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LXRY BACKSTAGE

Masters of LXRY 2016

PRODUCT I E TA M A R A GIJ R AT H  |  FOTOGR A F I E C A M PAGN EBEEL D R A H I R EZ VA N I
T EK ST SA SK I A VA N DI ER M EN, ROBI N E TA L BOOM

ST Y L I NG M AJ I D K A R ROUCH  |  V I SAGI E CH I AO L I HSU FOR CL I N IQU E @ HOUSE OF OR A NGE/ 
EST H ER VA N M A A N EN @ A NGEL IQU E HOOR N M A NAGEM EN T (V I SAGI E CON N I E BR EU K HOV EN ) 

H A A R J U L I ET T E DEN OU DEN

HET CAMPAGNEBEELD, 
DE MAKING OF

Dit jaar portretteerde topfotograaf Rahi Rezvani tien masters. 
Van nieuwe talenten tot deelnemers van het eerste uur. Samen vieren 

zij vijftien jaar Masters of LXRY. Even voorstellen... 
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Benno en Kitty 

Leeser staan aan 

het hoofd van 

Gassan, in 2013 

uitgeroepen tot  

Beste Familiebedrijf van 

Nederland. Gevestigd in een historische  

diamantslijperij in Amsterdam werken 

Benno, echtgenote Kitty en de vijf  

(aangetrouwde) kinderen mee in het bedrijf. 

Samen met nog ruim 500 medewerkers.  

Twee (eet)adressen waar jullie naartoe zou-
den gaan als er iets moois te vieren is?  Ciel 

Bleu in het Okura en Bord’Eau in De L’Europe. 
Restaurant Aan de Poel is ook altijd een feestje.

Wat is volgens jullie de ultieme must have 
voor 2017? Gezondheid en samenzijn met de 
kinderen en kleinkinderen tijdens onze vakan-
tie in Zuid-Frankrijk.

Om welke reden trokken jullie het laatst een 
flesje bubbels open? Om met de kinderen en 
kleinkinderen de vakantie te vieren.

Wat is de meest onvergetelijke trip die jullie 
ooit gemaakt hebben? Wij hebben deze zomer 

doorgebracht in Rio de Janeiro, tijdens de 
Olympische Spelen. Een bijzondere ervaring.

Wat is het mooiste luxe artikel dat jullie  
afgelopen jaar gekocht hebben? Een nieuwe 
BMW (Benno) en een Peekaboo tas (Kitty).

Wat is het favoriete nummer op jullie party 
playlist? Alles van John Legend.

MASTERFEIT: SINDS DAG 1 SCHITTERT 

GASSAN OP MASTERS OF LXRY, 15 JAAR 

SAMENWERKING MET EEN GOUDEN 

RANDJE.

BENNO EN KITTY LEESER
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CARSTEN KLINT

Door zijn ervaring in toonaangevende res-

taurants en hotels in Nederland kent Carsten 

Klint de beste adressen om heerlijk te eten 

en drinken. Sinds november 2014 bestiert hij 

zijn eigen restaurant en boetiekhotel Central 

Park by Ron Blaauw in Den Haag-Voorburg. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou gaan 
als je iets moois te vieren hebt? Vila Joya in het 
Portugese Albufeira voor de lunch: het uitzicht 
op zee is geweldig en de keuken fenomenaal. 
En voor het diner naar El Celler Can Roca van 
de Roca-broers in Girona vlakbij Barcelona. 
 
Wat is volgens jou de ultieme must have 
voor 2017? Een BMW i8. By far. Wat een attrac-
tie, jong en oud gaan op de foto met de auto. 
 
Om welke reden trok je het laatst een flesje 
bubbels open? Gisteren! Je moet het leven 
iedere dag vieren en niet alleen bubbels openen 
met oud en nieuw.
 
Wat is de meest onvergetelijke trip die je ooit 
gemaakt hebt? Het WK voetbal in Zuid-Afrika. 
Van koken met o.a. chefs Hans van Wolde, 
Ron Blaauw en Jef Schuur in Swartland voor de 
kinderen van Stars in their Eyes. Onvergetelijk!
 
Wat is het mooiste luxe artikel dat je afgelopen 
jaar gekocht hebt? De Prynt. Een super te gekke 
gadget. Hiermee print je zonder inkt, wanneer 
je de foto met de app scant, komt deze ‘tot leven’.

Wat is het favoriete nummer op jouw party 
playlist? Dat moet Drake zijn met One Dance. 
Tijdens de shoot voor de campagne van Masters 
of LXRY werd dit nummer gedraaid als ont-
spanning. En dat werkte!

MASTERFEIT: VOOR LXRY TV BEZOEKT 

CARSTEN KLINT VANAF HET EERSTE UUR 

ALLEEN DE ALLERBESTE CHEFS VAN 

NEDERLAND EN VER DAARBUITEN.

MARTIJN WANROOIJ

Wanrooij Gallery van eigenaar Martijn 

Wanrooij laat geen kunst zien die je eerder 

hebt gezien, maar alleen wat echt nieuw is. 

Van internationaal gevestigde tot nieuwe 

namen. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou gaan 
als je iets moois te vieren hebt?  The Duchess 
en Mr Porter zijn mijn favoriete restaurants.

Wat is volgens jou de ultieme must have 
voor 2017? Een kunstwerk van Mr. Brainwash.

Om welke reden trok je het laatst een flesje 
bubbels open? Op de rooftop The Skybar op 
het Lebua State Tower in Bangkok. Om de 
zonsondergang te vieren en deze bijzondere 
locatie (waar een scène uit The Hangover 2 is 
opgenomen). Zo gaaf!

Wat is de meest onvergetelijke trip die je 
ooit gemaakt hebt?  Dat is een lastige, zijn 
er veel. Maar recent is dat onze reis naar 
Thailand, met als een van de hoogtepunten 
het diner met mijn gezin op het strand van het 
Paradee Resort op het eiland Ko Samet. 

Wat is het mooiste luxe artikel dat je afge-
lopen jaar gekocht hebt? De iPad Pro vind ik 
wel een heel fijn apparaat.

Wat is het favoriete nummer op jouw party 
playlist? In The Name Of Love van Martin  
Garrix.

MASTERFEIT: MARTIJN GEEFT TOE:  

“MASTERS OF LXRY IS THE SECRET TO  

MY SUCCESS!”

AMANDA RIJFF

Haar liefde voor high quality make-up en 

beautyproducten maakt Amanda Rijff één 

van de Grote Spelers in de cosmetica.

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou gaan 
als je iets moois te vieren hebt? De Librije en 
dichter bij huis Librije’s Zusje. Gebr. Hartering 
in 020 is ook een feestje. Voor de beste cock-
tails in een huiselijke sfeer ga ik naar HPS a.k.a. 
Hiding in Plain Sight.

Wat is volgens jou de ultieme must have 
voor 2017? Beauty is mijn core business. Ik 
werk als visagist alleen met de beste producten 
dus een volledige ‘Elite Gold 10’ brush set uit 
de Artis collectie staat hoog op mijn lijstje.  
De i-Phone die in september 2017 wordt  
gelanceerd, staat ook op mijn verlanglijst. 

Om welke reden trok je het laatst een flesje 
bubbels open? Natuurlijk is er altijd wel iets  
te vieren. Toen mijn vernieuwde website  
FABELISH.com live ging, was het wel een 
glaasje bubbels waard. 

Wat is de meest onvergetelijke trip die je ooit 
gemaakt hebt? Een tour langs de westkust van 
Amerika in een knalrode mustang convertible. 
Van San Francisco naar LA, dan door naar Las 
Vegas en terug. 

Wat is het mooiste luxe artikel dat je afgelo-
pen jaar gekocht hebt? Een Chanel klassieker 
en een Chanel WOC staat met stip op 1. 

Wat is het favoriete nummer op jouw 
party playlist? Moeilijk kiezen: Absolutely 
Flawless van The Ones, Single Ladies (Put a 
Ring on It) van Beyoncé en Flawless van  
Pharrell Williams.

MASTERFEIT: MISS ‘FLAWLESS FACE’ 

DEELT AL ENKELE JAREN HAAR KENNIS 

EN BESTE BEAUTYGEHEIMEN MET LXRY.



LXRY BACKSTAGE

“Het favoriete nummer op de playlist? Dat moet Drake zijn met 
One Dance. Tijdens de shoot voor de campagne van Masters of LXRY 

werd dit nummer gedraaid als ontspanning. En dat werkte!”
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“Ultieme nummer op mijn party playlist? Simply The Best van Tina Turner” 
“Must have voor 2017? A lot of luck and health”
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SOPHIA TIENSTRA

Sophia Tienstra presenteert al vier seizoenen 

lang LXRY TV. Een echte jetsetter die al  

jong eigenaresse was van het eigen lifestyle  

pr-bureau 101 Media Strategies. 

Waar ga je naartoe als je iets te vieren hebt?
In Amsterdam naar Izakaya of The Duchess. 
In Londen staan Chiltern Firehouse, Novikov, 
Sexy Fish nu bovenaan mijn lijstje.

Musthave voor 2017? Voor mij is dat een 
zwarte Fiat 500 cabrio. Eigenlijk heb ik in Am-
sterdam naast mijn Vespa, fiets en rolschaatsen 
geen auto nodig, maar het geeft wel de moge-
lijkheid tot een spontane road trip naar Parijs. 

Om welke reden trok je het laatst een fles bub-
bels open? Afgelopen vrijdag toevallig samen 
een flesje Moët Chandon opengetrokken. De 
reden? Je moet van elke dag een feestje maken. 

Meest onvergetelijke trip? Zonder twijfel 
Zuid-Afrika! We zijn eerst op safari gegaan in 
Limpopo, waar we wakker werden door de 
aapjes die op de tent sprongen. Heel dankbaar 
voor deze mooie en bijzondere reis. 

Mooiste luxe ding dat je het afgelopen 
jaar gekocht hebt. Ik heb begin dit jaar een 
splinternieuwe knalrode Vespa gekocht. En 
afgelopen maand een Cartier ketting uit de 
LOVE collectie, maar dit was mede mogelijk 
gemaakt door mijn familie. 

Ultieme nummer op je party playlist? Stop 
van de Spice Girls! Eigenlijk ben ik dol op alle 
hitjes uit de jaren negentig. Ik spring dan auto-
matisch op de tafels! Bij wijze van spreken dan. 

MASTERFEIT: ZE IS EEN ONLINE LIFE-

STYLE ENTREPRENEUR, COLUMNIST EN 

BOVENAL IT-GIRL.

FELICE FLEUR

Felice Fleur werd op haar dertiende ontdekt 

als model. Ze liep shows voor onder anderen 

Vivienne Westwood, Tony Cohen en Mart 

Visser. Bekendheid kreeg ze ook tijdens de 

modeshows op de catwalk van Masters of 

LXRY. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou 
gaan als je iets moois te vieren hebt. Wan-
neer ik iets te vieren heb, ga ik graag naar 
Palladium. Er hangt altijd een gezellige sfeer, 
vooral in de weekenden, en je eet er altijd 
perfect. Bij Panache kom ik ook graag.

Must have voor 2017? A lot of luck and health.

Om welke reden trok je het laatst een fles 
bubbels open? Dat was toen mijn campagne 
voor Andrélon op abri’s door heel Nederland 
hing.

Mijn meest onvergetelijke trip. Dit was mijn 
tripje naar Cannes tijdens het Cannes Film 
Festival. Het was waanzinnig, ik was samen 
met twee vriendinnen uitgenodigd voor het 
amfAR Gala.

Mooiste luxe ding dat je het afgelopen jaar 
gekocht hebt. Die houd ik voor mijzelf.

Ultieme nummer op je party playlist? Drake 
featuring Rihanna met Too Good.

MASTERFEIT: HAAR ELLENLANGE BENEN, 

HAAR POPULAIRE INSTAGRAM ACCOUNT 

EN HAAR BUITENLANDSE CARRIÈRE.

ROBERTO PAYER

Roberto Payer is de general manager van 

het ultraluxe Waldorf Astoria in Amsterdam. 

Daarnaast is hij voorzitter van de PAN. 

Twee (eet)adressen waar u naartoe zou 
gaan als u iets moois te vieren hebt? Genie-
ten van mijn huis in Toscane met z’n tweeën 
en dineren in mijn eetkamer met mijn beste 
vrienden.

Must have voor 2017?  Dat weet ik nog niet, 
ik laat mijn inspiratie voor het moment spre-
ken. Ik bedenk nooit van tevoren wat ik wil. 

Om welke reden trok u het laatst een fles 
bubbels open? Vorige week nog tijdens een 
mooi diner.

Meest onvergetelijke trip? Er zijn zo veel 
mooie momenten tijdens iedere trip. Iedere 
reis heeft iets gedenkwaardigs en een speciale 
plek in mijn hart. De eerste trip waar ik in een 
tent geslapen heb, was op een trektocht van 
de Inca Trail naar Machu Picchu. Dat vond ik 
wel heel bijzonder.

Mooiste luxe ding dat u het afgelopen jaar 
gekocht hebt? Tijdens de afgelopen editie 
van de KunstRAI kocht ik een nieuw werk 
van Ossip. En niet te vergeten mijn nieuwe 
garderobe.

Ultieme nummer op uw party playlist? 
Simply The Best van Tina Turner. 

MASTERFEIT: VERKOZEN TOT EEN VAN DE 

VIJF BESTE HOTELIERS VAN DE WERELD. 
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CONNIE WITTEMAN

Onderneemster Connie Witteman stond 

jarenlang bekend als zangeres Vanessa. 

Zette ooit haar eigen beautykliniek Clinic 

for Injectables op en nog steeds is zij actief 

in de ontwikkeling van nieuwe beauty- en 

gezondheidstechnieken. Dit jaar trouwde zij 

haar grote liefde Eugène. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou 
gaan als je iets moois te vieren hebt?  
Visaandeschelde, het Italiaanse restaurant 
Bella Vista en restaurant Rakang.

Must have voor 2017? Gezondheid!

Om welke reden trok je het laatst een fles 
bubbels open? Op onze ‘pre-marriage’ en dat 
als surprise op mijn verjaardag.

Meest onvergetelijke trip? Ik heb samen met 
Eugène onze eerste vakantie in Italië beleefd, 
het was voor het eerst dat ik in de auto op 
vakantie ben gegaan. Ik vond het super 
romantisch. We gingen onder andere naar 
Portofino, Hotel Splendido, Forte dei Marmi  
en Venetië.

Mooiste luxe ding dat je het afgelopen jaar 
gekocht hebt Mijn trouwring natuurlijk, 
gekregen van Eugène.

Ultieme nummer op je party playlist?  
Aslove van Creep.

MASTERFEIT: ALS EEN VAN DE MEEST 

BEKENDE GLAMOURDIVA’S VAN  

NEDERLAND OPENDE CONNIE  

WITTEMAN PRECIES 15 JAAR GELEDEN 

OP ONNAVOLGBARE WIJZE DE EERSTE 

EDITIE VAN MASTERS OF LXRY IN  

PASSENGER TERMINAL AMSTERDAM. 

RICK MOORMAN

Rick Moorman, de bekende kledingadviseur 

van talloze BN’ers, verschillende theater-

producties én de man achter het kleding-

concept van Humberto, ademt mode. In 

zijn eigen House of Men, volgens RTL 

Boulevard een ‘mannenwalhalla’, zorgt hij 

dat kleding kopen een belevenis wordt. Op 

Masters of LXRY toont Rick Moorman zijn 

meest modieuze collectie. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou gaan 
als je iets moois te vieren hebt? Riad El Arsat 
in Marrakech. Dat is echt een top locatie voor 
een paar dagen weg. Ook kom ik graag bij 
Restaurant Aan de Poel in Amstelveen.

Must have voor 2017? Mijn absolute must 
haves voor 2017 zijn: heel veel gezondheid, 
geluk, passie en plezier. 

Om welke reden trok je het laatst een fles 
bubbels open? Na een geslaagde aankoop van 
een van mijn klanten en we blij waren dat we 
de klant goed hebben mogen begeleiden bij 
zijn aankopen.

Meest onvergetelijke trip? Rondreis in Kenia, 
nabij de regio Mombassa inclusief safari. Voor 
mij was dat onvergetelijk om de eenvoudige re-
den: het was onze mooie huwelijksreis in 1990.

Mooiste luxe ding dat je het afgelopen jaar 
gekocht hebt. Een Jarre AeroBull HD speaker 
in mat zwart: een muziekbox die eruitziet als 
een hond. 

Ultieme nummer op je party playlist?  
Elton John met Candle In The Wind. Zo veel 
emotie…

MASTERFEIT: WEET ALS GEEN ANDER DE 

PERFECTE KLEDINGETIQUETTE VOOR DE 

HEREN UIT TE DRAGEN. 

HELLA HUIZINGA

Hella Huizinga organiseert met haar  

My Greatest Party de meest luxueuze en 

originele party’s voor de allerkleinsten. 

Twee (eet)adressen waar je naartoe zou 
gaan als je iets moois te vieren hebt? Sama 
Sebo en Izakaya zijn mijn absoluut favoriete 
restaurants. Ik eet al 22 jaar geen vlees en dit 
zijn plekken waar je ook heerlijk vegetarisch 
kunt eten. 

Must have voor 2017? Een My Greatest Party 
natuurlijk!

Om welke reden trok je het laatst een fles 
bubbels open? Na de organisatie van het te 
gekke Great Gatsby bedrijfsfeest voor CBRE. 
Mijn team en ik waren na een dag knallen 
moe, maar voldaan. En dan is na zo’n 
geslaagd feest een flesje bubbels wel op zijn 
plek. 

Meest onvergetelijke trip? Ik ben op best veel 
mooie plekken in de wereld geweest, maar het 
Burning Man Festival in de Nevada woestijn 
was wel echt de meest onvergetelijke trip 
ooit. Daar komen 72.000 mensen samen die 
allemaal zijn afgesloten van de wereld en niets 
kunnen kopen en alleen kunnen ruilen. Samen 
met een groep goede vrienden hebben we een 
onvergetelijke tijd gehad.

Mooiste luxe ding dat je het afgelopen jaar 
gekocht hebt. Een luchtbed op poten voor 
Burning Man #glamping ;).

Ultieme nummer op je party playlist? Dat is 
op dit moment alles van Sam Feldt.

MASTERFEIT: WEET PRECIES HOE JE  

EEN FEESTJE VIERT. ELK JAAR ZET ZE  

EEN UNIEKE WERELD VOOR KINDEREN 

OP, TIJDENS MASTERS OF LXRY.

Connie tijdens de 
opening van de 
eerste editie Masters 
of LXRY in 2002.


