
 droomweekend 
Een ideale agenda zonder beperkingen van tijd, afstand of geld 

Is: oprichter van (in-
middels verkochte)

mediabedrijven
Emerce en Bright, nu 
ceo en oprichter van
Rockstart, een ‘ac-

celerator’ voor 
start-ups.

Mooiste reisherinne-
ring: ‘Vliegen in een 
Cessna van Arusha
naar Zanzibar met

vrienden. In een
krap en brak toestel
was het een jongens-
achtig avontuur. Die
avond aten we verse 
vangst aan een tafel

ín de branding.’

Tekst: Maud Beucker
Andreae

vrijdag 21.00 uur

zaterdag 05.00 uur

zaterdag 13.00 uur

Clubben 
in Peking

Vroege stilte

Rennen
op de hei

‘Met vrienden Walter 
en Koen ga ik hangen
bij Migas, een “rooftop 
club” in Peking. Je vindt
hier een gemengd,
ontspannen gezelschap 
van Europese expats,
jonge ondernemers en
Chinese kunstenaars, 
en het uitzicht is feno-
menaal.’ 

‘De vorige keer dat ik
in deze club was, raakte 
de e-riksjachauffeur
’s nachts de weg kwijt, 
parkeerde en verdween.
Lastig thuiskomen als 
je de taal niet machtig
bent en niemand Engels
spreekt. Vijf uur, twee
taxi’s en heel wat Chine-
se yuans verder bereikte
ik pas het hotel. Het was 
wel een mooi avontuur,
dat mij meer dan ooit
van Peking “by night”
heeft laten zien.’
➜migasbj.com

‘In de transitie van
de nacht naar de
ochtend, tijdens de
“ambrosial hours”, 
schuilt de belofte
voor de nieuwe dag. 
Deze uren pak ik
graag mee in Juseu.
In dit Noord-Spaanse
dorpje heb ik in 2010 
gewoond met mijn
vrouw Anoek (47) en 
onze kinderen Joep
(16) en Fee (12), na 
de verkoop van mijn 
vorige bedrijf.’

‘Mijn gezin slaapt
nog in onze gehuurde
“finca” – een Spaanse
boerderij – als ik de

dag begin met een 
koude douche. Daar-
na wandel ik naar de
rots bij Casa Arriba –

de stilste plek waar ik
ooit ben geweest – om 
Sadhana te beoefe-
nen, een combinatie
van yoga, meditatie 
en ademhalings-
oefeningen. Net zo 
genieten is het uitge-
breide ontbijt erna 
met mijn gezin in de 
finca, die midden in
de voetheuvels van de 
Pyreneeën ligt.’
➜ juseu.com, tinyurl.
com/sadhana-yoga-
meditatie

‘Weer even in de Lage 
Landen ga ik met goede
vriend Jan Louwers een 
uurtje hardlopen op de
Leenderheide, tussen 
het Brabantse Cra-
nendonck en de Achelse
Kluis in België.’ 

‘Mijn schoonvader 
woont hier in de buurt, 
en altijd als ik hem
bezoek, ren ik in dit
enorme natuurgebied
dat bestaat uit akkers,
meren, naaldbossen
en uitgestrekte heide. 
Zodra mijn voeten 
deze zachte zandgrond
raken, word ik prettig 
herinnerd aan mijn 
Brabantse roots.’ 

Migas in Peking.

Het dorpje Juseu met uitzicht op de Pyreneeën.
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Oscar
Kneppers (49) zaterdag 20.00 uur

zondag 20.00 uur

Yosemite
Park

Stadsoase 
in NY

‘Samen met mijn gezin 
reis ik af naar Yose-
mite National Park in
Californië, om te slapen 
in het Wawona Hotel. Ik
ben hier al een keer eer-
der geweest met Anoek, 
toen ik in de zomer van
1995 drie maanden in
San Francisco woonde.
In het Wawona heeft de
tijd minstens honderd 
jaar stilgestaan, waar-
door je dicht bij de pio-
niers komt die ooit naar 
de westkust trokken.’

‘Vanuit een veranda-
kamer zien we in het
zachte ochtendlicht de 
sequoias. Deze oerbo-
men zijn het grootste en 
oudste ras op aarde. We 
ontbijten met het beste 
bananenbrood dat we 
ooit hebben geproefd.’ 
➜ tinyurl.com/wawona-
yosemite-park

‘Terug in Noord-Spanje
ga ik lunchen met mijn
vijftien “kookbroeders” 
van Cuisine Culinaire 
Amsterdam, in het 
stille, hooggelegen dorp
Roda de Isábena. Onder
de gewelven van een 
voormalig bisschops-
klooster eten we wild 
zwijn in chocoladesaus.
We drinken er lokale 
rode Somontano bij.’

‘Mijn droomweekend
maak ik af met nog een
dakterras. Dit keer met
een boek en een beetje
huiswerk. Ik verblijf 
in een appartement in
New York met hoogge-
legen privétuin vlak bij 
Rockefeller Center, dat 
uitkijkt op de giganti-
sche Saint Patrick’s Ca-
thedral. Ooit vergader-
de ik in de buurt en keek
uit op deze stadsoase, 
die toont hoe sterk het 
menselijke scheppings-
vermogen is.’
➜ tinyurl.com/lunch-
catedral, tinyurl.com/
privategardenNYC

Het Wawona Hotel.

Sequoias in Yosemite 
Park in Californië.

Saint Patrick’s Cathedral.
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