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EDITO

De BrilBoutique

De coronacrisis kwam als een donderslag bij 
heldere hemel. We moesten samen naar af, 

opnieuw starten van 0. Ook de BrilBoutique 
werd verplicht om de aanpak te herdenken. 

Hoe konden we verder op een veilige manier? 
Wekenlang dachten we na. We tekenden een 

plan uit en herdachten onze winkels.  
Vandaag bieden we met trots een antwoord  

op alle uitdagingen.

Een bril kiezen doe je niet op 5 minuten en ook het 
opmeten van de ogen en het bespreken van de glazen 

kost tijd. Om veilig te werken en de klant rust te geven 
tijdens het passen, richtten we aparte verkoopunits in 
met veiligheidsglas van 1,80m hoog. Zo kan je brillen 
veilig passen zonder je mondmasker. Ook aan de toog 

zit een glazen wand, zodat je bril kan worden bijgesteld 
of nagekeken terwijl je even je mondmasker afneemt.

Heb je een bril gepast? Dan wordt die nadien netjes 
gesteriliseerd in een speciale UV-sterilisator. Zo kan 

elke bril na het passen weer veilig in de kast voor 
de volgende klant. Ook de tafels en stoelen worden 

ontsmet voor de volgende klant plaatsneemt. 

De oogmeting gebeurt op een veilige afstand. 
Een digitale meetzuil bepaalt aan de hand van 
je pupilreflectie perfect waar je pupil zit in het 

glas. En natuurlijk draagt ons team continu 
een mondmasker, als extra veiligheid.

Een hele klus allemaal, maar veilig. Want het contact 
met onze klanten is van het allergrootste belang.  

We maken het jou graag zo comfortabel 
mogelijk, zodat je ook tijdens deze beproevende 

tijden bij ons terechtkan voor de beste 
oogzorg en de mooiste collecties.

Van harte welkom!

De BrilBoutique 
maakt gebruik van het 
hoogtechnologische Eye-
Light toestel, waarmee de 
oorzaak en niet alleen de 
symptomen van droge ogen 
worden aangepakt. Tijdens 
de behandeling worden de 
kliertjes van de meibomius 
gestimuleerd, waardoor 
ze geactiveerd worden. 

Een Eye-Light behandeling 
bestaat uit twee gepatenteerde 
technologieën:

1. OPE (Optimal 
Power Energy)
Met behulp van intense 
lichtpulsen reactiveert 
OPE de zenuwtakjes van 
de kliertjes. Hierdoor komt 
productie van de buitenste, 
olieachtige laag van de 
traanfilm terug op gang.

2. LLLT (Low Laser 
Light Therapy)
Deze lasertherapie op basis 
van infrarood werkt in op 
de bovenste en onderste 
oogleden, wat resulteert 
in een toename van de 
meibomiuskliertjes en 
dus een betere kwaliteit 
van de traanfilm.

Dankzij dit innovatieve toestel 
en de expertise van Gythe, 
mag De BrilBoutique zich 
de eerste gespecialiseerde 
oogzorgpraktijk voor droge 
ogen van Limburg noemen. 
De behandeling is volledig 
pijnloos, je kan je activiteiten 
meteen weer hervatten.

DE BRILBOUTIQUE 
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OPTOMETRIE: EEN UNIEK VAK APART
Een orthoptist-optometrist is een paramedisch 
beroepsbeoefenaar in de oogzorg die oogaandoeningen 
en het visueel systeem onderzoekt én behandelt, 
zoals dubbelzien, leesklachten en droge ogen. 
Sinds 2019 is het beroep wettelijk erkend, wat 
betekent dat (toekomstige) beoefenaars een 
gespecialiseerde bacheloropleiding moeten volgen. 

Deze maatregel moet een kwalitatieve 
oogzorg garanderen en de ellenlange 
wachtlijsten bij oogartsen inperken.
Veelal werken optometristen nauw samen met 
oogartsen. Dat geldt ook voor Gythe, zaakvoerster 
en optometrist bij De BrilBoutique. 

Zij volgde de vierjarige opleiding Optometrie aan 
Hogeschool Utrecht. Binnen de Benelux is deze opleiding 
uniek in haar soort. De studenten leren er diepgaand over 
de werking en gezondheid van het oog, hoe ze mensen 
met oogklachten analyseren, en hoe ze voorlichting, 
advies en correcte behandelingen moeten geven. 

Contacteer De BrilBoutique voor meer  
informatie of maak een afspraak via  
011/ 91 86 81 of gythe@debrilstudio.be 

OORZAAK VAN 
DROGE OGEN
Een groeiend aantal 
mensen hebben last van 
droge ogen. Verschillende 
omgevingsfactoren, zoals 
airco- en ventilatiesystemen 
en beeldschermen, liggen 
aan de basis. Maar ook 
biologische factoren zoals 
leeftijd en geslacht spelen 
een belangrijke rol. Andere 
oorzaken zijn problemen 
met de traanfilm en het 
traanvocht, leefgewoonten, 
oogchirurgie, je medische 
voorgeschiedenis en 
medicatiegebruik …

In het oog zijn de klieren van 
Meibom verantwoordelijk 
voor de productie van de 
lipidenlaag van de traanfilm. 
Door een verstoorde werking 
van deze klieren gaat de 
kwaliteit van de lipidenlaag 
omlaag en ontstaat een te 
snelle verdamping van de 
waterige laag. Met symptomen 
van droge ogen als gevolg.

EEN DOELTREFFENDE 
BEHANDELING 
Afhankelijk van de oorzaak, 
die we vaststellen met een 
grondige analyse van de 
tranenfilm, wordt een plan 
van aanpak opgesteld. 
Extra vitaminen, tips of 
een lasertherapie kunnen 
verlichting brengen.

Het droge oogsyndroom is vandaag een van de meest 

voorkomende oogaandoeningen. Gelukkig is de 

kwaal meestal goed behandelbaar. Tenminste, als je 

ermee naar een ervaren optometrist gaat.  

Zoals Gythe van De BrilBoutique. 

DE BRILBOUTIQUE
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Veel mensen kopen brillenglazen 
op maat, maar volgen niet 
dezelfde redenering als het om 
lenzen gaat.

LENZEN OP MAAT 
ELK OOG IS UNIEK

De BrilBoutique had eigenlijk ook  
‘De ContactlensBoutique’ kunnen heten, want 
zaakvoerster Gythe heeft jarenlang ervaring 
als contactlensspecialiste. Ze gaf ook 13 jaar 
lang wereldwijd trainingen voor Bausch&Lomb, 
een gerenommeerd Amerikaans bedrijf in de 
oogzorg. Ook vandaag investeert De BrilBoutique 
in hoogtechnologische apparatuur voor de 
onderzoeksruimte. 

C
ontactlenzen zitten Gythe 
in het bloed. En dat merk je 
duidelijk aan de aanpak bij De 
BrilBoutique. Het team gaat 
voor optimaal zicht en comfort.

MAATWERKLENZEN:  
OOG VOOR JOUW OGEN
“Veel mensen kopen brillenglazen op maat, 
maar volgen niet dezelfde redenering als 
het om lenzen gaat. Nochtans volstaat 
een gewone ‘standaardlens’ niet voor 
een maximaal kijkcomfort. Het kan 
zelfs onherstelbare schade aan de ogen 
veroorzaken. Contactlenzen horen 
aangepast aan jouw ogen”, licht Gythe toe.

Contactlenzen op maat bieden drie grote 
voordelen: draagcomfort, gezondheid en 
zicht. Gythe: “Wij kiezen voor jou lenzen 
die qua materiaal, diameter, kromming en 
sterkte het beste comfort en het scherpste 
zicht geven. Hiervoor werken we samen 
met kleine fabrikanten, die lenzen op 
maat maken voor onze klanten.”

VAN ZACHTE TOT HARDE LENS
Bij De BrilBoutique kan je vrijwel 
alle lenzen laten aanpassen:
• zachte lenzen die je maandelijks 

of wekelijks vernieuwd, ook 
om hoge oogafwijkingen te 
corrigeren zoals extreme 
vormen van astigmatisme 

• vormstabiele (harde) lenzen
• nachtlenzen, die ervoor 

zorgen dat je overdag geen 
bril meer hoeft te dragen

• daglenzen, voor sporters en 
voor wie geen bril wenst

• progressieve lenzen, waardoor 
de leesbril overbodig wordt

Progressieve lenzen bieden een scherp 
zicht op elke afstand. Een ideale 
oplossing om ouderdomsverziendheid 
te corrigeren, en uitermate 
geschikt voor 40-plussers die plots 
moeite ervaren bij het lezen. 

“Het voltijds dragen van lenzen raden 
we aan vanaf 14 à 15 jaar”, vertelt 
Gythe. “Op jongere leeftijd werken we 
met daglenzen, die afwisselend met 
de bril gedragen kunnen worden.”

NIEUWSTE TECHNOLOGIE IN 
DE ONDERZOEKSRUIMTE
Met hoogtechnologische 
meetapparatuur biedt  
De BrilBoutique een diepgaande 
analyse van de ogen én speelt in 
op specifieke comfortproblemen. 
“Na de oogmeting maken we een 
geografische map van de opbouw van 
je hoornvlies, en een gedetailleerde 
analyse van de traanfilm en de klieren 
in de oogleden. Dat is noodzakelijk 
voor aanpassingen van contactlenzen 
en om de ideale lenzen te vinden.

Vervolgens bestellen we proeflenzen 
en controleren de pasvorm en de 
reactie van het oog op de lens. Je 
draagt de lenzen een week lang 
op proef. Daarna volgt een laatste 
nazicht en kan je je lenzen bestellen.”

Het resultaat? Je voelt niet eens 
dat je lenzen draagt: het ultieme 
draagcomfort. Bovendien zie je 
scherp en draag je lenzen op een 
gezonde manier. Een zesmaandelijks 
opvolging garandeert de beste zorg. 
Zo blijven je ogen in topconditie!

MEER VRIJHEID MET LENZEN: IS 
JOUW KIND ER KLAAR VOOR?
Voor actieve kinderen is het dragen 
van een bril soms een last. Dan vormen 
lenzen vaak een prima alternatief.
 
Vanaf 8 jaar kan een kind veilig lenzen 
dragen - mits de juiste begeleiding en 
controle. Zachte lenzen vertragen zelfs de 
voortgang van bijziendheid bij kinderen 
die ze dagelijks dragen. Tot 16 jaar is er 
een voorschrift van de oogarts nodig.
 
Je kind moet het vooral zelf willen, 
want hij/zij gaat er zelfstandig mee aan 
de slag: de lenzen zelf aanbrengen en 
verwijderen, maar ook onderhouden. 
Vaak dragen kinderen daglenzen. 
Die lenzen vereisen weinig onderhoud en 
aan het einde van de dag gooi je ze weg. 
Maandlenzen moet je goed verzorgen 
en schoonmaken, want anders krijg je 
ooginfecties. Als ouder controleer je of 
de lenzen een goede hygiëne behouden.
 
Twijfel je of je kind er klaar voor 
is? Bedenk even hoe ze met andere 
verantwoordelijkheden omgaan. Als ze 
voldoende zelfdiscipline hebben, zijn ze 
uitstekende kandidaten voor lenzen. 

NACHTLENZEN: EEN ALTERNATIEF VOOR DAGLENZEN EN BRIL
Draag je liever geen bril of daglenzen en vind je laseren een stap te ver?  
Dan zijn nachtlenzen een prima alternatief. De harde lens drukt  
’s nachts het hoornvlies van je oog in de juiste vorm. Hierdoor vervormt 
de bolling van het oog, waardoor het brandpunt centraal op het netvlies 
komt. Zo zie je ’s ochtends bij het wakker worden meteen scherp. 

Wie nachtlenzen wil dragen, moet aan deze voorwaarden voldoen:
• Je bijziendheid zit tussen -0,75 en -4,5. Heb je een plus-sterkte? 

Dan kom je helaas niet in aanmerking. Nachtlenzen vlakken het 
hoornvlies af, bij een plus-sterkte heb je net een uitstulping nodig. 

• Bij astigmatisme kan er tot -1,50  gecorrigeerd worden.
• Omdat de nachtlens drijft op een laagje traanvocht net voor het 

hoornvlies, moet je over voldoende traanvocht beschikken. 
• Je komt niet in aanmerking als je een ooginfectie, een oogziekte 

of een afwijking aan het hoorn- of bindvlies hebt, of indien je 
een allergische reactie ervaart op contactlensvloeistof.

Om het scherpste zicht te garanderen, draag je nachtlenzen best elke nacht. 
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Brillen zijn een verlengstuk van onze persoonlijkheid 
en levensstijl. Een bril moet perfect matchen met je 
innerlijk én uiterlijk. Onze professionele brilstylisten 
helpen je op weg naar de ideale look.

E
en bril weerspiegelt de 
persoonlijkheid van 
de drager. Daarom 
starten we het 
stylingproces met een 

persoonlijk gesprek. Wie ben 
je? Wat doe je? Ben je actief 
of eerder rustig? Draag je de 
bril een hele dag of enkel op 
het werk? Allemaal vragen 
die bepalend zijn bij de keuze 
van materiaal en montuur. 

GEZICHTSANALYSE
Na de kennismaking komt de 
gezichtsanalyse. We kijken 
naar de vorm van je gezicht, 
kin en neus, de inplanting 
van je wenkbrauwen, 
de stand van je ogen. De 
onderlinge verhoudingen 
van deze kenmerken maken 
jouw gezicht uniek.
Met de juiste bril benadruk je 
de sterke punten van je gelaat. 
Welke kenmerken zet je graag 
in de kijker? Zijn er kenmerken 
die je liever camoufleert? 
We stellen een spectrum op 
waarbinnen je de perfecte bril 
voor jouw gelaat kan kiezen. 

KLEURTYPE BEPALEN
Vervolgens bepalen we je 
kleurtype. Met behulp van 
een kleurenkaart gaan 
we na welke ondertonen 
jouw huidtype bevat, zodat 
we een perfecte match 
kunnen vinden. Tinten als 
kastanjebruin of okergeel 
passen mooi bij mensen met 
een warme ondertoon. Ben 
je eerder van het koudere 
type met een frisse teint? 
Koele tinten staan jou goed.
Verder spelen je oog- en 
haarkleur een essentiële 
rol, en houd je best ook 
rekening met de kleuren 
van je garderobe. 

PASSEN MAAR!
Tijd om naar hartenlust 
monturen te passen. We 
hechten belang aan het 
draagcomfort van de brillen 
én de nieuwste brilmode: van 
trendy tot retro, van kunststof 
tot hoogwaardige materialen 
zoals titanium en goud. En dat 
in verschillende prijsklassen.
Uiteraard zijn onze adviezen 

slechts richtlijnen. Jouw 
eigen smaak en persoonlijke 
voorkeur is waar het 
uiteindelijk om draait.

OPTIONEEL: MAKE-UP TIPS
Make-up combineren met het 
dragen van een bril: hoe begin 
je eraan? Welke kleuren moet 
je gebruiken om niet te fel 
te contrasteren met de kleur 
van je montuur? Hoe laat je je 
make-up mooi aansluiten bij 
je bril? We geven met plezier 
bijkomend make-upadvies.

RESULTAAT: DE 
PERFECTE LOOK
Alle medewerkers van de 
BrilBoutique genoten een 
professionele opleiding 
tot brilstylist. Kom langs 
voor een persoonlijke 
styling, of contacteer ons 
voor meer informatie.

E
indelijk is hij er, 
die eerste bril! Een 
beter zicht binnen 
handbereik. Toch 
wordt het eerst even 

wennen. Alles ziet er anders 
uit en daar zijn de ogen van je 
kind niet op afgestemd. Geen 
nood: de meeste klachten 
nemen na enkele dagen al af. 

Als je niet goed meer ziet, 
dan werken je ogen extra 
hard. Met een bril is dat 
plots anders, en daar moeten 
de ogen en hersenen aan 
wennen. Hier zijn de meest 
voorkomende kwaaltjes en 
wat je eraan kunt doen.

PERFECT AFGESTELD 
MONTUURTJE 
Een montuur afstellen? Dat 
is echt precisiewerk. Vaak 
moeten er achteraf nog kleine 
aanpassingen gebeuren, 
zoals de beentjes van de bril 
die wat te strak zitten of de 

neusplaketten die wat knellen. 
Dat merk je pas als je de bril 
een uur of 2 op hebt. Probeer 
niet zelf het montuur in een 
betere stand te plooien, want 
dan riskeer je dat de bril 
breekt. De opticien warmt het 
montuur eerst lichtjes op, zo 
wordt het makkelijk plooibaar.

EVEN WENNEN
In het begin is het kijken met 
de bril een beetje raar, vooral 
bij verziendheid. Kinderen 
hebben dan de reflex om 
de bril af te zetten, maar je 
moet ‘m net ophouden om 
je ogen te laten gewennen.

Ook bijziendheid vraagt 
gewenning, maar dat gaat 
meestal sneller. Voor bijziende 
kinderen wordt de wereld in 
de verte plots heel scherp. 
Bij verziendheid wordt alles 
vergroot en voelt het wat 
vreemd om rond te kijken. 
Een eerste bril vraagt altijd 

gewenning, maar na een 
paar dagen voelt het zicht 
als heel comfortabel.

VERAF OF DICHTBIJ?
De ogen en hersenen werken 
hard om alles scherp te stellen 
met die nieuwe bril op. En 
dat lukt wonderbaarlijk snel. 
Toch kan je wat last krijgen 
van vermoeide ogen of 
hoofdpijn. Kinderen passen 
daarop vaak hun speelgedrag 
wat aan. Ze zoeken een 
nieuwe afstand tegenover de 
voorwerpen om zich heen. 
Zo zal een bijziend kind 
dat graag kleurt en pas een 
bril kreeg, de eerste dagen 
geneigd zijn om meer buiten 
te spelen, waar je ver kan 
kijken en de ogen ontspannen. 
Jonge, verziende kinderen 
zullen met de bril net meer 
geïnspireerd worden door 
blokken, boekjes of knuffels, 
omdat de wereld nabij tot 
op heden veel vager was.

NEEM JE TIJD
De conclusie? Gun je kind 
vooral wat tijd om aan de 
bril te wennen. Daar hebben 
de ogen en hersenen toch 
een weekje voor nodig. 

Hoe snel je kind eraan went, 
hangt af van hoe sterk de 
glazen zijn. Ook vraagt 
verziendheid een andere 
gewenning dan bijziendheid. 

Hou vol en zorg ervoor dat 
je kind de bril blijft dragen, 
ondanks de obstakels. Zet 
je kind de bril vaak af, dan 
duurt het wennen langer. 
Blijkt het ophouden van 
de bril na 3 weken nog 
steeds een probleem? 
Ga dan opnieuw langs 
bij de oogarts.

En niet vergeten: laat 
de bril jaarlijks gratis 
controleren. Zo behoudt je 
kind zeker die frisse blik! 

EEN SCHERPE KIJK  
OP JE EERSTE BRIL

BRILSTYLING 
VIND DE BRIL DIE BIJ JE PAST
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KOMOREBI EYEWEAR
Licht, transparantie en reflectie

“Het licht dat door de bladeren schijnt”, dat is de betekenis van 
Komorebi. Dit brillenmerk heeft roots in het Oost-Vlaamse Aalst. Aan 

de basis van hun collectie ligt een subtiel en onopvallend lichtspel, 
waarin kleuren en lijnen verborgen zitten die je in geen enkele andere 

collectie zal vinden. Dat maakt Komorebi zo magisch. Ook voor 
accessoires werkt Komorebi met creatieve ateliers uit ons land.

HOET
Belgische haute couture

“You never make a first impression twice”, zo luidt het motto van Hoet. 
Als een van de allereerste brilontwerpers maakt dit merk gebruik 
van geavanceerde lasertechnieken en vervaardigt 3D-geprinte 
brillen in titanium. Deze innovatieve en hoogtechnologische 
methoden en nieuw samengestelde materialen zijn gepatenteerd 
en worden exclusief gebruikt voor hun eigen collecties. 

ODETTE LUNETTES 
Eyewear by Eline De Munck

Wil je schitteren als een echte vedette? Ga dan voor een tijdloos en 
elegant montuur van Odette Lunettes. Omdat ze geen bril vond die 

haar lag, begon tv-gezicht Eline De Munck in 2015 haar eigen merk. 
Sindsdien ontwerpt ze brillen en zonnebrillen en werden al heel 
wat nationale én internationale sterren met haar designs gespot. 

Life’s too short om met maar één bril door het leven te gaan. 

KOMONO 
Antwerps topdesign aan betaalbare prijzen

Komono werd in 2009 in Antwerpen opgericht als betaalbaar 
maar kwalitatief zonnebrillen- en horlogemerk. Sinds 2016 zijn de 
kleurrijke, eigenzinnige en stijlvolle brillen van ontwerpers Raf en 
Anton exclusief verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal optiekers 
wereldwijd, waaronder De BrilBoutique. Komono: kwalitatief 
Belgisch design, geïnspireerd op wereldwijde modetrends.

TOPONTWERPEN EN DESIGNERBRILLEN 
VAN BELGISCHE MAKELIJ

H
et zijn moeilijke tijden 
voor iedereen, en in het 
bijzonder voor onze Belgische 
ondernemers. Daarom steekt 
De BrilBoutique hen graag 

een hart onder de riem. Ontdek de vier 
meest in het oog springende brilmerken uit 
Belgische handen.

ELINE DE MUNCK
Onderneemster met een 
glasheldere visie

Sinds ze stopte als tv-presentatrice in 
2015, ontpopt Eline De Munck zich 
tot succesvolle zakenvrouw. Met haar 
brillenmerk ‘Odette Lunettes’ heeft ze 
een duidelijke missie: de juiste bril voor 
de juiste persoon met het juiste verhaal 
ontwerpen. Vandaag zijn haar monturen 
in elf landen beschikbaar en worden sterren 
als Dua Lipa en Jamie Foxx gespot met haar 
brillen. Eline vertelt ons over haar visie.

“Een bril is meer dan een 
gebruiksvoorwerp. Je spreekt er tenslotte 
de wereld mee aan. Maar een bril vinden 
die bij je past, is niet eenvoudig. Dat 
ondervond ik enkele jaren geleden zelf. Ik 
vond na lang zoeken eindelijk een bril die 
bij m’n uiterlijk en persoonlijkheid paste 
en werd overstelpt met complimenten. 
Maar veel brildragers vertelden me 
dat ze zelf geen toffe bril vonden. 
Daarom wil ik stijlvolle brillen maken 
waar iedereen zich goed mee voelt.”

“Meer dan ooit is de bril een fashion 
item, waarmee je jezelf in de kijker zet. 
Mensen willen zich onderscheiden en 

identificeren met een bril. Je product 
moet on point zijn, en je moet je 
onderscheiden met een sterk verhaal. 

“Het gaat over 
persoonlijkheid, een bril 
die zich onderscheidt met 
het juiste verhaal bij de 
juiste persoon.”

Er wordt ontzettend veel in bulk 
geproduceerd. Ik wil echt iets ‘neerzetten’, 
iets betekenen voor de mensen en hen 
een goed gevoel geven over hoe ze erbij 
lopen. Het gaat over persoonlijkheid, 
een bril die zich onderscheidt met het 
juiste verhaal bij de juiste persoon. En 
om dat te realiseren wil ik met de juiste 
mensen samenwerken, mensen die 
echt een hart voor brillen hebben. 

Wanneer ik klanten in de winkel kan 
helpen, of mensen zie stralen met 
een Odette Lunette: dat is voor mij 
het allergrootste compliment.”
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Het was de voorbije 
maanden erg stil bij 
Komorebi. De lockdown 
stuurde 4 van de 6 
teamleden naar huis. 
Vandaag zijn ze gelukkig 
opnieuw samen aan de slag, 
de bedrijvigheid trekt zich 
gestaag weer op gang. Het 
is dan ook een stralende 
Kristof die ons verwelkomt 
in de mooie loft waar zijn 
ontwerpen vorm krijgen. 

VAN STUDIO O! 
NAAR KOMOREBI
Kristof studeerde industrieel 
ontwerp en werkte 5 
jaar als consultant bij 
SolidWorks. Daar trainde hij 
ondernemingen in 3D-design. 
“Een fijne job, maar vooral 
probleemoplossend”, 
herinnert hij zich die periode. 
“Je eindigt nooit met een 
product. En dat was nu net 
wat ik wilde: iets van A tot Z 
uitwerken. Zo kwam ik als 
3D-tekenaar bij Hoet terecht.” 

Die stap was voor Kristof 
heel logisch. “Ik had altijd 
veel affiniteit met brillen. 

Mijn eerste bril, op m’n 17e, 
moest meteen een theo zijn. 
Ik bewonderde die monturen 
al jaren door de vitrine van 
de optiekwinkel in de buurt. 

Toen ik afstudeerde schreef 
ik een thesis over brillen. 
Ik voerde er een jaar lang 
onderzoek naar. Met de 
medewerking van een opticien 
in Genk mocht ik ‘spelen’ 
met honderden modellen: 
opzetten bij mensen, 
fotograferen, onderzoeken 
welke indruk monturen 
nalaten, de combinatie met 
gezichtskenmerken, licht en 
kleur … Dat was helemaal 
mijn dada. Het heeft na mijn 
afstudeerproject enkele 
jaren geduurd voor ik 
eindelijk aan de slag kon in 
de brillensector. Dus toen ik 
bij Hoet kon starten, heb ik 
zonder lang twijfelen mijn 
consultancybaan verlaten.”

Na anderhalf jaar begon de 
drang naar zelfstandigheid te 
knagen. Dat was het startschot 
van een eigen merk, samen 
met Brent De Coorde. “Ik 
ontmoette Brent tijdens mijn 
afstudeerjaar. Hij zwaaide af 
in de interieurvormgeving, 

en we startten toevallig 
allebei met meubelmakerij 
op zaterdagochtend. Op 
een dag reden we samen, 
en zo kwam de klik. Eerst 
richtten we StudioO op, 
een visualisatiebureau om 
projecten te realiseren. Na 
mijn avontuur bij Hoet zijn 
we gestart met Komorebi. Ik 
als ontwerper, en Brent als 
ontwikkelaar van de zaak. Hij 
heeft zijn handen vol, er komt 
echt enorm veel bij kijken.”

HET ZONLICHT DOOR 
HET BLADERDEK
In 2008 trok Kristof naar 
Japan, uit liefde voor natuur 
en architectuur. Hij was een 
grote fan van Tadao Ando, een 
Japanse architect, en wilde 
diens gebouwen ontdekken. 
“Het sterke karakter van Japan 
is treffend. De Japanse cultuur 
en ambacht ontwikkelden 
zich in totale afzondering. 
150 jaar geleden trad het 
land dan de wereld tegemoet, 
met een onmiskenbare 
signatuur. Het archipel 
inspireert op veel vlakken.”

Komorebi betekent ‘het 
zonlicht dat door het 
bladerdek schijnt’; een 
onvertaalbaar Japans woord 
voor het lichtspel van de 

zon door de bladeren van de 
bomen. Kristof hoorde het 
woord tijdens een kayaktocht 
in de mangroves van het 
eiland Amami Oshima. 
“Pure poëzie vind ik dat. 
Het roept een beeld op 
van verborgen details, van 
elegantie, fijne kleuren en 
nieuwe ontdekkingen. Niet 
alles is meteen zichtbaar 
door het bladerdek. Dat 
speelt met de verbeelding.”

Het concept vormt de basis van 
alle ontwerpen. “We kiezen 
tijdloze kleuren die niet te 
uitgesproken zijn, en werken 
met fijne details. De monturen 
geven pas na een tijdje hun 
geheimen prijs: hoe het licht 
op je bril gefragmenteerd 
wordt, dat de oorpunten de 
vorm van blaadjes hebben 
of dat de onderzijde van 
de montuur niet egaal is 
maar lichtjes gekarteld, als 
kabbelend water. Het is die 
waaier aan details waar 
ik zo graag mee speel.” 

LEAVES AND STORIES
Achter elk model zit een 
verhaal. Een mooi voorbeeld 
zijn de ‘Mangrove’-brillen, 
geïnspireerd door het 
mangrovewoud van Amami 
Oshima. “De bril kreeg een 
zachte, bruin-zilvergroene 
tint. Ik werk met een 
nauwelijks zichtbare, 
doorlopende lijn als symbool 
voor het wateroppervlak”, 
toont Kristof. “De montuurlijn 
erboven loopt vloeiend, 
eronder wordt ze gebroken 
door het water. Dat werken 
we uit door de textuur van 
de montuur fijnkorrelig 
te maken onder die lijn, 
de onderste montuurrand 
heel lichtjes te kartelen en 
te werken met een subtiele 
asymmetrie. Details die 
zorgen voor een verrassende 
schoonheid, en die je pas 
echt opmerkt van dichtbij.”

In 2021 worden er twee 
lijnen doorgevoerd in de 
collectie: Komorebi Stories 
en Komorebi Leaves. “De 
Stories zijn de brillen met 

een heel kenmerkend, 
uitgesproken ontwerpverhaal. 
Wat wij beschouwen als onze 
‘permanente collectie’. Bij de 
Leaves is het ontwerpverhaal 
minder uitgesproken, en 
brengen we een nieuw 
kleurenpalet. Traditioneel 
gebruiken we zwart, grijs, 
bruin en goud - zachte kleuren 
met een grote draagbaarheid. 
Nu introduceren we enkele 
nieuwe kleuren, fris maar 
nog steeds heel zacht en met 
veel nuance, zoals ‘before 
morning’ (de eerste blauwtint 
na de nacht) of ‘elegant pine’ 
(zacht donkergroen). Altijd 
kleuren die fluisteren, niet 
schreeuwen. De meerwaarde 
van zachte tonen.”

VAN SCHETS TOT 
MONTUUR: EEN VERHAAL 
VOL AMBACHT
Heb je een Komorebi in 
je handen? Daar gingen 
minstens 9 intensieve 
maanden aan vooraf. “De 
bril gaat wel door 25 handen 
voor je een afgewerkt product 
krijgt. De ontwerpen en 
technische tekeningen, het 
maken van de mallen voor 
de prototypes, het manuele 
laswerk, de kleuring, de 
montage, de gravering … 
Het is een arbeidsintensief 
verhaal. En als je maar 900 
stuks maakt, komen er geen 
grote machines aan te pas. 
De graveermachine is een 

nieuwe aanwinst hier in 
het atelier. Je laat vanaf 
nu je bril ook persoonlijk 
graveren, als je wil.”

Als grondstof kiest Komorebi 
voor Japans titanium 
en Italiaans acetaat. 
Oerdegelijke materialen, 
die qua vorm en kleur veel 
mogelijkheden bieden.

“Titanium is duurzaam en 
toch heel licht. Je maakt er 
sterke, verfijnde monturen 
mee, met heel elegante lijnen. 
En acetaat is onmiskenbaar, 
dat kan je niet faken. Een 
mooie acetaatplaat bevat 
licht, kleur en nuance. We 
werken uitsluitend met 
transparant acetaat, zodat 
we kunnen spelen met de 
lichtdoorlatendheid.”

GESOFISTICEERDE 
EENVOUD
Eenvoud bewaren in een 
complexe wereld, het is een 
grote uitdaging. “Ik krijg 
heel vaak de vraag: En, wat 
is er nieuw? Maar daar draait 
het eigenlijk niet om. Meer 
investeren en produceren, het 
is geen doel op zich. Zeker als 
je weet dat een nieuw model 
pas na een jaar op zijn pootjes 
belandt en begint aan de reis 
met de drager. Komorebi wil 
vooral kenmerkend zijn.

Alles draait rond karakter 
en balans. Ik wil brillen 
maken die de tand des tijds 
doorstaan. Die de schoonheid 
van vergankelijkheid 
mogen meemaken. 

G
eïnspireerd 
door 
Japanse 
poëzie en 
gedreven 

door finesse: welkom in 
de wereld van Komorebi. 
Al 4 jaar lang levert het 
Aalsterse ontwerpbureau 
geraffineerde ontwerpen 
die spelen met licht en 
detail. Tijdloze eenvoud 
met een uitgesproken 
karakter, dat is de visie 
van ontwerper Kristof De 
Smet. Vandaag ziet hij 
zijn brillen in 16 landen 
verdeeld, met België en 
Japan op kop. 

EEN ODE 
AAN LICHT EN BALANS

“Ik wil brillen 
maken die de 
tand des tijds 
doorstaan. Die de 
schoonheid van 
vergankelijkheid 
mogen meemaken.”

“De details zorgen 
voor een verrassende 
schoonheid, die je 
pas echt opmerkt van 
dichtbij.”
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DIEREN VOOR DE LENS
Het begon allemaal met 
de camera van zijn iPhone 
4 en een kleine Sony, tot 
hij zijn vriendin leerde 
kennen. Haar vader had een 
spiegelreflexcamera, waarmee 
Niki aan het experimenteren 
ging in de tuin van haar 
grootmoeder. “Ik ontdekte 
een nest jonge vogels en 
begon die te observeren. 
De ouders hielden het nest 
schoon en voerden spinnetjes 
en sprinkhanen aan de 
jongen. Het fascineerde me 
zó, dat ik besliste om me in 
natuurfotografie te verdiepen. 
Daarom kocht ik mijn eigen 
Nikon spiegelreflexcamera.”

Het idee om de eekhoorns 
en vogels in de tuin te 
laten poseren voor de lens 
ontstond 4 jaar geleden. 
Omdat de vogels al het voeder 
opaten, installeerde Niki een 
voederbakje dat alleen door 
de eekhoorns kon worden 
opengemaakt. “Het was 
maanden wachten tot de 
diertjes het bakje ontdekten 
en uitvisten hoe ze het konden 
openen. Daarna kwamen ze er 
regelmatig op af, en groeide 
het idee om een kleine ‘set’ 
te bouwen met attributen op 
maat. En ja, dat liep dus een 
beetje uit de hand. Ik was 
algauw twee uur bezig met 
het opstellen van het decor 
voor de foto’s”, lacht Niki. 

GE ZIJT VAN DIEPENBEEK 
ALS GE …
De foto’s van Niki bleven niet 
onopgemerkt. Sterker nog, 
ze verschenen het voorbije 
jaar uitgebreid in de pers. 
“Ik postte al jaren foto’s 
van de lokale natuur in de 
Facebookgroep ‘Ge zijt van 
Diepenbeek als ge …’. Daar 
keek blijkbaar een journalist 
mee van Radio 2. Hij was 
op zoek naar mensen van 
Diepenbeek met een unieke 
hobby, en kwam zo bij mij 
terecht”, vertelt Niki.

“Het artikel van Radio 2 ging 
rechtstreeks naar VRT news, 
en toen was het hek van de 
dam. Ik werd gecontacteerd 
door Het Laatste Nieuws, 
VTM en Ketnet … Dat leverde 
heel fijne reportages op. Zo 
zat ik met de kidsreporter 
van Karrewiet 2 uren in de 
camouflagetent. Ik wilde 
haar echt niet teleurstellen en 
was nerveus in haar plaats. 
Gelukkig kwam de eekhoorn 
na een tijdje toch opdagen.”

DE DEMER FIETSROUTES 

Ten noorden van Kermt loopt de rivier de Demer.  
Er zijn vanuit Kermt heel wat fietsroutes uitgestippeld voor 
een mooie dagtrip. Zo brengt een lus langs Lummen je langs 
onvergetelijk vergezichten aan het prachtige Schulensmeer. 
Kies je voor de Midden-Limburgroute? Dan fiets je rond 
Zonhoven langs het natuurreservaat Platwijers en de 
mooie Abdij van Herkenrode. Vergeet je picknick niet!

HERKENRODEBOSSEN 

Wie liever een dagje gaat bosbaden, kan terecht in de 
Herkenrodebossen. Dit grote, versnipperde natuurgebied 
ligt uitgestrekt tussen de Hasseltse gemeenten Kermt, 
Stevoort en Spalbeek. Wandelaars  kunnen er zalig 
genieten van een uitgestrekt, historisch landschap met 
bossen, graslanden en akkers. Deze bossen herbergen onder 
meer hazelmuizen, Bechsteinvleermuizen en boomkikkers. 

SPEELBOS KERMT 

Zijn de kinderen het wandelen moe? Dan kunnen 
ze ravotten in het mooie, 3,7 ha grote speelbos van 
Kermt. In een speelbos wordt er gespeeld met alles 
wat de natuur te bieden heeft: takken, bladeren, 
takken …  Je volgt verschillende parcours en ontdekt 
wondermooie constructies. Veel bosplezier! 

ABDIJ VAN HERKENRODE 

Een dagje in en rond Kermt? Dan kan een bezoek aan de 
beroemde Abdij van Herkenrode niet ontbreken. Deze 
abdij, een voormalig klooster uit het begin van de 13e 
eeuw, ligt op de zuidelijke oever van de Demer vlakbij de 
Herkenrodebossen. Een site vol charme die geschiedenis, 
rust en gastvrijheid uitstraalt. Je ontdekt er alles over op 
de website www.abdijsiteherkenrode.be. Een aanrader!

Op de overgang van Vochtig-Haspengouw naar 

de Kempen ligt het mooie Kermt. Deze bedrijvige 

deelgemeente van Hasselt heeft heel wat troeven voor 

bezoekers. Ontdek onze tips voor dag vol natuur!

Wie in Diepenbeek woont, kent ongetwijfeld 

Niki Colemont. Deze natuurfotograaf heeft een 

haarscherpe kijk op de allermooiste fauna en flora 

van de Diepenbeekse natuur. Zijn prachtige beelden 

krijgen erkenning voorbij de landsgrenzen.

MAGISCHE NATUURPLEKJES
Zijn favoriete bestemming 
in Diepenbeek? Daar denkt 
Niki niet lang over na. “Zeker 
en vast de Dauteweyers, een 
natuurgebied beheerd door 
Natuurpunt.  
Het is een prachtgebied 
met veel vijvers en 
verlandingszones, en 
met bijzondere dieren 
zoals de boomkikker en 
de zwarte ooievaar. 
Ook in De Maten is het 
heerlijk wandelen, een enorm 
natuurgebied dat zich uitstrekt 

over Genk, Diepenbeek 
en Hasselt. Het is een van 
de oudste natuurgebieden 
van Vlaanderen, met veel 
vijvers, heide en unieke 
vogels zoals de roerdomp.”

DE ULTIEME FOTODROOM
Vorig jaar behaalde Niki een 
finaleplaats in de wedstrijd 
van National Geographic 
België-Nederland in de 
categorie ‘Dieren’. Dit jaar 
mikt hij op de eerste plaats 
met een prachtig beeld 
van een appelvink dat aan 
een bloem wil ruiken. De 
Diepenbekenaar heeft heel 
wat dromen voor de toekomst. 
“Mijn grootste droom? Ik 
wil ontzettend graag eens  
papegaaiduikers fotograferen. 
Die zitten vooral in Schotland 
en IJsland, en ook Ierland. Ik 
hoop echt dat ik die droom 
zal kunnen waarmaken.”
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GEZONDE OGEN,   
OOK ALS JE OUDER WORDT

J
e ziet het 
misschien niet, 
maar ook je 
ogen worden 
ouder. En dat 

heeft gevolgen voor je 
waarneming. Wat zijn 
die gevolgen en hoe ga 
je daar best mee om? 

EEN HAARSCHERP BEELD
Binnenkomend licht wordt 
door ons hoornvlies en onze 
ooglens ‘gebroken’. Zo valt het 
heel precies op ons netvlies, 
en kunnen onze hersenen een 
scherp beeld samenstellen. 
Wanneer we nabij kijken, 
past de kromming van onze 
ooglens zich aan om ook 
nabij een helder beeld te 
vormen. Dit proces noemen 
we accommodatie. 

Onze ogen groeien mee met 
de rest van het lichaam, tot 
in onze pubertijd. Wanneer 
we verouderen, wordt onze 
ooglens echter steeds harder. 
De oogspier heeft steeds 
minder vat op de hardere en 
minder flexibele ooglens, die 
daardoor minder gekromd 
kan worden. Het beeld dat 
je hersenen samenstellen 
voor nabij wordt daardoor 
minder scherp dan vroeger, 
en dat merken we zodra we 
40 tot 45 jaar oud zijn.

OOG VOOR JOUW ZICHT
Zit je létterlijk met je neus 
in een boek of zie je tijdens 
een romantisch diner bij 
kaarslicht nauwelijks nog 
je wederhelft zitten? Breng 
ons zeker een bezoekje  voor 
een controle. Dat doe je best 
jaarlijks, ook als er nog geen 
grote  problemen zijn. 

We gaan daarbij je correctie, 
oogdruk en gezondheid 
van het oog na. Cataract, 
glaucoom, droge ogen, 
netvliesproblemen, een 
te zwakke bril of een 

oogontsteking? Wij sporen 
het voor je op. Zo spelen we 
kort op de bal en passen je 
lenzen of brillenglazen correct 
aan. Bij een visueel ongemak 
ben je vaak met multifocale 
glazen al goed geholpen.  

Indien nodig verwijzen we je 
door naar de oogarts. Door 
onze nauwe samenwerking 
met de oogartsen uit de buurt 
kunnen we je indien nodig op 
korte termijn doorverwijzen 
voor een laserbehandeling 
of chirurgische ingreep. 

1

2

3

4

5

GEVOLGEN VAN VEROUDERING: 
de meest voorkomende kwaaltjesOuderdomsverziendheid of presbyopie

Vanaf je 40ste zie je minder scherp. Een bril 
met multifocale glazen is de ideale oplossing. 

Je corrigeert met deze glazen zowel je 
vertezicht, tussenafstanden als leeszicht. 

Macula degeneratie
De macula is een gebiedje van een paar 

millimeter doorsnede in het midden van 
het netvlies. Door veroudering neemt de 
kwaliteit van de macula af, wat leidt tot 

achteruitgang van het gezichtsvermogen. 
Meestal is de ziekte helaas niet te 

behandelen, maar zogenaamde ‘natte 
maculadegeneratie’ is dat wel. Een 

vroege diagnose is daarbij belangrijk. 

Cataract
Cataract of staar is een vertroebeling van de 

ooglens waardoor je minder scherp ziet. Indien 
de ziekte niet behandeld wordt, zal ze leiden 

tot blindheid. Dit probleem kan enkel opgelost 
worden met een chirurgische ingreep.

Glaucoom
Bij glaucoom is er verhoogde oogdruk en 
hierdoor sterven oogzenuwcellen af. Een 
deel van je gezichtsveld valt weg, maar 

vaak merk je dat zelf niet op. Oogdruppels 
zorgen voor een lagere oogdruk en 

meestal is dat voldoende. Bij vergevorderd 
glaucoom kan een laserbehandeling of 

een chirurgische ingreep nodig zijn.

Droge ogen
Ook van droge, jeukende, rode ogen kan 
je last krijgen. De oorzaak hiervan is niet 

voor iedereen dezelfde. Soms helpen 
oogdruppels, soms is een behandeling 

van de ogen noodzakelijk. Met een 
nauwkeurige analyse leggen we de oorzaak 

en aangewezen behandeling vast.

ZICHT OP LEEFTIJD 

GYTHE GROSEMANS
Zaakvoerster

Gedreven door optometrie en 
oogzorg, een echte ondernemer 
met een passie voor perfectie. 
Verder ook bezield door haar 

dochters, en regelmatig gespot 
op tennisbanen en skipistes. 

ROAN DEN OUDEN
Leergierig, vrolijk en energiek. 
Wanneer ze niet aan het werk is 
in de winkel of het atelier, kijkt 
Roan door het vizier van haar 

fotocamera of bewondert de 
natuur vanop haar paard. 

ELIEN  VANSPAUWEN
Rust en humor, daarvan houdt Elien. 

Deze optometrist is sinds kort ook 
een yoga dummy. Elien houdt de 

vinger aan de pols van de mode en 
zet altijd graag de puntjes op de i.

ANNELIEN COPS
Rustig en ambitieus, met een hart 

voor optiek en stijl. De combinatie van 
oogzorg en mode is het voor Annelien 

helemaal. Je vindt haar ook regelmatig 
in de fitness, op de looptrack of in 

hippe healthfood-restaurants. 

ESMA SAFDI
Sociaal, dol op kinderen en 

gepassioneerd door optometrie, maar 
ook door mode en trends. Esma vindt 

de juiste bril met een uitgebreide 
kleur- en stijlanalyse. De optische 

technologie? Die volgt ze op de voet.

De grootste troef van De BrilBoutique? Een jong en gedreven team 
dat barst van het talent. Vijf optometristen met een passie voor 
mensen en voor álles wat leeft in de wereld van de optiek.
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Een nieuw schooljaar vraagt om een 
mooie, passende bril. En die vind 
je ongetwijfeld tussen de meer dan 
500 monturen in het aanbod van 
de BRILstudio KIDS, dé specialist in 
kinderoptiek. Kom en ontdek!

IN STIJL NAAR SCHOOL  
MET DE LEUKSTE KINDERBRIL 

KINDERBRILLEN MODE

K
inderbrillen zijn een 
vak apart. Dat hebben 
de ontwerpsters van de 
mooiste merken goed 
begrepen.  

 
Françaises Anne Masanet en 
Karoline Bothorel-Bolzinger  
runnen het Franse brillenmerk 
Very French Gangster. 
Beiden zijn ervaringsexperten 
als het op kinderen aankomt. 
De grootste inspiratiebron 
van deze twee mama’s? Hun 
eigen schattige kindjes! Het 
resultaat is een eigentijdse 
collectie bestaande uit hippe, 
stoere en leuke kinderbrillen.

TRENDY MONTUREN 
VOOR GROTE DROMERS
Ziet jouw kleine kapoen het 
groots? Dan vinden jullie 
vast en zeker jullie ding in de 
collectie van BBIG. Volgens 
Rob Bresser zijn kinderen 
misschien wel kleiner dan 
hun ouders, maar daarom 
niet minder ‘modebewust’. 
De Nederlander ontwerpt 
kinderbrillen die aan dezelfde 
eisen voldoen als brillen voor 
volwassenen. Met behulp van 
hoogwaardige materialen 
en geavanceerde technieken 
maakt hij fraaie en elegante 
designs die nagenoeg 
onverwoestbaar zijn.

In 1923 begon Louis Lafont 
zijn eigen optiekzaak in de 
stad van de liefde: Parijs. Tot 
op heden worden de monturen 
van Lafont in de Franse 
hoofdstad ontworpen en met 
de hand vervaardigd. Parijs 
blijft de ultieme inspiratiebron 
voor hun tijdloze en modieuze 
brillen. Buiten een collectie 
voor mannen en vrouwen, 
biedt Lafont ook opvallende 
monturen aan voor kinderen. 
Deze kinderbrillen zijn heerlijk 
rebels en bestaan in meer dan 
200 kleurencombinaties.

FLEXIBELE VEREN  
VOOR WILDEBRASSEN 
Kinderen blijven kinderen. En 
bij kind-zijn hoort nu eenmaal 
uitbundig speelgedrag en 
lekker vuil worden. Bij 
BRILstudio KIDS kunnen we 
dat alleen maar aanmoedigen. 
Daarbij mag een bril het 
spelen niet belemmeren.
Zoek je een bril die tegen een 
stootje kan? De ontwerpers 
van Little Paul and Joe 
maken robuuste, frisse en 
allesbehalve kinderachtige 
kinderbrillen.  Bovendien 
zijn deze coole jongens- en 
meisjesmonturen uitgerust 
met een stevig flex-
scharnier, zodat ze iedere 
braspartij overleven.

Nano Vista is de 
kindercollectie van het 
gevestigde Spaanse 
GVOptics. Het merk heeft 
drie verschillende collecties: 
Nano Optical (monturen 
voor kinderen en jongeren 
van 4 tot 18 jaar), Nano Sol 
(zonnebrillen voor kinderen 
van 0 tot 15 jaar) en Silicon 
Baby (optische collectie 
voor de allerjongsten). Alle 
collecties zijn verkrijgbaar in 
een breed scala aan kleuren 
en vormen. De monturen 
zijn hyperbuigzaam dankzij 
het gepatenteerde Siliflex-
materiaal, hebben een 
thermo-aanpasbare pasvorm 
en zijn uiterst duurzaam. De 
veren kan je vervangen door 
een elastiek, zodat de bril 
ook gedragen kan worden 
als sport- of ravotbril.

ECHTE JONGENSBRILLEN: 
FAÇONNABLE POUR 
LES GARÇONS
Wie een beetje Frans spreekt, 
zou kunnen vermoeden 
dat de Façonnable-
kinderbrillen speciaal 
voor jongens ontworpen 
worden. En dat klopt! De 
brillen van Façonnable 
pour les garçons vloeien 
voort uit de collecties van 
Façonnable pour Homme, 
maar werden herwerkt voor 
de allerkleinsten. Jongens 
kunnen kiezen tussen 
18 modellen in acetaat 
en metaal, verdeeld over 
twee leeftijdscategorieën 
die met hen meegroeien: 
Enfant (van 6 tot 8 jaar) en 
Junior (van 8 tot 12 jaar).

EEN GRATIS BRIL VOOR 
ALLE RAVOTTERS
De leefwereld van je kind 
zit vol actie, fantasie en 
uitdagingen. Daarom geeft  
De BRILstudio KIDS alle 
ouders die een bril kopen 
voor hun kind meteen ook 
een gratis ravottersbril 
mee. Deze ‘speelbril’ heeft 
een kunststof montuur 
met een stevig scharnier 
en dient als back-up van de 
favoriete bril van je kind. 
Zo kunnen alle kinderen 
even onbezorgd ravotten!
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OFF THE BEATEN TRACK
Anton Janssens blijft liever uit 
de buurt van gebaande paden. 
In een vorig leven schopte 
hij het tot professioneel 
snowboarder. Want als 
hij ergens voor gaat, gaat 
hij all the way. Tijdens zijn 
snowboardcarrière leerde 
hij Raf Maes kennen: “Alles 
wat ik doe, vloeit voort uit de 
behoefte om van het pad af te 
wijken en zelf een spoor achter 
te laten. In de periode dat ik 
professioneel snowboardde, 
was snowboarden op veel 
plekken verboden en moest ik 
van paden afwijken. Zo is mijn 
vriendschap met Raf ontstaan: 
we zijn allebei gedreven en 
doen graag ons eigen ding. 
Dat betekent soms de moeilijke 
weg nemen. Niet bang zijn 
om je eigen spoor te maken, 
is een mentaliteit die je zowel 
bij het snowboarden als in de 
modewereld nodig hebt.”
Voor de oprichting van 
KOMONO, werkten beide 
heren ruim 10 jaar in de 
distributie van modeartikelen. 

Ze zagen een gat in de 
accessoiremarkt: “Heel 
wat kledingmerken maken 
ook accessoires, maar dat 
komt er voor hen altijd zo’n 
beetje bij. Wij willen dat die 
accessoires zelf het middelpunt 
van de beleving zijn. Alles 
rond het hoofd en de pols 
modieuzer maken, daar 
draait het bij KOMONO om.”

GEEN ‘PRODUCT MAKERS’, 
MAAR ‘BRAND MAKERS’
Van goudroze horloges 
tot ronde futuristische 
zonnebrillen: het zit ‘em in 
de details. Hun slogan, ‘the 
perfect blend of vision and 
timing’ verwijst naar de 
brillen en horloges en vat het 
goed samen. Het Belgische 
merk gaat beyond the product: 
“We maken geen producten, 
maar een merk. En dat merk 
vullen we in met topproducten, 
waarbij we veel belang hechten 
aan kwaliteit en ambacht. 
Alles moet kloppen, ook - en 
zeker - de communicatie. Voor 
de branding wou ik hetzelfde 

als wat we nastreven in onze 
producten: een look die af is en 
met oog voor detail. Making 
luxury accessible, zeg maar. 
Voor onze beelden rekenen 
we op het talent van Pierre 
Debusschere, tevens ook de 
huisfotograaf van Beyoncé.”
De accessoires van KOMONO 
lijken weggekaapt van het 
luxeschap. Zonder dat ze 
een fortuin kosten. Luxe 
toegankelijk maken, nemen 
de ontwerpers heel letterlijk. 

“We hebben ook heel straffe 
verpakkingsconcepten, die 
het mooie design van de 
producten volgen. Hierdoor 
percipiëren mensen de 
producten duurder dan ze in 
werkelijkheid zijn, wat we als 
een van onze voornaamste 
troeven beschouwen.”

WENDBARE DESIGNS, 
VEERKRACHTIG 
ONDERNEMEN
Succesvol ondernemen staat 
gelijk aan hard werken. 
Volgens Anton is het 
bedenken van een idee de 
gemakkelijkste stap. De 
uitwerking, die is moeilijker: 
“Je moet het hebben van je 
drive en passie. Problemen 
kom je altijd tegen. Net 
daarom is het zo belangrijk 
om veerkrachtig te zijn. Het is 
een kunst om uitdagingen te 
vertalen naar opportuniteiten. 
We bevinden ons in moeilijke 

tijden, dus moet je als mens en 
ondernemer wendbaar zijn.”
Hun succes als 
vanzelfsprekend nemen, 
doet Anton niet. “Alles gaat 
zo snel, maar toch blijf ik 
dankbaar. Wanneer ik beelden 
zie van Lady Gaga en andere 
supersterren die onze designs 
dragen, knijp ik in mijn 
kaken. Is it really true? Soms 
lijkt het haast onwerkelijk. 
Wat mij betreft bestaat er 
niet zoiets als ‘nu zijn we er, 
nu is het genoeg geweest’. 
Onze drive en dynamiek, 
daaraan wil ik vasthouden.”

DE VIER PIJLERS 
VAN KOMONO
Hun gedrevenheid is 
kenmerkend over de hele lijn. 
‘Passion from Antwerp’ is 
één van de vier pijlers van 
KOMONO: “Mode zit nu 
eenmaal in ons DNA. Onze 
projecten met de Antwerpse 
Modeacademie zijn daar 
mooie voorbeelden van. De 
designs zijn hedendaags, maar 
toekomstgericht. Veel merken 
houden vast aan hun verleden, 
hun heritage. Niet iedereen 
is klaar voor de toekomst. 
Wij onderscheiden ons door 
futuristische ontwerpen aan 
onze collecties toe te voegen.”
‘Innovation’ is dan ook de 
tweede pijler en reikt verder 
dan louter de collecties. De 
derde pijler, ‘Accessibility’, 
gaat over betaalbare luxe, 
maar ook over de community: 
“KOMONO is niet alleen van 
mij. Er schuilt een hele fanbase 
achter het merk. Toegankelijk 
zijn is meer dan een 
prijszetting, het is een mindset.”
Last but not least, is de vierde 
pijler ‘Sustainability’. “Vier 
à vijf jaar geleden brachten 
we de NEUTRØ Series op de 
markt, een collectie bestaande 
uit klimaatneutrale producten 
die met respect voor onze 
planeet geproduceerd werden. 
Duurzaamheid vinden we 
ontzettend belangrijk, maar 
we communiceren hier bewust 

niet over. Er zijn al zoveel 
bedrijven die aan greenwashing 
doen en daardoor hun 
geloofwaardigheid verliezen. 
Voor ons primeert net die 
echtheid en authenticiteit.”

SAMENWERKEN MET 
AUTHENTIEKE PARTNERS
Authenticiteit is overigens de 
grootste gemene deler van 
KOMONO’s partnerships.  
“We ontvangen veel aanvragen 
voor samenwerkingen. Veel 
voorstellen wijzen we af. Op 
korte termijn is dat misschien 
niet zo slim, maar we koesteren 
een langetermijnvisie waarbij 
we liever partnerships opzetten 
waarop we kunnen bouwen, 
en elkaar kunnen helpen. 
Het is geven en nemen langs 
beide kanten. We willen niet 
de meeste partners, wel zoveel 
mogelijk échte partners. Al onze 
samenwerkingen, waaronder 
die met De BrilBoutique, 
zijn gebaseerd op wederzijds 
respect en vertrouwen. Daar 
worden we samen beter van.”

K
OMONO is Japans voor ‘kleine 
dingen’ of ‘accessoires’. Toch is 
het label 100% Belgisch: in 2009 
richtten twee Antwerpenaren 
slash snowboardvrienden 

het minimalistische accessoiremerk 
KOMONO op. Hun missie? Met kleine 
en hippe accessoires als zonnebrillen, 
opticals en horloges hun stempel op het 
modelandschap drukken. Daarin zijn ze 
geslaagd: intussen heeft het merk meer 
dan 3.000 verkooppunten verspreid 
over de hele wereld. Waaronder De 
BrilBoutique. Tijd voor een interview 
met Anton Janssens, medebezieler van 
KOMONO.

KOMONO 
KLEINE DINGEN, 

GROOTSE DESIGNS

ANTON JANSSENS,  
medebezieler van KOMONO, maakte een 
carrièreswitch van snowboarder naar 
ontwerper van brillen en accessoires

“Er zijn veel 
overeenkomsten 

tussen 
snowboarden en 
de modewereld. 

Je mag niet bang 
zijn om je eigen 
pad te creëren.”
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VOOR VOOR 
ELKE ELKE 

SITUATIE SITUATIE 
DE JUISTE DE JUISTE 

BRILBRIL

NAJAARS
ACTIE

SPECIALE 
ACTIE
WEKEN*

*Actie geldig van 01/10/2020 t.e.m. 31/12/2020. Niet cumuleerbaar met andere acties. Vraag naar de actievoorwaarden in onze optiekzaak.

Bij aankoop van een montuur 

met een paar  

HOYA Sync III brillenglazen  

geniet je van  

uitzonderlijke condities!* 

Bij aankoop van een montuur met 

multifocale brillenglazen (HOYA 

MyStyle V+ of LifeStyle 3i) 

met Hi-Vision LongLife coating krijg je  

een 2de paar HOYA multifocale 

brillenglazen aan uitzonderlijke 

condities!*

ACTIE 2
UNIFOCALE

GLAZEN

Bij aankoop van een montuur met 

multifocale brillenglazen (HOYA 

MyStyle V+ of LifeStyle 3i) 

met Hi-Vision LongLife coating krijg je  

een 2de paar HOYA kantoor- of 

leesglazen aan uitzonderlijke 

condities!*

ACTIE 1
KANTOOR- EN
LEESGLAZEN

+
ACTIE 3
MULTIFOCALE

GLAZEN

+N
iks zo heerlijk als 
de zon op je gezicht. 
Toch moeten we 
niet alleen onze 
huid, maar ook 

onze ogen beschermen. Want 
UV- en IR-stralen richten soms 
onomkeerbare schade aan. 

Een degelijke, kwalitatieve 
zonnebril is een must. 
Draag je dagelijks een bril? 
Kies dan meteen voor een 
zonnebril op sterkte.

OPTIMALE BESCHERMING 
EN EEN GLASHELDER ZICHT
Een zonnebril op sterkte 
heeft heel wat voordelen. 

Zo kan je de glazen op 
dezelfde sterkte laten 
aanpassen als de bril die je 
dagelijks draagt.  

Het resultaat? Bij zonnig 
weer zie je even scherp én 
ver als anders. Je geniet van 
de zon en gunt je ogen toch 
voldoende rust door de getinte 
glazen. En je voorkomt meteen 
ook die extra kraaienpootjes.

Conform de EU-normen 
filteren de glazen van onze 
zonnebrillen 60 tot 90 % 
van alle schadelijke stralen 
weg. Ze beschermen je 
ogen tegen rechtstreekse en 
onrechtstreekse straling, dus 
zowel bij zon als bij bewolking, 
en tegen licht dat weerkaatst 
op water, sneeuw of een witte 
muur. De gekleurde glazen 
bieden ook meer contrast,  
wat de kans op hoofdpijn  
sterk vermindert.  
Een optimale bescherming 
van je ogen dus!

BELGISCHE MERKEN 
EXTRA IN DE KIJKER
De BrilBoutique biedt een 
uitgebreid gamma van 
trendy monturen, voor elke 
smaak en voor elk budget. 
Op internationale beurzen 
selecteren we jaarlijks 
de mooiste collecties van 
wereldmerken, maar ook 
de Belgische ontwerpers 
verliezen we niet uit het oog. 

Bij de BrilBoutique vind je 
de collecties van de meest 
vooraanstaande Belgische 
brillenmerken zoals Odette 
Lunettes en Komono. 

Allen bieden exclusieve 
monturen voor de mooiste 
zonnebril op sterkte. Kom 
langs en ontdek ons aanbod!

Optimale bescherming en 
een glashelder zicht: een 
zonnebril op sterkte biedt heel 
wat voordelen. 
Montuur op deze foto:  
Odette Lunettes

SUNSHINE-PROOF 
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE
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OOK DIGITAAL 
SCHERP   
MET EEN 
COMPUTERBRIL

SPORTBRIL VERSUS DAGELIJKSE BRIL Wie lange tijd achter een beeldscherm zit kan last 
krijgen van een wazig zicht, vermoeide ogen en 
hoofdpijn. Die klachten zijn vooral te wijten aan het 
kijkgedrag: niet per se door het scherm zelf, maar door 
een foute manier van kijken. Want digitaal lezen doen 
we op een compleet andere manier dan lezen op print. 

EEN FOUTE BRIL BELAST OGEN EN NEK 
De meest voorkomende fout is het 
gebruik van een leesbril om digitaal te 
lezen. Een leesglas is immers aangepast 
aan een afstand van 40 cm. Ideaal 
om een boek te lezen, maar niet voor 
computerwerk. De ideale afstand van 
je computerscherm is 50 tot 70 cm. 

Wie een tekst leest op een computer, leunt automatisch naar 
voor. Die houding leidt tot spanning in de nek en rug. Daarom 
lijkt een multifocale bril - een bril die verschillende sterktes 
in één glas combineert - misschien een goede optie, maar 
dat is het niet altijd. Door de verschillende scherptezones 
kantel je je hoofd lichtjes achterwaarts en wijs je de kin 
vooruit. En dat zorgt opnieuw voor vervelende klachten.

EEN COMPUTERBRIL OP MAAT
De beste oplossing? Een bril op maat. Een computerscherm 
bevindt zich namelijk op een tussenafstand, en die afstand 
bereik je niet met gewone brillen. Als opticien bieden wij een 
bril aan met glazen die afgestemd worden op jouw zicht. 

De indoor brillenglazen van HOYA pas je helemaal aan 
aan jouw werkomstandigheden. Ze bieden een groter 
gezichtsveld en ondersteunen de ergonomische stand 
van het hoofd en het lichaam. Zo neem je automatisch 
een comfortabele en ontspannen houding aan. 

De glazen hebben drie verschillende ontwerpen op basis 
van specifieke kijkafstanden. Met ‘Close’  geniet je van 
precisie voor dichtbij, met een breed gezichtsveld. Perfect 
voor afstanden tot 1 meter. ‘Screen’ is de beste keuze 
voor werken achter een computer. Je kijkt perfect in de 
diepte en breedte op afstanden tot 2 meter. Tenslotte 
heb je ‘Space’. Deze bril is geschikt voor een scherpe 
focus dichtbij én veraf, voorbij het computerscherm. 

Een 
computer-
bril op 
jouw maat

LEESGLAZEN MET DUBBELE FUNCTIE
Je kan ook kiezen voor een leesbril met een toegevoegde 
waarde. De glazen van zo’n bril bevatten een leesgebied 
én een gebied om goed op het beeldscherm te kijken. 
Ideaal voor mensen die intensief op een korte afstand 
lezen en tegelijk op een computerscherm werken. 

De sterkte van de glazen staat op punt voor zowel 
visuele scherpte als beeldhelderheid. Het kijkbereik is 
beperkter, maar zo’n bril is ideaal voor wie plaatsneemt 
achter de computer en teksten verwerkt: je koppelt de 
voordelen van een leesbril aan die van een computerbril.

Met glazen op maat bereik je een 
optimale beeldschermervaring.

Niet alleen het uitzicht, maar ook de samenstelling van 
een sportbril verschilt met die van een gewone bril.

MONTUUR
Het montuur van een sportbril heeft een perfecte 
pasvorm. Door te sporten beweeg je meer en transpireer 
je, dus moet je bril perfect op je hoofd blijven zitten. Als 
extra versteviging kun je een elastische band gebruiken 
die je rond je hoofd bevestigt. Met de aanpasbare 
neusstukken en brilarmen stel je de sportbril helemaal 
naar jouw maat bij. Veel sportbrillen hebben enkel een 
montuur hebben aan de bovenkant, zodat je gezichtsveld 
niet onderbroken wordt door een storende montuurrand. 

GLAZEN
Al naargelang het type sport dat je uitoefent, zijn 
ook het type glazen van belang. Zo gebruiken 
fietsers best een bril met een breed gezichtsveld, 
terwijl skiërs dieptezicht en meerkleurenglas nodig 
hebben. De glazen van een sportbril zijn, net als 
de montuur, meestal gemaakt van kunststof: dit 
vermijdt een ernstig oogletsel bij een val of breuk.

GEWICHT
Een sportbril weegt minder: hoe lichter de bril, 
hoe comfortabeler om te dragen en hoe kleiner de 
kans dat hij afvalt of afglijdt tijdens het sporten.

Sporten is niet alleen leuk en ontspannend, het 
zorgt ook voor een gezonde geest in een gezond 
lichaam! Om je sport in de meest optimale 
omstandigheden te beoefenen, kies je best voor een 
sportbril. Hiermee bescherm je niet alleen je ogen 
tegen schadelijke uv-stralen maar verminder je ook 
het risico op oogletsels. 

RUDY PROJECT 
Van fietsen tot lopen, van skiën tot duiken en van schieten tot golf: er bestaan hoogkwalitatieve 
sportbrillen voor alle sporten. Eén van de topmerken is Rudy Project. 

Dit Italiaanse merk staat bekend voor de grafene samenstelling van de monturen. Deze innovatieve 
kunststof is lichter dan koolstof maar steviger dan diamant. Het zorgt ervoor dat je sportbril 
vederlicht maar toch oersterk en quasi onbreekbaar is. De Vent Controller en Power Flow zorgen 
dan weer voor een optimale en comfortabele ventilatie rond de ogen, niet onbelangrijk als je een 
actieve sport beoefent. Dankzij het Quick Change-systeem kun je de lenzen bovendien makkelijk 
veranderen. Bijkomende troef: de sportbrillen van Rudy Project zien er prachtig uit. 
Italiaans design op z’n best!
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Openingsuren

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Woensdag: 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Donderdag: 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Vrijdag: 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 17u00
Zaterdag: 10u00 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Zondag: Gesloten

Openingsuren

Maandag: 09u30 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 09u30 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Donderdag: 09u30 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Vrijdag: 09u30 tot 12u30 – 13u30 tot 18u00
Zaterdag: 09u00 – 17u00
Zondag: Gesloten

De BrilBoutique Kermt 
en De BRILstudio KIDS

Diestersteenweg 183
3510 Kermt
011 91 86 81
info@debrilstudio.be
www.debrilboutique.be
www.dekinderbril.be

De BrilBoutique Diepenbeek
en De BRILstudio KIDS

Strobandersplein 1 | Varkensmarkt 3
3590 Diepenbeek
011 23 38 46
info@debrilstudio.be
www.debrilboutique.be
www.dekinderbril.be

Scan de QR-code 
en bezoek onze 
website.

JOUW ZICHT,
ONZE PASSIE
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