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Maar bijvoorbeeld vorig jaar in Japan mochten er zelfs geen foto’s
genomen worden van de prins met een glas Brugse Zot in zijn
handen. Hij zou er nochtans meer deugd van hebben om eens op
zo'n manier in de kijker te komen, vind ik.”
Cilou : “Zeker omdat bier onze nationale trots is.”
Xavier : “Maar hij zit ook in een situatie waarin hij eigenlijk nooit
goed kan doen : of hij is te houterig en te zakelijk, of te blits en niet
bezig met zijn job. Die mens doet écht zijn best, maar het is nooit
goed. Soms wordt gevraagd naar het het belang van zijn aanwezig-
heid bij zulke missies. Dat mag je toch niet onderschatten. Alleen al
het feit dat hij mee is, het handshaken, dat doet deuren opengaan.
Maar ook niet meer dan dat. Meestal is de échte business al gedaan
op het moment dat de missie plaatsvindt.”

Komende zondag wordt een historische dag voor ons land :
koning Albert II geeft dan de fakkel door aan prins Filip.
Cilou : “Misschien opvallend, maar als Miss België ben ik
heel weinig in contact gekomen met de koninklijke familie.
Eens prins Filip op het Autosalon, en dat moet ongeveer de
enige keer geweest zijn. Neen, na het behalen van de titel is er
geen uitnodiging van het paleis gevolgd.”
Xavier : “Een maand geleden was ik met prins Filip nog op
handelsmissie in Californië, waar we nog samen een contract
hebben ondertekend. Toen werd er al gefluisterd dat het wellicht
zijn laatste missie was. Achter de schermen – en zeker bij kleinere
missies – is hij veel losser en toegankelijker dan dat hij in het
publiek overkomt. Dan kan je wel eens met hem aan de bar hangen.

DOOR OLIVIER NEESE

“Lap, een blaar”, zucht Cilou Annys, wan-
neer ze voor het gesprek haar gsm aan de
kant legt. “Met mijn vriend Désiré Stee-
vens (kantoorverantwoordelijke van Eigen
Dôme, red.) heb ik in Sint-Andries een huis
gekocht, dat we nu zelf renoveren. Gisteren
hebben we muren en vloeren uitgebroken.
Wanneer we van Loppem naar daar verhui-
zen, staat nog niet vast. Maar ik blijf in de
streek wonen. Hier is mijn thuis, familie en

vrienden, ook al is dit niet de best mo-
gelijke uitvalsbasis voor een model.”

Cilou, wat opvalt : waar is je
Brugs accent naartoe, waar

je vroeger zoveel kritiek
op kreeg ?

Cilou Annys : “Oei. Mo
kuk ik nog Brugs

klappn oj da wilt.”
(lacht)

Xavier Van-
neste : “Heb
je daar écht
commen-
taar op ge-
kregen ?”
Cilou :
“Ten tijde
van Miss
België was
mijn af-
komst goed
hoorbaar en

geloofde het
Comité Miss

België er niet in dat
ik presentaties of tv-werk

kon doen. Dat was verbo-
den terrein. Maar als je
geen kans krijgt om te
bewijzen dat je het wél
kan, begin je die kritiek
stilaan zelf te geloven.
Mijn vriend heeft me

gepusht om mediatrai-
ning en dictie – nog ie-
dere zaterdag ga ik voor
een uurtje naar Lint – te
volgen. Lastig, want
Brugs was een deel van
mezelf geworden. Nu
spreek ik een soort tus-
sentaal. Het was ook
nodig, want in Brus-

sel en Antwerpen, waar de meeste shoots
gebeuren, verstonden ze me niet…”
Xavier : “Ik kan daarentegen niet Brugs ge-
noeg zijn. Mijn businessmodel is volledig
op Brugge afgestemd en dat speel ik ook
uit : de enig brouwerij in de binnenstad, een
bottelarij aan het Waggelwater...”

Jullie zijn eigenlijk twee ambassadeurs
van Brugge. Voel jij ook die rol, Cilou ?
Cilou : “Voor een stuk wel, al vind ik dat
de stad Brugge daar niet veel mee doet. Ik
heb ooit eens drie vraagjes mogen stellen
voor een quiz tussen politici, maar dat was
het. Een voorbeeld : in 2011 had Domini-
que Persoone, samen met Nicky Vankets,
een chocoladen jurk gemaakt voor het
Brugse festival Choco-Laté. Een puur
Brugs verhaal, maar Justine De Jonckhee-

re, de regerende Miss België uit Wevelgem,
werd gevraagd om de jurk te showen. Toen
zat ik toch met een dubbel gevoel. Ik ben
wél van Brugge, dat zou een mooi, passend
verhaal geweest zijn. Als je iemand nodig
hebt voor Brugse Zot…” (lacht)
Xavier : “Drink je bier ? Dat is belangrijk.”
Cilou : “Ja, maar eerder een zwaar bier dan
een gewoon pintje. Als ik voor mijn televi-
sie hang, zal ik nooit drinken, maar wan-
neer ik met vrienden op een terrasje zit…
Een Duvel, een trappist of abdijbier. Maar
wel maar één, ik ben een mager beestje, hé.
(lacht) En ook omdat er in Brugge veel
mensen me kennen. Zo verscheen er op Fa-
cebook eens een foto waarvan ik dacht :
neen, dit is niet goed. (lacht) Maar ik vind
het maar normaal dat ik als 22-jarige ook
eens uitga. Maar dan liever een terrasje of
cafeetje dan een discotheek. Iets typisch
Brugs, denk ik.”

Heeft De Halve Maan, met Brugse Zot en
Straffe Hendrik, een damesaanbod ?
Xavier : “Ze zeggen dat vrouwen geen bier
drinken, maar dat geloof ik niet. Er wordt

zelfs gezegd dat Brugse Zot – komt het
door het speciale glas ? – net een heel vrou-
welijk merk is. De perceptie, van mannen
die in de pinten vliegen, speelt wellicht een
rol, want ik ken veel toffe vriendinnen die
graag een glas bier drinken.”

Er is dus geen plan om een echt vrouwen-
bier, zoals de typische zoete bieren, aan
het assortiment toe te voegen.
Xavier : “Toen ik begon, beleefde de zoete
kriek zijn hoogtepunt. Iedereen zei : waar-
om begin je daar niet mee, dan ben je met-
een vertrokken. Maar ik vind dat iets tijde-
lijk. En kijk, de hype rond de typische fruit-
bieren is een beetje over, de mensen opteren
weer meer voor de bittere soorten. Dat is in
de mode wellicht niet anders : het een is al
wat tijdlozer dan het andere.”

Cilou, je vader is de uitbater van De Re-
publiek in de Sint-Jorisstraat in Brugge.
Heb je zelf ervaring in de horeca ?
Xavier : “Moh, Patrick Annys ? Dat wist
ik niet. De Republiek is toch wel een van de
beter draaiende cafés in Brugge en toch wel
een belangrijke klant van ons. Ik wist niet
dat hij zo’n mooie dochter had.”
Cilou : “Twee mooie dochters zelfs, want
ik heb ook nog een twee jaar jongere zus,
Axelle. Zij werkt trouwens fulltime in het
café. Als vakantiejob heb ik nog in de hore-
ca gewerkt, zoals het café van mijn pa,
maar dat is best wel een zware sector.”
Xavier : “Jij doet toch ook veel uren ?”
Cilou : “Bijvoorbeeld voor die recente defi-
lé van Natan in Parijs moest ik ’s morgens
om 7.30 uur in Brussel op de bus stappen,
om ’s nachts om 1.30 uur met diezelfde bus
terug in Brussel te arriveren. En dan staat er
’s morgens weer een shoot op het program-
ma. Gelukkig heb ik een paar goeie genen,
waardoor ik nooit echte wallen heb.”
Xavier : “Ja, als wij eens wat moe zijn of
ogen, is dat veel minder erg.”
Cilou : “Dat is een van de redenen waarom
ik – en dit zal heel seutig klinken – bij een
zeldzaam feestje zeker om 1 uur in bed wil
liggen. Het zou gewoon niet overkomen als
ik ’s anderdaags ergens met een mottige kop
zou toekomen. Als het echt leuk is, wringt
dat wel, maar mijn vrienden weten dat ik
rond middernacht moet vertrekken. Het is
een manier van leven. Net zoals met voe-
ding. Ik ga nooit een steak met een berg
frieten en veel saus eten, wel slaatjes en
soepjes… Maar ik eet dat ook écht graag.

Op zoek naar de gelijkenissen tussen bierbrouwer Xavier

“We zijn twee ondernemers :
Q BRUGGE – Twee bekende streekgenoten, die op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen

hebben, bij elkaar brengen. : dat is de insteek van onze zomerreeks. Toch blijken de Brugse
bierbrouwer Xavier Vanneste (33) en gewezen Miss België en huidig model Cilou Annys (22)
heel wat raakpunten te hebben. Een lunchgesprek in brasserie Clos du Midi in Sint-Andries
over bier, kilo’s, zeilen, internationaal doorbreken en… navelpiercings.

“IK WIL DE HALVE MAAN
DE KOMENDE JAREN
MINDER AFHANKELIJK VAN
MEZELF MAKEN”
XAVIER VANNESTE
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Contact met de koninklijke familie
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qMet dank aan Sabine De Bondt en Tom Vande-
wiele van brasserie/feestzaal Clos du Midi, Gistel-
se Steenweg 348 in Brugge. Na een heerlijk tapas-
bordje van het huis koos Cilou voor een salade
met mozarella, gerookte zalm en zongedroogde
tomaatjes, terwijl Xavier voor de Zeebrugse slip-

tongetjes met frietjes opteerde. Afgesloten werd er met een verwen-
koffie/-thee. Meer info : www.closdumidi.be.
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meer kon dan die typische missfoto’s.”

Hoe moeilijk is voor jullie de weg naar
de top ?
Cilou : “Er zijn meisjes die op slag
beroemd worden, maar voor de mees-
ten is het keihard werken. Toen ik
voor de Fashion Week in Milaan was,
zaten er in ieder metrowagon vier,
vijf modellen. Bij de castings – soms
negen op een dag en waarbij je niets
verdient – ben je één van de 600 kan-
didaten. Je kan enkel hopen dat je
look in de smaak valt. Verder is het
geduld hebben en investeren in je li-
chaam. Zo sport ik vijf keer per
week, let ik op mijn voeding en le-
vensstijl, laat ik – omdat ik zwakke
nagels heb – iedere maand valse na-
gels kleven... Van models verwachten
ze nu eenmaal dat ze perfect zijn, ze-
ker bij lingerieshoots. Geen plooitje
mag je zien. Zo heb ik in mijn navel
een stom gaatje van een piercing uit
mijn jeugd en dat zal ik nu operatief
laten verwijderen. Dat móét weg, ik
krijg er te veel commentaar op.
Maar ik mag niet klagen, het gaat
nu super, met veel direct bookings.
Ik zit al op een zeker niveau,
maar nog niet bij de top. Dat is
nog een lange weg.”
Xavier : “Je kan ons niet ver-
gelijken. Van mij is het min-
der een persoonlijke opof-
fering, maar werken, rei-
zen én geld zoeken. Maar
ik heb écht respect voor
het professionalisme
van Cilou. Ze moet
constant bezig zijn
met haar imago en li-
chaam. Wat zij doet,
dat is topsport.”
Cilou : “Misschien
kunnen we samen een
marathon doen. Ik
loop vijf keer per
week, telkens een
halfuur, op de loop-
band.”
Xavier : “Laat ons
misschien eerst eens
samen zeilen.” (lacht)

En veel sporten. Doe jij dat veel ?”
Xavier : “Ja, toch wel : lopen en zeilen. Dat
laatste ongeveer eenmaal per maand, waar-
bij ik in actie kom in een Europees circuit.
Zo hebben we in april met onze draak (type
zeilboot, red.) nog als amateurs deelgeno-
men aan het EK in Portugal.”
Cilou : “Ik heb ook nog gezeild, ook al
omdat mijn pa me als fervent zeiler wel
pushte. Samen met mijn zus namen we met
een tweemansbootje aan wedstrijdjes deel.”
Xavier : “En lopen. Zo wil ik – na New
York vorig jaar – eind dit jaar de marathon
van Valencia tot een goed einde brengen.”
Cilou : “Wow, een marathon, dat zou ik
ook wel nog zien zitten.”

Hoe belangrijk is de internationale door-
braak voor jullie ? Wat als het enkel bij
de Belgische markt zou blijven ?
Xavier : “Vanaf het begin hebben we ge-
steld dat we met De Halve Maan ambitieu-
zer zijn dan enkel België. En we doen er
ook alles aan om dat te verwezenlijken. Je
moet ook realistisch zijn : België is een
krimpende biermarkt en als we willen
groeien, móéten we naar het buitenland.
Maar de lokale markt blijft belangrijk, want
de helft van onze omzet genereren we hier.”
Cilou : “In België is er voor modellen ge-
noeg, maar eentonig werk. De variatie in
het buitenland geeft veel meer voldoening.
Zodra het te eentonig wordt, stop ik ermee.”

Wanneer zullen jullie kunnen zeggen :
dit is de top, nu is het werk af.
Xavier : “Een eindpunt heb ik niet voor
ogen, het werk is nooit af. Een persoonlijke
uitdaging is wel om het bedrijf minder af-
hankelijk van mezelf te maken. Daarvoor
wil ik extra knappe bollen aanwerven. Het
assortiment uitbreiden ? Zeg nooit nooit,
maar daar zijn we niet actief mee bezig. Het
zou ook onverstandig zijn om nieuwighe-
den te lanceren als je met je basisproduct de
vraag niet zou kunnen volgen. Onze groei
bestendigen met wat we nu hebben, dat is
een grotere uitdaging dan elke maand met
iets nieuws op de proppen komen.”
Cilou : “Mijn doel is om tot mijn dertigste
te blijven werken als model. Niet iedereen
is Kate Moss of Naomi Campbell, die eeu-
wig meegaan. En specifiek droom ik wel
van een internationale campagne voor een
topmerk als Nivea of een defilé voor Victo-
ria’s Secret. Dat is de top. Dan mag je zeg-
gen : ik ben goed bezig.”
Xavier : “Veel mensen, zonder dat je het
misschien zelf beseft, kijken naar jou op.
Heb jij een voorbeeld ?”
Cilou : “Een moeilijke. Misschien Miran-
da Kerr : 30, Victoria’s Secret model,
moeder en nevenprojecten van haarzelf :
een eigen lijn, boeken… Die combinatie en
dat ondernemende vind ik heel bijzonder.”

Vanneste en gewezen Miss België en huidig model Cilou Annys

Xavier verkoopt bier, ik mezelf”
Plannen voor een Cilou-merk ? Een Ci-
lou-lipgloss, een Cilou-jurkje…
Xavier : “Een Cilou-bier ?” (lacht)
Cilou : “De naam Cilou hebben we alvast
laten registreren en patenteren voor textiel
en parfums. Niet voor bier, dat moet ik mis-
schien nog doen. (lacht) Eerlijk : ik heb er
al over nagedacht, al hebben zoveel be-
kendheden een parfum en vind ik dat eigen-
lijk nooit echt overkomen. Een parfum van
Jean Paul Gaultier of Jennifer Lopez, dat
laatste heeft toch meteen iets minder, hé.
(neemt haar thee vast) Hm, misschien begin
ik als hevige fan wel een eigen theelijn.
Maar dan wil ik het wel zelf én vanaf nul
managen. Dat lijkt me een leuke uitdaging.
Een andere optie is om het gezicht van een
product te worden. Zo komen er regelmatig
vragen binnen, tot zelfs voor matrassen.”

Een Cilou-matras, in Brugge zal dat mis-
schien wat, euh, vreemd overkomen...
Cilou : “Laat ons dan boxspring zeggen.
(lacht) In zo’n geval wordt mijn gezicht en
naam gebruikt en betaalt het bedrijf voor
een bepaalde periode. In het begin had ik
het er wel moeilijk mee dat ik mijn eigen

product ben. We zijn eigenlijk twee onder-
nemers : Xavier verkoopt bier, ik mezelf.”

Heb je voor jezelf een grens getrokken,
dit aanvaard ik en dat niet ?
Cilou : “Toch wel. Qua producten ben ik
minder kieskeurig, maar ik zal nooit meer –
in het jaar als Miss België was dat contrac-
tueel verplicht – typische mannenbladfoto’s
doen. Borsten vooruit, kont naar achter,
sensueel kijken : dat sluit niet aan bij mij.
Liever opgekleed, make-up... Als het dan
toch een lingerie- of bikinishoot is, dan en-
kel voor een klassevol merk. In het begin
was het erg moeilijk om te bewijzen dat ik

“DAT GAATJE VAN EEN
OUDE NAVELPIERCING
MOET WEG. EEN MODEL
MOET PERFECT ZIJN”
CILOU ANNYS

Cilou : “In de modellenwereld zijn er weinig regeltjes, maar
de maten moeten worden gerespecteerd. Daarom moest ik van
maatje 36 naar 34 en dat lukte door meer te sporten – vijf keer
per week –, spiertraining en te letten op mijn voeding. Geen
crashdieet, zoals verkeerdelijk werd geschreven. Ik had toen
enkel laten vallen dat ik naar het buitenland lonkte en had als
voorbeeld New York genoemd. De koppen waren meteen :
Cilou wil het maken in New York, maar moet vermageren. En
haast automatisch werd daar ook nog eens anorexia aan ge-
linkt. Maar zo ben ik niet. Ik eet drie keer per dag én heel
graag. Dat maatje 34 heb ik nu al drie jaar. Dat moet je
onderhouden, ook al speel ik af en toe nog eens vals door
bijvoorbeeld een zak Maltesers naar binnen te spelen.”

Xavier : “Een drietal jaar geleden zei er iemand me :
Xavier, je bent een ferme manager, maar je kan blijk-
baar jezelf niet managen. Dat heeft me doen nadenken.”
Cilou : “Hoeveel ben je dan verloren ?”
Xavier : “Toch twintig kilo. Ik heb nog steeds een
buikje en beschik zeker niet over de perfecte maten,
maar vroeger was het gewoon te veel. Er mocht een
goeie schel af. Ook ik heb geen speciaal dieet gevolgd,
maar ik ben gewoon fundamenteel gezonder beginnen
leven. Het moet een gewoonte worden. Het lopen
helpt ook zeker om mijn gewicht onder controle te
houden, want ik drink graag eens wat, ik kook
graag… Recepties, cafés, het is ook mijn sector, hé.”

De strijd met de weegschaal
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