N

E

D

E

R

L

A

N

N

D

E

D

E

R

L

A

N

D

N

E

D

E

R

L

A

N

D

lifestylemagazine

lifestylemagazine

NO 10

TALKIES
TERRAS VAN
HET JAAR

VOLGENS

OLCAY

VICTORIA
KOBLENKO

EEUW

‘NIKS FORCEREN
IS MIJN MANTRA
GEWORDEN’

in een nieuw jasje

NEW YORK life
BY

SOCIAL MEDIA FENOMEEN

Claartje Rose

SOUFIANE
TOUZANI

VAN AANDOENING NAAR
MILJOENENBUSINESS

Met

LEONTINE
BORSATO
NAAR

DE zonnige
RECEPTEN
VAN

YVON
JASPERS

‘Koken is meditatie
voor me’

ISA
HOES

RECEPTEN &

FASHION | JEWELS | LIFESTYLE | BEAUTY

08

ZWITSERLAND

RAIL AWAY
M A N G A Z I N E

|

FASHION ISSUE

| HOT OR NOT
FASHION TRENDS | WE
CLASSICS: DR. MARTENS EN
CARTIER TANK | DE PEACOCK PARADE VAN PITTI UOMO
RISE OF THE RUSSIANS INSTAGRAMMODELLEN IN OPKOMST

RETRAITE 2.0 WELLNESS EN PSYCHOLOGIE OP IBIZA

KEUKENHACKS

06
BP

OVER OUDER
WORDEN EN DE
OVERGANG

ANNA NOOSHIN

MOUNIRS FAVO

BP

SE11 Talkies XL x OMEGA 220 x 280 (3 mm).indd 1

The Seamaster Diver 300M will
take you from the bottom of the
sea, to the centre of attention
and to the top of the world.
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JUNI/JULI
2018 €6,95

SEAMASTER DIVER 300M
MASTER CHRONOMETER
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THE
TALKIES
LIFESTYLE
PLATFORM
Talkies Magazine is the leading lifestyle magazine in The
Netherlands for more than 25 years, for everyone who
loves quality in life! The main topics are lifestyle, fashion,
beauty, culinary, travel, body, mind & soul and parties.
Our June issue is traditionally the Talkies Terrace Special.
This special will be launched at the winning terrace
of that year during the famous event ‘Talkies Terrace
Award’. From 2014 we also bring TalkiesMAN magazine
(www.TalkiesMAN.nl). Our interactive websites together
with our social media channels Facebook, Instagram @
talkiesmagazinenl and @talkiesmannl and lifestyle events
make Talkies Magazine NL the leading lifestyle platform
in the Netherlands.

TARGET GROUP
The Talkies readers are men and women in the age group 29-49.
Highly educated, PROSPEROUS (A - B1) and socially conscious.
DUAL EARNERS, WITH A FAMILY OR HAPPY SINGLES.
The Talkies reader is ambitious, likes to travel, reads literature
and is interested in the quality of life and innovations in the field
of lifestyle.
CIRCULATION AND DISTRIBUTION
Talkies magazine has a circulation of 50.000 copies, the Talkies
TERRACE SPECIAL (June/July) has a circulation of 85.000
copies. Distribution includes PAID SUBSCRIPTIONS, SALES
in bookstores, AKO, Bruna, Primera, Albert Heijn XL and
department stores in The Netherlands. Also ALTERNATIVE
DISTRIBUTION through private clinics, 5 and 4 star hotels,
notary offices and law firms.
branded content
Become a partner of Talkies! Advertising in Talkies Magazine
is accompanied by an enthusiastic team of editors who think in
terms of CREATIVE editorial input for your brand, ONLINE
REPORTS and spreading your message through SOCIAL
MEDIA AND BRANDED CONTENT.
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EEN LUXE
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VAN 60 dagen

SUSHISAMBA

TALKIES
TERRAS VAN
HET JAAR
TERRAS

The perfect start of the summer? That’s our famous
Talkies Terrace Special including Terrace Guide! This
guide is packed with the June/July edition of Talkies
Magazine NL which will be available in stores from
Friday 5 June. This Terrace Special is promoted extra
through the in-store media campaigns in areas as
AKO, Bruna, Primera and de Bijenkorf. The guide
also brings a festival calendar and everything you
want to know about food, fashion & music festivals.
With interviews and must knows, haves and do’s this
summer.
PUBLICATION DATE:
5 june 2020

TERRAS
SPECIAL
INCLUSIEF
GUIDE!
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lifestyle

TERRAS VAN HET JAAR 2018 - SUSHISAMBA AMSTERDAM
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OVERGANG
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FROM THE START IN 2014, TALKIESMAN HAS BEEN THE LEADING LIFESTYLE
MAGAZINE FOR THE MODERN AND CONSCIOUS MAN. TALKIESMAN INFORMS AND
INSPIRES THE DUTCH MAN IN THE FIELD OF QUALITY LIFESTYLE, WITH TOPICS AS
CARS, WATCHES, CULINARY, HEALTH, INTERVIEWS, TRAVEL AND FASHION. THE
MAGAZINE IS PUBLISHED EVERY SPRING AND AUTUMN AND IS ALSO A PARTNER OF
THE EXCLUSIVE GENTS DRINK IN STUDIO CM AT THE ZUIDAS IN AMSTERDAM.

EDITION:
50.000
COPIES
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CONTRIBUTORS
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TALKIES MAGAZINE WORKS CLOSELY WITH
INFLUENCERS, CELEBRITIES, PROMINENT FIGURES AND
DECISION MAKERS IN THE FIELD OF TRAVEL, FASHION,
LIFESTYLE, BEAUTY, EVENTS AND MORE.

Karin barnhoorn
Travel contributor

janine kho
kids contributor

Mounir toub
F&B contributor

TEKST
Mounir
Toub
FOTOGRAFIE
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hou je van koken?
lonneke:

‘ja,

+

ik hou heel erg van

+
+

voor mijn mannen. ik heb een

k o o k b o e k k o o p t i c m a a r d e l a at s t e

151

pa a r j a a r h e b i k d e r u s t n i e t m e e r
om echt uitgebreid te koken voor

+

familie en vrienden. vroeger deed

i k d at r e g e l m at i g , d a n t r o k i k e e n

+

dag uit om recepten te kiezen, een
dag om inkopen te doen en een

+

+

4 VRAGEN AAN LONNEKE
NOOTEBOOM

koken! ik kook bijna elke dag,

dag om de hele dag in de keuken
t e s ta a n

–

vaak een dag voor het

daadwerkelijke diner. ik ben van

h e t t o ta a l p l a at j e : k n a p p e b o r d e n ,

TALKIDS

k n a p a a n g e k l e d e ta f e l , k n a p d i n e r .
het oog wil heel veel, maar het

m o e t n at u u r l i j k w e l l e k k e r z i j n . ’

een mespunt het merg eruit. Klop de slagroom stijf. Schep de hangop
uit de theedoek in een kom en roer los. Spatel vanillemerg, vanilleextract en de slagroom erdoor.

wat k o o k j e h e t l i e f s t ?

FABULOUS MOM JANINE KHO, FOUNDER VAN
PRETAPREGNANT.COM, THE-MOM.COM, THE-DAD.
COM EN PRÊT À PREGNANT TV, GEEFT JE ALLE INS
EN OUTS IN DEZE TALKIDS-RUBRIEK. OM OOK DE
ALLERKLEINSTEN VAN HUN DOSIS
LIFESTYLE TE VOORZIEN!

‘ik

ben gek op thaise, oosterse

gerechten met veel koriander.

ik ben absoluut geen hollandsek o s t k o k e r , d at v i n d i k s a a i . i k

eet bijna geen carbs, dus geen
a a r d a p p e l e n , pa s ta

–

MUNTOLIE
Pluk de muntbladeren van de stelen. Kook de muntbladeren 20 seconden in kokend water, giet af en laat op een zeef uitlekken. Draai in de
keukenmachine de uitgelekte en nog beetje warme muntbladeren
helemaal fijn en giet straalsgewijs de druivenpitolie toe. Voeg zout toe

erg want

i k b e n g é k o p i ta l i a a n s

–

r i j s t,

brood… ik hou erg van groenten

o p d i v e r s e m a n i e r e n k l a a r g e m a a k t,
i n c o m b i n at i e m e t v l e e s e n v i s . e n

dan met een oosters tintje. wakker
maken kun je me voor goede sushi

VIDA+JUNE

TEKST EN FOTOGRAFIE
Karin Barnhoorn

CRUISE

en sashimi, anytime, anywhere.’

Het Nederlandse twinning-merk VIDA+JUNE heeft een fantastische
capsulecollectie gelanceerd in samenwerking met styliste Lizet Greve.
Founder en designer Charise Rozenbeek wist meteen dat Lizet de perfecte match zou zijn voor deze speciale collectie. De collectie is geïnspireerd
op Lizets persoonlijke stijl en het eindresultaat is een combinatie van
prachtige romantische looks met lange bohojurken en stoere looks met
leopard-broekjes en tie-dye flares. Sommige items zijn geheel unisex, dus
je kunt zowel twinnen met dochter als zoon.
VIDAJUNE.COM

DE SHORT VOOR
KLEINE MISTERS

Mannen genieten de warme dagen al stijlvol in de perfecte
korte broek van MR MARVIS. Dit voorjaar stort het
Amsterdamse merk zich, met de introductie van JR MARVIS,
ook op de klein(st)e telg van de familie. JR MARVIS is de
nieuwe musthave voor alle avontuurlijke junior misters. De
kick-off van de collectie bestaat uit elf zomerse kleuren. Ook
deze shorts worden in Portugal met de hand gemaakt. Het
stretchkatoen maakt het een heerlijke broek voor alle denkbare
denkbare momenten – van school tot vakantie. Bovendien zien
de shorts er ook nog eens stoer uit. €49
MRMARVIS.COM

WARM ONTVANGST IN DE HAVEN VAN PUERTO PRINCESA

150

+
+

IS CRUISEN HET NIEUWE ZWART? ONZE TRAVEL EDITOR KARIN BARNHOORN
STAPT MET EEN HOOFD VOL VOOROORDELEN (BEJAARDE AMERIKANEN, TE
VEEL ETEN, TE VEEL ENTERTAINMENT EN OH HORROR: GROEPSEXCURSIES)
VOOR TALKIES DE LOOPPLANK OP VAN HET ÜBERLUXE CRUISESCHIP
SILVERMUSE VOOR EEN VARENDE REIS VAN HONG KONG NAAR SINGAPORE.
OF ZE NU CRUISEVERSLAAFDE IS, LEES JE HIER.

+

KOKEN
MET
STERREN

HOODIE

Deze zomer lanceert The Mom Collection een ware musthave... The
Mom Hoodie. Deze superzachte
sweater met capuchon stijl je heel
makkelijk met iedere outfit. Maar
daarnaast is hij in een maatje groter
ook heerlijk om een avond op de
bank te hangen met manlief voor
een Netflixdate als de kids op bed
liggen! De hoodie is verkrijgbaar in
verschillende kleuren en is ook een
topcadeau. €89,95
THEMOM-COLLECTION.COM

HOE BEVALT HET MOEDERSCHAP?
‘Alsof je elke dag in een trein zit met heel veel
haltes. Bij de ene stap je met plezier uit en bij de
ander blijf je liever even zitten, haha. Alle gekheid op een stokje, het is het meest bijzondere
wat er is. Overweldigend, beangstigend, ongeloofwaardig, maar vooral puur geluk wat het
met zich meebrengt.’
IS HET WAT JE ERVAN VERWACHT
HAD?
‘Ik had geen verwachtingen. Ik had alleen maar
heel veel liefde in mij en dat heeft zich
vermenigvuldigd.’
WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN
MOEDER ZIJN?
‘Hoewel ik soms het “ge-mamaaaaa” niet meer
kan aanhoren, blijft dat toch wel het meest
onwerkelijke. Dat ik verantwoordelijk ben voor
hen en zij afhankelijk van mij. Eng, maar nog
enger als ik ze straks moet gaan loslaten. Iets
waar ik nog lang niet klaar voor ben. Ik weet
ook niet wie dat heeft verzonnen, dat
loslaten?!’
WAT VALT JE TEGEN?
‘Tegen is een groot woord, maar het altijd aanstaan is af en toe echt wel pittig. Het rekening

w at i s j e g u i lt y p l e a s u r e o p h e t
gebied van eten?

‘chocolade

en wijn. als ik mijn

hele leven nog maar één ding zou
mogen eten waar ik niet dik van
zou worden kies ik voor chocolade

INGREDIËNTEN

en dan ook alles met chocolade.
koekjes, repen, bonbons… alles

roodfruitsoepje

wat m e t c h o c o l a d e t e m a k e n h e e f t

FAYE BÓNÉ

zou ik het ook vreselijk vinden als
ik geen wijn meer mocht drinken.
w i j n d r i n k i k d a n o o k r e g e l m at i g
maar ik probeer wel rekening te
houden met mijn chocolade-inname.

w o o n p l a at s a l m e r e
werk

moeder van dyem

e n d at w i l i k g r a a g z o h o u d e n ,

(8), maez (1) en stiefdochter tyra (13)

WAT VOOR MOEDER BEN JE?
‘Streng, maar rechtvaardig en daardoor af en toe
wel onzeker of ze mij wel leuk en lief vinden. Ik
leef voor mijn meisjes en alles wat ik doe, doe ik
voor hen. Hopelijk weten en voelen ze dat.’
HOE COMBINEER JE WERK MET HET
MOEDERSCHAP?
‘Ik werk drie dagen in de week op kantoor en
dan zijn zij naar school, de crèche of naar oma.
De andere dagen ben ik vrij en werk ik als ze op

bed liggen. Ik heb plezier in mijn werk, maar
mijn meisjes staan altijd op nummer één. Als ik
afspraken inplan zorg ik er altijd voor dat ik of
ervoor of daarna tijd met ze heb en lukt dat niet,
dan verzet ik de afspraak.’
OP WELKE MANIER HEEFT HET
MOEDERSCHAP JE VERANDERD?
‘Zij leren mij zoveel over mijzelf. Zij zijn in feite
mijn spiegel. Ik ben me enorm bewust van mijn
eigen groei als persoon, vrouw, moeder en
vriendin. Of dat nu te maken heeft met het stilstaan bij sommige dingen of dat ik me juist moet
inhouden op momenten. Ik leer elke dag.
Ontzettend bijzonder. En mooi.’

hangop met vanille

ik ben net twaalf kilo afgevallen

f i n a n c e a d m i n i s t r at o r b i j z a r a e n c o n t e n t c r e at o r

houden met en accepteren dat jijzelf hooguit op
nummer twee staat. Ja, maar goed, je krijgt er
veel voor terug he, haha.’

400 g aardbeien
100 g frambozen
¼ st banaan
1 e l r o z e n wat e r

v i n d i k n i e t t e w e e r s ta a n . v e r d e r

1

haha!’

BEREIDING

ROODFRUITSOEP
voor 4 personen

MOUNIR TOUB HEEFT IN VERSCHILLENDE
RESTAURANTS IN HET ZUIDEN VAN HET LAND
GEWERKT. HIJ IS KOOKDOCENT, WEET ZIJN WEG
IN DE PROFESSIONELE KEUKEN FEILLOOS TE
VINDEN EN HEEFT ZIJN EIGEN TV-PROGRAMMA’S
BIJ 24KITCHEN. VOOR DEZE FASHIONEDITIE
KOOKT MOUNIR DE STERREN VAN DE HEMEL BIJ
‘ONZE’ LONNEKE NOOTEBOOM THUIS!

ROODFRUITSOEPJE
Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en laat op een
papier uitlekken. Controleer de frambozen of ze goed zijn
en vrij van schimmel. Halveer de banaan en pel een halve
banaan. Blender alles fijn in de blender en voeg 1 eetlepel
rozenwater toe.

2

‘mijn

1½

l yoghurt

st vanillestok

tl vanille-extract
muntolie

wat i s j e l i e v e l i n g s r e s ta u r a n t ?
u lt i e m e l i e v e l i n g s r e s ta u r a n t

150

is het gebaar in antwerpen. het is
e e n l u n c h r e s ta u r a n t i n e e n h a n s
en grietje-huisje in de kruidentuin

40

g munt

ml druivenpitolie

1

g zout

opmaak dessert

in antwerpen centrum. het is

munttopjes

m e g a k l e i n , s c h at t i g e n k l a s s i e k ;

gebakken hazelnoten

z i lv e r e n b e s t e k , w i t ta f e l l i n n e n e n

rood fruit naar keus en

roger ten damme kookt de sterren

afhankelijk van seizoen

van de hemel. beloof me, eet er

d e s t e a k ta r ta a r , j e h e b t o p d i e
m a n i e r n o g n o o i t e e n s t e a k ta r ta a r

gegeten. en roger is vooral
beroemd om zijn desserts die o

HANGOP MET VANILLE
Breng de groentebouillon met de saffraandraadjes aan de
kook. Bekleed een zeef met een vochtige, schone theedoek
en hang in een diepe kom. Schenk de yoghurt erin, dek af en
zet 8 uur in de koelkast, zodat het vocht uit de yoghurt kan
lekken. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met

m o o i z i j n , d at j e z e e i g e n l i j k n i e t
durft op te eten. de vibe is ook
geweldig

–

chic-klassiek en een

b e e t j e t u t t i g m a a r w e l s t i j lv o l .
m a a r n e e m w e l d e t i j d a l s j e g a at
je luncht er niet in een uurtje
r e s e r v e e r , h e t i s a lt i j d v o l . ’

–

–
en

cheftoub
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De zomer komt eraan en dat
betekent voor dit seizoen: alles
mag meer. We zien heel veel
kleur op de catwalk; veel koraaltinten en felroze tinten. Koraal
is het helemaal! Deze zomer zal
het straatbeeld dus oranjeroze
kleuren, en wij zijn fan. Verder
zien we ook veel metallic, en
dan zie je vooral een glansje op
de lippen. Voor de daredevils
onder ons!

+
+
+
+
+

+
+

+

CHANTAL
BLES
LONNEKE NOOTEBOOM DEELT
IN TALKIES HAAR FASHION
FINDS. ZE IS AL TWINTIG
JAAR STYLIST EN PERSONAL
SHOPPER VAN VERSCHILLENDE
BN’ERS EN GEEFT OOK
STYLINGWORKSHOPS. IN DEZE
RUBRIEK NEEMT LONNEKE
EEN KIJKJE IN DE KAST VAN
INSPIRERENDE VROUWEN.
WELKE ITEMS ZIJN FAVORIET
EN HEBBEN EEN BIJZONDER
VERHAAL? DIT KEER GAAN WE
MET LONNEKE OP BEZOEK BIJ
STYLISTE CHANTAL BLES.
TEKST
Lonneke Nooteboom
FOTOGRAFIE
Marinke Davelaar

1 ‘Ik was een jaar of twintig, verdiende al best wat geld, was
vrijgezel, niemand zei wat ik wel of niet mocht… Ik kocht toen
mijn eerste Hermès-shawl en toen dacht ik dat ik er best wel
gelijk meer kon kopen, haha! Ik vind de prints zo waanzinnig.
De shawls die ik niet zoveel draag heb ik in laten lijsten. Die
hangen door het huis. Zo draag ik ze toch bij me.’
2 ‘Robert en ik hadden onze derde date; hij had me als verrassing mee naar Parijs genomen. Als je net verliefd bent doe je
alles net even in het kwadraat, en daar waren wij heel goed in
haha. We gingen naar de Gucciwinkel en daar zag ik zulke toffe
bronskleurige pumps staan! Ik vond ze geweldig en wilde ze
kopen. Ik keek op het prijskaartje en zag dat ze 750 euro waren.
Maar goed, we vonden ze zo mooi dat ik achteraan sloot bij de
kassa, Robert was even buiten aan het telefoneren. Ik stond in
een enorm lange rij voor de kassa, was eindelijk aan de beurt.

“1750 euro alstublieft”, zei de kassadame. Al die mensen in de
rij keken me aan, ik wilde me niet laten kennen en toen heb ik
afgerekend. Ik liep naar buiten en durfde het ook nog niet eerlijk tegen Robert te zeggen. De hele dag voelde ik me er rot over,
gelukkig heb ik ze veel gedragen en uiteindelijk heb ik het ‘m
wel verteld hoor, haha! De rode limited edition Chaneltas kreeg
ik van Robert in Monaco. Ik zag ‘m in de etalage en was meteen
verliefd. Er hing natuurlijk een aardig prijskaartje aan. Ik twijfelde over de aankoop, dus toen zijn we een rondje gaan lopen,
hebben we een koffietje gedronken en zijn we ‘m toch maar wel
gaan halen. De gouden Chanelketting heb ik laatst van mijn
moeder gekregen. De Choices by DL-ring is de eerste ring die
ik van Robert heb gekregen, op Ibiza. Ik dacht eerst dat hij me
ten huwelijk ging vragen, maar we waren nog maar een half jaar
samen. Ik ben er zo blij mee, ik vind Debora's collectie geweldig. Omdat je ze kunt combineren met al die kleuren draag ik

2

chantalbles

FOTOGRAFIE
Louis Vuitton

+
+

+

MARION VAN
ZUTPHEN

marion van zutphen is weddingplanner
en organiseert de mooiste persoonlijke
bruiloften op ibiza.

W AT I S J O U W B E L A N G R I J K S T E
BEAUTYRITUEEL?
marion: ‘ik probeer zo gezond en fit
m o g e l i j k t e l e v e n d o o r h e e l r e g e l m at i g
te sporten, vooral vers te eten, veel
wat e r t e d r i n k e n e n m a a n d e l i j k s d e
schoonheidsspecialiste te bezoeken.

all about hair

3X HAARTRENDS

1. Vanilleblond
Veelvuldig gezien op de catwalk: de koele, beige-achtige
vanilletint voor je haarkleur
met een donkere aanzet.
4

h i e r n a a s t d o e i k s i n d s e e n pa a r m a a n d e n
iedere ochtend na het douchen trouw

“face

sculpting” om de gezichtshuid

zo goed mogelijk in conditie te
houden. daarna volgt mijn dagcrème

en tenslotte de eyeliner, mascara en

werk ik mijn nagels bij, het is een vast
belangrijk om er goed verzorgd uit te

zien, ook op dagen wanneer ik alleen in
mijn kantoor aan huis werk.’

H O E B E R E I D J I J J E A LT I J D V O O R
ALS JE ALS WEDDINGPLANNER EEN
HUWELIJK HEBT?
‘eigenlijk doe ik niet heel veel anders
dan op andere dagen, want ik wil er
a lt i j d g o e d v e r z o r g d u i t z i e n . t i j d e n s e e n
lippenbalsem en handcrème bij me. het

3 ‘Het gouden Dolce & Gabbana-jasje is het eerste
item wat ik kocht wat heel kostbaar was, en wat ik
nog steeds draag. Het is best een heftig jasje, maar de
driekwartmouwen zijn zo mooi. Ik vind het een
supercool jasje en die gaat nooit weg.’

drinken schiet er namelijk nog weleens

4 ‘In dit Elisabetta Franchi-jurkje ben ik ten huwelijk gevraagd in Parijs. Robert en mijn moeder hadden samen mijn koffer ingepakt, ik wist helemaal
niet waar ik naartoe zou gaan en wat er ging gebeuren, en daar zat dit jurkje in. Ik denk dat ik ‘m ooit
ga inlijsten. Het is ook het merk wat mijn ouders
hier in de Benelux voeren waar ik ontzettend trots
op ben.’
5 ‘Ik heb veel armbanden met onze namen en
geboortedata van onze kinderen. Mijn ouders hebben bij beide geboortes een armband van Bodes &
Bode laten maken. Debora Leeser heeft ook een persoonlijke armband met de namen erin voor mij
gemaakt. We hebben staan janken toen ze ‘m gaf
omdat zij er zo voor mij is geweest in de zware periodes. Dit is de bezegeling van onze vriendschap. De
gekleurde klavertjesarmband heb ik van Robert

bij in, waardoor lippen en handen

6

5

gekregen bij mijn eerste zwangerschap die
toen niet goed is afgelopen… Het gouden
touwtje met klavertje vier heb ik laten
maken voor al mijn vriendinnetjes die er
zo zijn geweest voor mij. Ik ben gezegend
met een grote vriendinnengroep die mij
er ook echt doorheen heeft getrokken.
Onze groepsapp was mijn dagboek waarin ik alles kwijt kon. Zij reageerden er
altijd zo mooi op en zijn er dag en nacht
voor mij geweest. De ketting met de klavertjes vier met diamantjes erin heeft mijn
moeder ooit voor me laten maken toen
het niet lukte in verwachting te raken. Ik
was heel erg down en wist allemaal niet
meer zo goed wat ik wilde in het leven.
Toen had ze deze laten maken; een grote
ketting voor geluk en het kleine kettinkje

dat ik ooit weer zwanger zou raken. Ik droeg ‘m
nog geen drie maanden en ik was zwanger –
het kan toeval zijn maar het betekent voor mij
heel veel. De andere ketting heb ik ook van
mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag.
Het is een antieken zwarte onyxharthanger met
robijntjes en pareltjes erin, van Lyppens Juwelier. In de hanger zit een fotootje van Jada en
Josh.’
6 ‘Het was het eerste seizoen van “The Voice of
Holland”, alles was nieuw en spannend, iedereen sprong in het diepe en daar mocht ook ik
getuige van zijn. Swarvoski was hoofdsponsor
van het programma. Ik mocht naar Parijs naar
het hoofdkantoor om de eigenaresse te ontmoeten en een aantal outfits te customizen,
waaronder dit vintage military jacket. Ik draag
‘m best veel, ook als jurkje met een riem eromheen. Dit zou ik ook nooit wegdoen want het
was het eerste seizoen van “The Voice” waar ik
veel aan te danken heb.’
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makkelijk droog worden. mijn haren
steek ik het liefste op voorafgaande
a a n e e n b r u i l o f t, w a n t d a n w e e t i k

snelle touch-up

z e k e r d at h e t d e r e s t va n d e d a g g o e d

WHAT THE FRECK!

Sproeten zijn hot! De LA-based founder van Freck, Remi, vindt sproetjes cool,
altijd al gevonden. Vaak kreeg ze de reactie dat men sproetjes liever verborg in
plaats van er trots op te zijn. Met een missie om het tegendeel te bewijzen,
startte ze Freck: Een miniproduct waarmee je op een makkelijke en natuurlijke
manier 'frecks for a day' maakt, sproetjes bijtekent en/of accentueert. Binnen
no-time een hit. De 1,35ml Freck komt in één natuurlijke kleur waarbij je zelf
makkelijk de intensiteit kunt bepalen. Dubbel winnen: Freck is vegan, clean én
cruelty free. Hoe lang ze blijven zitten? Je kunt er wel mee sporten, maar een
baantje trekken in het zwembad is op een schaal van 1 tot 10 toch wel een 1.
€19

b l i j f t z i t t e n . z e k e r o m d at m i j n h a r e n

i e t s k r u l l e n w i l d at i n wa r m e g e b i e d e n ,

2. Krul
Heel veel krul. Geen strakke
Hollywoodslag, maar nonchalante krullenbossen inclusief
pluis en veel volume.

zoals op ibiza, nog wel eens lastig

zijn en gaan krullen een eigen leven
leiden. opsteken werkt dan het beste.
verder heb ik het mijzelf aangeleerd
niet meer een hele bruiloftsdag op
h a k k e n t e l o p e n , i e t s wat i k d e e e r s t e

jaren nog wel deed. tijdens de opbouw
draag ik makkelijke kleding en schoenen
e n k o r t v o o r d at h e t f e e s t b e g i n t e n d e
g a s t e n w o r d e n o n t va n g e n t r e k i k pa s
mijn jurkje en hakken aan. ik zal nooit
in een lange broek op een bruiloft
v e r s c h i j n e n , m a a r a lt i j d i n e e n j u r k . ’

W AT I S D E G R O O T S T E
BEAUTYBLUNDER DIE JE OOIT HEBT
MEEGEMAAKT OP EEN HUWELIJK?
‘van mijn bruidjes zou ik het eerlijk

THECOUCOUCLUB.COM

g e z e g d n i e t w e t e n , d i e z i e n e r a lt i j d
p r a c h t i g u i t. z e l f h e b i k o o i t i n d e

ochtend van een bruiloft tijdens een
fikse regenbui toch het een en ander
moeten voorbereiden buiten. uitgerekend

3. Volume
Volume dus! We zijn helemaal
terug naar zoveel jaren geleden.
‘Big hair’ is helemaal hot deze
zomer.

1

+

2

+

3

die dag had ik geen haardroger bij me
m e t a l s g e v o l g d at i k d e h e l e d a g n e t
iets teveel krullen had naar mijn zin.
waarschijnlijk is het anderen helemaal
niet opgevallen, maar ik voelde me er
zelf niet helemaal prettig bij. sinds

die dag zorg ik er wel voor bij mindere
weersvoorspellingen of vochtig weer
een haardroger bij me te hebben.’

89
+
+
+
+
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MUST
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Colorescience Bronzing
Perfector €54,25

ritueel iedere ochtend. ik vind het heel

bruiloft heb ik wel als extra een goede

ze bijna elke dag, je kunt ze blijven sparen. Ik zit nu
op twaalf stenen, dus deze kan ik straks mooi doorgeven aan Jada.’

FIDAN
EKIZ

fidanekiz
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the single market’ zijn. Wel in onze
dinnen nog altijd aan uitspraken en scècorrespondent voor rtl nieuws
wensen, niet altijd in onze keuzes. De
nes van de vrouwen uit de serie.
e n d e g p d - b l a d e n i n i s ta n b u l .
o
o
k
w
e
r
k
t
e
z
e
a
l
s
r
e
d
a
c
t
e
u
r
b
i
j
onzekerheid kan nog net zo gemeen en
Tijdloos. Grappig is dat ik steeds meer
‘ pa u w e n w i t t e m a n ’ . z e i s
onverwachts komen opzetten als jaren
herken in Samantha, de oudste van de
r e g e l m at i g ta f e l d a m e b i j ‘ d e
wereld draait door’ en
terug. Echt, kinderachtiger wordt het
groep, met wie ik me voorheen nooit
c o l u m n i Door
s t haar
v obesloot
o r ikhope een
t dag
a dom
, mijn
v rlange
i j haren eraf te laten knippen. Ik heb er geen
seconde over getwijfeld. Ze is mooi, slim, heeft een buitenlandse achtergrond
zoals ik éngesprek
ze
niet.net Een
tussen twee vriendinidentificeerde. Samantha wordt nauwen e d e r l a n d e n ta l k i e s ! i n 2009
was televisiepresentatrice. Dat wilde ik ook wel allemaal. Met een portretfoto van haar die ik
m a a k t e uitfde
i dtelevisiegids
a n d ehad v
i j f d wandelde
e l i g eik moedwillig de kapper nen:
gescheurd,
binnen. Het
kapsel appt
mis‘Hij
al een hele dag niks terug.’
lijks ouder gedurende alle seizoenen
d o c u m e n lukte.
t a iIkrleek
e sope Art
r iGarfunkel,
e ‘ v euit
e zijn
r btijd
o met
o tSimon. Nee, zo zag mijn idool Kristina Bozilovic er niet uit. Ik was niet de enige die haar bewonderde bij TMF Nederland/MTV.
Ze
was
‘Luister:
zodra
hij
wat laat horen, plak jij
van SATC. Mijn vriendinnen en ik wel.
n a a r h o een
l lrolmodel
a n d ’voorvveel
oo
r
d
e
v
a
r
a
meisjes met een etnische achtergrond. Ik behoor tot de tweede generaEén
ze niet
o v e r e mtie
i gTurken
r a tiniNederland.
everh
a die
l ezichzelf
n vmoest
a n bewijzen. Eerst aan onze
erouders,
eenzodatdag
extra aan vast. Gewoon alles
Seizoenen komen en gaan. Blaadjes valzouden terugkeren naar het land van herkomst. Dan aan de maatschappij. De sky was de limit
turkse gezinnen. hiermee won
toen. Zo onzeker als we ons voelden, zo groot was ook de drang om te presteren. Kristina, met
Fidan winEkiz (1976) is journalist en documentairemaal
twee
keer.
’
‘Serieus?
Ik ben hier
len van de bomen, harde en zachte
z i j d evoore r a Servische
s m u souders,
e uliet
ro
ed
a a
w a ris.dWie op televisie kwam had het gemaakt in
onsmzien
dati alles
mogelijk
maker. Ze was onder andere correspondent
RTL Nieuws en de GPD-bladen in Istanbul. Ook
ouders.
Dan
eens arts of advocaat te worden. Zo’n beetje
n r o Ze
t t e rdit
d land,
a mvolgens
s e onze
per
spr
i jhoefde
s . jeoniet
ok
werkte ze
als redacteur bij ‘Pauw eneWitteman’.
echt te oud voor. He is just not that into
ters komen en gaan, zomers breken
aan.
de droom van iedere gastarbeider voor zijn kind.
is regelmatig tafeldame bij ‘De Wereld Draait Door’
de do
en columnist voor het AD, Vrij Nederland
en c u m e n t a i r e s ‘ i k z i e e e n
Talkies! In 2009 maakte Fidan de vijfdelige docume.
’ ‘Doe gewoon
wat ik je zeg!’
Niets blijft hetzelfde.
om correspondent
te
mentaireserie ‘Veerboot naar Holland’
v e r rvoor
e de
r e i sMijn
’ , ouders
‘ a lbegrepen
l e s er
k dan
o mook
t niks
g ovane toen
d ?ik’ Nederland verliet

FIDAN
EKIZ

+

3
1

+

fidan ekiz
Lifestyle contributor

2

Chanel Les Beiges Eau de Teint
Medium €60

3

Rouge G de Guerlain €33

+

+
+
+
+
+

VARA over emigratieverhalen van Turkse gezinnen.
worden in Turkije. Zij waren daar immers vertrokken om hier een beter bestaan op te bouwen.
Hiermee won zij de Erasmus EuroMedia Award
e n en d e Toen
p eiknna een paar
h ejaar
t naast
z wdeakranten
a r dook voor RTL Nieuws ging werken, konden ze hun
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Zwaard’ (genomineerd voor de Tegel) zijn van haar
was het begin van mijn televisiewerk.
Bij het terugkijken van een paar afleveEen goede vriendin flirt al een tijdje
hand. met
z i j n de vbuis.
a nHet h
aar hand.
Jaren later werd ik door Talkies Magazine Nederland benaderd over het
Turkse kookboek
dat
ringen,
kreeg
ik een oude maar gouden
een jongere man. Hij is betrouwbaar,
‘IK LEEK OP ART
ik had geschreven. Ik had toen nog geen idee dat Kristina daar hoofdredacteur is. Totdat ik
GARFUNKEL,
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op
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mailbox
aantrof.
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ik
een
oude
geliefde
teruggevontip had
mee
van Carrie. Deze is al net zo
lief, attent. Zeg maar alles wat je van een
den. In het echt bleek ze nog leuker. Charmant, bloedmooi, oprecht, ongelofelijk geestig, vrienUIT ZIJN TIJD MET
delijk, een echte zakenvrouw, en ze heeft godzijdank nog hetzelfdetijdloos
elegante kapsel.als
Weer de serie zelf: ‘Sometimes we
man zou willen, maar niet waardeert
SIMON. NEE, ZO
opende ze, zonder het te beseffen, een deur voor mij. Of ik een column voor Talkies wilde
ZAG MIJN IDOOL
schrijven. ‘Het is een eer’, antwoordde ik. Ik werd er oprecht vrolijk van. Ondanks dat ik jarenneed to stop analyzing the past, stop planning the future, stop
wanneer je het hebt. Voor de SATC-kenners:
deze man heet
lang tot in mijn nek in het harde nieuws zit, snakte ik er al heel lang naar om als journalist ook
KRISTINA
in de wereld van lifestyle te stappen. Inspiratie voor het leven. Van journalisten wordt verwacht
figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what
Aiden. Wij vallen op mister Big,BOZILOVIC
de (emotioneel) onbereikbare,
dat ze dagelijks het liefst alle landelijke kranten tot zich nemen bij de koffie. Best deprimerend.
Bij mij bestond en bestaat het ontbijt uit koffie en magazines. Ik verslind ze.
ER met
NIET
we want, and just see what happens.’ Amen.
foute man. Nátúúrlijk zijn ‘wij’ niet
z’nUIT’
allen. En toch. Mijn
Wij vieren in 2019 het 25-jarig jubileum van Talkies. Voor mij hét moment om mijn persoonvriendin in elk geval zeker niet. Tot onlangs dus. Ken je die aflelijke verhaal met Kristina eindelijk te kunnen delen. Iemand die veel heeft betekend voor een
generatie jonge vrouwen. Een succesvolle inspirerende vrouw die naast een prachtig gezin ook
vering waarin Samantha in de lift stapt met Richard (steenrijk,
nog eens een prachtigLiefs,
blad leidt. Eén waar ik met veel plezier onderdeel van ben.
fidanekiz
Liefs,
fout en aantrekkelijk) waarin ze voordat
de deuren dichtgaan
Fidan
Fidan

WEBSITE

Thousands of visitors know the websites TALKIESMAGAZINE.NL
and TALKIESMAN.NL. They are an extension of the magazine and
a SOURCE OF LIFESTYLE information. Here you will find general
information, films, documentaries, behind the scenes footage,
photo diaries, interviews, mail & win offers, tips and more! Through
the INTEGRATED SOCIAL MEDIA visitors can like, share
and comment on the content of the website.

INSTAGRAM

FACEBOOK

TALKIES
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FOR THE
VIDEO

25 juni 2020

TALKIES
TERRACE AWARD

The kick off of the summer? That is the annual Talkies Terrace Award. Every year we
reach out the award to a place with an international look and feel and a casual atmosphere
in combination with fantastic service and quality. On the winning terrace we celebrate
the start of the summer in the presence of our exclusive network of celebs, prominent
figures and influencers and we launch the Talkies Terrace Special with the Terrace Guide
full of the best terraces in the Netherlands.
partnerships:
Become a partner of one of our activations! We are happy to think about possibilities
with you in the areas of ACTIVATION MARKETING AND BRANDED CONTENT,
which is accompanied by advertisements, creative editorials, online reports and social
media!

CLICK HERE
FOR THE
PHOTO’S

CLICK HERE
FOR THE
VIDEO

3 september 2020

TALKIES
LIFESTYLE LUNCH

During the Talkies Lifestyle Lunch we will launch the Talkies September
issue together with an exclusive selection of 50 business women from the
network of editor-in-chief Kristina Bozilovic. This is the start of a new season
and the ladies will have lunch together in a quality restaurant. Kristina will
present the novelties of the brands she works with.
partnerships:
Become a partner of one of our activations! We are happy to think about
possibilities with you in the areas of ACTIVATION MARKETING AND
BRANDED CONTENT, which is accompanied by advertisements, creative
editorials, online reports and social media!

ACTIVATIon

BRANDED CONTENT
Talkies Magazine X Hannah

CLICK HERE
FOR THE
VIDEO

CLICK HERE
FOR THE
PHOTO’S

advertorial

BRANDED CONTENT
BEauty advertorial i.c.m influencer
hebben. Zou je precies gemiddeld zijn, dan
scoor je op elke parameter vijftig procent.
Ook kunnen we aan de hand van de
analyse de leeftijd van de huid bepalen. Dit
kan tot tien jaar jonger of ouder zijn dan de
werkelijkheid.’

NAJIB AMHALI

De foto wordt gemaakt van de zijkant; dit
gedeelte is over het algemeen representatief voor het hele gelaat. De resultaten zijn
in no time bekend – zie kader – en dokter
Marks licht ze toe: ‘Allereerst kijken we naar
de vlekjes in zijn algemeenheid. In totaal zijn
dat er 207, maar niet alleen het aantal, ook
de grootte is belangrijk. Najib scoort hier
zeven procent, dus als je honderd mannen
net als hij op een rij zou zetten, zouden
er 92 beter scoren. Kijken we daarbinnen specifiek naar de bruine vlekjes, dan
is die score vergelijkbaar, namelijk vier
procent. Op het gebied van rode vlekjes
scoort hij een stuk beter, maar nog wel
onder gemiddeld. De zonbeschadiging –
namelijk de UV-vlekjes – is ook weer fiks.
Vier procent is hier veel, als je bedenkt dat
zonbeschadiging verantwoordelijk is voor
driekwart van de huidveroudering. Des te
verrassender is het dat Najib ruim bovengemiddeld scoort op het gebied van rimpels;
hij heeft dus minder rimpels dan zijn
gemiddelde leeftijdsgenoot. De textuur van
de huid is dan weer iets onder gemiddeld,
maar niet veel. Tot slot kijken we naar de
bacteriën – een belangrijk onderdeel, omdat

X KLINIEK VOOR ESTHETISCHE GENEESKUNDE

WAAR VROUWEN OVER HET
ALGEMEEN HEEL ACTIEF ZIJN IN HET
VERZORGEN VAN HUN HUID, ZIJN
MANNEN DAT VAKER NIET DAN WEL.
EN DAT IS EIGENLIJK JAMMER WANT
ER VALT VEEL WINST TE BEHALEN,
ZO LEREN WE BIJ DE KLINIEK VOOR
ESTHETISCHE GENEESKUNDE. NAJIB
AMHALI (46) LAAT HIER ZIJN HUID
ANALYSEREN EN DOET EEN PAAR
OPVALLENDE ONTDEKKINGEN…
tekst suzanne van der hout
fotografie amy van leiden

bacteriën ook huidveroudering kunnen
veroorzaken. Hier behaalt Najib zijn beste
resultaat.’ Het beeld is vrij gemengd. Des te
benieuwder zijn we naar de leeftijd van de
huid. En die valt alles mee! Najib zijn huid
is als die van een 47-jarige; één jaar boven
zijn werkelijke leeftijd.
Zou je hier nou niets aan doen, dan zou
Najib over vijf jaar meer pigmentvlekjes,
meer poriën en meer rimpels hebben – zo
voorspelt de machine. Maar dat betekent
dus dat er wél iets aan te doen is. Najib
is in die zin een beetje sceptisch; hij heeft
het idee dat crèmes niet echt werken. De
arts vertelt: ‘Wij werken met de huidproducten van ZO Skin Health en ZO Medical
van Dr. Obagi en eerlijk: dit werkt echt.
Dat klinkt misschien als een verkooppratje, maar dat is het niet. Door de ingredienten, speciale aflevertechnieken en de
concentraties en combinaties daarvan, zijn
echt spectaculaire resultaten te behalen.
Wat je echter wel in overweging moet
nemen is hoeveel zin de persoon in kwestie
erin heeft. Bij Najib verwacht ik niet dat
hij er veel tijd in wil steken, dus zou ik in
zijn geval geen perfectie nastreven, maar
de behandeling richten op de grootste
verbeterpunten. Ik adviseer hem daarom
twee keer per dag zijn gezicht te reinigen
met Oilacleanse. Daarnaast zou ik voor de
ochtend de zonbeschermer Oclipse Daily
Sheer SPF 50 en het vitamine C product

Op het programma staat een huidanalyse. Esthetisch arts Stephan Marks legt het uit: ‘We
maken foto’s van de huidoppervlakte, maar ook van de lagen eronder. Op basis van die foto’s
kunnen we de huid testen op acht parameters, waar een score aan wordt gehangen. Daarbij
wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht en huidskleur. Najib zijn score op die acht
onderdelen wordt dus vergeleken met mensen die die drie eigenschappen met hem gemeen

+
+
+
+

+
+

108
+
+
+
+

Vlekjes:
7%
Bruine vlekjes:
4%
Rode gebieden:
32%
UV-vlekjes:
4%
Rimpels:
67%
Textuur:
42%
Poriën:
6%
Bacteriën:
78%

cartier

JE DENKT MISSCHIEN
DAT DE CARTIER TANK
OF DE PANTHÈRE DE
ENIGE BAANBREKENDE
ONTWERPEN ZIJN VAN
DE FRANSE HAUTE
HORLOGERIE, MAAR DAN
HEB JE HET MIS. HET
GEBEURDE IN 1912, TOEN
LOUIS CARTIER BESLOOT
OM DE TRADITIONELE
VORMEN VAN DE RONDE
HORLOGES TE BREKEN
EN DE ‘BAIGNOIRE’-VORM
TE INTRODUCEREN. HET
HORLOGE HEEFT ZICH DE
AFGELOPEN HONDERD
JAAR BEWEZEN ALS
PIONIER VAN KLASSIEKE
ELEGANTIE EN PUURHEID.
STIJLICONEN ALS
CATHERINE DENEUVE,
ROMY SCHNEIDER, JEANNE
MOREAU EN MELANIE
LAURENT DROEGEN HET
HORLOGE MET FIER OM
HUN POLS. NU IS DAAR
EEN NIEUW ONTWERP,
WAAR ONS HART NÓG
SNELLER VAN GAAT
KLOPPEN. YES, LADIES!

ACTRICE EN ZANGERES
MELANIE LAURENT

ACTRICE CATHERINE
DENEUVE IN HAAR
JONGE JAREN

Hoé doe je dat? Waar moét het aan voldoen,
wil het geliefd en gedragen worden door de
vrouw? Louis Cartier wist deze vraag, of
beter nog, dit verlángen, te beantwoorden.
De visionair van toen en inspiratiebron voor
nu stuitte tijdens zijn stilistisch onderzoek op
een bijzondere culminatie waarin twee rechte
parallelle lijnen werden afgesloten door twee
bochten, die de vorm van een badkuip vormden. Ofwel ‘baignoire’ in het Frans, vandaar
ook de naam!

HET CHARMANTE
OVALE ONTWERP
WERD BIJ DE
LANCERING IN 1912
DIRECT GEROEMD
OM ZIJN
EXCEPTIONELE
VAKMANSCHAP
EN ELEGANTE
KLASSE.
SINDSDIEN BLEEF
HET ONTWERP
EVOLUEREN EN IS
DE BAIGNOIRE
UITGEGROEID
TOT EEN CULT
WATCH

voegingen. Zo heeft het nieuwe model
een smallere armband en zijn de Romeinse cijfers opnieuw ontworpen op een verzilverde achtergrond. De achterkant van
de behuizing is naadloos geïntegreerd in
de behuizing met een waterbestendigheid
tot dertig meter, die volledig voldoet aan
de moderne kwaliteitsnormen. En, last
but not least: om de traditie te behouden,
is de ronding van de Baignoire opnieuw
in geelgoud. Wij worden er wíld van!

Na een duik worden we rozig van de zon (en een aantal
glazen wijn). Even een snelle outfit change in onze luxe
kamer (direct die zomerjurk natuurlijk uit de koffer)
voordat we gaan eten bij het visrestaurant Rinna. Een
kleurrijk à la carte-restaurant behorend bij het
vijfsterrenhotel met de meest verrukkelijke visgerechten
– van calamares tot kruidige gamba’s en Turkse pides.
Gezien mijn high heels én het enorme terrein van het
resort (ruim vierhonderd hectare) worden we na het
diner per golfkar naar de beach bar vervoerd waar we
tot in de late uurtjes genieten van livemuziek in de
shisha-lounge. Zelden ben ik op een plek geweest waar
gastvrijheid zo hoog in het vaandel staat. Aan alles is
gedacht om gasten optimaal te laten ontspannen. It’s in
the details, en dat maakt deze plek uniek.
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VERRAST
DOOR DE
TURKSE
RIVIÈRA

wat ta l k i e s m a g a z i n e v i e r t h a a r

25-jarig

WAT IS MEER ONTSPANNEND DAN WAKKER
WORDEN MET HET UITZICHT OP EEN DIEPBLAUWE ZEE EN UITGESTREKT STRAND?
EXACT. OP EEN VROEGE ZATERDAGOCHTEND
SCHUIF IK DE PUI VAN HET BALKON OPZIJ EN
LAAT HET UITZICHT OP ME INWERKEN. IK KIJK
UIT OVER EEN WEELDERIGE BINNENTUIN, LUISTER NAAR HET GERUIS VAN DE ZEE EN LAAT DE
HEERLIJKE TURKSE ZON MIJN HUID OPWARMEN. WE ZIJN GISTERAVOND AANGEKOMEN IN
RIXOS PREMIUM BELEK IN ANTALYA IN TURKIJE
WAAR WE DIRECT MET EEN GLAS CHAMPAGNE
WERDEN ONTVANGEN. DEZE VORM VAN LUXE
BLIJKT NOG MAAR HET BEGIN VAN EEN HEERLIJKE TRIP!

Belek is een toeristisch plaatsje dat ook wel
bekend staat als de Turkse Rivièra met lange
zandstranden en een weelderig landschap. Het
vijf sterren Rixos Premium Belek ligt in een
dennenbomen- en hazelaarsbos langs de
Middellandse Zee. Het is heerlijk om hier te
wandelen of gewoon, met een glas wijn in je
hand, lekker te slenteren. De rust die er heerst
overvalt me en brengt me meteen in relaxmodus.
Dat terwijl het hoogseizoen al begonnen is: het is
begin juni en in Turkije al bloédheet. Het hotel is
fully booked, maar daar merk je niets van.
Hotelgasten besluiten verkoeling te zoeken en er
is keuze zat: het vijfsterrenhotel beschikt over een
ononderbroken zandstrand van een kilometer

lang (het langste privéstrand van Belek) en
er zijn meerdere zwembaden verdeeld over
het hele terrein. De grote zwembaden raad
ik zeker aan als je met kids reist. Hier is een
ruime beach bar, een kidsclub, muziek en
veel vertier. Voor koppels zijn de intieme
baden prettig waar je nog meer rust, privacy
en luxe ervaart.
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MARC LUBACH WORKING HIS MAGIC
MET COLORESCIENCE

+

DE NIEUWE BMW 8-SERIE
CUSTOMIZED VOOR ONS 25-JARIG JUBILEUM

DE DAMES VAN CASARON

TALKIES-CHEF MOUNIR TOUB, NAJIB AMHALI
EN SOUFIAN ASAFIATI (LIFE AFTER FOOTBALL)
TALKIES-TEAM LANCEERT
DE COVER!

TAMER GÖNEN EN KRISTINA BOZILOVIC
NICOLETTE
VAN DAM
MET HAAR
EIGEN STER ;-)

boucheron

BEESTACHTIG
Veel meer dan eenvoudige juwelen zijn
de beesten uit de Animaux-collectie
kostbare en unieke talismannen met
beschermende krachten. Een collectie
rijk aan creativiteit en bruisend van
emotie en kleuren, we love it!
BOUCHERON.COM

RUUD GULLIT MET ZIJN
VRIENDIN KARIN DE ROOIJ

chicness

FOUR
SEASONS
Het Franse label ERES staat
bekend om badmode en lingerie die het lichaam perfect
omsluiten. Als enige badmodemerk bieden zij zowel in de
zomer als in de winter nieuwe
collecties aangezien we het hele
jaar door zonnige oorden
opzoeken.

DANSERESSEN VAN HOLLAND CASINO!

HORECAONDERNEMER RON SIMPSON
MET ZIJN VRIENDIN

WIE WINT DE JACKPOT
BIJ HOLLAND CASINO?

YES-R MET ZIJN VROUW CHEYEN

dit jaar vieren we ons

25-jarig jubileum!
in hotel okura werd
dit groots gevierd
in bijzijn van ruim
driehonderd bn’ers,

+
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TERAI (AUDEMARS PIGUET),
DENNIS MARTENS EN
JACK HUIMAN(SCHAAP EN CITROEN)
MET VRIENDIN

Adidas Originals vervolgt de samenwerking met de in
Amsterdam gevestigde ontwerpster Daniëlle Cathari, met
de introductie van haar vierde collectie. Haar werk is het
resultaat van hergebruik van klassieke stijlen die worden
gevormd tot nieuwe ontwerpen, wat leidt tot een
minimalistische en sportieve look.
ADIDAS.NL

CHPTR-S.COM
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+
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+
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+

belek of met het gezin?

8

dagen rixos

premium belek voor twee
personen aan vanaf

BUITENGEWOON
HARMONIEUS EN
IMPOSANT

€899.

sunweb.nl/excellent

0-100
6,1

km/u

seconden

245

km/u

motor

250

kw

vermogen

340

pk

verbruik
gecombineerd

8,7-9,0

l/100 km; co2- emissie
gecombineerd

198-205

g/km

vanafprijs

€118.495,-

Het model manifesteert zich overduidelijk als
hét nieuwe hoofd van de BMW-familie. Maar
liefst 5,15 meter lang (!) is de BMW X7, twee
meter breed, 1,80 meter hoog en heeft een
wielbasis van ruim drie meter, waardoor hij
buitengewoon harmonieus oogt. De designtaal, met scherpe lijnen en grote oppervlakken, maakt hem imposant en ook het front
met de uitzonderlijk grote nierengrille draagt
hieraan bij. Adaptieve LED-koplampen zijn
standaard met optioneel verkrijgbare BMW
Laserlicht, die tot wel zeshonderd meter ver
kan schijnen. Maar ook van opzij vallen de
grote raampartijen op, evenals de forse
bodemvrijheid en lange daklijn. De achterzijde wordt gekenmerkt door horizontale lijnen
en slanke LED-achterlichten.

Dankzij de BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving ligt
de BMW X7 als een rotsblok op de weg. Het M Sport differentieel (standaard voor de M50d motorisatie) met elektronisch
aangestuurde sperfunctie zorgt voor een nóg dynamischere
wegligging. Deze kanjer wordt helemaal je beste vriend met de
BMW Intelligent Personal Assistant – onderdeel van het bedieningssysteem per maart 2019 dat de nieuwste voordelen op het
vlak van digitale connectiviteit biedt. Roep ‘Hey BMW’ en deze
digitale reisgezel helpt je waar dan ook verder.
Zie jij de BMW X7 al op jouw oprit? Indrukwekkende proporties, topklasse design voor het interieur en toonaangevende
features in de uitrusting in combinatie met geavanceerde aandrijflijnen en ondersteltechnologie; aan alles is gedacht voor een
onovertroffen combinatie van off-roadprestaties, comfort en
rijdynamiek.

business interview
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sushisamba
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Eén keer aanbrengen zorgt al voor
een verbluffende kleurdiepte en een
zachte zijdeglans met deze nieuwe
lipstick. Silky Lustrous Powder en
Orange Pearl dompelen de lippen in
het perfecte (zijde)licht en geven ze
een stralende finish. €55,66

k r i s t i n a b o z i l o v i c . é n wat
v o o r f e e s t w a s h e t; h e t

de afbraak van collageene n e l a s t i n e v e z e l s g a at
dan sneller dan de
aanmaak, waardoor onze
huid steeds meer volume
e n e l a s t i c i t e i t v e r l i e s t.
met de huidverjongende
behandelingen van
derma2care en producten

va n z o ® s k i n h e a lt h h e b j e
zo weer een gladde huid.

door de huid te behandelen
m e t e e n c o m b i n at i e va n
peelings, laser én zo® skin
h e a lt h - p r o d u c t e n w o r d t

de aanmaak van de vezels

e i g e n pa r f u m

DE SUSHISAMBAERVARING IN
AMSTERDAM

20

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het merk presenteert Luisa
Cerano haar eerste eigen parfum. Geza
Schön creëerde de geur: creatieveling en
rebel pur sang die, met een veelvoud aan
creaties zoals Escentric Molecules, een
legendarische reputatie heeft als Duitslands meest innovatieve parfumeur.

SUSHISAMBA AMSTERDAM IS DÉ PLEK VOOR EEN
VERFIJND DINER MET EEN SPECTACULAIR UITZICHT OP
DE BEROEMDE SINGELGRACHT. HEERLIJK OM HIER TE
ONTSPANNEN AAN HET WATER EN TE GENIETEN VAN EEN
VAN HUN KENMERKENDE COCKTAILS MET NATUURLIJK
HEERLIJKE SUSHI EN ANDERE TYPISCH JAPANSE
PERUAANSE GERECHTEN!

LUISACERANO.COM

gestimuleerd en vertraagt
de huidveroudering. fijne
lijntjes verminderen

SPEEL GEZELLIG MEE
MET LIVE BINGO

THE PARTY EDITION
ELKE VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND
VANAF 21.00 UUR
IN AMSTERDAM WEST-SLOTERDIJK

CHANTAL BLES EN
MARIA TAILOR

REGI BLINKER, ERIC KUSTER EN INGE DE BRUIJN

RESERVEER NU
EXCLUSIEF ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL
EN BOEK MET KORTING

VAN
€34,5
0
VOOR
€19,5
0

FUN AT THE REMY MARTIN
PHOTOBOOTH

VERZORGEND

o m d e m o o i e r e s u ltat e n
te behouden na een

VEGAN
FRIENDLY

Elk haar is uniek en heeft zijn eigen problemen,
daarom is het belangrijk het te verzorgen en
mooi te houden met een specifiek ritueel, aangepast aan de behoeften van het haartype. Hair
Rituel by Sisley bestaat uit acht essentiële, verzorgende producten. Een wondermiddel waardoor je haar weer gaat glanzen en stralen!
€71,50

Dat is de nieuwe verzorgingslijn van Clarins, speciaal gemaakt voor millennials
die willen stralen ‘from the inside and
outside’. De producten bestaan uit biologische ingrediënten en maar liefst 88 procent van de ingrediënten is van
natuurlijke oorsprong.

SISLEY-PARIS.COM

CLARINS.COM

behandeling, gebruik je

thuis de producten van zo®

s k i n h e a lt h . d e z e e f f e c t i e v e
huidverbeteringsproducten
vol met werkzame
ingrediënten bieden dé
oplossing voor een sterke,
jonge en gezonde huid.

tip: hoe eerder je begint
met deze huidverjongende
behandelingen en
producten hoe langer
je een mooie jonge huid
behoudt!

DERMA2CARE.NL
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zichtbaar en de huid krijgt

wondermiddel
MANAGING DIRECTOR
MOËT & CHANDON
BOB BRON MET KRISTINA

+
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het woord.

vanaf je vijfentwintigste

+

+

va n z o s k i n h e a lt h ! d e n i s e

s ta r t d e h u i d v e r o u d e r i n g .

+
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behandelingen van

KRIS AND FRIENDS!

tien jaar geleden

+

85

derma2care en producten

getransformeerd door

MEVROUW MARTENS
EN IVO HABETS

SUSHISAMBA AMSTERDAM
+

s ta rt m e t h u i d v e r j o n g e n d e

SENSAI-COSMETICS.COM

DE BAND IN ACTIE

(xDrive40i)

topsnelheid

Binnen geniet je volop van de sensationele
ruimte. Het veelzijdige interieur heeft
standaard drie zitrijen, met in totaal zeven
zitplaatsen. Dat maakt de BMW X7 ook perfect voor families. Zorgvuldig geselecteerde
materialen en een perfecte afwerking dragen
bij aan het luxegevoel in de nieuwe BMW X7.
Tot de standaarduitrusting behoren onder
meer leder 'Vernasca', automatische airconditioning met vier klimaatzones, een driedelig
glazen panoramadak en sfeerverlichting
inclusief Welcome Light Carpet en dynamische interieur verlichting.

dekker van derma2care aan

THE
CLASSIC
ONE

dak ging eraf!

JANINE KHO EN
KRISTINA BOZILOVIC

BMW X7

WÁT EEN GRANDEUR. DE NIEUWE BMW X7 DIE VANAF MEDIO MEI
VERKRIJGBAAR IS, IS VEEL MEER DAN JE DURFT TE WENSEN.
DE UITSTRALING, EXCLUSIVITEIT EN INTERIEURRUIMTE VAN DIT
LUXE TOPMODEL IS BUITENGEWOON BIJZONDER EN DAT IN EEN
VERBLUFFEND ELEGANT JASJE. TEGELIJK STAAN DE GEAVANCEERDE AANDRIJFLIJNEN EN ONDERSTELTECHNOLOGIE VAN DE
BMW X7 GARANT VOOR EEN ONOVERTROFFEN COMBINATIE VAN
OFF-ROADPRESTATIES, COMFORT EN RIJDYNAMIEK. HIER MOÉT
JE MEER OVER WETEN!

VOORKOMEN IS BETER
DAN GENEZEN

e e n n at u u r l i j k e g l o w.

CHPTR-S breidt uit, en niet zomaar! In
aanvulling op de huidige lingeriecollecties
hebben ze de stoute schoenen
aangetrokken en komen ze met een
kledingcollectie volledig in stijl van
CHPTR-S: Strong, Sophisticated en
Significant. Een eerste wintercollectie
met essentials gemaakt van luxe
materialen uit Italië.

+

+
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PUPA.NL

stralen

THREE STRIPES

+

+

+

Een beetje highlighter geeft de dag direct
meer glans! Helemaal met deze nieuwe
glow-lijn van PUPA die je huid verheldert en verlicht met een metallic glow. De
gelaatstrekken worden versterkt en benadrukt door een driedimensionale intensiteit. Verkrijgbaar in een stick, compact
highlighter en liquid highlighter, net wat
jij prettig vindt in gebruik.

zijdeglans

overgenomen en compleet

ONZE KING OF COVERS
OTTO VAN DEN TOORN

intensiteit

GLOW
OBSESSION

ERESPARIS.COM

COOL GIRL

+

+

zijn de eerste tekenen van

gelanceerd. de

back to business

deconstructed

+

+

+

huidveroudering zichtbaar?

én werd het extra

lifestyletitel werd

frisse look

C IS FOR
CHANEL

CHANEL.COM

dikke jubileumnummer

HET TEAM VAN SCHWARZKOPF GAF
ONS EEN PRACHTIGE GLAMOUR LOOK

genieten van rixos premium
sunweb biedt

+
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+

We balanceren al deze activiteiten
bij terugkomst in het resort met
een bezoek aan de immense spa.
Een écht goede Turkse hammam
vind je zelden, maar Rixos
Premium Resort heeft ‘m. Een
ware beauty verstopt in het
resort! Ik dompel mezelf onder
in het Turkse bad. Er zijn diverse
sauna’s (ook een ladies only),
stoomcabines en baden. De
behandelingen
zijn
zowel
ontspannend als doelgericht –
heerlijk. Totaal relaxed schuiven
we ’s avonds aan bij het Meat &
Love Steak House, voor een
beetje romantiek op deze zwoele
avond in het Rixos én de beste
T-bone die live aan tafel wordt
gesneden en gekruid. We worden
behandeld alsof het onze
honeymoon is. Kunnen we niet
wat langer blijven?

wil je net als wij als koppel

bmwnederland

+

restaurant page

Kun jij wel een mooie beautylook gebruiken in alle drukte? Verwen jezelf met een
van de heerlijke en vooral prachtige producten uit de nieuwe collectie van Chanel
Beauty. De frisse looks van deze zomer
zijn helemaal geïnspireerd op de schoonheid van Azië. Van vernis tot kleurrijke
paletten. Dit willen wij allemaal in onze
make-up bag hebben!

r e l at i e s e n p r o m i n e n t e n

'SHOWNIEUWS' IS ER OOK. MAIK DE BOER EN
RUUD GULLIT IN GESPREK

DE NIEUWE BMW

+

r e s ta u r a n t

jubileum waar hotel okura amsterdam

+

DE TALKIES MEIDEN IN
MARIA TAILOR EN
SHOES VAN VAN DEN ASSEM

+
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+

Het zou zonde zijn om, hoe heerlijk ook, enkel binnen
de muren van het resort te blijven. We ruilen het
golfkarretje de volgende dag dan ook in voor een
limousine (het kan niet op!) en rijden naar het
nabijgelegen Antalya waar we het oude centrum
ontdekken. Wát een prachtige stad. We lunchen in de
schaduw op een schattige patio
bij Brasserie & Bar Gazetta en
wandelen vervolgens door de
smalle, hobbelige straatjes waar
de
marktkraampjes
heuse
outdoorwinkels
zijn
met
prachtige kwaliteitsproducten
zoals linnen, lampen en servies.
Bij de bruisende haven liggen
jachten en sloepen klaar waar je
zo op stapt voor een vaartochtje
over zee. Dat is precies wat we
doen!

Baignoire
Allongee Clou
Carre €42.400

WIJLEN JEANNE
MOREAU

party page incl. adv. strook

+

Baignoire
Allongee
€37.600
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cars test

TEKST
Marjolein
de Wit

Baignoire
€10.700

Hiermee brak Cartier met de toen geldende,
traditionele horlogevormen. Het charmante
ovale ontwerp werd bij de lancering in 1912
direct geroemd om zijn exceptionele vakmanschap en elegante klasse. Sindsdien bleef
het ontwerp evolueren en is de Baignoire uitgegroeid tot een cult watch. Bijna een eeuw
later is er een 2019-versie van het horloge
ontworpen in de creatieve studio van Cartier.
De collectie bestaat uit drie verschillende
ontwerpen; Baignoire, Baignoire Allongée en
Baignoire Allongée met Clou Carré-ontwerp.
De Baignoire blijft de tijdloze elegantie en
vrouwelijke ronding van het originele model
behouden, maar kent nu hedendaagse toe-

Beauty News

+

DE
‘VERBORGEN’
SCHAT VAN
CARTIER

+

Najib’s score

travel experience

25-JARIG JUBILEUM

Lifestyle News

+

En Najib? Die is vooral onder de indruk.
‘Ik moet een nieuwe kop! Haha, nee,
maar er gaat wel een wereld voor me
open. Geschrokken ben ik niet, maar ik wil
natuurlijk ook niet dat het erger wordt; je
gezicht is toch je visitekaartje. Ik moet hier
nog eens goed over nadenken…’ •

Wil je weten hoe jouw huid ervoor staat? Je kunt
terecht bij:
Kliniek voor Esthetische Geneeskunde
Keizersgracht 522hs
1017 EK Amsterdam
www.kveg.nl

lifestyle news
+

C-Bright voorschrijven en voor de avond
de Glycogent, C-Bright en Brightenex
0,5%. Zo maakt hij zijn huid minder vet,
beschermt hij ‘m tegen de zon en gaat
hij huidveroudering tegen. Het kost hem
hooguit twee minuten per keer.’

Najib is één van die mannen die weinig aan hun huid denken. Hij vertelt: ‘IJdel ben ik niet echt.
Soms. Als ik weet dat ik op een podium moet staan, bijvoorbeeld, voel ik die ijdelheid wel een
beetje. Daarom heb ik nu ook mijn haar laten transplanteren; ik keek er steeds naar en dus
besloot ik er wat aan te laten doen. Maar crèmes… Ik smeer wel met wat mijn vrouw me geeft
– “deze is echt heel goed!”, zegt ze dan – maar doe niets specifieks. Echte ergernissen heb ik
verder dan ook niet. Hooguit vind ik mijn huid soms een beetje grauw. Door het onregelmatige
werken. En door het roken. Maar rimpels vind ik niet zo erg.’ De cabaretier stapt dus vrij blanco
over de drempel.
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fashion report

life-lotion

HAUTE BEAUTY
Productontwikkeling bij La Prairie is te vergelijken met het ontwerpproces
van haute couture; de meest verfijnde materialen en zorgvuldig geselecteerde, pure ingrediënten worden deskundig samengevoegd tot unieke composities en sublieme ontwerpen. De nieuwe innovatie uit de Zwitserse
laboratoria is de Platinum Rare Cellular Life-Lotion; een reset en een nieuw
begin voor de huid, geïnspireerd op de kracht van platina. Door de haute-rejuvenation uit de Platinum Rare-productlijn worden bestaande
beschadigingen verminderd en mogelijke toekomstige beschadigingen
voorkomen, met als doel de optimale huidfuncties te herstellen. €589
LAPRAIRIE.NL

max euweplein 64
1017 mb amsterdam

sushisamba.com/amsterdam

Al sinds de start van SUSHISAMBA in New York in
1999 staat het merk bekend om haar unieke mix van de
Japanse, Braziliaanse en Peruaanse cultuur en keuken én
haar passie voor muziek, kunst en design. Dat geldt ook
voor de locatie in Amsterdam! Gelegen aan de prachtige,
zeventiende-eeuwse Singelgracht, die ook op de
UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Het restaurant is
vlakbij het befaamde Holland Casino Amsterdam aan het
Leidseplein; een gebied met een levendige mix van
culinaire, kunstgerelateerde en culturele attracties. Het
interieur is zeer Instagramwaardig en van de menu- en
cocktailkaart wil je het liefst álles bestellen. De keuken is
gebaseerd op typisch Japanse Peruaanse gerechten, zoals
hun klassieke Wagyu Gyozas en de creatieve Samba
Rolls. Als enige restaurant in Amsterdam eet je hier
tevens honderd procent gecertificeerde Kobe Beef, naast

andere Wagyu-rundvlees van klasse vijf. Alles is van
topkwaliteit en met uiterste zorg bereid door chefkok
Mark Vaessen. Met een grote verscheidenheid aan
klassieke en kenmerkende cocktails, en met creatieve
flair achter de bar, is SUSHISAMBA Amsterdam een
geweldige plek om een drankje te drinken, of je nu
honger hebt of niet. Bekend van de ‘Sex and the City’serie is de Nina Fresa-cocktail, een geweldige keuze voor
fruitige cocktailliefhebbers. De Coconut Seviche en
Chucumber zijn heerlijk als lichte verfrissers voor
warmere avonden. Met elk weekend een live-dj en een
speciaal saxofoonoptreden tijdens de brunch op zondag,
zijn ook zeker de weekenden in SUSHISAMBA
Amsterdam een hele ervaring.

TALK

+

ABOUT
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TAKING
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A LEAP!

DELIA LACHANCE WAS
MOEDIG GENOEG
OM HAAR BAAN ALS
REDACTEUR BIJ
INTERIEURMEDIA ALS
ELLE DECORATION
MAGAZINE OP TE
ZEGGEN EN TE
GAAN VOOR HAAR
EIGEN BEDRIJF;
WESTWING, WAAR
ZE NU OOK HAAR
EIGEN WESTWINGINTERIEURCOLLECTIE
LANCEERT. INMIDDELS
HEEFT HET HIPPE
INTERIEURPLATFORM
RUIM DERTIG
MILJOEN(!) LEDEN
EN OPEREERT IN ELF
LANDEN. EN DÁT
ALLEMAAL IN EEN
PAAR JAAR TIJD.
REDEN GENOEG OM
DELIA TE VRAGEN
NAAR HAAR SUCCES,
FAVORIETE ITEMS EN
LESSEN!

TEKST
Kristina Bozilovic

WAT WAS HÉT MOMENT DAT JE BESLOOT JE
BAAN OP TE ZEGGEN EN TE GAAN VOOR JE
EIGEN BEDRIJF EN INTERIEUR BRAND?
‘Het idee voor Westwing kwam op toen ik werkte als
redacteur voor het Duitse tijdschrift Elle en Elle Deco. Ik heb
eerder in München modejournalistiek gestudeerd, omdat ik
echt van schrijven houd en altijd een passie voor design heb.
Als journalist was ik altijd omringd door spannende
interieurmerken en -producten, maar kon ik ze bijna nooit
online vinden. Ik bleef op die gedachte terugkomen – je kunt
tenslotte bijna alles in de mode krijgen via internet, van
schoenen tot avondkleding. Maar interieurdecoratie bestond
niet. De enige websites die op dat moment interieurproducten
verkochten, waren behoorlijk lelijk, vol met enorme rode
kortingsbanners. Mijn voorstel was anders, inspirerend,
emotioneel, vol positiviteit. Een plek om online stijlvolle en
betaalbare interieurstukken te vinden – die ontbrak. Dit is

hoe ik op het idee van Westwing kwam en besloot mijn baan
op te zeggen en ervoor te gaan.’
WAT WAS DE GROOTSTE LES DIE JE GELEERD
HEBT TIJDENS HET BOUWEN VAN EEN MERK?
‘Geduld! Vroeger was ik erg ongeduldig en wilde ik dat alles
meteen perfect was. Wat ik heb geleerd, is dat je moet
accepteren dat dingen tijd kosten om te slagen om een
langdurig succes te bereiken. Ik geloof niet in de verhalen
over bedrijven die instant succes bereiken. En zelfs al zou het
zo zijn, dan moet je nog steeds een manier vinden om aan de
top te blijven. Creatieve ideeën hebben tijd nodig om te
floreren.’
WAT ZOU JE ANDERS WILLEN DOEN ALS JE NU
TERUGKIJKT?
‘Zoals ik al zei, was ik erg ongeduldig en raakte ik echt van
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