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WAT U ZEKER MOET WETEN OVER DE VERTICALE CATWALK  

● De verticale catwalk is een primeur voor België. In de VS en Japan werd het al eens 
gedaan. In Duitsland ook, maar die was toch minder spectaculair. In Wijnegem gaat 
het om een echt ‘fashion’-spektakel. 

● De catwalk is liefst 15 meter hoog en werd in een week opgetrokken in de Centrale 
Koepel. Dat is het hoogste en grootste plein van Wijnegem. 

● Bij de opbouw en uitvoering van de show zijn ruim 50 mensen betrokken. Om de 
modeshow in veilige en vlotte banen te leiden, begeleiden twee ervaren ‘riggers’ en 
twee ervaren acrobaten de modellen. 

● De verticale catwalk werkt met een systeem om te ‘rapellen’, zoals klimmers een 
berg afdalen. Dat bestaat uit zogeheten ‘winches’, oftewel lieren, met stalen kabels. 
De bewegingen gebeuren computergestuurd. Dat maakt het voor de modellen niet 
alleen mogelijk om vlotjes naar beneden te lopen, maar ook naar boven(!). 

● Het moeilijkste aan een verticale catwalk is het behouden van je evenwicht, zeker bij 
het afdalen. En ook de eerste stap naar beneden zetten, is natuurlijk altijd even 
slikken. Daarom kregen de modellen eerder deze week al eerst uitleg over de 
werking van het systeem. Daarna konden ze al enkele stapjes proberen. Eenmaal ze 
dat onder de knie hadden, werd hen een volledige afdaling aangeleerd. 



Wie zijn de modellen? 

 Véronique De Kock  
 
TV-persoonlijkheid, voormalig Miss België, model én succesvol onderneemster. Drie 
jaar na de opening van haar boetiek ‘1995 by Vero’ in Schilde, die verwijst naar het 
jaar waarin ze Miss België werd, heeft Véronique nu trouwens ook een pop-up 
kledingwinkel in Wijnegem.  

Steffi Mercie  
 
Voor de meeste volwassenen is zij een nobele onbekende, maar zowat àlle tieners 
kennen Steffe Mercie. Ze maakt filmpjes op Musical.ly (TikTok), een populaire social 
media app voor het plaatsen en/of live uitzenden van video's, waar Steffi maar liefst 
410.000 volgers heeft.  
 

Astrid Coppens  
 
Astrid verwierf haar bekendheid als “Astrid Bryan” maar gaat nu door het leven als 
Astrid Coppens. Astrid is een mode-liefhebber en model en gaat ook graag deze 
uitdaging aan.  
 

Matthias Geerts

Matthias is een 21-jarige blogger uit Antwerpen. Hij is een gekend modeliefhebber. 
Ook op de sociale media is hij erg actief, met o.a. meer dan 310.000 volgers op 
Instagram. 

Angela Jakaj  
 
Angela is een Vlaamse actrice, die haar carrière startte bij Ketnet (D5R) en nu ook 
acteert voor VTM Kids. Zij is ook zeer actief is op YouTube en Instagram, waar zij 
o.a. haar liefde voor mode deelt.
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