PERSONAL ST YL E

UIT
DE
KOFFER
fotografie Justine Leenarts

styling Dido Mani

Veel reizen voor je werk
betekent leven uit een koffer.
Wat trekken deze globetrotters
aan op hun avonturen?
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KLEDING VANS (JASJE), ESSENTIEL ANTWERP (T-SHIRT), STIEGLITZ (BROEK), TDLEATHERBOOTS (SCHOENEN), SKULLCANDY (KOPTELEFOON), NAISH (RUGZAK EN KOFFER), MYSTIC (BOARDTAS EN KOFFER)

tekst Lisa Goudsmit

ELLE HOLIDAY
Jalou Langeree

‘EEN VAN MIJN
WETSUITS WAS
MILKA-PAARS,
HEEL TOF’
Lees verder op pagina 60
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PERSONAL ST YL E

Joris van Velzen

‘IK BEN
ROCK-’N-ROLLRAUW, GEEN
BACKPACKER IN
HAREMBROEK’

KLEDING WON HUNDRED (JASJE), KINGS OF INDIGO (T-SHIRT), FILIPPA K (BROEK), LAAUW (RUGZAK), SONY (CAMERA)

Lees verder op pagina 60
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KLEDING MARNI (BLOES), SECOND FEMALE (BROEK), ALEXANDER MCQUEEN (SCHOENEN), PRIMARK (KOFFER), TURBAN VAN SISI ZELF

‘IK DRAAG
EEN TURBAN
VANUIT
MODEGEVOEL’
Sisi Bolatini

Lees verder op pagina 60
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ELLE HOLIDAY

PERSONAL ST YL E
SISI BOLATINI

JALOU L ANGEREE

BOERINNETJE AAN ZEE ‘Mijn thuisbasis
is Noordwijk, waar ik ben opgegroeid.
Ik heb daar een klein bungalowtje op
het veld van mijn oom met kippen in
de tuin: een boerenleven dicht bij het
strand. Natuur heb ik nodig.’
IN HART EN NIEREN ‘Vanaf mijn tiende
watersport ik, sinds mijn twaalfde
vooral kitesurfen. Ik ben nu in de race
om wereldkampioen te worden bij de
dames. Het extreme en het spelen met
de elementen vind ik zo tof: als het
begint te waaien wil ik naar het
strand. Mijn oudere broer Kevin heeft
me kitesurfen geleerd: hij is ook
professional, samen hebben we een
paar jaar de wereld rondgereisd.’
BROODJE KAAS ‘Al twaalf jaar reis ik
zo’n negen maanden per jaar. Ik ben
op veel plekken geweest, maar mijn
favoriete locaties zijn Hawaï en Haïti.
Ik wil graag terug naar Frans-Polynesië, Tahiti en Moorea. Het is daar zo
onwerkelijk mooi, de zee lijkt net een
zwembad en het landschap een
Jurassic Parc-film. In de winter ben ik
in Kaapstad, sinds mijn veertiende
mijn tweede thuis. Als ik lang in
Noordwijk ben gaat het kriebelen en
wil ik weg. Het enige wat ik in het
buitenland mis, is een broodje kaas.’
KLEURENE XPLOSIE ‘Op reis draag ik
vooral comfortabele outfits: in het
vliegtuig losse kleding, op locatie mijn
surfpak en sportkleding. Thuis vind ik
het juist leuk om andere dingen te
dragen. Ik ben niet vies van een beetje
print en kleur. Een vorig wetsuit was
bijvoorbeeld Milka-paars, heel tof. En
ja, mijn haar is zo door de zon, een
natuurlijke coupe soleil.’
ALTIJD ONDERWEG ‘Tijdens mijn reizen
zie ik vooral het strand en helaas de
rest van het land minder. Nu probeer
ik daarvoor tijd te maken. Ik kan in
mijn sport nog wat jaren mee, maar
ik wil niet mijn leven lang een
nomadische hippie blijven. Al zal ik
altijd reizen. Dat zit in mijn bloed.’
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vlogger en stewardess
Vervolg van pagina 59

JORIS VAN VELZEN
oprichter en hoofdredacteur
onlinemannentijdschrift
Man Man
Vervolg van pagina 58

VLIEGTUIG IN, VLIEGTUIG UIT ‘Het
afgelopen jaar heb ik 68 keer gevlogen. Ik probeer zo’n drie keer per
maand op reis te gaan voor reportages
en samenwerkingen voor mijn
onlinemagazine en reclamebureau.
De afgelopen maanden was ik in
Gambia, Oostenrijk en Italië. De
indrukwekkendste trip was een
rondreis langs de Indonesische
eilanden. Je ziet daar drie verschillende culturen en geloven achter
elkaar: Bali is boeddhistisch, Flores
christelijk en Lombok islamitisch.’
NEEM DE TIJD ‘Telkens als ik reis voor
een reportage, blijf ik langer om het
stuk te schrijven. Dan heb ik geen
verplichtingen, sta ik vroeg op om te
surfen, ontbijten en werken. Daarna
rijden op de scooter of yoga. Heerlijk.’
ROCKER OP REIS ‘Reizen moet
comfortabel zijn, dus ik draag veel
losse, stijlvolle kleding. Geen oude
kloffies, ik hou van bloesjes en
T-shirts. Een beetje rock-’n-roll-rauw,
ik hoef er niet uit te zien als een
backpacker in een harembroek.’
GEEN SLEUR ‘Reizen geeft me het
gevoel dat ik leef en beweeg. Als ik een
tijdje in Nederland ben, heb ik het
idee dat ik stilsta, al wordt die kriebel
minder. Ervaringen en menselijk
contact zijn zo waardevol, meer dan
materialistische zaken. Ik heb een
doosje herinneringen dat steeds meer
gevuld raakt. Reizen is ook de ultieme
vorm van vrijheid, ik ben namelijk
vaak alleen op pad. Hoewel: ik
ontmoet veel gelijkgestemden,
allemaal mensen die het idee hebben
dat het leven te kort is.’
KIEKJES ‘Mijn camera en mooie, leren
cameratas heb ik altijd bij me. Net als
het boek The Alchemist van Paulo
Coelho: dat is mijn levensbijbel en
reisboek ineen. Het boek keurt een
soort van goed dat ik zo veel weg ben
en altijd op zoek ben naar het geluk.
Ook altijd bij me: een Zweeds
puzzelboekje. Ik kan echt niet zonder.’

PARTTIME THUIS ‘Ik was stewardess,
maar ik ben gestopt met vliegen zodat
ik fulltime kan vloggen en presenteren. De afgelopen twee jaar was
mijn thuisbasis Abu Dhabi, nu weer
Amsterdam-West, waar ik ben
geboren en getogen. Ik heb de laatste
jaren zó veel gereisd: de afgelopen
weken alleen al was ik in India,
Australië, Singapore, Maleisië en de
Filipijnen. Overal waar ik kom vlog ik
en maak ik Instagramposts en spreek
ik af met mijn lokale volgers.’
TRUMAN SHOW ‘Het leukste aan reizen
vind ik andere mensen, religies, eten
en culturen leren kennen. Japan vond
ik heel bijzonder. Alles is er goed
georganiseerd, de mensen zijn er
extreem netjes en rustig. Tegelijkertijd
zijn ze niet sociaal op de manier die
wij gewend zijn. Ook heel boeiend is
Brisbane, Australië. Ze zijn daar zo
afgezonderd van de wereld, het is er
altijd mooi weer, alles is beschaafd:
bijna nep, net The Truman Show. Korea
is te gek, daar zijn ze zo fashionable.’
BESCHEIDENHEID SIERT ‘Mijn stijl is
modest fashion: ik kleed me meestal
bedekt en draag bij elke outfit een
andere turban die ik aanpas op de
locatie waar ik ben. In India droeg ik
een Bollywood inspired turban met veel
sieraden. Ik bedek mijn hoofd niet
vanwege religieuze redenen, maar
vanuit modegevoel. Je ziet ook een
pluk haar bij mij en ik draag soms
T-shirts met korte mouw. Veel meiden
die me volgen zijn wel religieuze
moslima’s; ik inspireer hen graag.’
GLAZEN PLAFONDS ‘Ik kom uit een
omgeving waar veel jongeren met een
migrantenachtergrond niet altijd de
mogelijkheid hebben om kansen te
benutten. Mijn traditionele ouders uit
Noord-Marokko moest ik er ook van
overtuigen dat ik na mijn studie HBO
Diëtiek en Voeding de wereld wilde
zien. Voor mezelf heb ik kansen
gecreëerd, nu deel ik mijn verhaal met
jongeren om ze zo te inspireren.’
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