De smaak van...
Het leuke aan de kledij van Bobo
is dat de kleding steeds deftig is,
maar toch ook sportief kan zijn. En
deze zomerse outfit bevestigt dit.
Ik ben een enorme fan van de zogenaamde
‘aanschieters’. Zelden draag ik schoenen
met veters, al was het maar omdat ik ze
telkens kapot trek. (lacht)
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Davy Brocatus

Davy Brocatus is bij het grote publiek vooral bekend als jurylid in ‘Sterren op
de Dansvloer’. Maar wat weinigen weten is dat hij zelf een zeer begenadigd
danser is en al een hele reeks nationale en internationale danswedstrijden
gewonnen heeft. Benieuwd of zijn smaak evenveel finesse toont als zijn danspassen.

Favoriete parfum
In de winter draag ik Le Male van JeanPaul Gaultier. Uiteraard omdat het parfum heel goed ruikt, maar ook omdat ik
het een ontzettend mooi flesje vind!
In de zomer ga ik dan weer voor de iets
zwaardere geur van Kouros van Yves
Saint Laurent.

Favoriete gadget
Vanaf de eerste zonnestralen zet ik deze
bril van Yves Saint Laurent op. Ik draag hem
Ik ben gek op uurwerken. Ik moet zowel als accessoire als uit noodzaak. Ik zit
toegeven dat ik thuis al een kleine namelijk vaak op de baan en de veiligheid priverzameling heb liggen.
meert natuurlijk.

Favoriete juweel
Ik heb het geluk dat ik mij kan
beroepen op een sponsor die mij
zo nu en dan voorziet in mooie
juwelen, zoals deze leuke ring.

Verzorging
Ik heb een heel droge huid en deze crème van Yves Saint Laurent is hier een
perfecte remedie tegen. Hij voedt meteen mijn huid, maar voelt toch niet
vettig aan.
’s Morgens besteed ik om evidente redenen niet zoveel aandacht aan m’n
haar. Maar ik ben wel tevreden over de producten van Redken. De meeste
shampoos drogen ook je huid uit, maar niet zo bij deze van Redken.

▲

130

131

Ik moet met kledij kunnen
variëren en opvallen. Met
dit pak van Nicky Vankets is
dat alvast geen probleem.
De outfit komt met deze
speciale sjaal die er al meteen een bijzonder cachet
aan geeft. Maar als je wat
klassieker voor de dag wilt
komen, kun je de sjaal er
ook weer afritsen.

De smaak van...

davy brocatus
MOOISTE MAN
TER WERELD

Leukste souvenir

Dit spaarvarkentje heb ik gekregen van
vrienden van mijn ouders toen ik nog
heel klein was. Het is geen traditioneel spaarvarken, maar een huisje
met als boodschap dat je moet
sparen voor je huis later. Mijn
broer had dezelfde gekregen,
maar die van hem heette
‘Villa Benny’ en de mijne ‘Villa
Davy’.

Matt Damon

Favoriete jeugdfoto
Deze schoentjes heb ik gekregen van een Russische
vriendin die ook professionele danseres was. Wanneer er een grote wedstrijd was in België, bleef zij
steeds bij mijn grootouders slapen. Enige tijd geleden is zij helaas overleden, maar deze schoentjes
zullen altijd een leuke herinnering aan haar blijven.

De romantische ziel in mij heeft voor deze foto gekozen. Mijn broer en ik zijn hierop
te zien als bruidskindjes voor het huwelijk van mijn tante. Ik was toen vijf jaar. Een
huwelijk heeft voor mij nog altijd iets magisch. Daarom dat ik ook zo blij ben dat
ik zelf ook ben kunnen trouwen. Ze hebben er weliswaar de wet voor moeten aanpassen, maar uiteindelijk is het toch gelukt. (lacht)

MOOISTE VROUW
TER WERELD

Halle Berry

Favoriete
reisbestemming
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Ik zit een beetje in een klassieke periode, dus kies
ik hier voor een eenvoudige zwarte schoen. Deze
schoenen zijn heel mooi uitgesneden en zitten
geweldig goed. Niet zo evident, want ik heb eigenlijk
niet zo’n gemakkelijke voeten om schoenen voor te
kopen.

Dat is zonder twijfel Zuid-Afrika.
Ik ben er ondertussen al zes keer
geweest en elke keer was het top.
Het land heeft een goed klimaat, het
is er zeer levendig en de mensen
zijn er gastvrij en vriendelijk. Het
is ook een fantastische wijnstreek
die door veel Europeanen bezocht
wordt. Bovendien is er geen tijdsverschil met Europa, zodat je geen
last hebt van jetlag.
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davy brocatus

De smaak van...
Dit is echte vrijetijdskledij die je ook perfect kunt
dragen zonder vest.

Favoriete tijdperk
De middeleeuwen, voor de klederdracht.

Wat zou je aan je lichaam
willen veranderen?
Ik zou graag terug wat meer buikspieren hebben.

In welk land had je geboren willen zijn?
Zuid-Afrika! Een prachtig land waar ik
zonder problemen zou kunnen wonen.

FAVORIETE GERECHT
Steak met frietjes! Ik grijp heel graag
naar een goed stuk vlees. En als er dan
nog een stukje ganzenlever bij geserveerd wordt, dan smelt ik helemaal!
BIEFSTUK MET FRIETJES EN SLA
Ingrediënten voor vier personen
Kropsla
4 biefstukken, 160 g elk
1 koffielepel olie
1 eiwit

dit ben ik

Shoppinginfo
Kleding en schoenen: Bobo, Tremelo
(www.bobotremelo.be) en Nicky Vankets (www.nickyvankets.com)
Zonnebril: Yves Saint Laurent bij Safilo
(www.safilo.com)
Juweel en horloge: Veranti Antwerpen
(www.veranti.be)
Verzorging: Yves Saint Laurent en Redken

Een mooie sportschoen in mijn favoriete kleur:
blauw! Al sinds de zomer van 1995, toen tiffany-blauw heel in was, ben ik een fan van deze
kleur.
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Mijn grote voorbeeld:
Guy Verhofstadt
Favoriete zanger:
Elton John
Favoriete zangeres:
Nana Mouskouri
Favoriete acteur:
Patrick Swayze
Favoriete actrice:
Demi Moore
Favoriete film:
‘E.T.’
Favoriete tv-programma:
‘Sterren op de Dansvloer’
Favoriete boek:
‘Pjotr’ van Jan Terlouw
Favoriete sport:
Stijldansen
Favoriete sportfiguur:
Johanna Leunis
Favoriete kleur:
Blauw
Meest hatelijke figuur:
Marc Dutroux
Favoriete dier:
dolfijn
Favoriete dag:
vrijdag
Geluksgetal:
2
Mooiste herinnering:
Het vrijheidsbal van Nelson Mandela.
Slechtste herinnering: Als
kind had ik na elke sportnamiddag
migraine.

1 koffielepel paprikapoeder
1/4 koffielepel Spaanse peper, in poedervorm
Voor de saus:
1 tomaat
1 potje opgeklopte yoghurt, 0% v.g.
1 eetlepel fijngehakte zoete ui
1 eetlepel fijngehakte peterselie
zout
peper van de molen
800 g vastkokende aardappelen
Bereiding
Verwarm de oven voor op 240° C (stand
7). Schil de aardappelen. Snijd ze in
dikke frieten en spoel met water. Dep
de frieten droog. Neem een kom en
klop daarin het eiwit los, samen met
het paprikapoeder en de Spaanse
peper. Breng er de frieten in over en
haal ze door het mengsel. Leg de frieten op een bakvel en leg ze gedurende
20 minuten in de oven. Draai ze halver-

wege de baktijd om. Bestrooi met een
beetje zout. Dompel intussen de tomaat
even in kokend water, pel en snijd in
blokjes. Laat uitlekken en doe ze in
een kom samen met de yoghurt, de ui
en de peterselie. Breng op smaak met
peper en zout. Gril de biefstukken met
een koffielepel olie op een grill of bak
ze in een kleefvrije pan aan elke kant
goudbruin. Breng op smaak met peper
en zout. Schik sla op de borden, giet er
een beetje saus over en dien op met
een portie frieten en een biefstuk.

Favoriete auto
De Nissan Pathfinder. Ik zit vaak op
de baan en dit is een heel degelijke
wagen. Plus: er is veel bagageruimte, zodat ik heel mijn garderobe
erin kwijt kan.

Favoriete interieur
De stijl waar ik van hou is klassiek romantisch. Niet te veel frulletjes, maar wel warm
en gezellig. Ik vind het belangrijk dat er leuke
en originele accenten aanwezig zijn die een
apart cachet aan je interieur geven.
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