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WIEPER: MOET EEN GOEDE ONDERNEMER SLA-
PEN VAN DE TAKENLIJST SCHRAPPEN?

VERONIQUE LEYSEN: “Het gaat vooral om goed 
timemanagement, denk ik. Ik slaap misschien 
niet veel, maar wel meteen als een roos. Het 
opstaan verloopt alleen wat moeilijker (lacht). 
Ik ben er zowel bij het openen als bij het slui-
ten van de koffiebar. Nadien werk ik uiter-
aard nog verder aan de breicollectie. Het lijkt 
nu allemaal goed geregeld, maar dat komt 
enkel door heel veel te falen. In België wordt 
dat doodgezwegen, maar in Amerika bijvoor-
beeld geven de mensen met trots toe dat ze 
gefaald hebben. Niet meer dan begrijpelijk 
als je erover nadenkt, want: je hebt gefaald, 
dus heb je geprobeerd. Bij het opstarten van 
Maurice Knitwear ben ik in heel wat valkuilen 
gestapt. Maar ik ben er doorgekomen, omdat 

ik de wil en de ambitie had om door te gaan. 
Dat wil niet zeggen dat het bij mij allemaal 
op rolletjes gelopen is. Ik heb echt wel zwarte 
sneeuw gezien en ik wéét dat het karakter 
vergt om daar door te ploeteren. Uiteindelijk 
kan ik met een gerust hart terugkijken op dat 
proces, maar het vergde wel letterlijk bloed, 
zweet en tranen. Ik heb het geluk dat ik het 
nog niet hoef te combineren met een gezinsle-
ven en Thomas (Vanderveken, verloofde, nvdr.) 
is eveneens zelfstandige, dus hoef ik eigenlijk 
enkel naar mezelf te kijken.”

WIEPER:  HOE IS MAURICE KNITWEAR GESTART?

LEYSEN: “Met vallen en opstaan (lacht). De 
dag nadat het Ketnetverhaal voorbij was, 
belde uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts me 
toevallig met de vraag samen een breiboek 
te maken. Van daaruit is dan het merk ont-
staan, omdat de uitgeverij vond dat ik mijn 
ontwerpen moest commercialiseren. Mauri-
ce bestond voordien enkel uit een pagina op 
Facebook. Ik ben daar toen een lening voor 
aangegaan, heb daar uiteindelijk veel meer 
in geïnvesteerd dan eigenlijk bedoeld was. 
Ik had totaal geen ervaring en handelde 
stap per stap. Daarbij ben ik financieel bij-
na overstag gegaan. Maar ik wou dat merk 
absoluut niet opgeven en kost wat kost een 
oplossing zoeken. Op dat moment heb ik 
aangeklopt bij Start It van KBC. Dat is een 
belangeloze organisatie binnen de KBC die 
samenwerkt met partners die je dan coa-
chen bij het gehele businessplan. Dat is mijn 
redding geweest: mij laten omringen door 
mensen die er wel iets van af weten, mijn 
zwaktes kennen en die kunnen omzetten in 
pluspunten. Start It bestaat nu twee jaar en 
ik maak er al sinds de eerste maanden deel 
van uit. Daardoor heb ik het gehele trai-
ningsproject mee kunnen volgen. Nu word 
ik nog steeds maandelijks gecoacht: iemand 
die mee naar mijn cijfers kijkt en raad geeft. 
Meer dan dat kan hij uiteraard niet doen, 
want de beslissingen moeten uit jezelf ko-
men, natuurlijk. Maar als er iets haaks staat 
op je visie maken zij je daar wel attent op. 
Ik kom dan wel uit een ondernemersomge-
ving, maar die gaan zich niet focussen op 
mijn visie. Ondernemers gaan vaak uit van 
het principe: hoe meer, hoe beter. Waardoor 
je dan soms net de verkeerde beslissingen 
maakt. Het is dus handig om over een neu-

VÉRONIQUE               LEYSEN
Wie denkt dat vrouwen aan de haard horen, heeft het goed mis. Vrouwen hebben 
minstens evenveel potentieel om een bloeiende carrière uit te bouwen. En daar is 
Véronique Leysen het ultieme bewijs van. De actrice en voormalig Ketnetwrapster 
heeft meer uren in een dag dan de modale mens, of zo lijkt het toch. Sinds ze geen 
kinderen meer entertaint op Ketnet, schreef de Mechelse schone twee breiboeken, 
richtte ze haar eigen breilabel Maurice Knitwear op én opende ze de deuren 
van haar eigen koffiebar in hartje Antwerpen. En daar blijft het niet bij, want 
Véronique plant onder andere nog een twééde bar te openen. Ondernemerstalent 
zit de ontwerpster in de genen. Zo was ze vroeger vaak aan het werk in de zaken 
van haar vader. Leysen: “Hard werken, nooit slapen en alsmaar bezig zijn, dat is 
het principe waarnaar ik leef. Ik heb nooit iets anders gezien thuis.” Hoog tijd voor 
een gesprek met deze ambitieuze onderneemster over vrouwen en carrière. 

“Het is zoals hoogtevrees: 
het wordt alsmaar 

erger, omdat je de risico’s 
incalculeert.”
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De Wolf Opticiens
Leuven - Schilde - Puurs

Puurs  Heilig Hartplaats 1  03 889 20 16

Nieuwe collectie monturen en zonnebrillen Tag Heuer

Exclusief voor deze regio bij De Wolf Opticiens

Wie een sportieve zonnebril 
zoekt, kiest voor TAG HEUER
TAG Heuer haalt inspiratie uit haar 
sportieve oorsprong. Met high perfor-
mance ontwerpen waar de nieuwste 
technologie en avant-gardistisch de-
sign elkaar ontmoeten.
Een unieke stijl door puur design, het 
gebruik van hightech materialen, licht 
van gewicht, weerstand en prestatie 
en een uitzonderlijk comfort vanuit 
ergonomisch standpunt. Het resultaat: 
multifunctioneel, elegant, effectief en 
altijd in het oog springend.
Het Zwitserse TAG Heuer werd be-
roemd met prachtig sportieve horlo-
ges en de samenwerking met beroem-
de topsporters. Exclusief in deze regio 
te verkrijgen bij De Wolf Opticiens.

alle 
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trale derde partij te beschikken die de juiste 
kritische vragen stelt.”

WIEPER: HOE BEN JE VAN BREIGOED NAAR KOF-
FIE GEGAAN?

LEYSEN: “Maurice – genoemd naar mijn opa - 
hoefde niet per se enkel om breigoed te gaan 
zolang alle producten met elkaar verweven 
zijn. De koffiebar is eerst gestart als pop-up, 
om te zien of het zou werken. De koffie kan 
je in Maurice Coffeebar niet los zien van de 
wol. De bar is ingericht met schapenwollen 
vellen, de collectie en boeken zijn er te koop, 
de vaasjes zijn omringd met gebreide hoes-
jes en ook de thee wordt geserveerd met een 
wollen jasje errond. Alles heeft met elkaar te 
maken. Het wordt goed ontvangen en we zijn 
dus al bezig met de volgende stap. Het moet 
ook nú gebeuren, voordat ik aan kinderen be-
gin of voordat ik de rollercoaster beu word en 
ik ineens tussen de schapen wil gaan zitten. 
Het is zoals hoogtevrees: het wordt alsmaar 
erger, omdat je de risico’s incalculeert. Zeven 
jaar geleden ben ik alleen naar New York ge-
trokken zonder woonst, opleiding of geld. Nu 
zou ik dat nooit meer doen. Het was zowel 
een vreselijke als fantastische ervaring. Mijn 
naïviteit heeft me daartoe aangezet, want 
achteraf bekeken was die stap helemaal niet 
zo slim: alleen in een wereldstad en amper 
contact met België. Ik merk wel dat hoe lan-
ger ik met de volgende stap wacht, hoe meer 
ik over de risico’s begin na te denken. Is het 
nu al niet voldoende? Het hoeft precies al-

lemaal niet meer. Vroeger had ik de ambitie 
om in New York te gaan wonen en daar een 
koffiebar te openen, maar die droom is be-
hoorlijk getemperd. Ons land is hier beter: 
het sociaal systeem, alles eigenlijk. Ik bekijk 
het dus allemaal iets realistischer en volwas-
sener. Anderzijds is het wel jammer dat met 
die naïviteit ook die ambitie wat verdwijnt. 
Nu gaat het vooral om de knitwear te doen 
bloeien en daar een volwaardige collectie 
van te maken. Daarnaast hoop ik stiekem 
nog steeds op New York. Maar dat misschien 
eerder omdat ik mijn gelijk wil halen (lacht). 
Tenslotte zijn Belgen behoorlijk spaarzaam 
met hun breigoed. Ze bestellen één muts en 
één sjaal in het begin van de winter en dat is 
het dan ook. Belgen zijn iets realistischer, ter-
wijl het in New York meer draait om fashion. 
Geld moet daar rollen. Hoe lang de Belgische 
winter ook is, als ik het volk niet van het be-
gin mee heb, is het gedaan. Na de kerstperi-
ode verkoop ik nog wel wat, maar eigenlijk is 
het grootste deel dan al ingeslagen. In New 
York zijn de winters trouwens veel strenger 

dan hier. Een Belg zal een muts pas opzetten 
als het echt héél koud is.”

WIEPER: WAAROM NET BREIEN?

LEYSEN: “Toen ik bij Ketnet werkte, moest ik 
bij live-programma’s altijd heel lang wachten. 
Daardoor moest ik op zoek naar iets om de 
tijd te doden. Het werkte zo verslavend, om-
dat ik van niets íets kon maken. Dat is altijd 
een persoonlijke fascinatie geweest. Overdag 
ben ik voortdurend omringd door mensen en 
zit ik amper stil. ’s Avonds brei ik. Het is voor 
mij een manier om tot rust te komen. Hoewel 
dat breiwerk ook moet afraken, waardoor het 
eigenlijk ontspanning is met een deadline 
(lacht). Breien brengt me in een ongeziene 
rustmodus. Ik vergelijk het met schommelen 
met de ogen dicht, de hele tijd in hetzelfde 
ritme. Het zou geweldig zijn mocht iedereen 
iets vinden waardoor ze in die rust of trance 
terechtkomen.”

WIEPER: HOEVEEL BREI JE NOG ZELF?

LEYSEN: “Tot nu toe heb ik alles nog volledig 
zelf gedaan. Dat is de reden waarom ik de 
vorige collecties super gelimiteerd heb ge-
houden. Van elk stuk bestonden maar drie 
exemplaren en ik werkte in totaal met slechts 
vijf kleuren. Het was een beetje een test naar 
de grootte van de vraag en of de klant tevre-
den is over de kwaliteit. Want ik werk nu met 
de allerbeste wol en de best gepigmenteerde 
kleuren. Waardoor de hamvraag vooral is of 
mensen die som ervoor willen neertellen. Het 
gaat tenslotte om heel duur materiaal waar 
zelfs modemerken als Chanel zich niet aan 
zullen wagen. Daar wordt het met synthe-
tisch materiaal verwerkt, omdat je het anders 
niet kan onderhouden. Je hebt als het ware 
een beest aan. Dat wordt na een jaar opnieuw 
wol, waardoor je ambacht terug in een dier 
verandert (lacht). Dat is heel mooi materiaal, 
maar dat moet dan echt handgemaakt zijn. 
Ik heb gemerkt dat het niet ideaal is om dat 
materiaal als merk op de markt te brengen. Bij 
de volgende collectie wordt het dus uitkijken 
naar andere grondstoffen.”

WIEPER: MET MAURICE BRENG JE DE GOEDE 
OUDE TIJD TOT LEVEN. MOETEN WE DIE RUST 
VAN VROEGER TERUG WAT MEER INTEGREREN?

LEYSEN: “Maurice is misschien wel een merk 
dat teruggrijpt naar vervlogen tijden, maar 
tegelijk richten we ons ook op innovatie en 
technologie. We hebben bijvoorbeeld een 
spiegel die met je communiceert terwijl je in 
de wachtrij staat aan de bar. Die zet de klanten 
dan bijvoorbeeld aan om een selfie te nemen 

“De start was met ‘vallen 
en opstaan’, ik had veel 
meer geïnvesteerd dan 

de bedoeling was en was 
financieel bijna overstag 

gegaan.”

          Véronique                   Leysen



en op Instagram te posten, of gewoonweg 
de nieuwe collectie vast te nemen en te ont-
dekken. We hebben ook een app waardoor je 
niet in de rij moet gaan staan om een koffie 
te bestellen, je kan het dan simpelweg doen 
vanaf je smartphone. Zodra de bestelling 

klaar is, krijg je een melding. Het is dus een 
samensmelting van twee werelden. Bij mij 
is het heel simpel om trouw te blijven aan 
mijn concept, omdat het allemaal terug te 
brengen is tot mijn opa. Alles wat niet onder 
het gezicht van mijn grootvader past, hoort 
hier niet thuis. Frisdrank uit f lessen of blik 
komen hier niet binnen, omdat het niets te 
maken heeft met artisanale producten. We 
maken zelf onze iced teas, omdat dat terug 
te koppelen valt met New York. Voor mij is 
het dus heel gemakkelijk om ons concept 
aan te voelen, omdat het om een persoon 
gaat en niet om een object.”

WIEPER: IN DE SFEER VAN EERLIJKHEID: BE-
KEND VLAANDEREN IS GEK VAN JE BREIGOED, 
KOMT DAT DOOR JE GOEDE CONNECTIES?

LEYSEN: “De goede start van Maurice, valt 
deels te verklaren doordat de media het 
enorm oppikte. Maar langs de andere kant 
zijn er ook wel veel mensen die rancuneus 
zijn over het feit dat ik voor tv heb gewerkt. 
Ze gaan er dan van uit dat alles heel vlot 
verloopt omdat ik een bekende kop heb, 

maar dat zorgt net voor heel wat vooroor-
delen. De mensen die Maurice dragen heb-
ben dat allemaal eerlijk verkregen en be-
taald. Misschien wel met een korting hier 
en daar, maar absoluut niet gesponsord. 
Het basisproduct is daarvoor veel te duur. 
Als mensen dat niet begrijpen, dan dragen 
ze het maar niet of wachten ze op een spon-
sor. Van die hoererij wil ik gewoonweg geen 
deel uitmaken. Dat is ook wat mijn zwakte, 
want het is langs de andere kant ook goede 
reclame. Maar daarin blijf ik gewoon kop-
pig. Ik hoor niet meer bij het wereldje van 
de BV’s. Dan ben ik nu ‘maar’ de specialiste 
in breien en koffie. (lacht) Ik heb er tenslot-
te dertien jaar aan getimmerd om te staan 
waar ik nu sta.” 

WIEPER: BEDANKT VOOR HET GESPREK!

“Het vergt écht karakter 
om door de zwarte 

sneeuw te ploeteren.” 

Brouwerijstraat 2-1, 1840 Steenhuffel-Londerzeel (aan Brouwerij Palm) – tel. 052/30 56 23

TOTALE 
STOCKOPRUIMING  

vanaf 1 april 
tot zaterdag 25 april 

= de allerlaatste dag!

COLLECTIE 2014 

-70% & 
-80%

NIEUWE 
COLLECTIE
ZOMER 2015

-50%

de recente openingsuren en nieuwtjes kan je vinden op onze FB pagina,  
https://www.facebook.com/pages/Suikerbuikje-Steenhuffel-Paulien-Colet-

te/115105018511294?fref=ts

of op onze website: www.paulienencolette.be of www.suikerbuikje.be

BADPAKKEN EN  
LINGERIE AAN  
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