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Fitnesstrend:
aquacycling
In New York is het dé fitnesshit van
het moment: aquacycling. Bejubeld
door bladen als Harper’s Bazaar als de
ideale workout van 2014 trekt het
waterfietsen in fitnessruimtes of
zwembaden een hip publiek dat het
spinnen zat is. Aquacycling is in feite
ook een vorm spinning, maar dan in
het zwembad, waarbij de weerstand
van het water ervoor zorgt dat de
spieren extra hard moeten werken.
De workout werd bedacht door een
Italiaanse fysiotherapeut die een
manier zocht om het herstel van zijn
geblesseerde atleten te versnellen.

11%

Van de stellen die samen gemiddeld 5
(romantische) films per maand kijken (en die
vervolgens ook goed nabespreken) gaan
uiteindelijk uit elkaar. Dat is ongeveer evenveel
als stellen die in relatietherapie gaan, maar
veel minder dan stellen die noch in therapie,
noch samen voor de buis zitten (24%).
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Drinken op het Dak in
meatpacking District

the high line
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VVroeger een spoorweglijn, nu een op
8 meter hoogte gelegen park  ontwor
pen door de Nederlandse ontwerper
Piet Oudolf. Een fijne plek om na een
drukke dag de benen te strekken of
tijdens een casual meeting zaken te
bespreken.

hallo
Wello!

facts & figures
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Het is nog even
wachten op de
iWatch, maar tot
die tijd kunnen we
onze gezondheid in
de gaten houden
met de Wello, een iPhonehoesje dat met sensoren je hartslag,
lichaamstemperatuur en ademhaling in de gaten houdt en via
een automatische Bluetooth 4.0verbinding doorgeeft aan een
bijbehorende iPhoneapp. Met 149 euro bepaald geen goedkoop
hoesje, maar hé, weet je wat een doktersbezoek kost?

Hoogleraar arbeidsrecht evert Verhulp, in nRC,
in reactie op het bericht dat BMW een ‘recht op
onbereikbaarheid’ invoert. Zijn oplossing: samen
een goede balans vinden.
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Oftewel: zien en gezien worden. Een
van de mooiste rooftopbars in deze
hotte wijk is de Plunge Bar & Lounge
van het Gansevoort Hotel. Met een
uitzicht van 360 graden over de
skyline en de Hudson river.
www.hotelgansevoort.com

Bron: Universiteit van Rochester

‘ een Werkgever moet niet zeuren
als een Werknemer onDer Werk
tiJD naar De tanDarts gaat.’
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customizeD art tour

JoAnneke en Caroline van Artigo
Tours zijn twee Nederlandse dames die
op maat gemaakte art tours verzorgen.
Boek eens een rondje ‘behind the
scenes’, waarbij een persoonlijke
kunsttour wordt georganiseerd. Je kunt
een middagje ‘skyline schilderen’ op
een dakterras in Brooklyn, of met een
New Yorkse street artist een muurschil
dering maken. www.artigotours.com
TeKST Yvette Bax

Een tip voor mensen die bezorgd zijn
over hun gewicht, maar al dat diëten
niet zo zien zitten: de HAPIfork. De
hightech vork, afkomstig van HapiLabs
uit Hongkong, wordt gepromoot onder
de slogan: ‘Eat slowly, lose weight, feel
great.’ De vork meet hoe snel je eet en
geeft met vibraties aan dat het tijd wordt
minder snel te schrokken. Wie zich aan
went minder snel te eten is sneller vol
met kleinere porties, zo is de gedachte.

bestemming: neW York

TeKST Ylilian polderman

tril Je
eettempo omlaag
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snuif cultuur in bam

Breng voor wat cultuur een bezoek
aan het multiarts center Brooklyn
Academy of Music (BAM). De
programmering bestaat uit zowel
theater, film, concerten, optredens,
opera, standup comedy, exposities
en dans  genoeg keuze dus.
www.bam.org
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kaJaken ronD het vriJheiDsbeelD

Een originele manier om het Vrij
heidsbeeld en de skyline van de stad
te zien. Je kunt een kajak huren in de
haven van New York bij de Manhattan
Kayak Company.
www.manhattankayak.com

New York City heeft ruim
22 miljoen inwoners en is de op
zes na grootste stad van de
wereld (groter zijn bijvoorbeeld
Tokio en Delhi)
NYC was slechts zeven jaar
de hoofdstad van de VS,
van 1783 tot 1790
NYC is niet eens de
hoofdstad van de staat New
York, dat is Albany
Er zijn meer dan 5.000
hotelkamers bijgebouwd in de
afgelopen 2 jaar, en eind dit jaar
heeft New York meer dan
100.000 hotelkamers

TiPs VAn een LOCAL - sTeFAn BOrsje is CO-FOUnder en CTO VAn inTerneTBedrijF KArMA
Restaurants - ‘Alta, in Greenwich Village, is een van de leukste tapasrestaurants op Manhattan. Ga met een groep en
bestel ‘the whole shebang’. Nog een leuke plek in Greenwich Village is Crispo - een Italiaans restaurant: vraag om een
tafel in de tuin. Voor de beste Montreal-style smoked meat sandwiches kun je in NoHo terecht bij Mile End Delicatessen.’
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