 

Ecuador brengt alle hoogtepunten van Zuid-Amerika in bescheiden formaat samen.  

Van koloniale steden tot kleurrijke indianenculturen en van vulkanen tot de unieke 

Galápagosarchipel. 

Groots Ecuador 

In de koloniale stad  

Cuenca misstaat de Nieuwe 

Kathedraal niet.

De fregatvogel.

Het plaatsje Baños, dat zijn faam 
dankt aan de warmwaterbron-
nen, ligt verderop aan de voet 
van de Tungurahua-vulkaan. 

Ruïnes en ambachten
Onderweg naar Cuenca is de 
inheemse cultuurhistorie van 
het land erg goed zichtbaar.  
De ruïnes van Ingapirca zijn  
volgens de Incatraditie gebouwd.  

Zonder cement wisten de Inca’s 
de stenen perfect op elkaar te 
laten aansluiten, zoals bij de 
ellipsvormige zonnetempel. 
Lokale kunst nijverheden treft  
u in de dorpjes Gualaceo en  
Chordeleg. Aan het eind van uw 
reis krijgt u een toegift van  
Moeder Natuur. Tussen de heu-
vels en valleien van het prachtige 
nationale park El Cajas liggen 
glinsterende meren omringd 
door toendra-achtige vegetatie. 

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 08 aan of mail 

‘reisaanbieding 08’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Sightseeing, winkelen en genieten 
van de restaurants en het nacht-
leven. In het fascinerende New 
York komt u altijd tijd tekort.

The City That Never Sleeps
Ontdek de stad per Hop-on 
Hop-off-bus of verken de wijken 
te voet. Bezoek in ieder geval het 
levendige Chinatown, Little Italy 
en het artistieke stadsdeel SoHo. 
Ook Times Square, Wall Street, 
Fifth Avenue en het Rockefeller 
Center zijn interessante beziens-
waardigheden. Leuk is het om  
te fietsen in Central Park of een 
boottocht te maken naar het  
Vrijheidsbeeld. ’s Avonds kunt u 

kiezen uit talloze restaurants 
met keukens uit alle wind-
streken. Een bezoek aan een  
Broadwayshow geeft een extra 
dimensie aan uw verblijf.

One Happy Island
Aruba wordt ook wel ‘One Happy 
Island’ genoemd. De bevolking 
op het eiland is dan ook bijzon-
der vriendelijk. Aruba heeft 
prachtige witte stranden, die tot 
de mooiste van het Caribisch 
gebied behoren. Het schitterend 
heldere water biedt talloze 
watersportmogelijkheden.  
Het eiland is schaars begroeid 
met grote cactussen, aloë’s, 

struik gewas en lage boomsoorten 
als de bekende dividivi. Langs  
de zuidwest- en westkust liggen 
vrijwel alle hotels en de mooiste 
stranden. In het noordwesten ligt 
de professionele golfbaan Tierra 
del Sol. Ook uw hotel beschikt 
over een golfbaan: de 9-hole  
The Links at Divi Aruba. De 
noord(oost)kust is ruig en kaal 
met grote inhammen, uit zee rij-
zende rotsen en de veelbezochte 
ruïnes van de voor malige  
Natural Bridge. Aruba heeft veel 
zonne-uren, terwijl de aange-
name wind het hele jaar door 
voor een koel briesje zorgt. Ideale 
omstandigheden voor de echte 
strandliefhebber! 

Meer informatie? Kruis op de  

antwoordkaart hokje 09 aan of mail 

‘reisaanbieding 09’ plus uw contact

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

New York en Aruba vormen de ideale City &  

Beach-combinatie. Na een aantal dagen in het  

bruisende New York, is het heerlijk bijkomen  

op de witte stranden van Aruba.

Reisaanbieding
11-daagse combi-
natiereis New York 
en Aruba vanaf  
€ 1.275,- 
Geniet van de stad én het strand 
tijdens deze combinatiereis.

Inclusief
Arrangement volgens programma 
met 3 overnachtingen in Hotel 
Newton in New York en 7 over-
nachtingen in Divi Village Golf & 
Beach Resort op Aruba, beide 
comfortabele middenklassen-
hotels. Vliegreis van New York  
naar Aruba. Transfers en diensten 
van Nederlandssprekende  
vertegenwoordiging op Aruba. 
Naar keuze kunt u op Aruba ook 
in een eersteklashotel (Manchebo 
Beach) verblijven. De reisadviseurs 
van NBBS Reizen informeren u 
graag over de actuele prijs. 

Exclusief
KLM-vliegreis Amsterdam-New 
York (vanaf 25.000 Award Miles) 
en Aruba-Amsterdam (vanaf 
25.000 Award Miles), facultatieve 
excursies en entreegelden,  
overige maaltijden, drankjes en 
fooien, uitgaven van persoonlijke 
aard, bijdrage Calamiteitenfonds.

Meer informatie
NBBS Reizen
Marten Meesweg 145
3068 AV Rotterdam
Tel. (010) 2 891 891
info@nbbs.nl
www.nbbs.nl 

Stad- en strandvakantie 
New York en Aruba

De dividiviboom is 

hét symbool van 

het eiland Aruba.

Op de witte stranden van Aruba  

is het heerlijk bijkomen.

’s Avonds is de iconische Brooklyn 

Bridge prachtig verlicht.

Onvergetelijke reizen  
op maat  

Geen twee reizen zijn hetzelfde bij 
ExperienceTravel, dé specialist in 
onvergetelijke verre reizen op maat 
voor moderne ontdekkingsreizigers. 

Reizen van nu. Sinds 1927.

Galápagoszeeberen.
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De migratie ofwel de Grote Trek 
is een immense, natuurlijke con-
tinue verplaatsing van ongeveer 
anderhalf miljoen gnoes en 
tweehonderdduizend zebra’s. 
Een twaalf maanden per jaar 
durend spektakel dat bestaat uit 
kuddes van soms wel 40-50 km 
lengte. De kuddes worden op de 
voet gevolgd door roofdieren als 
hyena’s en jakhalzen, die hun 
kans bij de zwakkere dieren 
afwachten. Het is een onvoor-
spelbare en spontane gebeurte-
nis, die samenhangt met de 
komst van de regen. Hoewel 

deze intrigerende migratie zich 
moeilijk laat voorspellen, heeft u 
tijdens deze reis grote kans het 
fascinerende schouwspel mee  
te maken.

Serengeti en Ndutu
Het Serengeti National Park kan 
zonder twijfel worden gezien als 
het beroemdste wildpark ter 
wereld. In dit stukje ruig Afrika 
leven meer dan drie miljoen  
dieren waaronder de olifant,  
luipaard, leeuw en buffel. Gaat 
het om vogels, daarvan zijn er 
op de eindeloze vlaktes van de 

Serengeti maar liefst vijfhonderd 
verschillende soorten geteld. In 
de Ndutu Area, aan de buiten-
rand van de Serengeti, komt de 
Grote Trek tot stilstand en ver-
spreidt de kudde zich over de 
vlaktes, waardoor roofdieren 
hun slag kunnen slaan. Hier 
worden ook de kalveren geboren 
in januari en februari. Als de 
grasvlaktes half maart kaal-
gevreten zijn, trekken de eerste 
kuddes weer westwaarts. 

Ngorongoro Krater
Het is de naam ‘Ark van Noach’ 
die zeker tot de verbeelding 
spreekt. Deze eretitel krijgt de 
Ngorongoro Krater met recht, 
want het ecosysteem is werkelijk 
uniek. In dit paradijselijke stukje 
Tanzania leven onder andere 
neushoorns, olifanten, buffels en 

hyena’s. Het is de woonplaats 
van meer dan dertigduizend  
dieren. De krater is alleen al 
door de ligging bijzonder en  
niet voor niets uitgeroepen tot 
een werelderfgoed. 

Tropische stranden
Na dagen vol ontdekkingen 
waarbij het vaak nodig is vroeg 
op te staan, is het heerlijk bij-
komen op het exotische eiland 
Zanzibar, voor de kust van  
Tanzania. Het eiland spreekt tot 
de verbeelding. De hagelwitte 
stranden maken Zanzibar tot 
een ideale plaats om na een in -
spannende safari te ontspannen.

Meer informatie? Kruis op de ant-

woordkaart hokje 10 aan of mail  

‘reisaanbieding 10’ plus uw contact  - 

gegevens naar holidays@headoffice.nl.

Reisaanbieding
14-daagse privé-
safari inclusief 
strandverblijf op 
Zanzibar vanaf  
€ 3.275,- p.p.
Voor deze reis heeft Jambo Safari 
Club de locaties zo uitgekozen 
dat u de grootste kans heeft om 
zich te midden van de migratie te 
bevinden. Na de intensieve safari 
kunt u heerlijk ontspannen op 
het exotische eiland Zanzibar. 

De hoogtepunten
>  Lake Manyara.

>  Ngorongoro Krater.

>  Ndutu Area.

>  Serengeti.

>  Zanzibar.

Verblijf
U verblijft in goede vier- of 
vijfsterrenlodges of tented camps.

Reissom
Deze 14-daagse privésafari is  
te boeken vanaf € 3.275,- p.p.  
(bij 2 personen), exclusief inter-
nationale vluchten. Amsterdam-
Kilimanjaro, Dar es Salaam-
Amsterdam (beide te boeken 
vanaf 25.000 Award Miles).

Maatwerk
Met ruim 30 jaar ervaring kan 
Jambo Safari Club zich met recht 
een Afrikaspecialist noemen. 
Omdat Oost-Afrika over een 
oneindig aantal reismogelijkheden 
beschikt, kunnen wij reizen 
samenstellen die geheel op uw 
wensen zijn afgestemd. Informeert 
u bij onze Oost-Afrikaspecialisten 
naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Jambo Safari Club
Eekholt 40
1112 XH Diemen
Tel. (020) 201 27 40
js@jambo.nl
www.jambo.nl

Voor wie deelgenoot wil zijn van de jaarlijkse migratie 

van honderdduizenden gnoes en zebra’s in de Serengeti, 

is dit een ideale privérondreis. Na de intensieve safari is 

er geen betere plaats om de indrukken te verwerken dan 

op het tropische Zanzibar.

Na een intensieve 

safari is het heer-

lijk bijkomen  

op Zanzibar.

Een cheeta zoekt graag een hoger 

punt voor een beter uitzicht over  

de eindeloze vlaktes.

Ontelbare gnoes tot aan de horizon; 

een onuitwisbare ervaring!

Wildrijk en  
tropische 
stranden
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Hier vindt u alle Holidays-reizen overzichtelijk op één pagina. Met de antwoordkaart  
of per mail kunt u geheel vrijblijvend meer informatie opvragen over de reis van uw keus. 

Holidays 

Kaapstad en omstreken > p. 70

Ontdek de landschappelijke diversiteit van de 
Zuid-Afrikaanse Kaapprovincies. (code 02)

Actief in Suriname > p. 74

Tijdens deze reis ervaart u op een avontuurlijke 
manier de diversiteit van Suriname. (code 05)

Veelzijdig Ecuador > p. 78

Op reis langs koloniale steden, kleurrijke  
indianendorpjes en vulkanen. (code 08)

Van Sydney naar Brisbane > p. 68

Unieke plekken en accommodaties langs de 
oostkust van Australië. (code 01)

Griekse gastvrijheid > p. 72

Geniet van een heerlijke vakantie in het zuide-
lijkste puntje van de Peloponnesos. (code 04)

Het echte Zuid-Afrika > p. 76

Vind de balans tussen wildparken,  
wijngebieden en Kaapstad. (code 07)

Puur China > p. 71

Combineer het traditionele met het moderne 
China tijdens een luxe individuele reis. (code 03)

Op safari in Tanzania > p. 75

Een gezinsavontuur weg van de massa,  
midden in de natuur. (code 06)

Ideale mix > p. 79

Geniet van de stad én het strand tijdens een 
combinatiereis New York en Aruba. (code 09)

Privérondreis Tanzania > p. 80

Voor wie deelgenoot wil zijn van de jaarlijkse 
migratie van gnoes en zebra’s. (code 10)

Meer informatie? 
Vul de antwoordkaart in of stuur een mail.  
Scheur de antwoordkaart uit en geef hierop aan over welke 

reisaanbieding(en) u meer informatie wilt ontvangen of mail de code van 

de reis aanbieding(en) naar holidays@headoffice.nl. Uiteraard ontvangt  

u die informatie geheel vrijblijvend. U kunt reageren tot en met 11 maart 

2016. De informatie krijgt u zo snel mogelijk thuisgestuurd.

Get the full story at visitnorway.com

With wide slopes, English speaking instructors and some 

of the best snow conditions in Europe, a skiing holiday in 

Norway is an uplifting experience for the whole family.

Ola Matsson
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