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Wil je als man komend voorjaar ‘on trend’ 
zijn, dan ga je niet onvoorbereid shoppen 

maar neem je onze checklist even mee. Er zijn 
namelijk een aantal onmisbare key items die 
de internationale catwalks domineerden: tops 

met strepen, oversized broeken, accessoires 
met een logo, de 70s zonnebril en de sandaal 
of slide. Zorg dat je er minstens één af kunt 

vinken zodat je new season proof bent.

102       GENTLEMEN’S WATCH #64      |      VOORJAAR 2018

       SHOPPING

TEKST & SAMENSTELLING Karine Bloem

102_Shopping.indd   102 25-02-18   17:22



SANDAAL

Grove leren slides van
Salvatore Ferragamo

POA www.ferragamo.com

Leer, elastiek en rubber in deze stoere 
sandaal van Valentino € 520,- 

www.valentino.com

Rubberen slipper van 
Stella McCartney 

€ 255,- www.stellamccartney.com

Wijde zwarte trackpants van 
Y-3 Adidas by Yohji Yamamoto

€ 282,- www.y-3.com

Driekwart oversized broek met laag 
kruis van Rick Owens via Mr Porter

€ 515 www.mrporter.com

Ruimvallende broek van ka-
toen-blend met overslag aan de 

bovenkant van JW Anderson via 
Matches Fashion € 580,- via
www.matchesfashion.com

SHOPPING              
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Kobaltblauwe � uwelen pet met logo 
van OFF WHITE € 180,- 
www.off---white.com

Heuptas met monogram en logo van 
Louis Vuitton POA

www.louisvuitton.com

Rugtas van doorschijnend plastic en 
bedrukte voering van 

Raf Simons x Eastpak € 220,- 
www.eastpak.com

       COLUMN
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MSGM

STREPEN

Acetaat en goldtone in deze avia-
tor-bril van Prada via Mr Porter 

€ 285,- www.mrporter.com

70s montuur ‘TODD’ van doorschij-
nend gebronsd acetaat en Carl Zeiss 
brilglazen van Salle Privée € 380,- 

www.salle-privee.com

Retro vintage zonnebril van 
Marc Jacobs € 250,-

 www.marcjacobs.com

70’S BRIL

Gestreepte oversized trui van
Tommy Hilfiger € 119,-

www.nl.tommy.com

Zwart T-shirt met vervaagde
strepen van IKKS Men € 60,-

www.ikks.com

T-shirt van open geweven katoen en 
een borstzak van Prada € 530,-

www.prada.com

SHOPPING              
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   WIE IS WILL ERENS?  Ja, wie is Will? Lastige 
vraag altijd…Iemand die soms te 
passioneel met z’n werk bezig is en te 
weinig met de administratieve zaken 
erachter.

Ik ben niet de snelle, blitse desig-
ner als veel van mijn collega’s. Eerder 
de tactiele verhalenverteller. Men 
zou mij kunnen kennen van diverse 
projecten. Ik heb over de hele wereld 
al zaken ontworpen, waaronder 
Markt in New York, The Glorious (1* 
Michelin) in Antwerpen of cocktail-
bar Pharmacie Anglaise in Brussel. In 
Nederland zijn Café  
Panache, de Curtain club, de Har-
bour Club Vinkeveen, het Apollo 
hotel en bijbehorend restaurant 
Bodon door ons ingericht. Ik zeg ‘ons’ 
omdat het conceptuele van elk project 
en eerste idee dan wel van mijn hand 
komt, het vervolg wordt door mijn 
fantastische team gedaan.

Design is een soort van groeps-
sport. Ik ben niet de arrogante 
designer die beweert dat alles van mij 
komt. Ik geef richting in de look & 
feel maar ik heb fantastische talenten 
voor mij werken die het dan verder 
laten floreren. Ik tweak en geef raad, 
maar zonder een goed team achter 
zich kan geen enkele ontwerper al dit 
werk verrichten; wij maken een 40-tal 
projecten per jaar wereldwijd en dit 
kan alleen door heel goede samen-
werking.

Aanvankelijk wilde ik niets met 
design of architectuur te maken 
hebben. Mijn vader, grootvader en 
overgrootvader waren allemaal archi-
tecten maar ik wilde altijd proften-
nisser worden. Het DNA was echter 
wel stevig aanwezig, dus toen ik een 
blessure opliep en de sportcarrière er 
niet meer in zat, richtte ik mij alsnog 
op het design-vak. Eigenlijk ben ik 
erin gegroeid. Ik ben begonnen als 
stylist voor fashionshows. Buiten 
het seizoen vroegen klanten mij om 
hen te helpen met het inrichten van 
hun zaak. En van het een kwam het 
ander…

Ik heb mezelf aangeleerd nooit 
tevreden te zijn met mijn laatste 
ontwerp en zeer kritisch te zijn op 
mezelf. Als iedereen schreeuwt hoe 
fantastisch het is, begin ik te twijfelen 
of ik het niet te commercieel heb ge-
maakt. Ontwerpen is mijn passie en 
ik ben elke minuut bezig met mezelf 
te verbeteren.

Ondernemen 
vind ik het leukste 
wat er is. Niet 
alleen dagdromen 
over esthetiek, 
maar ook hoe 
je een opdracht 

winstgevend kunt maken intrigeert 
me enorm. Al heeft het ondernemen 
me wel geleerd dat het meer vallen is. 
Meestal door mijn te goede vertrou-
wen in de medemens. Maar dat zit in 
mijn bloed, ik kan niet met iemand 
werken zonder 100% vertrouwen, wat 
in het ondernemerschap soms hard 
wordt afgestraft. Je moet altijd weer 
een nieuwe manier vinden om op te 
staan. Je mag niet opgeven. Ik heb 
veel zwarte periodes gekend (Erens 
kende een reeks faillissementen -red), 
maar nooit zonder werk gezeten. 
Integendeel. 

   SMAAKMAKERS  Ik bewonder niet echt een 
persoon maar ik vind het fantastisch 
hoe in onze wereld telkens weer 
zoveel variatie en progressie zit. Als 
je mijn werk ziet, zie je niet een stijl, 
maar eerder een visie. Gevormd 
rond een decor met de bedoeling een 
bepaalde emotie op te roepen en dit 

specifiek naar de 
wensen van de 
opdrachtgever. 
Vele designers 
hebben hun stijltje 
en klanten kopen 
dit stijltje. Bij mij 
is dat anders. Mijn 
klanten kopen 
mijn visie en dan 
maken wij een 
ontwerp ‘A tête du 

TEKST Karine Bloem

Een carrière als proftennisser, dat was zijn droom. Het lot besloot anders 
en Will Erens raakte verslingerd aan een vak waar hij -na drie generaties 
architecten- voor in de wieg was gelegd: design. “Ook een soort groeps-
sport,” aldus de Vlaamse designer en oprichter van internationaal design 

agentschap Too Many Agencies. Zijn ontwerpen strekken wereldwijd 
van New York tot Dubai maar grootspraak duldt hij niet: “Ik ben niet 

de arrogante designer die beweert dat alles van mij komt.”

Ontwerpen is mijn passie; ik 
ben elke minuut bezig met 
mezelf te verbeteren...
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client’.
Er is vandaag zoveel aan het 

gebeuren op designgebied. Het mag 
weer ‘meer’ zijn. Alles is mogelijk. 
Eindelijk weg van al dat saaie wit, al 
dat voorspelbare eiken met zwarte 
metalen pro� elen. Weg ermee. Be 
bold! LESS IS POOR! Ik zeg tegen 

mijn mensen altijd dat de gou-
den regel voor elke ontwerper 
is: ‘� inking big is not a 

crime’.

   INSPIRATIE  Mijn helden 
zijn alle mensen met 

ballen. Die durven 
afwijken van de 

geijkte paden 
en niet slaafs 
volgen wat 
elke in� uen-

cer voorspelt.
Ik kan ook 

heel erg genieten 
van de inventiviteit 

van kinderen zonder 
speelgoed.

Mijn favoriete � lm is nog steeds 
� e Cook, � e � ieve, His Wife and 
her Lover van Peter Greenaway. Alles, 
maar ook alles in die � lm maakt mij 
zó jaloers dat ik dit niet verzonnen 
heb!

Mode is natuurlijk ook een grote 
inspiratiebron, maar kunst is mijn 
‘dada’.

   KLEREN MAKEN DE MAN  Mijn kledingstijl zou 
ik omschrijven als Eclectic Playwear. 
Mijn werk is mijn speeltuin. Ik houd 
van comfortabele ’eyecandies voor 
the male body’.

Ik denk dus goed na over wat ik 
draag. Ik ben een echt ‘wijf’ hierin 
zegt mijn vrouw. Ik houd erg van 
mode en accessoires, waarschijnlijk 
ook door mijn achtergrond als stylist, 
want geloof me, architecten en desig-
ners zijn de slechtst geklede creatieve-
lingen die er rondlopen.

Vaste shopadressen heb ik niet 
echt. Door mijn werk reis ik enorm 
veel en kom ik de mooiste dingen 
tegen.

Ik ben een grote fan van Martin 
Margiela omdat hij de enige ontwer-
per is die high fashion aan de kaak 

durfde te stellen met zijn deconstruc-
tieve stijl. Wel heel erg passend in 
mijn visie.

   ARMCANDY  Horloges draag ik nu 
minder dan vroeger. Ik vind het zo’n 
posh accessoire geworden. Na jaren 
mezelf fout verwend te hebben met 
deze ‘pols-pimpers’ ben ik nu heel 
gewoontjes en blij met een Rolex Sub-
mariner. Geen tierelantijnen meer, 
lekker basic.

   THUISHAVEN  Ik woon op drie plekken. 
Ibiza voor het licht en het magnetis-
me op het eiland. Daar hebben we 
een vintage ingerichte � nca uit de 
jaren zeventig.

In Antwerpen woon ik voor mijn 
kinderen. Dat huis is een Puresang 
(zo heet Will’s eerste designstudio- 
red.) lo�  met ruwe steen en metaal. 

In Haarlem woon ik met mijn 
vrouw, mijn muze, in een oude 
schuilkerk voor de energie van het 
verleden.

Het zijn alle drie zeer energe-
tische plekken om mijn balans te 
behouden, maar het zijn geen droom-
huizen. Ik denk dat ik nooit een 

De mooiste plek die ik tot nu toe heb bezocht is Nieuw Zeeland.

Geen tierelantijnen om mijn 
pols...ik hou van basic.

       WATCH ZIJN STIJL
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droomhuis 
kan hebben, 
omdat mijn 
hersenen zo 

snel schakelen dat elk fantastisch huis 
na de eerste nacht er te hebben door-
gebracht alweer achterhaald is.

   WHEELS  Ik heb best wel een auto-tik, 
ben een echt mannetje op dat vlak: I 
love cars.

In het verleden heb ik een hele 
rits oldtimers gehad en er ook mee 
geracet. Nu rijd ik een Maserati 
Levante. Mijn motor is een Scram-

bler Vintage Rad R 80 BMW van 
Ironwood Cycles. De mooiste auto 
ooit gemaakt vind ik zonder twijfel 
de Citroën DS cabriolet Chapron. De 
lelijkste? De Fiat Multipla.

   LEISURE TIME  In mijn vrije tijd probeer 
ik de tijdsgeest te vangen. Ik ben veel 
bezig met kunst, eten en mode.

De ultieme food experience op het 
moment is beslist Enigma in Barcelona 
(het nieuwste concept van food virtuoos 
Albert Adría, broer van Ferran Adría. 

-red.) Hierbij verbleekt elke driesterren 
Michelin zaak. Het is een totaal nieu-
we manier van eten ervaren. 

Bodon, met de echte authentie-
ke Franse keuken, vind ik ook een 
prachtige ervaring zonder espuma’s 
en moleculaire ditjes en datjes.

   REISLUST  Voor mijn werk ben ik bijna 
altijd op reis, maar dan nog blijven 
er genoeg bucketlist bestemmingen 
over. De mooiste plek die ik tot nu 
toe heb bezocht is Nieuw-Zeeland. 

Het hee�  een fantastisch klimaat. 
Je kunt er op één dag zowel skiën 
met -5 graden als surfen met +28 
graden. Er is een prachtige natuur en 
onderwaterwereld. Bovendien heb je 
er fantastische restaurants en worden 
er heerlijke wijnen gemaakt. Van 
Nieuw-Zeeland heb ik nog een leuke 
reisanekdote: Ik was met een klant in 
Auckland voor een restaurantproject, 
we hadden net gedineerd en wilden 
nog wat drinken. We gingen een 
stukje wandelen en toen zag ik ineens 
een waanzinnig mooi gebouw met 
allemaal drinkende mensen. Er was 
een soort design-pad met een poort 
en ik zweer je, dit was de ultieme 
hidden cocktailbar. Ik zeg tegen mijn 
klant ‘kom we gaan daarheen’ en het 
moment dat we die poort door lopen 
sluit die achter ons. We merkten op 
dat dit een privéfeestje was. Dus wij 
met de staart tussen de benen naar 
binnen… Die mensen begonnen te 
lachen om ons verhaal. Wat bleek?  
Het was het afscheidsfeest van hun 
dochter die naar Europa vertrok voor 
een jaar. We zijn nog met deze men-
sen naar een ander feest mee gegaan 
en zijn nog steeds bevriend.

Mode en acces-
soires zijn grote 

inspiratiebronnen....
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I love cars....en motoren natuurlijk!

Pharmacie Anglaise in Brussel.
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