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BELGISCHE 

PASSIES

Laura Beyne vertelt waarom ze zo trots is om Miss te 
zijn van zo’n klein, maar wereldbekend land als België.

“Ik ben een bon vivant”
Belgische mode 
Een combinatie 
van creatief talent 
en zakelijk instinct 

Belgisch bier
Schenk je bier in 
het juiste glas met 
een schuimkraag

Sportief 
Britten fi etsen van 
Brugge tot Spa

Ontspannend
Kom naar Herk-de-Stad 
Tielt, Hasselt en Lokeren 

Economisch
Wat zĳ n de troeven van 
onze arbeidskrachten? 
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UITDAGING

“Het is mĳ n taak om mĳ n 
liefde voor België te delen 
met binnen- en buitenland”

“Net zoals alle Belgen, ben ik heel gedreven in wat ik 
doe, anders was ik nooit tot Miss België verkozen”, 
voert onze huidige Miss België Laura Beyne trots aan.

A
ls Miss België 2012 
ben ik heel trots op 
mijn land. Dit jaar 
mag ik België ook 
vertegenwoordi-
gen op Miss World 
en Miss Univer-

se. Ik hou van dit land en daarom 
droom ik al van kindsbeen af om 
Miss België te worden. Het is nu 
mijn taak om mijn liefde voor Bel-
gië te delen met binnen- en bui-
tenland en natuurlijk ook met deze 
themabijlage.

Foody

1 Omdat ik zo graag eet, is het 
eerste waar ik aan denk: onze 

gastronomie! De heerlijke Belgi-
sche keuken is wereldbekend. De 
mensen verwachten misschien 
niet dat een twintigjarig meisje 
graag in de potten roert, maar ik 
vind het heel leuk om te koken en 
te experimenteren. Gelukkig mag 
ik alles eten wat ik wil en kom ik 
geen gram bij. Een luxe, want als 
ambassadrice van België moet ik 
natuurlijk wel in ‘vorm’ blijven. 
België heeft veel specialiteiten zo-
als chocolade en bier, maar jammer 
genoeg werden slechts enkele pro-
ducten naar ons land genoemd: 
Brusselse en Luikse wafels, Belgi-
sche andijvie en Brusselse sprui-
ten. Om dan nog niet te spreken 
over de Fransen die met onze friet-
jes zijn gaan lopen. Hoe komt dat 
nu toch dat iedereen spreekt over 
‘French Fries’? Hoe dan ook, ik ben 
dol op frietjes!

Modieus uitgedost

2 Als Miss België wil ik er 
steeds piekfi jn uitzien. Ik ben 

gefascineerd door mode en ben 
graag op de hoogte van alle nieuwe 
trends. Modeshows bijwonen is 
een van mijn favoriete bezighe-
den. Dankzij mijn kledingsponsor, 
Caroline Biss, draag ik steeds kle-
dij uit de allernieuwste collecties. 
Ook aan schoenen ben ik verslaafd. 
Bij mijn sponsor, Paris Londres, 
vind ik steeds wat ik zoek. Sedert ik 
Miss België werd, mag ik ook zelf 
deelnemen aan modeshows en 
modeshoots. Dat is echt wel mijn 
ding. In mooie kleding en schoe-
nen voel ik me op en top vrouwe-
lijk! België is ook befaamd om zijn 
designers, zoals ‘de vijf’ van Ant-
werpen en vele andere jonge ont-
werpers, die soms ook voor heel 
bekende modemerken werken. 
Ons land beschikt absoluut over 
veel modetalent.

Sport

3 Om nog een ander cliché van 
de baan te vegen, kan ik jullie 

vertellen dat ik verzot ben op voet-
bal. Ik kijk er niet alleen graag 
naar, maar ik speel het ook. Als 
kind was ik lid van de meisjes-
voetbalploeg van mijn gemeente. 
Mijn voorliefde voor sport is ge-
bleven en ik kijk regelmatig naar 
een match van mijn favoriete 
ploeg: Anderlecht. Ook onze natio-
nale helden volg ik tijdens hun 
prestaties. Tennis maakte ons 
land wereldbekend. Het wielren-
nen fascineert me eveneens. Mijn 
favoriet is Tom Boonen. Ik hou ook 
van basketbal. Een tijdje geleden 
kon ik zelf de Antwerp Giants per-
soonlijk leren kennen doordat ik 
de opworp van de match mocht 
doen. Dat zijn natuurlijk de voor-

delen van het Miss België zijn. Ook 
de Olympische Spelen zal ik zo 
goed mogelijk proberen volgen, al 
zal ik op dat moment ons land op 
mijn manier proberen te verte-
genwoordigen op de Miss World-
verkiezing in China. 

Brusselaar in hart en nieren

4 Zelf woon ik in onze hoofd-
stad, een zeer toeristische 

trekpleister. Als Brusselaar zijn 
Manneke Pis en de Grote Markt 
doodnormale zaken, maar in de 
stad wemelt het van de toeristen. 
Omwille van mijn missjaar reisde 
ik al door heel het land en zo leerde 
ik Brugge en Knokke-Heist beter 
kennen. Maar mijn hart zal altijd 
in Brussel liggen. Als klein land 
mogen we fi er zijn op onze cultuur, 
onze vele mooie steden en onze 
gastvrijheid. 

Échte Belg

5 Mijn vader is een Belg en leer-
de mijn moeder kennen in de 

toenmalige Belgische kolonie 
Congo. Na een tijdje zijn ze naar 
België verhuisd, waar ik ben gebo-
ren en opgegroeid. Ik spreek per-
fect Frans en Nederlands. Van 
kleins af aan ging ik naar een Ne-
derlandstalige school terwijl we 
thuis Frans spraken. Een beslis-
sing waar ik mijn ouders enorm 
dankbaar om ben. Mijn tweetalig-
heid heeft mij al zeer veel gehol-
pen. Net zoals alle Belgen, ben ik 
zeer gedreven in wat ik doe. Ik 
weet wat ik wil en ga er 100 pro-
cent voor, anders was ik nooit Miss 
België geworden. Ik ben ook gast-
vrij, joviaal en ik eet graag. Kort-
om, ik ben een echte ‘bon vivant’.

met binnen- en buitenland”

Laura Beyne 
 Miss België 2012
FOTO: FABIO LO CASCIO

! Dressed by Caroline Biss 
052 41 26 11

www.carolinebiss.com

! Jewels Orage
         059 266 255
www.orage.be

! Make-up Daisy for 
         Golden Rose
0486 12 30 09
www.golden-rose.be

! Hair by The Cliént for
         Paul Michell 
09 216 30 30
www.paulmitchell.be

! Smile by Magic White
      02 808 04 80
www.magicwhite.be

ZIE ERUIT ALS EEN MISS

“Willy Wonka uit 
‘Sjakie en de 
chocoladefabriek’ 
van Roald Dahl 
moet een Belgische 
familielid hebben 
gehad”

Een stukje 
gesuikerde 
geschiedenis 
om fi er op te zĳ n
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Biersommelier Ben Vinken, van op-
leiding jurist, stapte ruim dertig 
jaar geleden in het biervak. Sinds-
dien is hij er niet meer weg te bran-
den. We ontmoeten hem op weg 
naar bierstad Bittburg in Duits-
land. “De term biersommelier heb 
ik zelf uitgevonden en doorstaat de 
vergelijking met wijnsommelier. Ik 
adviseer de consument welke bier-
soort bij welk gerecht past. En het 
palet is bijzonder rijk geschakeerd.” 

Waarom zijn Belgische 
bieren zo populair? 

“We hebben eigenlijk altijd al 
stevige bierstijlen gehad. 

Maar het is een kwestie om lang ge-
noeg op de nagel te kloppen en dan 
krijgt men de smaak ineens te pak-
ken. Bij mij is die liefde voor bier er 
al van jongsaf aan. Als kind at ik 
mijn petit beurre koekjes steevast 
met tafelbier. Vandaag heb ik een 
bierprogramma op Vitaya en ook 
nog een eigen biermagazine. Op 
den duur kan het niet anders of je 
krijgt volgelingen, dat merk ik van-
daag heel goed. Voor mij is dat abso-
luut een beloning.” 

De mediatisering heeft dus 
zijn werk gedaan?

“Dat is zeker waar. Ook de soci-
ale media hebben hierin een 

rol gespeeld. Maar de uitstekende 
kwaliteit van het Belgisch bier is er 
altijd al geweest.” 

België catalogiseren we 
graag als het bierland bij 
uitstek. Hoe is dit ontstaan? 

“Wij hebben altijd de traditie 
van het brouwen in ere ge-

houden en er verschillende bier-
stijlen op nagehouden. Ik schat dat 
vandaag de dag zo’n tien à twaalf 
bierstijlen verder leven. Dan denk 
ik aan Geuze, Lambic, zware blon-
de bieren en ga zo maar door. Bin-
nen die stijlen onderscheiden we 
nog eens vij� onderd verschillen-
de smaken. Dat is uniek! Die rijke 
variatie heeft te maken met de ei-
gengereidheid en het conservatis-
me van de Belg. Daarnaast is onze 
biersector heel anders georgani-
seerd dan in Duitsland, waar brou-
wers overwegend pilsener brou-
wen. Dat is zeker ook lekker bier, 
maar je proeft er niet die rijkdom 
waar wij een patent op hebben.”

Hoe zou je die 
eigengereidheid van de Belg 
verklaren? 

“Onze eigenzinnigheid is voor 
een stuk te verklaren door de 

vele buitenlandse heersers die ons 

overrompelden waardoor we een 
individuele antiautoritaire hou-
ding zijn gaan aannemen. Elke 
brouwerij bij ons doet zijn ding. 
Daar komt dan nog bij dat wij niet, 
zoals de Duitsers, het slachto� er 
zijn geworden van het ‘Reinheits-
gebot’ dat dateert uit de 16de eeuw. 
Volgens dit gebod mocht bier alleen 
gemout graan, water en hop bevat-
ten. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
overal in Duitsland eenheidsbier 
wordt geschonken.”

Kan je ons wat advies geven 
over welk bier bij welk 
gerecht past? 

Oude Geuze past perfect sa-
men met verse oesters, terwijl 

witbier een ideale combinatie 
vormt met mosselen. In plaats van 
een glas rode wijn te drinken bij ge-
roosterd vlees, moet je eens een 
Chimay proeven. Je zal versteld 
staan van de heerlijke smaak. Pi-
kante Oosterse gerechten gaan dan 
weer uitstekend samen met een 
hoppig bier zoals Duvel. 

Waarom smaken 
speciaalbieren zo 
verschillend? 

“Dat komt voornamelijk door 
de gisting. We onderscheiden 

lage en hoge gisting, gemengde 
gisting en spontane gisting. Veel 
bierbrouwers ontdekken weer 
de kwaliteit van hop. Hop 
geeft een bittere smaak aan 
bier en je merkt dat brou-
wers bese� en dat je bier 
eigenlijk niet moet zoe-
ten. Het gebruik van 
bleek, donker of tus-
senmout zorgt 
dan weer voor 
de specifieke 
kleur van elk 
bier.” 

We worden 
in België 
overladen 
met 
verscheidene 
ambachtelijke 
biersoorten. Hoe 
scheiden we het kaf van het 
koren? 

“Een goede en propere instal-
latie kan niet iedereen zich 

veroorloven. Er zijn wat men noemt 
etiketbieren, maar die worden door 
erkende verenigingen zoals de Bel-
gian Family Brewers niet echt au 
sérieux genomen. Dat imago moet 
je echt verdienen. De traditie van 
het brouwen wordt bovendien vaak 
door familiebedrijven gedragen. 
Het vak gaat over van vader op 
zoon. De vader die er bij de zoon op 
drukt vooral niet failliet te gaan; 
daarin zie je ook de trots en fi er-
heid. Het is eveneens opmerkelijk 
dat de sfeer onder de brouwers zeer 
collegiaal is en dat er onderling 
zelfs lustig wordt getrouwd. (lacht)”

INSPIRATIE

 ■ Vraag: Waarom zĳ n 
Belgische bieren vandaag 
zo in trek?

 ■ Antwoord: Omdat de 
kwaliteit en rĳ kdom aan 
smaken nog onvoldoende 
bĳ  het grote publiek bekend 
waren en in de perceptie lang 
in de schaduw stonden van de 
Franse wĳ ncultuur.

PHILIP WILLAERT

redactie.be@mediaplanet.com

BELGIAN FAMILY BREWERS

 ■ De leden van de vzw Belgian 
Family Brewers behoren tot 
Belgische brouwerĳ en en 
brouwen minstens 50 jaar 
ononderbroken bier in België. 

 ■ Samen vertegenwoordigen 
zĳ  15% van de Belgische 
bierbrouwers, met in totaal meer 
dan 1.500 jaar ervaring in het 
brouwen van bier op een tradi-
tionele wĳ ze. Er zĳ n momenteel 
20 brouwerĳ en aangesloten. 

 ■ De organisatie promoot 
historische en onafhankelĳ ke 
familiebrouwerĳ en die een 
meerwaarde betekenen voor 
de identiteit en de authenticiteit 
van het Belgische Bierbrouwerĳ -
wezen. 

 ■ De vereniging garandeert 

met een eigen authenticiteitlabel 
de consument zekerheid over 
de herkomst en de ambachtelĳ -
ke productie van de authentieke 
Belgische bieren. 

 ■ Met meer dan 500 bieren 
mag België zich zeker het land 
van het bier noemen. De markt-
cĳ fers bevestigen dat: de Belgi-
sche bierproductie is goed voor 
18.310.726 hl, waarvan ongeveer 
55% voor de export bestemd is.  

 ■ Dankzij het kwaliteitslabel 
dat de Belgian Family Brewers 
op 8 november 2007 intro-
duceerden bestaat er geen 
twĳ fel meer rond het Belgische 
karakter en het ambachtelĳ k 
productieproces van streek-
bieren of speciale bieren.

PHILIP WILLAERT

redactie.be@mediaplanet.com

FOTO’S: BELGIAN FAMILY BREWERS

! Wil je Ben Vinken graag ontmoeten?
Kom dan naar de 13de editie van het Bierpassie Weekend.

Van 29 juni tot 1 juli 
Groenplaats Antwerpen
www.bierpassieweekend.be

TIPS OM TEN VOLLE TE 
GENIETEN VAN BIER

2
Voorzie een mooie 
schuimkraag

1 Een mooie hoge schuim-
kraag in een al even sierlijk 

glas doet de goesting naar een 
heerlijk biertje alleen maar toe-
nemen. Probeer dan ook van elk 
glas een echt feest te maken. 
Door van hoog boven het glas in 
te schenken bekom je een dikke 
schuimkraag. Die schuimkraag 
is zo belangrijk 
omdat daar-
in de aro-
ma’s schui-
len. Een 
biertje is niet 
om meteen 
achterover te 
kappen. Als we 
onze neus aan de 
kraag steken, ruiken 
we de geurige krui-
den. Je moet daar 
trouwens niet te lang 
mee wachten 
want die aro-
ma’s vervlie-
gen na een tijd. 

Schenk elk biertje in het 
juiste glas

2 Doordat het gebruik van 
bier tijdens de maaltijden 

thuis en in restaurants de laatste 
tijd aanzienlijk toeneemt, zijn 
ook de glazen enorm geëvolu-
eerd. De meeste bierglazen bezit-
ten tegenwoordig fraaie vormen 
die aangepast zijn aan het bier. 
Zij liggen daarenboven lekker in 
de hand en de mooie vormgeving 
van elk glas is aan tafel een stre-
ling voor het oog. In België heeft 
elk bier zijn ei-
gen glas. De es-
thetitiek is 
daarvoor uiter-
aard niet de 
enige reden. De 
vorm van het 
glas beïnvloedt 
immers de in-
tensiteit van het 
aroma en de hoe-
veelheid schuim. 
Het aroma van 
hetzelfde bier is in 
een tulpglas intenser dan in een 
fl uitglas. Glazen in een kelkvorm 
zijn nadelig voor de schuim-

houdbaarheid, 
terwijl bolvor-
mige glazen de 
vorming van 

schuim bevor-
deren. Een 
droog glas is dan 
weer aan te be-
velen boven een 

nat, omdat deter-
genten en water 
de smaak kunnen 

beïnvloeden.

brouwerij bij ons doet zijn ding. 
Daar komt dan nog bij dat wij niet, 
zoals de Duitsers, het slachto� er 
zijn geworden van het ‘Reinheits-
gebot’ dat dateert uit de 16de eeuw. 
Volgens dit gebod mocht bier alleen 
gemout graan, water en hop bevat-
ten. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
overal in Duitsland eenheidsbier 
wordt geschonken.”

Kan je ons wat advies geven 
over welk bier bij welk 
gerecht past? 

Oude Geuze past perfect sa-
men met verse oesters, terwijl 

witbier een ideale combinatie 
vormt met mosselen. In plaats van 
een glas rode wijn te drinken bij ge-
roosterd vlees, moet je eens een 
Chimay proeven. Je zal versteld 
staan van de heerlijke smaak. Pi-
kante Oosterse gerechten gaan dan 
weer uitstekend samen met een 
hoppig bier zoals Duvel. 

Waarom smaken 
speciaalbieren zo 
verschillend? 

“Dat komt voornamelijk door 
de gisting. We onderscheiden 

lage en hoge gisting, gemengde 
gisting en spontane gisting. Veel 
bierbrouwers ontdekken weer 
de kwaliteit van hop. Hop 
geeft een bittere smaak aan 
bier en je merkt dat brou-
wers bese� en dat je bier 
eigenlijk niet moet zoe-
ten. Het gebruik van 
bleek, donker of tus-
senmout zorgt 
dan weer voor 
de specifieke 
kleur van elk 

We worden 

overladen 

verscheidene 
ambachtelijke 

Groenplaats Antwerpen
www.bierpassieweekend.be

Ben Vinken
Biersommelier
FOTO: JORIS LUYTEN
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“Belgen blĳ ven trouw 
aan hun brouwtradities”

BIER“Belgen blĳ ven trouw BIER
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Breng je in ons land een bezoekje 
aan een authentieke snoepwinkel 
met zijn grote kleurrijke assorti-
ment aan zoetigheid, dan rijst het 
vermoeden dat Willy Wonka - de 
populaire chocolade- en snoepfa-
brikant uit Roald Dahl zijn ‘Sjakie 
en de chocoladefabriek’ - ooit een 
Belgisch familielid heeft gehad. 
Een snoepje dat tot de verbeel-
ding spreekt, is de Gentse cuber-
don of in de volksmond het ‘neu-
zeke’, met zijn paarse omhulsel 
waarin een dieprode stroperige 
massa met framboossmaak ver-
borgen zit. 

Suikerwerk
Tot op de dag van vandaag spelen 
de lage landen een prominente rol 
in de wereld van het snoepgoed. 
Een stukje gesuikerde geschie-
denis om fi er op te zijn. Al van in 
de oertijd heeft de mens een gro-
te liefde voor zoets als honing en 
zoethout. In de Middeleeuwen 
werd het suikerriet ontdekt en 
speelde ons land een pioniersrol in 
de handel van snoep, dat toen sui-
kerwerk werd genoemd. Suiker-
werk bleef lange tijd enkel voor-
behouden voor de meest adellijke 
kringen, omwille van de uren am-
bacht die erin kropen en de woe-
kerende suikerprijzen. Toen in de 
18de eeuw de veel goedkopere sui-
kerbiet werd ontdekt en nog wat 
later de suikerbakkers elk een ge-

industrialiseerde confi serie had-
den opgericht, kende ons snoep-
goed een wijdverspreid succes.

Mao-hoedjes
België was in de vorige eeuw rijk 
aan kleine confi seriebedrij� es. In 
het Gentse waren verscheidene 
familiale suikerbakkers actief die 
de bekende rode neuzen fabriceer-
den. De cuberdon raakte door de 
komst van de Tweede Wereldoor-
log echter even in vergetelheid.

Het kegelvormige snoepje ver-
overde al menig mensenhart door 
zijn folklore. De cuberdon kent een 
tijdrovend en delicaat productie-
proces. In grote ketels wordt een 
suikermassa gekookt waaraan 
Arabische gom en framboossmaak 

is toegevoegd. De stroop wordt 
in kegelvormige moules van zet-
meel gegoten en ten slotte even in 
de oven aangebakken zodat er een 
dun korstje op komt, dat 
de stroperige massa 
binnenin vasthoudt. 

Chinese toeristen 
zijn gek op de ke-
gelvormen die ze 
in onze winkels 
tegenkomen, 
want ze doen 
aan Mao-
hoedjes den-
ken.  Ande-
ren vin-
den het 
door de 
diepro-

de kleur en de stroperige massa bin-
nenin dan weer een sensueel getint 
snoepje.

Alleen maar vers
De cuberdon is een nicheproduct. 

Wat het snoepje zo typisch Bel-
gisch maakt, is dat het product 

enkel regionaal verkrijgbaar 
is. Cuberdons moet je vers 

eten, want ze blijven gemid-
deld slechts 8 weken goed. 

Wacht je te lang, dan ver-
suikert de stroperige 

massa binnenin.
In 2009 riep het 

VLAM (Vlaams Cen-
trum voor Agro- en 

Visserijmarketing 
vzw) de cuber-
don uit tot o�  ci-
eel streekproduct. 

Sindsdien is de va-
riëteit aan smaken steeds 

uitgebreid. Naast framboos vind je 
nog een twintigtal andere smaken 
zoals aardbei, kers, kaneel en peper-
munt, maar enkel de cuberdon met 
framboossmaak is erkend. Meer en 
meer gastronomen maken gebruik 
van de cuberdon om gerechten op 
smaak te brengen. Zo kan je je nu 
ook bezondigen aan cuberdonijs, 
-jenever en –confi tuur.  

CUBERDONS, GUIMAUVES,
MOKATINES EN BABELUTTES 

 ■ Mokatine: In de volksmond 
heet dit koffi esnoepje ‘de 
arabier’. Het ontstond in de
jaren dertig in hartje Antwerpen. 
Na bĳ na 80 jaar is het recept nog 
steeds ongewĳ zigd, net als de 
verpakking waarop een arabier 
is afgebeeld.

 ■ Guimauve: Elk jaar rond 
sinterklaas verheugen we ons op 
de komst van deze zachte 

Mariabeeldjes. Hoe het snoepje 
ooit met Sinterklaas in verband 
werd gebracht, is zelfs voor de 
makers uit Brussel een raadsel.

 ■ Babelutte: Ooit werd dit 
Vlaamse botersnoepje door vis-
sersvrouwen gemaakt en in 
Heist verkocht aan elitaire Franse 
badgasten. De naam ‘babbelaar’ 
werd toen prompt aangepast tot 
het Fransklinkende ‘Babbelutte’. 

Ze klinken exotisch in de oren, en toch vinden we hen dichter bij 
huis dan we denken.

NIEUWS

SOFIE VAN HYFTE

redactie.be@mediaplanet.com

PRAKTIJK

Wat is een
erkend streek-
product?
Niet elke lokale lekker-
nij is een streekproduct! 
Een echt streekproduct is 
een traditioneel voedings-
middel met een specifieke 
naam dat verbonden is aan 
een bepaalde streek en/of 
productiewijze en hiervoor 
een officieel label heeft 
gekregen. 

De échte Cuberdons
BELGIË

De échte CuberdonsDe échte CuberdonsDe échte CuberdonsDe échte CuberdonsDe échte CuberdonsDe échte Cuberdons
B E LG I ËB E LG I ËB E LG I ËB E L G I ËB E LG I ËB E LG I Ë

Confiserie 2000 - Nieuweweg 12 B-9940 Evergem - Tel: 09 357 42 19 WWW.CONFISERIE2000.BE
Een volledig overzicht van al onze specialiteiten kan U terugvinden op onderstaande website:

de oven aangebakken zodat er een 
dun korstje op komt, dat 
de stroperige massa 
binnenin vasthoudt. 

Chinese toeristen 
zijn gek op de ke-
gelvormen die ze 
in onze winkels 
tegenkomen, 
want ze doen 
aan Mao-
hoedjes den-
ken.  Ande-
ren vin-
den het 
door de 
diepro-

Alleen maar vers
De cuberdon is een nicheproduct. 

Wat het snoepje zo typisch Bel-
gisch maakt, is dat het product 

enkel regionaal verkrijgbaar 
is. Cuberdons moet je vers 

eten, want ze blijven gemid-
deld slechts 8 weken goed. 

Wacht je te lang, dan ver-
suikert de stroperige 

massa binnenin.
In 2009 riep het 

VLAM (Vlaams Cen-
trum voor Agro- en 

Visserijmarketing 
vzw) de cuber-
don uit tot o�  ci-
eel streekproduct. 

Sindsdien is de va-
riëteit aan smaken steeds 

uitgebreid. Naast framboos vind je 

Breng je in ons land een bezoekje industrialiseerde confi serie had- is toegevoegd. De stroop wordt de kleur en de stroperige massa bin-

Willy Wonka IN BELGIË

Dit label zorgt voor herkenning 
en informeert de consument over 
de unieke kenmerken van een 
product.

Vlaams
Producenten van typisch Vlaam-
se delicatessen kunnen hun pro-
duct laten erkennen bij het Vlaam-
se Centrum voor Agro- en Visse-
rijmarketing (VLAM). Zij bepalen 
met vijf criteria of een product 
voortaan als erkend traditioneel 
streekproduct gepromoot kan 
worden. Hiervoor moet een lek-
kernij bereid zijn met streekeigen 
grondsto� en, door de lokale bevol-
king aanvaard worden als streek-
eigen product, vervaardigd zijn 
naar ambachtelijke wijze en vol-
gens de streektraditie, bereid wor-
den in de streek van oorsprong en 
minimaal 25 jaar bestaan. 

Europees
Vlaamse streekproducten kun-
nen ook op Europees niveau er-
kend worden. Hier wordt een on-
derscheid gemaakt tussen drie 
soorten producten. Producten met 
een Beschermde Oorsprongsbe-
naming (BOB) worden zowel ge-
produceerd, verwerkt als bereid 
in een bepaald geografi sch gebied. 
Voor het label Beschermde Geo-
grafi sche Aanduiding (BGA) ligt de 
nadruk op de faam in de streek en 
volstaat het dat de productie of de 
verwerking of de bereiding plaats-
vindt in de streek. De Gegaran-
deerde Traditionele Specialiteiten 
(GTS), ten slotte, plaatst producten 
met een traditionele en unieke sa-
menstelling of productiemethode 
in de aandacht. 

ZOETIGHEIDZOETIGHEID
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Autoassemblage 
geeft zuurstof aan 
Belgische economie

NIEUW MODEL
Vlaams minister-
president Kris Peeters 
bij de voorstelling van 
een nieuw automodel 
in de productiefabriek 
in Gent.
FOTO: PRIVÉ 

We moeten ervoor zorgen dat we 
onze troeven optimaal blijven be-
nutten om de productie van auto-
assemblage in België te behouden. 
Zo worden we op het vlak van de be-
schikbaarheid van arbeidskrach-
ten stilaan kwetsbaar. Het gaat 
daarbij vooral om een tekort aan 
technisch geschoolde profielen. 
Zonder een voldoende aanwas en 
opleiding kan het tekort aan mede-
werkers een risico worden.

Manuele arbeid
De sector van autoassemblage geeft 
zuurstof aan de Belgische econo-
mie en dat op meerdere vlakken. 
In de eerste plaats is er uiteraard de 
directe en indirecte tewerkstelling. 
Heel wat toeleveringsbedrijven in 
de buurt van de assemblagesites

fl oreren onder meer op het vlak 
van logistiek en opslag. Reeds lang 
verschaft de sector ook heel wat 
werk aan laaggeschoolde profi elen. 
Autoassemblage bestaat immers 
nog steeds voor een groot deel uit 
manuele arbeid.

Nieuwe medewerkers 
In de eerste drie maanden van 
2012 hebben de drie automobiel-
producenten (Volvo, Audi en Ford) 
in ons land 150.339 wagens gepro-
duceerd. Dat is bijna evenveel als 
in dezelfde periode vorig jaar. On-
danks de duidelijk moeilijkere 
economische context doen de Bel-
gische automobielfabrieken het 
nog altijd goed. Bovendien zullen 

er in de komende periode verschil-
lende nieuwe Belgische model-
len gelanceerd worden. Het is dan 
ook geen toeval dat de sector nog 
steeds nieuwe werknemers zoekt. 
Eén aspect dat aandacht blijft ver-
dienen, is het functioneren van de 
arbeidsmarkt en de afstemming 
tussen onderwijs en industrie. Dat 
moet starten bij de overtuiging dat 
de industrie in ons land nog een 
toekomst heeft.

Just In Time 
Sinds de opkomst in de jaren 60 
van het JIT – Just In Time – con-
cept is de rol van toeleveranciers 
steeds belangrijker geworden. Zij 
zijn als het ware een verlengstuk 

van de autofabriek en moeten hun 
productieprocessen dermate or-
ganiseren dat zij op het gewenste 
tijdstip de nodige onderdelen kun-
nen aanleveren. Gebeurt dit niet, 
dan valt het ganse productiepro-
ces stil. Beide partijen zijn dus zeer 
a� ankelijk van elkaar.

Innovatie
De automobielsector is een labo-
ratorium voor innovatie. Ieder au-
tomerk is  bijna verplicht om bin-
nen een bepaalde periode met een 
nieuwe wagen op de markt te ko-
men. De introductie van deze wa-
gens gaat vaak gepaard met het 
aanboren van nieuwe technolo-
gieën. Een voorbeeld van de afge-
lopen jaren is de toename van la-
serlassen in het productieproces. 
Naast de introductie van nieuwe 
technologieën is er vaak ook spra-
ke van afgeleid onderzoek, zoals 
het ombouwen van productiesys-
temen in het kader van de ontwik-
keling van elektrische wagens. 
Ook het optimaliseren van logis-
tieke stromen past in het rijtje van 
afgeleid onderzoek.

BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

 ■ Vraag: Over welke troeven 
beschikt België om een rol 
te blĳ ven spelen binnen de 
wereldeconomie?

 ■ Antwoord: Naast de 
centrale ligging in Europa, 
spelen productiviteit,  
arbeidsethos, kennis, 
competentie en 
beschikbaarheid van 
arbeidskrachten een 
belangrĳ ke rol.

BELGISCHE VOERTUIGENINDUSTRIE 
IS SPEERPUNTSECTOR

 ■ Circa 300 bedrijven met een 
brede waaier aan activiteiten: 
assemblagebedrĳ ven, 
personenwagens, constructeurs 
van trucks, bussen, aanhang-
wagens, opleggers en koets-
werken, toeleveranciers, 
dienstverleners en technologie-
ontwikkelaars

 ■ Circa 10% van de 
industriële tewerkstelling in 

België: 38.200 werknemers 
directe industriële activiteiten, 
46.200 werknemers bĳ  
toeleveranciers, 7.000 
werknemers bĳ  hoofdzetels, 
testcentra en technologie-
ontwikkelaars

 ■ Omzet: 48,2 miljard euro
 ■ Investeringen: circa 

600 miljoen euro
 ■ Exportgraad: 95%

Hoe de toekomst er zal 
uitzien, is moeilijk te 
voorspellen, maar één ding 
is zeker: terwijl de hybride 
auto een realiteit is, heeft 
de elektrische auto het 
moeilijker om een plaats te 
vinden op de markt. 

Mensen kiezen doorgaans 
voor een hybride auto van-

wege het milieu. Volvo lanceerde 
de eerste hybride auto die be-
schikt over een dieselmotor, 
maar die je ook in de stekker kan 
opladen. Net zoals een elektri-
sche auto wordt een stekkerhy-
bride opgeladen aan het stopcon-
tact. Bij dat model is vier tot vijf 
uur laden voldoende voor 50 kilo-
meter puur elektrisch rijden. Dat 
is genoeg voor het dagelijkse ritje 
naar de school, het grootwaren-
huis of het werk. Eenmaal de bat-
terij leeg is, wordt de auto een ge-
wone hybride auto waarbij de 
elektrische motor en de brand-
stofmotor samenwerken. De 
elektrische energie kan je ook 
opsparen en gebruiken als de 
omstandigheden dat vragen. 

Te hoge verwachtingen
De verwachtingen over de 
groei van elektrische auto’s 

zijn niet altijd even realistisch. 
Zo voorspelt de Europese Com-
missie dat deze auto’s een markt-
aandeel van 30 procent kunnen 
hebben tegen 2030. Dit is echter 
niet haalbaar. Rekening houdend 
met het ontbreken van een geco-
ordineerd programma voor 
steunmaatregelen van de over-
heid en de hoge kosten voor bat-
terijen zal de markt voor elektri-
sche auto’s het moeilijk hebben 
om zelfs voorbij de kaap van vijf 
procent te geraken tegen 2020. De 
ontwikkelingen rond de elektri-
sche auto’s draaien vooral rond 
het bereiken van een hogere au-
tonomie dan nu het geval is. Met 
zijn beperkte autonomie is een 
puur elektrische wagen momen-
teel vooral geschikt als tweede 
wagen of stadsauto. Voorlopig 
blijft de belangstelling van de 
markten voor elektrische auto’s 
echter klein. Vanuit de overheid 
zijn er meer progamma’s nodig 
om de klanten te overtuigen van 
de voordelen van elektrische au-
to’s. Voor herlaadbare (plug-in) 
hybride auto’s is wel een toe-
komst weggelegd, precies omdat 
zich bij deze auto’s het probleem 
van de beperkte autonomie niet 
stelt én de milieuprestaties veel 
beter zijn dan bij klassieke, niet-
herlaadbare hybrides.

DE TOEKOMST VAN 
ELEKTRISCHE EN 
HYBRIDE AUTO’S

BERT VERBEKE

redactie.be@mediaplanet.com

HARD WERKHARD WERK

3
PASSIE



6  ·  JUNI 2012 

INSPIRATIEINSPIRATIE

T ielt op smaak
 ■ Deze zomer valt Tielt letterlijk in de smaak! Als 

laureaat Vlaanderen Lekker Land verleidt Tielt je 
met toeristische hoogstand jes en heel wat lekkers. 
Tielt is puur: authentieke streekproducten en 
heerlijke fiets- en wandelroutes zorgen ongetwijfeld 
voor een topbeleving. Tielt is prikkelend: proeven, 
genieten en ontspannen staan deze zomer op het 
menu. Hartelijk welkom!

 ■ Start je bezoek in het Streekbezoekerscentrum 
Tielt en regio, en ontdek verrassende evenementen op 
www.tieltzomert.be met de Tieltse Europafeesten op 
6, 7 en 8 juli als absoluut hoogtepunt. 

Rock Herk 
 ■ Rock Herk is het oudste alternatieve muziekfestival in 

België en viert in 2012 haar 30ste editie. Op vrijdag 13 Juli 
wordt er naar goede gewoonte stevig gedanst op muziek 
van Felix The Housecat, The Subs(live), Tocadisco, Les Petits 
Pilous (live), The Gaslamp Killer, Drumsound & Bassline 
Smith, Joker, Bar9… 

 ■ Op zaterdag staat het beste uit de alternatieve rock op 
het programma met Dinosaur Jr, The Raveonettes, Black Box Revelation, Steak Number Eight, Gallows, Architects,… 

! Meer info: 
Dienst voor Toerisme Tielt

Ieperstraat 42-46, 8700 Tielt
051/42.82.55 
toerisme@tielt.be 
www.tielt.be

! Meer info: 
www.theateropdemarkt.be

! Datum: 13 & 14 Juli 2012
Voorverkoop: dagticket 20€ / combiticket 32€

Locatie: Park Olmenhof – Herk-de-Stad 
Website: www.rockherk.be

T ielt

Theater op de Markt

Rock Herk

Theater op  de Markt
 ■ Vier dagen lang slaan een veertigtal internationale 

gezelschappen hun tenten op in Hasselt. De binnenstad is 
voor de zevende keer op rij dé setting voor een uitbundig 
feest.

 ■ Geniet van muzikale parades, adembenemende acrobatie, 
grootse pleinvoorstellingen, grappige straat acts en 
spetterend vuurwerk. De ijzersterke festivalaffiche brengt 
je het beste uit het hedendaags straat- en circustheater.

 ■ Op verschillende locaties in Hasselt vind je elke dag 
een rijk aanbod. Meestal in openlucht. Al zijn er ook 
circusvoorstellingen in tenten. Stuk voor stuk gratis of héél 
democratisch geprijsd – van 1 tot 10 euro per ticket. Niet te 
missen!

Kanaalkom van Hasselt

Zomeractie logies ‘2+1 gratis’
 ■ Nu de zomer voor de deur staat, wil Hasselt opnieuw 

zoveel mogelijk toeristen laten genieten van een weekend je of 
een aantal dagen in Hasselt.

 ■ Vandaar dat de stad uitpakt met de logiesactie ‘2+1 gratis’. 
 ■ Als je in de periode van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2012 twee 

overnachtingen in één van de deelnemende logies boekt, krijg 
je de derde gratis. Boeken doe je rechtstreeks bij het logies. 

! Meer info: 
www.hasselt.eu

Toerisme Hasselt
Lombaardstraat 3, 3500 Hasselt
T +32 11 23 95 40, F +32 11 22 50 23, E toerisme@hasselt.be
Vanaf het najaar 2012 verhuist Toerisme Hasselt naar:
Huis de Corswarem, Maastrichterstraat 63, 3500 Hasselt

FOTO: GANDIN (GB) ‘SMASHED’ LUDOVIC DES COGNETS

FOTO: WESTTOER 
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Lokerse Feesten
 ■ De 38ste editie van de Lokerse Feesten - een eiland 

voor al wie van (goeie) muziek houdt - loopt dit jaar van 
vrijdag 3 augustus tot en met zondag 12 augustus. Het 
beproefde recept van dit stadsfestival is sinds jaar en 
dag hetzelfde gebleven.

 ■ Tien dagen lang een mix van stijlen en genres en 
nationale en internationale artiesten van vroeger en 
nu. Met deze editie onder meer: The Beach Boys, New 
Order, Marco Borsato, UB40, Bryan Ferry, Damian ‘Jr 
Gong’ Marley, Selah Sue, The Specials, Röyksopp, P.I.L, 
School is Cool, The Roots, Echo & The Bunnymen... 

Rock Herk 
 ■ Rock Herk is het oudste alternatieve muziekfestival in 

België en viert in 2012 haar 30ste editie. Op vrijdag 13 Juli 
wordt er naar goede gewoonte stevig gedanst op muziek 
van Felix The Housecat, The Subs(live), Tocadisco, Les Petits 
Pilous (live), The Gaslamp Killer, Drumsound & Bassline 
Smith, Joker, Bar9… 

 ■ Op zaterdag staat het beste uit de alternatieve rock op 
het programma met Dinosaur Jr, The Raveonettes, Black Box Revelation, Steak Number Eight, Gallows, Architects,… 

! Ticketinfo op: 
www.lokersefeesten.be 

! Datum: 13 & 14 Juli 2012
Voorverkoop: dagticket 20€ / combiticket 32€

Locatie: Park Olmenhof – Herk-de-Stad 
Website: www.rockherk.be

Rock Herk

Lokerse Feesten

Manifesta
Manifesta 9

 ■ Manifesta is dé reizende Europese biënnale voor 
hedendaagse beeldende kunst. Samen met evenementen 
zoals de biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel 
is Manifesta één van de meest vooraanstaande kunst-
evenementen van Europa.

 ■ De Europese Biënnale voor Hedendaagse Kunst strijkt om 
de twee jaar neer in een Europese stad of streek. En deze 
keer koos Manifesta voor Waterschei, een deelgemeente 
van Genk. 

 ■ Ook Hasselt neemt initiatieven die hierbij zullen aansluiten. 
Deelnemers aan deze Parallel Events Manifesta 9: Alley, Art 
& Advice, Bolero, CIAP, Galerie Dessers, Kunstpunt Caré, 
Literair Museum, Modemuseum Hasselt, Open University of 
Diversity, Vonk vzw, Z33…

! Meer info: 
www.manifesta.org 

Kanaalkom van HasseltKanaalkom van Hasselt

FOTO: LORENZO MORINI

FOTO: KRISTOF VRANCKEN 2011 

FOTO: GEERT VAN DE VELDE 

FOTO: FILIP CLAESSENS 2008 
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Het Sarah Greene Breakthrough Tri-
bute Fund, genoemd naar de aan 
borstkanker overleden Sarah Gree-
ne, bracht haar boezemvriend Simon 
Halden (links op de foto) en 55 an-
dere enthousiaste fi etsers begin de-
ze maand naar België. Met een drie-
daagse fi etstocht van Brugge naar 
Spa zamelde de Britse organisatie 
geld in voor het onderzoek naar tri-
ple negatieve borstkanker, een zeer 
agressieve vorm van de ziekte waar-
aan Sarah leed. “Om de twee jaar or-
ganiseren we een fi etstocht die we 
laten sponsoren”, vertelt Simon. “Met 
het geld dat we zo inzamelen, steu-
nen we het onderzoek naar borst-
kanker. Tegelijkertijd willen we de 
deelnemers een uitdagende fi ets-
tocht voorstellen en een fi jne tijd be-
zorgen, en dat was deze keer weer ab-
soluut het geval.”

Helemaal niet vlak
De fi etstocht door België was de 
derde editie van het initiatief, en 
de zwaarste tot nu toe. “In 2010 re-
den we al van Galway naar Dublin, 
2 jaar voordien fi etsten we van Lon-
den naar Parijs. Een peulschil, verge-

leken met deze route. Vooral de vele 
hoogteverschillen waren een uit-
daging voor onze fi etsers. Voor de 
meeste mensen in de groep was dat 
trouwens een verrassing: ze had-

den verwacht dat België heel vlak 
zou zijn, net als Nederland. De Muur 
van Geraardsbergen bleek dan ook 
een serieuze uitdaging: slechts 17 
deelnemers hebben de top gehaald. 
Maar het waren stuk voor stuk uit-

dagingen die de moeite waard wa-
ren, want wat een fantastisch uit-
zicht heb je daarboven. Zo’n geva-
rieerd landschap, en het ene is nog 
mooier dan het andere.” 

Het land van Eddy Merckx
De keuze voor ons land was snel ge-
maakt. “België is de bakermat van 
het wielrennen, het land van Ed-
dy Merckx”, zegt Simon Halden en-
thousiast. “Bovendien woont Phil 
Deeker, de man die de fi etstochten 
voor ons uitstippelt, in België. Hij 
wist dus wat het land wielertoeris-
ten te bieden heeft. Tien maanden 
geleden ben ik de route komen uit-
proberen, en ik was meteen over-
tuigd. Niet alleen omdat het zo mak-
kelijk bereikbaar is vanuit het Ver-
enigd Koninkrijk, maar ook door 
de afwisseling: de steden en dor-
pen met hun knappe staaltjes ar-
chitectuur en oude kerken, de kas-
seiwegen, de oorlogsmonumenten, 
de heuvels van de Ardennen,... Er is 

zo veel te zien dat drie dagen te kort 
waren. We komen dus zeker nog 
eens terug.”

Mooiste highlights
Over Simons persoonlijke favoriete 
plekje in België hoeft hij niet lang 
na te denken. “Dat moet de Côte de 
Rosier zijn: een klim van bijna 5 km 
doorheen de Ardense bossen, waar-
na je afdaalt tot in Spa. Het traject 
heeft alles wat je als fi etser verlangt: 
voldoende uitdaging, een prachtige 
omgeving, en je eindigt op een van 
de gezellige terrasjes van Spa. Verder 
was ik ook gecharmeerd door het 
stadje Hoei in de Maasvallei, waar 
we de tweede dag van onze tocht ook 
de Muur beklommen. Heel mooi en 
sfeervol.”

Lekker en gastvrij
Het doel van de fi etstocht was niet 
alleen uitdagingen overwinnen 
– net zoals Sarah Greene dat deed in 
de strijd tegen haar ziekte – maar de 
deelnemers mochten vooral ook ge-
nieten. En in België gaat genot na-
tuurlijk door de maag. “De reputatie 
van de Belgische bieren is bekend”, 
zegt Simon. “En we kunnen alleen 
maar bevestigen dat ze zeer goed 
smaken. We hebben bovendien elke 
avond heerlijk uitgebreid gedineerd 
en zijn overal zeer goed onthaald. 
Het was de perfecte beloning voor 
onze inspanningen.”

 ■ Vraag: Wat maakt ons 
land zo aantrekkelĳ k voor 
wielertoeristen?

 ■ Antwoord: Het gevarieerde 
landschap, van de vlakke 
polders tot de heuvels van de 
Ardennen, maakt van België 
een Mekka voor fi etsers.

SARAH GREENE BREAKTHROUGH TRIBUTE FUND: 
HET TRAJECT VAN DE FIETSERS 

 ■ Dag 1 - 145 km: Start op de 
Brugse Grote Markt, vervolgens 
60 km over rustige fi etsroutes 
langs de Brugsevaart. Via 
Gent naar de Muur van 
Geraardsbergen, om na de 
middag tot in Wallonië te rĳ den, 
parallel met het hellend vlak 
van Ronquières. 

 ■ Dag 2 - 135 km: Via ravelfi ets-
routes naar het zuiden van de 
heuvelachtige Maasvallei en de 
Muur van Hoei.

 ■ Dag 3 - 120 km: Doorheen de 
bossen van de Ardennen naar de 
Côte de Rosier en naar Spa, met 
een grote fi nale op de Mure 
des Thermes.

NIEUWS

MOÏRA LENS

redactie.be@mediaplanet.com

MOÏRA LENS

redactie.be@mediaplanet.com

Onze fi etsers 
hadden 

verwacht dat België 
vlak zou zĳ n. Ze 
waren dus 
aangenaam verrast 
door de vele heuvels 
en het fantastische 
uitzicht

EEN DRIEDAAGSE 
FIETSTOCHT DOOR 
BELGIË: HOE BEGIN JE 
ERAAN?

Een zondags fi etstochtje is 
nauwelijks te vergelijken 

met de 400km heuvels en afdalin-
gen die Simon Halden en zijn ge-
zelschap achter de kiezen hebben. 
Hoe verschijn je voorbereid aan de 
start en haal je heelhuids de fi nish 
van zo’n intensieve driedaagse? 
Simon gaf ons enkele tips.

Planning is alles
Stippel op voorhand je route 
uit, doe de nodige research en 

vraag indien nodig raad aan ie-
mand die de omgeving kent. Zelfs 
met een kleinere groep is het nut-
tig om vooraf al een slaapplaats te 
reserveren, zo verlies je daar ter 
plaatse geen tijd meer mee.

Zorg voor voldoende 
training

Wil je blessures vermijden en 
vlot doorheen het soms heu-

velachtige landschap fi etsen, dan 
is een minimum aan training een 
absolute noodzaak. Spring dus ge-
regeld op je fi ets in de weken voor 
je vertrekt. Of ga regelmatig lopen, 
zwemmen of squashen, en bouw 
zo aan een goede basisconditie.

Het juiste materiaal
Gebruik bij voorkeur een fi ets 
waar je al vaak op gereden 

hebt, en doe hem nog eens binnen 
voor een onderhoud voor je ver-
trekt. Een helm die goed zit, een 
fi etsbel, -licht en -slot zijn onmis-
baar. Zorg er ook voor dat je altijd 
een drinkbus of een camelbak met 
water bij je hebt. En tot slot: neem 
altijd minstens één reservebin-
nenband mee. Je weet maar nooit!

“België is
hét fi etsland bĳ  uitstek”

FIETSENFIETSEN
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Belg ontketent 
revolutie
in anticonceptie

Meer en meer jonge vrouwen in België gebruiken de pil. 
Maar niet alle vrouwen kunnen deze vorm van anticonceptie verdragen. 
Zij kunnen binnenkort overschakelen naar een alternatief oraal 
voorbehoedsmiddel, maar wat maakt die nieuwe pil nu zo anders? 
De Belgische professor Jean-Michel Foidart ontwikkelt momenteel 
een pil op basis van het natuurlijk oestrogeen estetrol.

D
e contraceptiepil 
staat al sinds de ja-
ren zestig symbool 
voor de emancipa-
tie van de vrouw. 
Vrouwen konden 
toen voor het eerst 

hun vruchtbaarheid zelf controle-
ren. De pil is een van de meest ge-
bruikte geneesmiddelen ter we-
reld en dus ook één van de best ge-
verifi eerde. West-Europa beschikt 
over een ruim gamma van zeer 
doeltre� ende contraceptiva. Maar 
wat met vrouwen die de negatie-
ve bijwerkingen, zoals huiduitslag 
en gewichtstoename, continu on-
dervinden en de pil hierdoor niet 
kunnen verdragen? 

Professor Jean-Michel Foidart, 
Belg en wereldvermaard expert 
in zijn vakgebied en algemeen se-
cretaris van de European Society 
of Gynecology, werkt aan een op-
lossing. 

Jaarlijkse controle
“De ‘traditionele’ anticonceptie-
pil heeft vele voordelen”, vertelt 
professor Foidart, hoogleraar gy-
naecologie aan de Universiteit 
van Luik. “Ze vermindert hevige 
maandstonden, beperkt het ri-
sico op eierstokkanker, zelfs als 
je stopt ze in te nemen, en zorgt 
voor een optimale minerale bot-
massa. De nieuwe pil lijkt het risi-
co op borstkanker ook niet te ver-
groten. Sinds de jaren zestig is de 
dosis progestativa sterk vermin-
derd. Maar zoals elk geneesmid-
del heeft de pil ook tal van contra-
indicaties, zoals overgewicht, een 
te hoge bloeddruk, spataders en 
trombofi lie. Het is essentieel om 
een anamnese en klinisch onder-
zoek uit te voeren alvorens de pil-
len voor te schrijven of in te ne-
men. Ook een jaarlijkse controle 
is een must.”

Verhoogd risico
De pil verhoogt bovendien het 
risico op fl ebitis en longembo-
lie. Dit risico bedraagt jaarlijks 3 
op 10.000 bij vrouwen die de pil 
niet nemen, tegenover 4 op 10.000 
voor de pillen van de tweede ge-
neratie en 6 op 10.000 voor die 
van de derde generatie. Dit is mi-
niem in vergelijking met het ri-
sico dat gegenereerd wordt door 
een zwangerschap, namelijk 40 
op 10.000. Maar zelfs de vrouwen 
die aan deze risico’s zijn blootge-
steld, beschikken over e�  ciënte 
contraceptiemiddelen.

Revolutionair
Professor Foidart werkt nu aan een 
revolutionair oraal anticonceptie-
middel gebaseerd op een natuur-
lijk oestrogeen dat door de foetus 
geproduceerd wordt in de buik van 
de moeder. Dit middel moet de toe-
name van klonters bij de inname 
van orale contraceptiva tegengaan. 
“Elke foetus produceert 3 tot 4 mil-
ligram estetrol per dag. Wij hebben 
die estetrol gesynthetiseerd. In te-
genstelling tot andere oestrogenen 

verhoogt estetrol de stollingsfac-
toren niet. De klassieke pillen ver-
hinderen dat het lichaam fi brino-
lyse gaat aanmaken, een stof die er-
voor zorgt dat stolsels worden afge-
broken”. Dit probleem zou door het 
nieuwe middel van de Belg worden 
opgelost. Bovendien behoudt een 
vrouw die behandeld wordt met es-
tetrol de activiteit van de eigen ei-
erstokken en zo wordt de vorming 
van tumorcellen verhinderd. Het 
hormoon werkt ook als anti-oestro-
geen op de borst. 

Biologisch afbreekbaar
Estetrol biedt ook een voordeel 
voor het milieu. “Het is een natuur-
lijk hormoon dat biologisch af-
breekbaar is. De klassieke pil daar-
entegen is samengesteld uit sta-
biele hormonen, die niet gewijzigd 
worden door de urine en ook na 
uitscheiding actief blijven. Het wa-
ter raakt op die manier vervuild. Er 
werden bijvoorbeeld al sporen van 
zware metalen gevonden in het vet 
van ijsberen. Dit wijst op de aan-
wezigheid van vrouwelijke hormo-
nen in het water dat wij dagelijks 
gebruiken. Niemand zal daardoor 
vervrouwelijken, maar het is toch 
een probleem.” 

Ontwikkelingsfase
Het team van professor Foidart 
voltooide fase II van de lancering. 
De behandeling van 500 vrouwen 
is doorslaggevend gebleken op 
het gebied van tolerantie en doel-
tre� endheid. Fase III, waar 4.000 
vrouwen en twintigduizend cy-
cli bij betrokken zijn, wordt aan-
gevat. Deze nieuwe estetrolpil zou 
in 2015 onder de naam ‘Estelle’ op 
de markt gebracht worden.

“Een vrouw 
die behandeld 
wordt met dit 
nieuwe Belgische 
anticonceptivum 
behoudt de 
activiteit van de 
eigen eierstokken, 
hetgeen de 
vorming van 
tumorcellen 
verhindert” 

EXPERTISE

Jean-Michel 
Foidart
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Functie: Buitengewoon hoogleraar 
gynaecologie aan de ULG
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Heel wat keuze
 ■ Ieder lichaam is anders en 

daarom werken voorbehoeds-
middelen voor iedereen op een 
andere manier. Hoewel orale con-
traceptiva nog steeds de eerste 
keuze zijn in België, zijn er vrou-

wen die een ander middel verkie-
zen boven de klassieke anticon-
ceptiepil, omdat zij de gewone pil 
bijvoorbeeld niet verdragen. Zij 
kunnen dan kiezen uit een resem 
alternatieve middelen.

Alternatieve 
middelen

Spiraaltje

1 De nieuwe spiraaltjes op ba-
sis van levonorgestrel zijn 

intra-uteriene middelen die voor 
een duur van vijf jaar worden ge-
plaatst. Ze geven een lage dosis 
van dit hormoon af: 20 microgram 
per dag. Het e� ect is lokaal en het 
spiraaltje vermindert het volume 
van de maandstonden en dus ook 
het risico op bloedarmoede. Het 
kan ook bij zeer jonge meisjes ge-
plaatst worden. 

Vaginale ring

2 De vaginale ring werkt vol-
gens hetzelfde principe als 

de pil. Deze soepele plastic ring 
wordt door de vrouw zelf inge-
bracht en blijft een maand zitten. 
Je voelt hem niet tijdens seksuele 
betrekkingen. De ring is discreter 
en lager gedoseerd dan een patch, 
en is bovendien zeer gebruiks-
vriendelijk.  

Pil van de derde 
generatie

3 De pil van de derde generatie 
op basis van œstradiol, een 

natuurlijk oestrogeen dat door de 
eierstok wordt geproduceerd, ver-
toont minder nevene� ecten.  

Morning-afterpil

4 Er bestaat al twee jaar een 
post-coïtaal anticonceptie-

middel van de tweede generatie. 
Het bevat 30 milligram ulipristal 
en vertoont een grotere doeltref-
fendheid gedurende vijf dagen, in 
vergelijking met drie dagen voor 
de oude morning-afterpillen. Deze 
is echter voorbehouden voor uit-
zonderlijke situaties. 

PASCALE PIERARD

redactie.be@mediaplanet.com

PASCALE PIERARD

redactie.be@mediaplanet.com
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Belgische modehuizen 
genieten wereldfaam

KWALITATIEF
Vakmanschap en 
kwaliteit staan 
centraal in de 
modesector.
FOTO: AMBIORIX 

Vlaanderen is goed bedeeld met 
modeontwerpers die hoge ogen 
gooien op de internationale mo-
descène. Nog maar net heeft het 
prestigieuze modehuis Christian 
Dior de Belgische ontwerper Raf 
Simons benoemd tot creatief di-
recteur. Ondanks het recente ne-
gatieve nieuws uit de modesector, 
genieten Belgische modehuizen 
en ontwerpers een sterke naam en 
faam en weten ze bovendien tijdig 
te innoveren. Dat kan gaan van de 
wijze waarop de designers hun 
collecties voorstellen tot het ont-
wikkelen en implementeren van 
nieuwe businessmodellen. 

Creatief en zakelijk
“Een goede business bestaat uit 
een combinatie van creatief talent 
en een partner met een sterk zake-
lijk inzicht ”, zegt Agnes Wené, pro-
ject manager bij het Flanders Fa-
shion Institute. “Het is onze taak 
om het ondernemerschap in de 
modesector te bevorderen. Zo be-
geleiden we heel wat opkomend 
talent. Eén van de eerste tips die 
we ontwerpers geven, is het zoe-
ken van een partner die het za-

kelijke aspect onder zijn hoede 
neemt. Naast het zakelijke coa-
chen helpen we hen ook om zich 
te oriënteren op de internationale 
markt. Wie het in de mode wil ma-
ken, moet immers meteen zijn pij-
len internationaal richten.”

Fashionable
Modehuizen en modeproducenten 
van bij ons genieten niet alleen we-
reldfaam, ze zijn bovendien in staat 
om modemerken een extra boost 
te geven om zo een sterk merk op 
de kaart te zetten of een uitgeblust 

merk nieuw leven in te blazen. Door 
ontwerpers aan te spreken kan je 
een merk fashionable maken. Zo 
werkt schoenenfabrikant Ambio-
rix uit Tongeren reeds verschillen-
de collecties samen met ontwerper 
Tim Van Steenbergen. Een dergelij-
ke samenwerking helpt het fashio-
nelement van een bedrijf naar om-
hoog te halen. Een sympathiek en 
bekend gezicht vragen om het boeg-
beeld van je merk te worden, zorgt 
dan weer voor herkenning en ver-
trouwen bij de consument. Daar-
naast werken in het oog springende 
engagementen imagoversterkend. 
Momenteel zijn de o�  ciële part-
ners voor de Olympische en Para-
lympische Spelen niet weg te slaan. 
Een hip en eigentijds logo is boven-
dien onontbeerlijk, want het ver-
schaft een merk een bepaalde ‘look’ 
en ‘feel’. 

Flagship Store
Interessant zijn eveneens fl agship 
stores. “Flagship stores zijn belang-
rijk om een imago neer te zetten”, 
weet Wené. “Maar het is even be-
langrijk voor de buurt van de stad 
om een modekwartier te creëren, 
een centrum waar publiek op af-
komt. Ik denk dan onverminderd 
aan de zaken van Dries Van Noten en 
Ann De Meulemeester aan het Zuid. 
Het is goed voor de zichtbaarheid, 
het imago en het toerisme in de stad. 
De betekenis ervan gaat erg breed.”

“De combinatie van 
creatief talent en 
zakelĳ k instinct is 
belangrĳ k om 
succes te oogsten”
Agnes Wené
Project manager 
bĳ  het Flanders Fashion Institute

PHILIP WILLAERT

redactie.be@mediaplanet.com

 ■ Vraag: Hoe kunnen 
Belgische modemerken en 
ontwerpers zich op de markt 
handhaven?

 ■ Antwoord: Een goede 
zakelĳ ke begeleiding en een 
creatieve marketingstrategie 
zĳ n minstens even belangrĳ k 
als bruisend ontwerptalent. 

WIE HET SCHOENTJE PAST...

 ■ Schoenenfabrikant 
Ambiorix werd in 1895 opgericht 
in Verviers door Louis Steyns. 

 ■ Sinds 2007 wordt het bedrĳ f 
opnieuw geleid door een fami-
liale groep, met aan het hoofd 
Peter Vavedin. Na een moeilĳ ke 
periode staat dit Belgische merk 
er weer helemaal.

 ■ De Limburgse schoenen-
producent hoort bĳ  het Olympic 
Fashion Team en zorgt ervoor 
dat onze olympische atleten 
een comfortabele openings-
ceremonie kunnen afl eggen. 

 ■ Ambiorix is naast Delvaux en 
Natan modieuze hofl everancier 

voor het Belgisch hof.
 ■ De Eburoon in het oorspron-

kelĳ ke logo werd intussen 
vervangen door een trendy X.

 ■ Deze week opent Ambiorix 
een tweede eigen winkel in 
Antwerpen.

 ■ Jaarlijks worden zo’n 10.000 
paar mannenschoenen verdeeld 
over 200 verkooppunten in 
België en nog eens 150 winkel-
punten in de overige Europese 
landen en Japan. 

! Wie zelf creatief aan de 
slag wil moet zeker eens 

surfen naar:
www.personalpair.be

PROFESSIONELE STEUN 
VOOR AANSTORMEND 
TALENT

In Vlaanderen teren we 
op een stevig contingent 
ontwerpers. “Ontwerpen 
gaat van de ambachtelijke 
sfeer tot cyberspace, dit 
om aan te geven dat het 
begrip design zich in een 
breed vaarwater bevindt.”

 ■ Aan het woord is Johan Valcke, 
directeur van Design Vlaanderen.

Waar liggen vandaag 
de uitdagingen voor 
aanstormend talent? 

“De uitdagingen van van-
daag zijn dezelfde gebleven 

als vroeger. Het is van belang dat 
elke ontwerper beseft dat hij zijn 
product moet vermarkten. Het 
komt erop neer dat hij bestaande 
producten aanzienlijk verbetert 
en er een meerwaarde aan geeft.” 

Worden de ontwerpers 
die vandaag opstaan 
niet aan hun lot 
overgelaten? 

“Net zoals het Flanders Fa-
shion Institute modeont-

werpers steunt, kunnen desig-
ners ook terugvallen op onder-
steunende diensten van Design 
Vlaanderen of Flanders in Sha-
pe. Er zijn bovendien werkingen 
in Kortrijk en Limburg binnen 
de context van een specifi eke 
economische regio. Ontwerpers 
kunnen ook altijd aankloppen 
bij het Agentschap Onderne-
men waaronder ook wij ressor-
teren. Verschillende experten, 
zoals accountmanagers, kunnen 
hen de nodige informatie ver-
strekken. Ook Strategisch On-
dernemen is een bedrijfsgericht 
project van het Agentschap On-
dernemen met Europese en 
Vlaamse subsidies die 175 
Vlaamse kmo’s de kans bieden 
om zich tegen een betaalbare 
prijs strategisch te versterken 
en verder te professionaliseren.” 

Welke ontwerpers 
zagen dankzij de 
nodige steun de wereld 
opengaan?

”Wij zagen al heel wat ta-
lent groeien en bloeien. Ik 

denk dan aan Maarten Van Seve-
ren, Stefan Schöning, Bram Bo, 
Nedda EI-Asmar en zovele ande-
ren. Nieuwe opkomende talen-
ten zijn Hannes Van Severen en 
Fien Muller.”

Waarom zijn Belgische 
ontwerpers zo 
succesvol? 

”Je kan alleen maar succes 
oogsten door keihard te 

werken. Maar je moet er ook het 
talent voor hebben om concep-
ten een nieuwe vorm te geven. 
Uiteraard is een stukje geluk en 
zakelijkheid ook steeds welkom.”

PHILIP WILLAERT

redactie.be@mediaplanet.com
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Hoe zou een comfortabele 5-deurs hatchback eruit zien wanneer 
hij wat meer zou zijn zoals u? Wat origineler, wat eigenzinniger dan 
andere auto’s? Wat zuiniger en fi scaal interessanter? Strak en elegant 
en met een standaarduitrusting om u tegen te zeggen? Voorzien 
van intuïtieve toptechnologie die het leven niet alleen leuker maakt, 
maar het ook kan redden? Dus, standaard met het City Safety anti-
aanrijdingssysteem en een wereldprimeur als Pedestrian Airbag? 
Wel, waarom er niet eens mee rijden? Want misschien hebben we 
wel úw wagen ontworpen. 

DE NIEUWE VOLVO V40

IT’S YOU

VOLVOCARS.BEContacteer uw Volvo-verdeler voor de fl eetvoorwaarden. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: 
www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

3,6 - 7,9 L/100 KM • 94 - 185 G CO2/KM

SCANDINAVIAN DESIGN. MADE IN BELGIUM.

VOLVO V40 D2 VANAF € 22.990


