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van nostalgische oogmode tot hedendaagse trends
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Hoi eyewear lover!

Dat de bril dit jaar meer dan ooit het ultieme mode- 
accessoire is, hoeven we jou niet meer te vertellen. We 
zagen deze zomer al massaal de meest oogstrelende 
zonnebrillen voorbij flaneren. Maar ook deze winter, 
blijft een bril de centrale spil van iedere outfit – of je nu 
goed of slecht ziet!
Maak kennis met de nieuwste optische trends in dit 
nieuwe nummer van de Oogkrant!
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Fotograaf: Tomas Vandecasteele

 bril  Silhouette
jurk  Frankly by Annelies Braeckman

haarband  Réserve Naturelle

de 50’s, 60 jaar later...

 bril  Guess
jurk  Olivier Strelli

foulard  Christophe Coppens5



Hot item om uw nerd-look com-
pleet te maken is al een tijdje het 
grote zware montuur. Wie had ooit 
gedacht dat Buddy Holly zulk een
bewonderenswaardige modetrend 
zou neerzetten?

Het karakteristieke ronde brilletje 
werd omgedoopt tot John Len-
non-bril sinds hij er non-stop mee 
te zien was tijdens zijn Japanse 
tournee in 1966. Nu de fashion 
icons van vandaag het mode-item 
hebben herontdekt, wordt deze 
trend massaal overgenomen door 
de jeugd.

In de jaren 50 was de helft van alle 
verkochte brillen een browline-
model. De bekendste browline-
drager was zonder twijfel Malcolm 
X! De populaire nerd-look zorgt 
vandaag de dag voor een revival!

Op de foto’s die fotograaf Len 
Steckler van Marilyn Monroe 
maakte enkele maanden voor ze 
stierf, straalt de diva in een vlin-
der- of ‘cat-eye’-zonnebril. Begin 
dit jaar werden de foto’s voor het 
eerst vrijgegeven, net wanneer de 
vlinderbril in het straatbeeld over-
heerst. Toeval?

De retro-trenD Heerst in moDelanD! 
ecHte fasHionista’s Decoreren Hun 
Huis zoals vroeger en lopen van kop 
tot teen ronD in moDe uit vervlogen 
tijDen. Het ultieme accessoire Daarbij 
is De bril! Dit waren DestijDs De trenD-
setters: 
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marilyn monroe malcolm X john lennon buddy holly

bril  Jaguar
wit hemd  Natan
cardigan  Sun68
strikje  Christophe Coppens



8bril  You’S
trui  Olivier Strelli
foulard  Christophe Coppens 9

 bril  CK
hoed pièce unique  Christophe Coppens
zwarte jurk vintage jaren 40  Idiz Bogam

blauwe stola  Lamon-Nuytens
armband  Roses of Antwerp

ring  H&M



BeeStIG IN BeIGe, Of Sexy alS Seut!
Met de winter voor de deur komt die vervelende jassentijd er weer aan. Gelukkig is het 
net de jas die het modebeeld bepaalt komend seizoen! Naast enkele andere opvallende 
trends, natuurlijk. Al wat goed is komt in duo’s!

MANTELS EN CAPES
De catwalk stond er bol van. 
Oversized jassen, trench-
coats en dikke mantels waren 
schering en inslag. En voor 
wie zich niet schaamt, een 
bonten exemplaar!

de cape, een terugkerende 
klassieker, kreeg dit seizoen 
een verfijnd model, tot 
net op de dijen. Met een 
stijlvolle zonnebril voor de 
laagstaande winterzon is je 
look compleet!

BEIGE EN ROOD
Wat de kleuren betreft is 
het duidelijk: er heerst een 
beigemania! Zelfs een beige 
bril is hot. Het zijn de opval-
lende roodtinten die het 
geheel wat pit geven.

DE NERD EN ZIJN ZUSJE
Hij: Een hoog-water-broek 
met opvallende kousen 
onder, cardigan en zwaar, 
donker montuur. Sullige 
outfits zijn stoer!

Zij: Braafjes in toegeknoopte 
blouse, knierok en sokjes. 
Liefst nog een vlindermon-
tuur op de neus. De secreta-
resse-en kostschoollook uit 
de jaren 50 is hot!

10
bril  Emporio Armani
fluwelen jurk  Rue Blanche
oorbellen  Roses of Antwerp
corsage  Christophe Coppens
vintage halsketting  van de styliste Marc Jacobs
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SHOOT

1312
bril  Gucci
cardigan  Just in Case
halsketting en oorbellen  Roses of Antwerp
rok  Just in Case

 bril  Prodesign Denmark
hemd  Natan

das  Christophe Coppens
jacket  Olivier Strelli
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actie!!
ga nu langs bij jouw obos-opticien voor een

gratis onderhoud* 
van je bril:

•  ultrasonreiniging
•  rechtzetten van het montuur

* actie enkel geldig op vertoon van deze bon en tot 
   31/12/2010.

alS je OGeN eeN daGje Ouder wOrdeN…

Eens de kaap van 40 gepasseerd, kunnen de spieren al eens beginnen 
tegenwerken. Dat ondervinden ook je ogen, want de elasticiteit van 
de ooglens neemt af en je ziet minder scherp. Presbyopie heet het 
fenomeen, ook ouderdomsverziendheid genoemd. 

Wie presbyopie heeft, ondervindt voornamelijk moeilijkheden bij het lezen, wer-
ken aan de computer, autorijden, tv-kijken en andere alledaagse activiteiten. 

Het is een heel courant verschijnsel omdat je spieren vanaf een bepaalde leeftijd 
nu eenmaal verstrammen. Ook de ogen ontsnappen niet aan dat verouderingspro-
ces waardoor scherpstellen op verschillende kijkafstanden moeilijker wordt.

Gelukkig biedt een bril met progressieve glazen soelaas! Voor een optimaal draag-
comfort hebben velen hun weg al gevonden naar de nieuwste trend: glazen 100 % 
op maat.

PROGRESSIEvE REvOLUTIE

Met brillenglazen die verschillende kijkzones combineren hoef je niet steeds je 
gewone bril met je leesbril af te wisselen. 

De nieuwste generatie progressieve glazen Hoyalux iD hebben een vertedeel, een 
tussenzone en een leesgedeelte, zonder hinderlijke overgangen tussen de verschil-
lende zones voor een comfortabel zicht.

Bovendien zijn deze glazen verkrijgbaar in bijzonder dun en licht kunststofmateriaal 
en zijn er verschillende gradaties van personalisatie mogelijk.

MAATwERK TEN TOP

Bij progressieve brillenglazen op maat zijn het glas en de zones volledig aangepast 
aan je persoonlijke activiteiten en behoeften. 

Dankzij de interactieve software, MyStyle iDentifier van brillenglazenfabrikant Hoya, 
brengt jouw opticien je dagelijkse bezigheden in kaart. Zo kan hij een hoogstper-
soonlijk brillenglas voor jou ontwerpen!

GlazeN dIe teGeN eeN 
StOOtje kuNNeN

Naast het kiezen van een gepast mon-
tuur, is ook de glaskeuze van groot be-
lang. Kunststofglas draagt vandaag de 
dag de voorkeur weg van veel brildragers. 
Dit materiaal heeft immers hoge optische 
kwaliteiten, en is ook lichter en dunner dan 
minerale glazen, wat het draagcomfort 
aanzienlijk verhoogt. 

Om de levensduur van de brillenglazen te 
verlengen, laat je best een coating aan-
brengen die krasbestendig is, en voor een 
uitstekende ontspiegeling zorgt. Boven-
dien heeft zo’n coating een water-, vet-, 
vuil- en stofwerende toplaag. 

DUURZAAMHEID GEGARANDEERD

Met Hi-Vision LongLife verlegt Hoya de 
grenzen van de coatingtechnologie. 
Hi-Vision LongLife is harder en duurzamer 
dan alle andere beschikbare coatings op 
de markt. Hij scoort bijzonder goed op 
het vlak van kraswerendheid. Maar ook zijn 
water- en vuilafstotende, antistatische en 
antireflecterende eigenschappen zijn van 
verbazingwekkende kwaliteit.

3 JAARGARANTIE

Anti-reflecterend Waterafstotend Vuilafstotend Anti-statisch

Hoya brillenglazen zijn verkrijgbaar bij de betere opticien.   WWW.HoyA.be

Kraswerend



Je weet niet altijd dat je slecht ziet, 
want je went heel snel aan het beeld 
dat je waarneemt. Als je op 25 meter af-
stand moeite hebt om de nummerplaat 
van een auto te lezen, of als je de krant 
steeds verder van je weg moet houden 
om de lettertjes te kunnen lezen, of je 
hebt vaak tranende ogen, dán is het tijd 
voor een controle! 

Een goede oogcorrectie begint bij een 
deskundige oogmeting! Laat je ogen 
dus meten door iemand met kennis van 
zake. Meten is één ding, de interpreta-
tie van de gegevens is het allerbelang-
rijkste. Juist daarvoor is kennis en erva-
ring nodig. Bij ons wordt de oogmeting 
en oogstandmeting gegarandeerd ge-
daan door een opgeleide en ervaren 
opticien. Zo zullen de juiste brillengla-
zen in uw bril komen! De beste glas-
leveranciers zorgen voor een glas dat 
voldoet aan jouw noden.

Bij afwijkingen die grondige aandacht 
vereisen verwijzen we je door naar een 
oogarts. Een oogmeting neemt onge-
veer 5 tot 20 minuten in beslag, maar 
daarna ben je verzekerd van een lang-
durig optimaal zicht dankzij de meest 
kwalitatieve brillenglazen! 

laat je OGeN deSkuNdIG OpMeteN
Tranende ogen? Herken je mensen niet meer op straat? Moet je de krant steeds 
verder van je af houden? Dan is het tijd voor een nieuwe oogmeting!

m i j n  l e n s  n a a r  we n s

confortissimo® 

E x c l u s i e f  v e r d e e l d .  Ze l f s t a n d i g e  k w a l i t e i t s o p t i c i e n s  w w w. c o n f o r t i s s i m o. b e

conForTiSSimo Serviceplan
voor conTacTlenSdragerS

•  proeflenzen op maat

•  tijdig nieuwe lenzen met aangepaste 
    contactlensvloeistoffen

•  flexibel wisselen van sterkte, pasvorm 
    of type lens

•  kostenloze vervanging van beschadigde lenzen

•  inclusief s.o.s.-box met reservelenzen en 
    een flesje contactlensvloeistof



TM

de NatuurlIjke IMItatOr
Een contactlensvloeistof die net zo werkt als het oog zelf. wie kan daar 
nu neen tegen zeggen? Pieter Bas Kampmeinert, Marketing Manager van 
Bausch + Lomb Benelux, geeft een woordje uitleg.

HOOGzuurStOfdOOrlateNde leNzeN vOOr IedereeN
Plots merk je dat de lettertjes die je leest minder scherp zijn dan voorheen. 
Het kan iedereen overkomen. Gelukkig zorgen de AIR OPTIX® AQUA MUL-
TIFOCAL lenzen van CIBA vISION® voor een helder zicht op alle afstan-
den1 én in alle comfort2.

Dankzij de unieke combinatie van meer zuurstof, uitstekende bevochtigbaarheid 
en een glad oppervlak, brengen de hoogzuurstofdoorlatende AIR OPTIX® con-
tactlenzen comfort naar een hoger niveau. Omdat elk oog verschilt en iedereen 
andere behoeftes heeft, biedt AIR OPTIX® verschillende lenzen aan: AIR OPTIX® 
AQUA, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, Air Optix® NIGHT & DAY, Air Optix® Indivi-
dual en AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL.

BEKROOND MET FRANSE INNOvATIEPRIJS

Zowat 800 Franse opticiens hebben de AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL lenzen 
uitgeroepen tot “meest vernieuwende product in de contactlenzenindustrie”. 
Het geheim? Deze lenzen corrigeren het zicht dichtbij en op tussenafstanden, zon-
der in te leveren op het zicht voor ver. De lenzen laten ook tot 5 keer meer zuurstof 
door dan traditionele lenzen voor wittere, gezond uitziende ogen.

Bausch + Lomb bracht het bio-geïnspireerde Biotrue op de markt. Wat is er zo 
speciaal aan deze contactlensvloeistof?

Het oog is een verbazingwekkend zintuig. Om te begrijpen hoe het oog werkt, en 
dan met name de reiniging en bevochtiging, zijn we het goed gaan bestuderen. 
Dat heet met een mooi woord bio-inspiratie, een vakgebied dat zich bezighoudt 
met het bestuderen en leren van de beste ideeën binnen de natuur, om deze 
vervolgens te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Wij hebben 
onderzocht hoe het oog werkt en vervolgens zijn we dit gaan imiteren. Biotrue 
werkt met andere woorden zoals het oog zelf.

Biotrue overtreft dus de standaard contactlensvloeistof?

Inderdaad. Biotrue evenaart de pH-waarde van gezonde tranen, waardoor gebrui-
kers bij het inbrengen van de lenzen geen last hebben van een prikkelend gevoel. 
Tweede voordeel is dat Biotrue gebruik maakt van een bevochtiger die van nature 
in het oog aanwezig is. Lenzen kunnen dus makkelijk 20 uur gedragen worden, ter-
wijl ze comfortabel blijven zitten en amper te voelen zijn. Bovendien zorgt Biotrue 
ervoor dat de eiwitten, die in tranen aanwezig zijn en een antibacteriële werking 
hebben, actief blijven.

Tot slot: kan iedereen Biotrue gebruiken?

De vloeistof is geschikt voor iedereen die maandlenzen of 2-weeklenzen draagt, 
of het nu hydrogel of siliconen hydrogel lenzen zijn. De ‘Healthy Naturals’ is echter 
een grote groep consumenten die zeer geïnteresseerd is in Biotrue. Deze doel-
groep gebruikt voornamelijk producten die dicht bij het eigen lichaam staan zoals 
Yakult, Vifit, Rituals en Aveda producten. Het leuke is dat deze groep groeit en 
door anderen wordt gezien als trendzettend.

OOK vOOR TIENERS

Voor jonge mensen kunnen lenzen veel 
praktischer zijn in verschillende situaties. In 
tegenstelling tot een bril zullen lenzen niet 
beslaan tijdens het sporten en blijven keurig 
op hun plek zitten. Vaak bestaat er een soort 
angst om de stap te wagen, maar lenzen zijn 
uiterst veilig, comfortabel én gebruiksvrien-
delijk. De eerste keer worden de lenzen ove-
rigens aangebracht door de contactlensspe-
cialist, die je met raad en daad zal bijstaan. 
Jongeren die contactlenzen dragen vinden 
niet alleen dat ze er beter uitzien, maar het 
blijkt ook dat ze beter presteren op sportief 
vlak en zich sociaal beter aanvaard voelen 
dan hun brildragende leeftijdsgenoten3-4. 
Voor tieners kan deze kleine stap naar con-
tactlenzen een wereld van verschil beteke-
nen…

Zeg het met je ogen

Heb je ook zin om 
contactlenzen te proberen? 

SMS dan LENS4 naar 6646, probeer  
gratis* DAILIES® daglenzen en maak kans 

op één van de super coole prijzen! 

1. Bij beginnende presbyopen / 2. CIBA VISION data on file, 2008 vs. Purevision® 
Multi-Focal 3. EU Contact Lens Wearers U&A, 2006 / 4. Quelle: Holland K. Kids in 
Contacts Optician 2004, 229, 20-21 / *exclusief eventuele aanpaskosten 21



1.  Wat is het grootst?
a.  De ogen van een struisvogel.
b.  De oren van een struisvogel.
c.  De hersenen van een struisvogel.

2.  hoeVeeL ogeN heeFt eeN
    regeNWorM?

a.  Geen.
b.  4
c.  8

3.  hoeVeeL ogeN heBBeN De 
    Meeste sPiNNeN?

a.  Geen.
b.  4
c.  8

4.  WaaroM Lijkt het aLsoF
    De ogeN VaN eeN kat 
    Licht geVeN iN het DoNker? 

a.  Ze hebben een fluorescerende 
     stof in de iris.
b.  Er zit een lampje achter hun pupil.
c.  Ze hebben een weerspiegelende 
     laag aan de achterkant van hun 
     ogen om goed te kunnen zien in 
     het donker.

5.  hoe Ziet De PUPiL VaN eeN 
    PaarD erUit?

a.  Een rond bolletje.
b. Een liggend streepje.
c.  Een rechtopstaand streepje. 

Doe deze quiz en ontdek 
wat je nog niet wist over 
dieren en hun ogen! 
Wist jij dat een haai 3 oogleden 
heeft?!

KIDS QUIZ

oBos is een studiegroep van zelfstandige opticiens in België en luxemBurg, die ontstaan is vanuit een eigentijds idee: het verstrekken van professioneel advies en het 
leveren van hoogstaande kwaliteitsproducten. elk lid van de groep verBindt zich ertoe zich permanent Bij te scholen. meer informatie op www.oBos.Be // redactie: 
oBos nv, lamorinièrestraat 33-37 Bus 8, 2018 antwerpen // verantwoordelijke uitgever: philippe verBruggen // vormgeving: anouk willemen // niets uit deze 
uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van oBos. ‘de oogkrant’ est aussi disponiBle en français sous le tritre ‘la re.vue’.

2.    maaTWerK voor iedereen
Als specialisten beperken we ons niet enkel 
tot het verkopen van een bril. Wij leveren puur 
maatwerk! Door rekening te houden met je da-
gelijkse activiteiten, houding en frequentie van 
brilgebruik, helpen wij je aan een bril die hele-
maal past bij jouw levensstijl! 
Dat geldt ook voor lensdragers. Wij nemen de 
tijd om je ogen zeer precies op te meten, zodat 
we jou de juiste lens kunnen adviseren, die je 
bovendien eerst gratis mag uitproberen!

3.    de Service Waar je rechT op hebT
Wij zijn zeker van de kwaliteit van ons werk en 
hebben vertrouwen in de producten die we ad-
viseren. Daarom bieden wij jou gratis het con-
fortissimo Serviceplan aan, waarmee je geniet 
van:
•  6 weken gewenningsgarantie voor multi-
    focale glazen
•  3 jaar garantie op breuk en diefstal van 
    glazen en montuur 

Het brilpaspoort en zijn 6 gratis onderhouds-
beurten maken het plaatje compleet! Dankzij 
het lenspaspoort ontvang je tijdig nieuwe len-
zen met aangepaste vloeistoffen. 
Service zei je toch?

4.    eXperTiSe en advieS
Je ogen zijn uniek, vertrouw ze dus enkel toe 
aan professionals!
Als OBOS-opticien verbinden wij ons ertoe 
ons permanent bij te scholen. Zo kunnen we 
steeds passend advies geven bij elke aankoop. 
Wij garanderen dat je nooit met een bril naar 
huis zult gaan die van je neus glijdt of je niet 
goed staat, alsook het feit dat je de juist instruc-
ties voor het onderhoud van je lenzen krijgt!

Optiekketens en discounters gooien de 
meest verleidelijke aanbiedingen rond 
je oren. Maar is wat ze aanbieden ook 
interessant? Hieronder enkele redenen 
waarom u beter een bezoek brengt aan 
een zelfstandige kwaliteitsopticien van 
OBOS, een echte specialist!

VERTROUW JE OGEN TOE AAN SPECIALISTEN

1.    inTereSSanTe condiTieS
- € 100, - € 200, tweede paar gratis… de bood-
schappen van de ketens lijken duizelingwekkend. 
Maar wist je dat je bij jouw OBOS-opticien vaak 
veel interessantere condities krijgt? Dankzij een 
gezamelijke aankooppolitiek kunnen de OBOS-
opticiens de beste producten en diensten aan de 
meest aantrekkelijke prijzen aanbieden. Consul-
teer dus eerst jouw OBOS-opticien alvorens je je 
laat misleiden door dwaze kortingen.

OBOS 

IS eeN Sterke 

GrOep vaN 

zelfStaNdIGe 

OptICIeNS dIe 
GevOel vOOr 

MOde eN kwalIteIt 
BuNdeleN tOt 

prOGreSSIef 

Maatwerk!

1A, 2A, 3C, 4C, 5B
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AALST Lorens optiek /  AALTeR De Muynck optiek /  AARTSeLAAR optiek Van Grootven /  AMAy optique Lambotte /  ANDeNNe optique Lambert  /  ANS Centre optique 

d’Ans /  ANTWeRPeN optiek Pyck /  AReNDoNK oogwenk optiek /  AyWAILLe Point  de vue /  beRCHeM optiek Magd De bleser  /  beVeReN-LeIe optiek boury / 

booRTMeeRbeeK optiek Van eycken /  boUTeRSeM optiek Phil ippe Peeters  /  1170 bRUXeLLeS optic  Corthouts  /  1083 bRUXeLLeS Flament optic iens-Visagistes  / 

1070 bRUXeLLeS Françoise Heitz  optic  /  1180 bRUXeLLeS optique Churchil l  /  1180 bRUXeLLeS optique Winston /  1200 bRUXeLLeS optique Wauters  / 

CHAPeLLe-LeZ-HeRLAIMoNT Chapelle  optique /  DeSSeL Husson optiek /  DIePeNbeeK optiek Vanschoenwinkel  /  DINANT optic iens Ganty /  DISoN optique 

Lecocq /  DoTTIGNIeS optique Morel  /  DRoNGeN optiek Nathal ie  /  eLLeZeLLeS Flament optic iens-Visagistes  /  eNGIS optique Dechamps /  eUPeN Schunck optik  / 

FLÉMALLe optique Dechamps /  GooIK optiek Claes /  GRIMbeRGeN De Temmerman-Van De Velde optiek /  HAMoNT-ACHeL eyeCare /  HASSeLT optiek Tackoen / 

HeRVe baurens optique /  HeVeRLee Herbots  optiek /  HoeILAART optiek Dutrannoit  /  HooGLeDe optiek Van Neste /  IePeR optiek Porteman /  IZeGeM optiek 

Van Neste /  JeMePPe espace optique /  KAPeLLeN optiek De Laet  /  KNoKKe-HeIST optiek Vermeersch /  KoRTRIJK Intervis ie  optiek /  LANAKeN optiek Caenen / 

LeDeGeM Hustinx optiek /  LeoPoLDSbURG bri l lenhuys Chantal  /  LeUVeN De Pauw optiek /  LeUVeN Spincemail le  optiek /  L ICHTeRVeLDe optiek Gysels  /  L IÈGe 

Les optic iens Gilson /  L IeR Nauwelaerts  optic iens /  LoCHRISTI  optiek Verduyn /  MeCHeLeN Verschooten optiek /  MeLLe optiek Sandra De Feyter  /   MeRKSeM 

Verbaendert  optiek /  ooSTeNDe optiek Piers  /  oUDeNbURG optiek Piers  /  oUGRÉe optic ien Alain et  Fi ls  /  oVeRPeLT Ploem optic iens /  PeeR optiek Husson / 

PoPeRINGe Dejonghe optiek /  PRoFoN DeVILLe optic iens Ganty /  ST.-TRUIDeN optiek Van Dormael  /  ToRHoUT Lemaire optiek /  ToURNAI optique Catherine 

Courcel le  /  TURNHoUT optiek Peeters  /  VeURNe optiek Stefaan Hostens /  VoSSeLAAR Zegers  optiek /  WAReGeM Vererfven optiek /  WeVeLGeM optiek boury / 

WILRIJK optivis ion /  WILSeLe Herbots  optiek /  ZeLe er ik  Van Damme optiek /  ZoTTeGeM Van De Keere optiek /  ZWIJNDReCHT optiek beck


