Partylicious!
JFK’s Greatest Ma n
Humberto Tan is in de Amsterdamse The Harbour Club gekroond tot JFK’s
Greatest Man 2014. Onder groot applaus van de 450 aanwezigen nam de televisiepresentator de award en de bijbehorende prijzen, waaronder een schitterend IWC-horloge, in ontvangst van JFK-hoofdredacteur Willem Baars en de
presentator van de avond, Ruben Nicolai.
Volgens JFK-hoofdredacteur Willem Baars was het kiezen van de winnaar van
dit jaar al vrij snel een uitgemaakte zaak. “Humberto timmert al jaren geweldig aan de weg, maar wat hij de afgelopen anderhalf jaar heeft gepresteerd,
grenst aan het ongelofelijke. Hij was en is overal: op BNR Nieuwsradio met het
programma Sportzaken, in interviews, en natuurlijk op tv met zijn fantastische
talkshow RTL Late Night.”

Humberto ontvangt de award van JFK’s Willem
Baars en Ruben Nicolai.
Foto: Alva photo

BOURGONDIËR
VA N H E T J A A R
Oud-staatssecretaris, oud-voorzitter NOC*NSF en olympisch kampioen Erica
Terpstra is uitverkoren tot ‘Bourgondiër van het jaar 2014’. In het stadhuis
van ‘s-Hertogenbosch sprak prof. Anton van der Geld haar enthousiast toe
in de aanwezigheid van burgemeester Ton Rombouts en een tweehonderdtal
genodigden.
Hij noemde haar een kanjer die bijzondere prestaties heeft geleverd op het
gebied van de politiek, de sport en de cultuur. Met haar enthousiasme en
wilskracht heeft zij veel bereikt. Met haar eigen reisprogramma op tv ‘Erica
op reis’ leert ze ons hoe je kunt genieten van het leven onder het motto: Leef
met passie, leef in het nu.

Erica Terpstra ontvangt het juryrapport van prof. Anton van der Geld.
Foto: Benelux-News

50 C e nt in Ne derl and

De Amerikaanse hiphopartiest 50 Cent (Curtis James Jackson) was aanwezig bij de
Nederlandse releaseparty van zijn koptelefoon merk SMS Audio. 50 Cent sprak, een
traantje wegpinkend, mooie woorden die zo op een tegeltje op kunnen: “Amsterdam
is the stepping stone to Europe and one of my favorite cities. I’m excited to show my
fans and the city what SMS Audio has in store for them in 2014.”

50 Cent wordt geïnterviewd door Silvana Simons.
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Hét Amaretto merk maakte er een vrolijk jaar van. Meerdere keren organiseerde
het merk het event Disaronno terrace op gezellige en unieke locaties in de hoofdstad. Het ‘Terrace’ concept is internationaal een groot succes, steden als Londen,
Berlijn en Milaan gingen Amsterdam voor.
Toen het terrasweer voorbij was kwam daar de lancering van een mooie fles door
Versace, een limited edition bottle. Een deel van de opbrengst van deze bijzondere
fles zal naar de goede doelenorganisatie Fashion 4 Development gaan.
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Disaronno terrace
& Versace bottle
Victoria Koblenko
en Bastiaan van Schaik

BOURGINI

Anna Drijver geniet met een vriendin op
Disaronno terrace van een cocktail.

“Kunst in
huishoudelijke apparaten”

In driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen (onder de rook van Apeldoorn) werd op
bijzondere wijze een nieuw merk gelanceerd: BOURGINI. Het merk is volledig bedacht
en ontworpen door de familie Ouborg: Aad, zijn tweelingzus Els en drie van Aad’s
kinderen, Tim, Florentine en Nikki.
Anouk Smulders en Frits Sissing.
Princess 2.0 onderscheidt zich door hoogwaar-

De Ouborgjes en Chef Jacob Jan Boerma.

dige, innovatieve producten, design en spraakmakende marketingacties en dat allemaal tegen
een betaalbare prijs, wat wil je nog meer!
3-sterrenchef Jacob Jan Boerma heeft zich als
Starmaker verbonden aan het merk en als déze
topchef wil werken met deze apparatuur, dan
moet het wel goed zijn.

Beau Monde
Awards 2014

Beau Monde hoofdredacteur Ellen Litz, Leontien, dochter
Moise van Quinty, Evgeniy, Winonah en Anouk.
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Waar anders dan in het prachtige hoofdstedelijke Amstel
Hotel vond de glitter & glamour-avond van het jaar plaats.
De prijzen van het Nederlandse glamour magazine werden
voor de vijftiende keer uitgereikt.
Er werden vijf awards toegekend waaronder de Cover Girl
Award aan Quinty Trustfull. Ze kon er zelf niet bij zijn,
maar haar dochter kwam de felbegeerde prijs voor haar
in ontvangst nemen. Anouk Smulders won de Best Hair
Award en de Glamour Style Award werd uitgereikt aan
Winonah de Jong. Naast alle dames viel er dit keer ook
nog een man in de prijzen bij de Beau Monde Awards.
De Man Of Style Award ging naar Evgeniy Levchenko. Als
laatste was het de beurt aan Leco van Zadelhoff om zijn
Leco Look Award uit te reiken. Niet geheel onverwacht was
het Leontine die won.
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Diplomático Rum
W o r l d To u r n a m e n t

Winnaar: Remco Babay (Feijoa, A’dam), 2e: Alberto Matallana (De Dr. in
R’dam), 3e: Robbert Negen (in het blauwe pak van Tales & Spirits, A’dam).
Rechts de eigenaar van Diplomático, José Ballesteros Melendez.

Fabulous mama & papa
Dit jaar is er unaniem gekozen dat Annechien Steenhuizen dé Fabulous
Mama of the Year (6e editie) is geworden. Hoofdredacteur Phaedra Werkhoven onderbouwt: ‘‘Ze is anchor geworden van Het Achtuurjournaal, een
instituut in de journalistiek, en presenteert dat weergaloos. Ze is een stoere
beeldschone moeder, die met autoriteit dagelijks het nieuws onze huiskamers inbrengt’’.
De Papa of the Year award ging naar sportpresentator Henry Schut. Hoewel
hij al tien jaar meedraait bij Studio Sport, wist hij zich het afgelopen jaar
echt in de kijker te spelen
met zijn presentatie van de
programma’s rond de Olympische Spelen en het WK
Voetbal. Met Studio Brasil
maakte hij zo’n ongedwongen en leuk programma, dat
hij zelfs de vrouwen aan de
buis wist te kluisteren.
Phaedra Werkhoven, super papa Henry
Schut en presentatrice Froukje de Both

D’or toonde zich afgelopen zondag voor het eerst aan het publiek. In nachtclub Panama werden gasten verwelkomd in een wereld die doet denken aan
een speak-easy van de jaren 40, een uitgaansavond met een verleidelijk tintje. De
avond was gevuld met zang en dans, shows wisselden elkaar af en gasten genoten van drankjes, exclusief fingerfood en jazzy tunes. De gasten zijn blij verrast,
blijkt bij rondvraag. D›or is volgens hen precies wat Amsterdam nodig heeft in
het uitgaansaanbod, een classy uitgaansavond. Een prima alternatief voor een
avond dineren in een restaurant, of gewoon voor een relaxte afsluiting van het
weekend. D’or zal een rondreizende nachtclub worden en verschillende steden
aan doen, maar voorlopig alleen, iedere zondag, in het Amsterdamse Panama.
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1000 bartenders uit 28 landen
wereldwijd strijden om één
van de plekken in de finale
van het Diplomático World
Tournament.
Mister cocktail, Albert van Beeck Calkoen is het creatieve brein achter voorDe 6 finalisten uit Nederland
rondes. Het werd één van de leukste
hadden elk met een bijzonevents van het jaar!
dere creatie de jury tijdens
de voorrondes overtuigd van hun kennis, maar tijdens de finale werd nog
een groter beroep gedaan op hun kunnen. Elke deelnemer kreeg namelijk
een ruimte toegewezen, die ze geheel naar eigen inzicht mochten stijlen.
Op deze manier werden ze gastheer van hun eigen pop-up bar voor één
avond, waarbinnen ze hun concept optimaal konden presenteren. Wordt rum
de nieuwe gin?

Nightclubbing by D’or

Mijn wh isky
Wist je dat er wereldwijd elke twee seconden een glas whisky wordt ingeschonken…?
In 2011 ontmoetten een schrijver (Hans Offringa) en een lifestylejournalist (Marcel Langedijk) elkaar in The Brandy Library in New York. De aanleiding was een
exclusieve whisky proeverij van Highland Park. De whisky smaakte naar meer
en de kennismaking ook. Die avond al werd het idee geboren om gezamenlijk
een boek te schrijven.
In het boek delen 34 bijzondere mensen uit Nederland en België hun passie
voor whisky. Iedereen heeft er wel een bijzondere ervaring mee. En achter elk
merk whisky zit ook weer een interessant verhaal.

Eddy Zoey en 3FM Dj Gerard Ekdom.

WINTER 2014-15

19

