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Met dit 69e nummer stapt ons magazine zijn 18e jaargang 
in. Het is dus bijna volwassen en blijft meer dan ooit trouw 
aan zijn grote principes. Members Only surft al van bij zijn 
geboorte op dezelfde epicurische golven en blijft op zoek 

gaan naar uitmuntendheid: feeërieke bestemmingen, nieuwe bestemmin-
gen, opwindende verhalen, met de levenskunst en het golfplezier immer 
op de achtergrond.

Om door te gaan op nummer 69: exact 50 jaar geleden maakte dat jaartal 
de uitbundigste passies los. Zo is 1969 niet alleen gelinkt aan Serge 
Gainsbourg en zijn erotische nummers, maar ook aan de eerste man op de 
maan, de eerste Tourzege van Eddy Merckx, de overwinning van Jacky Ickx 
in de 24 Uren van Le Mans na een enorme thriller en de jeugd die zijn dorst 
naar ‘peace, love and music’ kwam lessen op het festival van Woodstock. 
Inderdaad, 50 jaar geleden…

Het mag duidelijk zijn dat wij zowel in woord als in beeld, en dat het 
hele jaar door, zullen stilstaan bij de verjaardagen van deze fabuleuze 
evenementen die – in zwart en wit – een bijzondere impact hadden op een 
hele generatie.

50 jaar geleden was golf in ons land nog een zeer gesloten en vrij elitaire 
sport. Er waren toen amper een dozijn clubs. Vandaag heeft de sport 
zich gedemocratiseerd en zijn er meer dan 90. Ergens hebben we het 
gevoel dat dit slechts een begin is. De wereldtitel van Thomas Pieters en 
Thomas Detry in november deden België daveren op zijn… golfvesten. Dit 
is een veelbelovende ontwikkeling en dat geldt zeker met het oog op de 
eerstvolgende Belgian Knockout, het toernooi van de European Tour dat 
eind mei op Rinkven wordt afgewerkt. Een afspraak die de echte golffan 
onder geen beding mag missen!

Maar eerst komen de Masters er aan. De Major op de Augusta National 
is al jaren de eerste smaakmaker van het nieuwe seizoen dat ook wordt 
ingekleurd met de introductie van heel wat nieuwe golfregels. Zij zijn 
bedoeld om het spel te vereenvoudigen en te versnellen. Geen slecht idee, 
want op die manier bereiken de golfers nog sneller de 19e hole!
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ROGeR 
feDeReR :

de 100e 
is binnen!

Met zijn overwinning in Dubai veroverde Roger Federer 
zijn 100e ATP-trofee in zijn carrière. Akkoord: geen record, 
want dat staat nog altijd op naam van de oude Amerikaanse 
leeuw Jimmy Connors (109 titels), maar je kan die beide 
tijdperken niet met elkaar vergelijken. Sinds zijn eerste zege 
in 2001 won de Zwitserse kampioen 20 Grandslamtitels,  
6 Masters en 27 Masters Series. Hij schreef geschiedenis 
op alle bodems tegen spelers van het kaliber Rafael Nadal, 
Novak Djokovic en Andy Murray. Die 100, het magische 
getal bij uitstek, symboliseert op een heerlijke manier zijn 
werk. Beter: zijn meesterwerk. Bovendien denken wij dat de 
Zwitser er nog wel een paar bij zal doen, want zelfs op z’n 
100e tennist hij nog altijd als een jong veulen…
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De Masters is de enige Major die elk jaar opnieuw op dezelfde 
baan wordt gespeeld: de mythische Augusta National.
Maar dat is niet het enige traditionele aan deze unieke 

competitie die zijn gelijke niet heeft.

Door Miguel Tasso

MAsteRs:
50 tinten groen

De Masters is de enige Major die elk jaar opnieuw op dezelfde 
baan wordt gespeeld: de mythische Augusta National.
Maar dat is niet het enige traditionele aan deze unieke 

competitie die zijn gelijke niet heeft.

Door Miguel Tasso

Holes met de naam van een bloem, 
een bucolische omgeving, een sfeer uit 

vervlogen tijden: de Augusta Masters blijft 
het toernooi van alle superlatieven.G e s c H i e D e N i s  &  T R A D i T i e
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De Masters is het toernooi dat alle golfliefheb-
bers begeestert. Logisch ook, want het vindt 
doorgang op de mooiste baan van de wereld 
– of in elk geval: de meest exclusieve. Omdat 

enkel de leden van de Augusta National 
Golf Club er toegang hebben, spreekt 
het parcours tot de verbeelding van alle 
(gefrustreerde) golfers die zich, elk jaar, 
noodgedwongen achter hun tv-scherm 
verschansen. Zij maken immers geen 
enkele kans om deze legendarische 
greens te betreden… Ook dat maakt 
dit toernooi uniek in de golfwereld en 
bij uitbreiding zelfs in de sportwereld. 
De Masters houdt nu eenmaal bijzon-
der hardnekkig vast aan zijn tradities 
en zijn waarden uit vervlogen tijden, 
alsof het ouder wil worden binnen zijn 
ivoren toren. En dat maakt dit toernooi 
wellicht nog fascinerender… 

Mozart van de golfsport
Het was de legendarische Amerikaanse 
kampioen Bobby Jones die in 1933 aan de basis lag van de 
Augusta National. Dit golfgenie domineerde de competities 
en reeg de overwinningen aan elkaar. Nadat de Mozart van 
de golfsport – zo luidde zijn bijnaam – in 1930 de Grandslam 
realiseerde (titels in de US Open en de British Open, bij de 
pro’s en de amateurs), zette hij al op 28-jarige leeftijd een 
punt achter zijn carrière. Mogelijk omdat hij geen tegen-
standers meer vond, zijn niveau waardig.
Dat was het moment waarop hij besliste om het parcours van 
alle superlatieven te bouwen; de ultieme uitdaging. Na heel 
wat prospectie vond hij in Augusta een prachtig stuk grond 
met prachtige bloemenpartijen. Het beantwoordde perfect 
aan zijn topografische wensen en het behoorde toe aan tuin-
bouwer Louis Mathieu Edouard Berckmans. Deze baron uit… 
Gent had zich in 1857 in Georgia gevestigd en had er samen 
met zijn zoon Prosper de Fruitland Nurseries opgericht. Het 
was een van de eerste Amerikaanse bedrijven gespeciali-
seerd in de kweek en verkoop van fruitbomen. Omdat het 
bedrijf na de Grote Depressie in 1929 tegen het faillissement 
aanhikte, kreeg Bobby Jones de gronden voor weinig dollars 
in zijn bezit en kon hij snel met de verbouwingen starten. 
Hij werd hier bij geassisteerd door Alister Mackenzie, een in 
Leeds geboren architect met Schotse roots. En zo werd in 
1933 de mythische Augusta National geboren.

Magnolia Lane
De nieuwe baan werd niet meteen in gebruik genomen, maar 
kreeg de tijd om zich ‘te zetten’. Daarna volgde een kleine 
competitie waaraan enkele vrienden van Bobby (en dus 
de beste spelers van de wereld toen) aan deelnamen. Hun 

enthousiasme was zo groot dat de ‘schepper’ meteen over-
woog om een groot toernooi voor de elite te organiseren. 
Deze allereerste Masters vond plaats in april 1934 en werd 
gewonnen door Horton Smith. Sindsdien is het toernooi 
uitgegroeid tot het rendez-vous bij uitstek. De absolute refe-
rentie. Het is trouwens de enige Major die elk jaar opnieuw 
op dezelfde baan wordt afgewerkt. Om maar te zeggen dat 
de Augusta National boven elke twijfel verheven is.
Zoals zijn naam aangeeft, wordt het toernooi gespeeld in 
Augusta. Deze kleine stad in Georgia ligt op ongeveer twee 
uur rijden van Atlanta, een wereldstad bij uitstek. De club 
ligt verscholen achter een ringweg. U bereikt het in kolo-
niale stijl opgetrokken clubhouse via de Magnolia Lane: 
een smalle, 330m lange weg die langs weerszijden wordt 
afgeboord met 60 prachtige magnolia’s. Hun zaden dateren 
nog uit de periode van de familie Berckmans. Alleen al de 
aanblik brengt bij de golfers het kippenvel op de armen. 
Zoals tennissers ervaren wanneer zij de kleedkamers van 
de All England Club in Wimbledon betreden. 

Hemel en hel
De Augusta National is een van de meest gesloten en pri-
vate clubs ter wereld. Er zijn ongeveer 300 leden en dat zijn 
niet de eerste de beste. Het concept van de greenfee is het 
clubsecretariaat dan ook onbekend. Het is slechts uitzon-
derlijk dat de leden het recht hebben om – een of twee keer 
per jaar – iemand van buitenaf uit te nodigen.
De club duldde ook lange tijd geen vrouwen binnen de rangen. 
Dat is sinds 2015 niet langer het geval, want toen werd de deur 
op een kier gezet voor Condoleezza Rice en Darla Moore.
Het parcours, dat door een 60-tal tuiniers vertroeteld wordt 
en zes maanden per jaar sluit voor onderhoudswerken, 
is van een sublieme schoonheid. Dat geldt vooral in de 
lente wanneer de natuur ontwaakt en alle bloesems zich 
openen. Die aanblik is tekenend voor de ambitie – en het 
cynisme – van Bobby Jones die een parcours wou bouwen 
van een onwaarschijnlijke schoonheid met een gigantische 
moeilijkheidsgraad. 
Hemel en hel… Beekjes, bloemen en majestueuze bomen 
voor de prentbriefkaart; hellende fairways, diepe bunkers, 
snelle en golvende greens voor de scorekaart. Augusta 
houdt van paradoxen, als was het alsof de duivel en de Lieve 
Heer er een foursome zouden spelen…

Alles in het groen
Tijdens de Masters blijven de gebruiken en gewoonten van 
deze club gewoon in voege. Hoewel het toernooi een tope-
venement is op de Amerikaanse sportkalender

Bobby Jones: de 
gangmaker achter de 
Augusta National.

Magnolia Lane: de oprijlaan 
die naar het droomland leidt.

Groen op alle niveaus.

Tijdens de 
Masters 
zijn caddies 
hetzelfde 
gekleed.
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en de kijkcijfers die van de Superbowl benaderen, wordt 
er nog altijd geen enkel reclamebord getolereerd op de 
fairways of op de tees. Sterker nog: de tv-camera’s worden 
er netjes ingepakt in het groen om vooral het decor niet  
te verstoren…
Alles is er traditie uit vervolgen tijden. Zo dragen de caddies 
van de kampioenen nog altijd het witte uniform dat doet 
denken aan de beroepsoutfit van een schilder. In vroegere 
tijden verplichtte de club de deelnemers om een beroep 
te doen op lokale (en over het algemeen zwarte) caddies. 
Dat is sinds het begin van de jaren 70 niet langer het geval. 
Wat niet wil zeggen dat men er sindsdien alles kan dragen 
wat men wil.
De Masters verschillen ook van de andere Majors door het 
reglement. Zo worden de deelnemers door de Board van de 
Augusta National persoonlijk uitgenodigd via een speciale 
invitatiekaart. Er zijn natuurlijk directe toegangspoorten – 
zoals een plaats in de top-50 van de wereld – maar in fine 
is de persoonlijke uitnodiging even exclusief als voor een 
bal in het Witte Huis!

Bloementapijt
In Augusta draagt elke hole de naam van een bloem. Alsof 
Bobby Jones zijn meesterwerk ook een vleugje poëzie wou 
influisteren. Hole 1 heet Tea Olive, hole 2 Pink Dogwood en 
dat gaat zo door tot hole 18 Holly. De Amen Corner is de 
bekendste plek van de baan. Hij omvat de holes 11 (Came-
lia), 12 (White Dogwood) en 13 (Golden Bell) en ontleent 
zijn naam aan het oude jazznummer Shouting at Amen 
Corner. Het is doorgaans op deze drie bijzonder complexe 
holes dat de titel in de slotronde beslecht wordt. Hole 11 
is een zeer enge en verraderlijke par 4 waar een goede 
strategie belangrijk is. Hole 12 heeft een piepkleine green 
waar men de bal tot bij de vlag moet slaan. Hole 13 is een 
spectaculaire par 5 waar de green beschermd wordt door 
een stevige waterplas. Drie holes waar je stalen zenuwen 
moet hebben. Heel wat spelers die op de tee van hole 11 
nog de leiding hadden, zagen in deze vervloekte driehoek 
hun winstkansen in rook opgaan. Zoals Rory McIlroy die er 
in 2011 volledig de pedalen verloor toen hij op de titel leek 
af te stevenen.
Augusta vergeeft niets. ‘Elke slag moet perfect zijn, anders 
kost het je een bogey’, zei Bobby Jones die geen enkel detail 
uit het oog was verloren. Alleen al de greens zijn op zich een 
hoofdstuk waard in het grootboek der angsten. Ze putten 
even snel als het marmer in een badkamer en zijn even 
moeilijk te ontcijferen als het voorschrift van een gehaaste 
arts. En alles is navenant. Zo sta je op de baan maar zelden 

op een vlakke ondergrond, want het ganse parcours golft 
voortdurend op en neer. De hellingen zijn trouwens steiler 
dan ze zich op het tv-beeld laten veronderstellen.

Green jacket
De winnaar van de Masters geniet de opperste eer om het 
mythische green jacket te mogen aantrekken: de groene 
blazer die enkel de leden van de Augusta National mogen 
dragen. Hij mag dit een jaar koesteren – Sergio Garcia droeg 
het zelfs bij zijn huwelijk – maar daarna moet het terugke-
ren naar de club. De overdracht van het green jacket door 
de titelverdediger in de salons van de club is per traditie een 
van de meest bekeken momenten van het toernooi.
Het was Bobby Jones – opnieuw hij – die aan de basis lag 
van deze ‘stoffen’ trofee. Tijdens een bezoek aan de Royal 
Liverpool was het hem opgevallen dat alle captains van de 
Engelse club een rode blazer droegen. Bij zijn terugkeer in 
Georgia stelde hij Cliff Roberts, een van de stichters van 
Augusta voor, om voor de leden een officiële kledij te kie-
zen. De keuze viel op groen. Toen duurde het tot in 1949 
– toen de grote Sam Snead won – dat het jasje officieel het 
symbool werd van een overwinning in het toernooi.
Het dragen van dit green jacket is dan ook een verplichting 
tijdens het Champions Dinner dat elk jaar georganiseerd 
wordt aan de vooravond van elke Masters en doorgang 
vindt in het clubhouse. Het is de titelverdediger die er het 
menu samenstelt: nog zo’n traditie waaraan niet geraakt 
wordt. Dit jaar is deze eer weggelegd voor Patrick Reed, de 
winnaar van 2018.

Het beroemde 
green jacket dat de 
titelhouder aan zijn 
opvolger geeft (hier 
Phil Mickelson en 
Tiger Woods).
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Het gerenommeerde Pebble Beach in de baai van Monterey in 
Californië behoort tot de meest mythische en bekendste golfbanen 
ter wereld. Om zijn 100e verjaardag extra in de verf te zetten, is het dit 
jaar gastheer van de US Open. 

Door Miguel Tasso

Als ik nog maar één baan zou mogen spelen, 
dan zou het Pebble Beach zijn…’. Wanneer 
een dergelijk compliment uit de mond van 
Jack Nicklaus rolt, een van de beste spe-

lers ooit, krijgt het een extra dimensie. Zijn uitspraak 
vat immers het gevoel van heel wat golfers samen die 
het voorrecht hadden om dit stukje paradijs naast de 

oord voor de trouwe fans van het gedimpelde balletje. 
Bovendien is het een publieke baan en dus voor iedereen 
toegankelijk. Alhoewel…

Amateurarchitecten
Het parcours werd in 1919 – precies een eeuw geleden – 
geboren toen het door Jack Neville en Douglas Grant op 
papier werd gezet. De gronden behoorden toen nog toe 
aan de Del Monte Properties Company, een vastgoedbe-
drijf geleid door ene Samuel Morse. Hij was een pionier 
in zijn domein en zag golf als een promotietool voor de 
uitbouw van zijn residentieel resort. 
Zijn eerste voornemen was om Charles Blair Macdonald in 
te huren: een van de toenmalige referenties in de golfar-
chitectuur. Maar die had weinig zin in de lange reis naar 
de Amerikaanse westkust. Bovendien was het budget van 
Morse vrij beperkt. Neville en Grant waren geen echte 
architecten. Het waren uitstekende amateurgolfers met 
een grote passie en een grote kennis van de golfsport. Zij 
namen de uitdaging aan, zonder dat er over een vergoe-
ding werd gesproken!
‘De opdracht was niet al te moeilijk. Het leek wel alsof de 
natuur al het voorbereidende werk had gedaan. Onze rol 
bestond er vooral in om een maximaal aantal holes naast 
de baai uit te leggen. De rest was simpel: enkele bomen 
rooien, gras zaaien en een beregeningssysteem voorzien’, 
aldus de bijzonder bescheiden auteurs toen hun werkstuk 
klaar was.
Maar hun analyse klopt, want net zoals heel wat Britse 
linksbanen was Pebble Beach voorbestemd voor de jacht 
op birdies. Dat doet evenwel niets af aan de verdiensten 
van Neville en Grant die hun kennis optimaal benutten. Dat 
het parcours door de jaren amper is bijgestuurd zegt veel, 
zo niet alles, over de kwaliteit van hun werk.

pebble beAcH:

‘ Californische kliffen te bezoeken: op het schiereiland 
van Monterey, vlakbij Carmel, op twee uur rijden van San 
Francisco. Een droomdecor naast de zee met een legen-
darische championship course. Enkele unieke holes en 
een magische sfeer eigen aan historische clubs. Samen 
met de Augusta National, de Old Course van St. Andrews 
en Valderrama is Pebble Beach een echt pelgrims-

Bestaat er een mooiere 
prentbriefkaart dan het 
parcours van Pebble 
Beach vlakbij de kliffen?

Jack Nicklaus draagt Pebble 
Beach in zijn hart. In 1970 
won hij er de US Open.

▼

het gebeurde in het Westen
Met de Stille Oceaan 
als… stille getuige.
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De ijzer 1 van Nicklaus
In honderd jaar tijd kreeg Pebble Beach tal van topcompe-
tities over de vloer. De eerste was de US Open Amateur in 
1929. Voor die gelegenheid werd de baan zo perfect moge-
lijk voorbereid door H. Chandler Egan. Hij verlengde een 
paar holes, voegde een paar bunkers toe en moduleerde 
een aantal greens, maar raakte verder niet aan de ‘spirit’ 
van deze baan bij de zee. Het duurde tot in 1972 vooral-
eer de meest beroemde Californische baan zijn eerste 
US Open mocht verwelkomen. De titel ging er naar Jack 
Nicklaus, toen al de nummer één van de golfwereld.
Tussen de Golden Bear en Pebble Beach ontwikkelde zich 
een lang en mooi liefdesverhaal. Toen Nicklaus er in 1961 
de US Amateur won, bezweek hij meteen ook voor de char-
me van de linksbaan die perfect aansloot bij zijn speelstijl: 
een mix van kracht, precisie en tactisch vernuft.
Zijn titel in 1972 was naar eigen zeggen een van de mooi-
ste in zijn carrière. Op zijn 32e speelde Nicklaus toen 
ook op z’n best. Ook al was de concurrentie niet min. 

Zo hees Arnold Palmer zich tijdens de slotronde, die in 
stormachtige omstandigheden werd afgewerkt, op een 
bepaald moment naast zijn grote rivaal, maar die liet zich 
niet van de wijs brengen. Op hole 17, een van de mooiste 
par 3-holes in de States, haalde Nicklaus zijn ijzer 1 boven 
om de bal onder de wind te houden. Een geniale slag, want 
de bal zocht de vlag, botste tegen de stok en bleef enkele 
centimeters verder liggen. Een ‘gimme’-birdie en daarmee 
was de buit binnen!
Tien jaar later deed Nicklaus dat huzarenstukje bijna 
opnieuw over. Na een schitterende slotronde stapte hij 
als leider het clubhouse binnen. Een nieuwe Majortitel 
leek een feit, maar dat was zonder Tom Watson gerekend 
die op hole 17 een onwaarschijnlijke chip vanuit de diepe 
rough in de hole mikte en zijn toernooi afrondde met een 
winnende birdie op hole 18.
De liefde van Nicklaus voor Pebble Beach vertaalde zich 
uiteindelijk – weliswaar op aanvraag van de club – in een 
aanpassing van hole 5. Bij de geboorte van die club lag 

de par-3 ietwat geklemd achter een huisje. Toen de club 
er in 1998 eindelijk in slaagde om dat stukje grond aan te 
kopen, kwam de opdracht om de hole te hertekenen logi-
scherwijze bij Uncle Jack terecht. Een taak die hij vanuit 
de puurste lokale sfeer invulde.

Demonstratie van Tiger
In 1992 ontving Pebble Beach, dat zich gaandeweg tot een 
klassieker voor de Amerikaanse Majors had ontwikkeld, 
opnieuw de US Open. Tom Kite toonde er zich de beste 
in alweer bijzonder winderige omstandigheden. Maar het 
was zonder twijfel tijdens de US 2000 dat dit parcours 
zijn grootste gloriemoment beleefde. Met dank aan ene… 
Tiger Woods.
De nummer één van de wereld benutte de 100e editie 
van de Major om een van de mooiste bladzijden uit de 
golfgeschiedenis te schrijven. Hij was duidelijk geïnspi-
reerd door de locatie en liet dat meteen merken met een 
openingsronde in 65 slagen (-6). Daarna bleef hij heer en 
meester en daar kon zelfs een storm niets aan veranderen. 
Toen hij (op 8 onder par) aan de laatste ronde begon, ging 

hij Ernie Els met 10 slagen vooraf. Nooit eerder vertoond. 
En daarmee was de kous niet af, want een geniale Woods 
beëindigde het toernooi met 12 onder par: liefst 15 slagen 
voorsprong (een record) op zijn dichtste achtervolgers. 
Tiger was wellicht nooit eerder zo dominant en majestueus 
als in die legendarische US Open. De ontroerde Woods 
droeg er zijn titel meteen ook op aan titelverdediger Payne 
Stewart die acht maanden eerder in een tragisch vliegtuig-
ongeluk was omgekomen. 
Woods had zichzelf tijdens de editie van 2010 graag op 
een nieuwe trofee getrakteerd, maar diende genoegen te 
nemen met een 4e plaats. De titel ging dat jaar naar de 
Noord-Ier Graeme McDowell.

Aperitief op het terras 
voor de Californische 

jetset. Pebble Beach was 
altijd ‘the place to be’.

Tiger Woods houdt van 
Pebble Beach. De US Open 
van 2000 was een van zijn 
sterkste prestaties. 

Arnold Palmer, Jack Nicklaus 
en Gary Player schreven heel 

wat prachtige pagina’s op deze 
mythische baan.
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De magie van hole 18
Zoveel is duidelijk: op Pebble Beach worden traditioneel de 
grootste kampioenen gekroond. Het parcours vertoont inder-
daad heel wat natuurlijke uitdagingen en dat geldt natuurlijk 
vooral wanneer de wind op de afspraak is, wat wel vaker 
gebeurt op het schiereiland Monterey… Hierdoor is ‘level 
par’ al een knappe prestatie op zich, zelfs voor profspelers.
De eerste zes holes gelden als de gemakkelijkste. Het is 
dan ook in dat deel van het parcours dat men z’n voorraadje 
birdies moet versieren. ‘Als je het op hole 6 al niet meer ziet 
zitten, is dat de beste plek om zelfmoord te plegen’, lachte 
Lee Trevino ooit, omdat hij wist welke uitdaging er hem nog 
wachtte. Smalle fairways, stevige rough, nijdige bunkers, 
haakse doglegs, golvende greens: de holes die zich ver-
volgens naar de top van de klif toewerken, zijn inderdaad 
te duchten. De panorama’s zijn gewoonweg subliem, maar 
daar mag men als speler niet te veel aandacht aan beste-
den, want het geringste concentratieverlies wordt cash 
betaald. Zoals op hole 7: een par-3 van amper een 100-tal 
meter en de kortste hole van alle Majors. Maar deze ‘kleine 
duivel’, die door een rij bunkers wordt beschermd en tegen 
de oceaan aanleunt, duldt enkel perfectie en dus is er maar 
één recept: de bal plaatsen op de green die zo groot is als 
een confettisnipper! Naar verluidt was de grote Sam Snead 
als de dood voor deze hole die hij bij voorkeur met… de put-
ter afwerkte, zodat hij de situatie beter kon controleren. 
Niettemin gaan de meeste gesprekken in het clubhouse 
over de mythische hole 18: wellicht de meest gefotografeer-
de ‘finishing hole’ ter wereld. Deze par-5 speelt ongeveer 
500m lang. De oceaan beschermt de linkerkant van de fair-
way en aan de rechterkant ligt een ‘out of bounds’. De drives 
vertrekken bovenop een klif: magisch en fascinerend, maar 
tegelijk o zo beangstigend. Maar voor de gewone sterveling 
puur genot en een onvergetelijke herinnering.

Publieke baan
Officieel heeft Pebble Beach niets van een besloten club 
waar slechts enkele selecte leden toegang hebben, zoals 
de Augusta National en Cypress Point. Integendeel: het is 
een publieke baan die dus openstaat voor alles en ieder-

een. Maar zoveel golfgeluk heeft natuurlijk ook een prijs-
kaartje en dat is niet min: 525 dollar. Bovendien wordt 
de ‘bezoeker’ vriendelijk verzocht om in de naburige The 
Lodge te verblijven: een paleishotel waar een overnach-
ting minimaal 1000 dollar kost… Het belet niet dat de 
kandidaten er vanaf het eerste daglicht in grote drommen 
aanschuiven op de eerste tee. Honderden autobussen 
ontschepen er voortdurend golffans die uit alle delen van 
de wereld komen toegestroomd. De proshop verkoopt 7 
miljoen petten per jaar en een fotograaf biedt elke bezoe-
ker een souvenirfoto aan voor een luttele 50 dollar.
Het parcours is ondergebracht in een feeëriek en exclusief 
domein naast de Stille Oceaan. Heel wat schatrijke Ame-
rikanen, waarbij acteur Gene Hackman, hebben er vlakbij 
een villa laten bouwen. Generaal Eisenhower had er zelfs 
een eigen optrekje naast de fairway van de 18. Ook Moe-
der Natuur doet haar duit in het zakje, want in dit stukje 
paradijs hebben ook zeehonden, zeeleeuwen en meeuwen 
het helemaal naar hun zin. Vooral die laatsten tonen zich 
zeer actief in hun jacht op de broodjes van de spelers!
Nadat het resort door buitenlandse investeerders werd 
opgekocht, behoort het sinds 1999 toe aan de Pebble 
Beach Company, een investeringsgroep met onder meer 
acteur Clint Eastwood. Het bedrijf stelt 1600 mensen te 
werk en beheert over enkele vierkante kilometers zowel 
de golfbanen als de vastgoedcomplexen, de hotels en de 
restaurants. Het organiseert ook het beroemde ‘concours 
d’élégance’ waar elk jaar tientallen legendarische auto’s 
aan deelnemen. Toch is duidelijk dat de championship 
course, in juni gastheer van de US Open, de grootste 
bekendheid genereert en… de meeste dollars. 

De Lodge: dit unieke 
hotel paalt aan de baan.
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cItROËn:
100 JAAR inventiviteit

Dit jaar viert Citroën zijn 100e verjaardag. Het mythische Franse automerk 
schreef geschiedenis met vaak revolutionaire modellen die in het 
collectieve geheugen zijn verankerd. Een blik in de achteruitkijkspiegel.

Door Stéphane Lémeret

Citroën. Start de motoren! Het merk, dat dit 
jaar 100 kaarsjes uitblaast, leverde de auto-
geschiedenis meer emblematische modellen 
toe dan de meeste van zijn concurrenten. De 

vernieuwende modellen van het merk zijn zo verankerd 
in het collectief geheugen dat het verwondering wekt om 
vast te stellen dat Citroën de benjamin is van de drie nog 
bestaande Franse constructeurs. Want is het inderdaad 
niet verwonderlijk te stellen dat Citroën een hele tijd na 
Renault en Peugeot werd geboren?

De pijlen
We stappen in de teletijdmachine en keren terug naar André 
Citroën. Hij studeert polytechniek en profiteert van de paas-
vakantie om zijn familie in Polen te bezoeken. Daar loopt hij 
per toeval een klein bedrijf binnen dat nieuwsoortige houten 
tandwielen maakt. Zij zijn door hun pijlvormige vertanding niet 
alleen stiller, maar ook sterker. André Citroën ziet het potenti-
eel van deze uitvinding, koopt het alleenrecht voor de produc-
tiemethode en verbetert ze, maar doet er dan jarenlang niets 
mee. Toch zijn die pijlen dan reeds een deel van zijn leven.

In 1906 is André Citroën klaar met zijn studies en zijn mili-
taire dienst. Hij heeft al een zekere reputatie opgebouwd 
en wordt aangetrokken door de Franse autopionier Mors. 
De zaken gaan slecht, maar dankzij een reorganisatie, een 
marktonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe modellen 
slaagt hij erin om het zakencijfer van het merk in minder 
dan 10 jaar te vertienvoudigen.
Ook tijdens WOI blijken zijn talenten van ondernemer en 
organisator. Zo laat hij in een recordtijd een obussenfabriek 
bouwen aan de Parijse Quai de Javel. Deze blijkt bijzonder 
performant dankzij een productiemethode die hij voor de 
oorlog tijdens een reis in de USA heeft ontdekt.

Technische en sociale revolutie
Op basis van zijn ervaring en zijn successen in de zware 
industrie beslist de 41-jarige André Citroën in 1919 om zijn 
eigen automerk te stichten. Hij grijpt hiervoor terug naar 
zijn antecedenten, waarbij de overname van Mors dient als 
fundering. Ook de productiesite is geen onbekende: het 
is de oude obussenfabriek in Parijs die hij ombouwt. Een 
volgende stap is het kiezen van een logo. U raadt het al: 
dat worden… pijlen!
Zijn eerste model is de Type A en van bij die eersteling is 
duidelijk dat Citroën de Europese auto-industrie zal revo-
lutioneren. Want deze auto is de allereerste auto die ▼

De 2pk: wellicht de 
meest mythische 
van alle Citroëns.

Van bij zijn eerste model verlegde 
Citroën de grenzen van de 

autowereld en de maatschappij.

André Citroën.24

G e s c H i e D e N i s  &  T R A D i T i e
LENTE 2019

24



gebouwd wordt volgens het concept dat in de obussen-
fabriek wordt toegepast. Zoals al eerder vermeld, werd 
dit proces door Citroën in de USA ontdekt, meer bepaald 
toen hij een werkbezoek bracht aan een fabriek van een 
zekere… Henry Ford. 
Dat proces heeft ook een naam. Het heet ‘de lopende band’ 
en het is revolutionair in dit eerste kwart van de 20e eeuw. 
De lopende band biedt immers alleen maar voordelen, want 
in tegenstelling tot wat in ‘Modern Times’ van Charlie Cha-
plin gesuggereerd wordt, is het helemaal niet geestdodend 
voor de werklui. Sterker: in die tijd betekent het voor hen 
een duidelijke verbetering van de werkomstandigheden.
Citroën gebruikt nog meer elementen van het ‘Fordisme’, 
want ook met zijn menselijke en sociale aanpak laat hij een 
nieuwe wind waaien. Zo voorziet hij voor zijn personeel heel 
wat wc’s vlakbij de ateliers, douches, een kantine, gratis 
drinkwater en warme dranken, een infirmerie die nauwelijks 
onderdoet voor een echt hospitaal, een coöperatieve waar de 
werklui producten tegen voordeeltarieven kunnen kopen… 
Dat alles draagt ertoe bij dat de arbeiders een beter leven 
leiden en dat vertaalt zich ook in een duidelijk hoger ren-

Traction, 2CV, DS!
Die stap achteruit blijkt uiteindelijk de redding, ook al 
omdat de legendarische Traction, die in 1934 vrij discreet 
op de markt was gebracht, duidelijk een schot in de roos 
blijkt. Citroën vond weliswaar niet de voorwielaandrijving 
uit, maar paste die wel als eerste merk toe op een in serie 
geproduceerde auto. Dat is trouwens niet de enige inno-
vatie op de ‘revolutionaire’ Traction die uitgerust is met de 
laatste evoluties: zelfdragende carrosserie, hydraulische 
remmen, onafhankelijke vering op de vier wielen. Door zijn 
unieke wegligging wordt hij al snel de favoriete auto van… 
misdadigers, zoals de ‘Gang des Tractions’ onder leiding 
van Pierrot le Fou.
Maar het is natuurlijk met de legendarische 2CV dat Citro-
en definitief alle steden en landbouwgebieden verovert. Een 
model dat tegelijk rustiek is, tegen een stootje kan en vrij 
goedkoop is. Een atypische auto die geschiedenis zal schrijven.  
Er waren al zo’n 200 exemplaren gebouwd toen Duitsland 
in 1940 Frankrijk binnenviel. Zij werden vernield om ervoor 
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dement. Kortom: de Citroën Type A wordt snel gebouwd, in 
grote hoeveelheden (en dus minder kosten) en met zorg, en 
hij is bovendien het symbool van een onbetwistbare 
sociale vooruitgang. Als visitekaartje voor een 
gloednieuw merk kon dat nauwelijks beter!

Marketingpionier
Nu hij toch bezig is, ontwikkelt André Citroën 
een resem innovaties die de bekendheid van 
zijn merk letterlijk doen pieken: de eerste 
gebruiksaanwijzingen, de eerste conces-
sies met showroom, de eerste voorraden 
van wisselstukken, de eerste dienst na 
verkoop, de eerste fiches met cliëntvolg-
systeem, de eerste campagnes van directe marketing, de 
eerste consument financieringsmaatschappij in Europa. 
Kortom: alles wat vandaag inherent is aan de autobusiness, 
werd geïntroduceerd door Citroën! Verder is hij een van 
de eersten die het belang inschat van de berichtgeving 
in de media en de reclame. Zo laat hij in 1925 een reus-
achtige reclame met 250.000 lampjes aanbrengen op  
de… Eiffeltoren!
Hoewel hij een geweldige visionair is, blijkt André Citroën 
geen goede beheerder. Ondanks alle successen, gaat het 
vanaf 1933 financieel bergaf met zijn bedrijf. Het onvermij-
delijke faillissement volgt in 1935 en André Citroën wordt 
gedwongen om zijn baby af te staan die wordt overgekocht 
door Michelin.

te zorgen dat ze niet in de handen vielen van de bezetter. 
Slechts enkele prototypes overleefden de periode omdat ze 
verborgen werden in kelders.
Het concept wordt verder afgewerkt na WOII en de 2CV 
wordt definitief gelanceerd in 1949. Het vervolg is bekend 
en resulteert in een uniek succesverhaal.
Maar daarmee is de Citroënsaga verre van klaar. Tijdens het 
Autosalon van 1955 in Parijs staat de DS voor het voetlicht. 
Ook hij zal op zijn beurt een ganse generatie boeien en 
uitgroeien tot een wereldwijd icoon.
Net zoals de Traction destijds bulkt ook deze auto niet 
alleen van klasse, maar ook van de nieuwigheden: aero-
dynamische vormen, rembekrachtiging met schijfremmen 
vooraan, hydraulisch bediende versnellingsbak en vooral 
die geweldige hydropneumatische vierwielophanging. ▼

Een bezoek aan de 
Fordfabriek inspireerde André 
Citroën tot het importeren 
van de lopende band.

Tijdens WOII werden 
de prototypes van 
de 2pk verstopt in 
kelders en op zolders.
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Dit is een snufje waarover de laatste Tractions al op 
de achterste trein konden beschikken. Met deze DS doet 
Citroën meer dan zijn technologische superioriteit beves-
tigen: het verwerft ook zijn tweede fabrieksmerk en dat is 
stilistische lef.

Hoogten en laagten
Na de opmars van de DS brokkelt het segment van de 
‘technologische revolutie’ van het merk lichtjes af, wellicht 
door een gebrek aan middelen. Er duiken inderdaad nieuwe 
financiële problemen op en die dwingen het merk in 1974 
tot een reddend verstandshuwelijk met Peugeot. 
Sindsdien heeft Citroën zich dikwijls tevreden gesteld met 
te gelde maken van zijn magische ophangingen: een recept 
dat met de decennia werd verfijnd. Niettemin was de Franse 
constructeur ook de eerste die in 2004 een rijbaanhulp-
systeem ontwikkelde. Onlangs introduceerde het ook een 

nieuwe ophanging: veel eenvoudiger dan het hydropneuma-
tische systeem van weleer, maar voldoende efficiënt om de 
modellen die ermee uitgerust zijn (in serie op de C4 Cactus 
en de C5 Aircross) een merkelijk hoger comfort aan te bie-
den dan de meeste van zijn directe concurrenten.
Parallel is Citroën nooit gestopt met het ontwerpen van 
auto’s met een originele look en met een originele aanpak 
voor degenen die graag iets anders willen. We denken daar 
bij terug aan het concept van de Mehari, dat onlangs werd 
heruitgevonden met de C3 Pluriel; aan de kilometer- en de 
toerenteller in de vorm van draaiende cijfers achter een 
vergrootglas bij de CX; aan het stuur met vast midden op 
de C4; en tal van andere dingen.
Citroën bereikt dus de kaap van de 100 jaar met een zeer 
gezonde drang naar creativiteit en de ambitie om het verschil 
te blijven maken. Het merk is jong van hart en van geest. Dat 
zit ook in zijn DNA en daar is elke Citroënrijder blij om.

Citroën onderscheidde zich ook door zijn 
aerodynamische carrosserieën…

… en door zijn eigenzinnige en 
creatieve passagiersruimtes.

GOED VOOR 
DE WERELD 
GOED VOOR 
UZELF
U heeft een mooi vermogen opgebouwd en weet dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren 
aan onze wereld, zonder in te leveren op uw rendement. U bent niet alleen. Omdat we samen het 
verschil kunnen maken, bieden wij duurzame beleggingen aan die ook uw vermogen laten groeien. 
Bekijk voorbeelden van rendementen op onze duurzame oplossingen op abnamro.be/sustainability 
en bespreek met onze specialisten hoe ook u het verschil kunt maken.
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belGIAn KnOcKOUt
bKO: aflevering 2

Van 30 mei tot 2 juni is het Antwerpse Rinkven gastheer van de 2e 
editie van de Belgian Knockout, een toernooi op de European Tour.  
Er komt dus weer een groot golffeest aan met Pieters, Detry en 
Colsaerts als smaakmakers op de affiche.

Door Miguel Tasso

Net zoals vorig jaar zal de Belgische afspraak op 
de European Tour doorgaan op het Antwerpse 
parcours van de Rinkven International GC. De 
datums liggen al een tijdje vast – 30 mei tot 

2 juni – en de organisatoren blijven trouw aan de spelfor-
mule: 36 holes in stroke play, een cut met 64 spelers, en 
vervolgens tijdens het weekend een ‘aangepaste match-
play’ over 9 holes tot en met de finale.
In 2018 boekte de eerste editie van deze new look Belgian 
Open een mooi succes. De zon was op de afspraak, de Ant-
werpse club had organisatorisch alles op een rijtje, heel 
wat toeschouwers liepen mee met de partijen en ook de 
spelkwaliteit was op de afspraak. Uiteindelijk ging de titel 
naar de Spanjaard Adrian Otaegui die in de finale de bete-
re was van de Fransman Benjamin Hebert. Enig minpunt: 
geen enkele Belg in de laatste vier. Nadat ze de cut hadden 
gehaald, verdwenen Christopher Mivis, Thomas Detry en 
Thomas Pieters uit het toernooi op zaterdag en werd Nicolas 
Colsaerts op zondagochtend uitgeschakeld in de kwartfina-
les. Voor de supporters was dat toch ietwat frustrerend…
Maar deze hybride spelformule heeft desondanks ook zijn 
voordelen. Zo is zij tegelijk origineel, opwindend en leuk. Zij 
speelt trouwens ook in op het streven om een nieuw, jonger 
en dynamischer publiek aan te spreken. Ook de tv-zenders 
waren in hun nopjes met de gevarieerde formule die op elke 
hole voor spanning en spektakel zorgt.

De drie musketiers
Vandaar de hoop dat de editie 2019, die het volledige 
Hemelvaartweekend zal bestrijken, een nog groter succes 
zal worden. Thomas Pieters, de initiator en de organisator 
van het evenement, wordt eens te meer de grote trekpleis-
ter. Vorig jaar was de Antwerpse kampioen zeer begaan 
met zijn verplichtingen als ‘ceremoniemeester’ en kon hij 

niet overtuigen op de fairways. Dit jaar hoopt hij voorzeker, 
gedragen door zijn fans, zijn slag thuis te halen. 
Thomas Detry en Nicolas Colsaerts zullen eveneens pro-
beren de harten van de toeschouwers te winnen. In 2018 
presteerde eerstgenoemde schitterend tijdens de beide 
ronden in strokeplay, waarna hij zich liet verrassen door 
de Engelsman Laurie Canter. Nadat de tweede voor het 
spektakel had gezorgd en het publiek had opgezweept met 
slagen waarvan hij enkel het geheim kent, verloor hij in de 
kwartfinales van de Engelsman James Heath. 
Voor deze drie musketiers van de Belgische golfsport is deze 
Belgian Knockout natuurlijk zeer bijzonder. Het is de enige 
keer in het jaar dat zij in eigen land actief kunnen zijn en zij 
er een rechtstreeks contact hebben met hun supporters. ▼

De Spaanse titelverdediger 
Adrian Otaegui.

Thomas Pieters & 
Thomas Detry.
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Moeten we er trouwens aan herinneren dat België op 
dit moment wereldkampioen golf is dankzij het historisch 
succes van de tandem Pieters-Detry tijdens de World Cup 
per team in november jongstleden in Melbourne? De BKO 
is een schitterende gelegenheid voor een eerbetoon aan die 
stuntzege! De affiche spreekt natuurlijk ook aan omdat heel 
wat andere internationale kampioenen naar Rinkven zullen 
afzakken. Bij het afronden van dit artikel waren daarover 
nog geen details bekend, maar dankzij zijn gevuld adres-
senboekje hoopt Thomas Pieters enkele topnamen van de 
Tour naar het Antwerpse te lokken.

Een echte uitdaging
Het is niet eenvoudig om in een klein land als het onze 
een toernooi van de Europese Tour op stapel te zetten. 
De budgetten rijzen inderdaad de pan uit. De BKO koos 
voor het minimale prijzengeld van 1 miljoen euro, maar als 
puntje bij paaltje komt, gaat dat bedrag bijna maal drie om 
alles bekostigd te krijgen: tv-rechten, security, personeel, 
catering, promotie, enz. Gelukkig kunnen Thomas Pieters 
en zijn familie – samen verenigd onder de koepel van ‘Pie-
tersProductions’ – rekenen op de steun van de Europese 
Tour, de KBGF en vooral op de inbreng van trouwe spon-
sors zoals Rolex en Delen Private Bank, twee historische 

golfpartners in België. ‘In 2018 was dit toernooi voor ons 
een prachtige etalage die ons de kans bood om onze public 
relations te verzorgen tijdens een event met een hoge kwa-
liteitswaarde’, aldus Paul de Winter, CEO van de privébank 
die ook de persoonlijke sponsor is van Thomas Pieters en 
Thomas Detry. De aanpak is dezelfde voor het prestigi-
euze Zwitserse horlogemerk dat alomtegenwoordig is in 
de coulissen van de internationale golfwereld en de drie 
Belgische musketiers tot zijn ambassadeurs op de greens 
mag rekenen.
Vorig jaar was de BKO verlieslatend en dat was al bij al niet 
onlogisch. De organisatoren mikken dit jaar op een break-
even en verhopen voor 2020 een lichte winst.
Eén ding is zeker: in de coulissen wordt alles in het werk 
gesteld om voor de nodige opwinding te zorgen en elke 
swingliefhebber naar Rinkven te lokken. Zo loopt er als 
sinds het begin van het jaar een groot amateurtoernooi in de 
meeste Belgische golfclubs. De winnaars van elke competitie 
krijgen een uitnodiging om op 1 en 2 juni de finale te spelen 
op de 9 holes die niet door het internationale toernooi wor-
den ingepalmd. Ter plaatse zullen ook heel wat animaties en 
wedstrijden georganiseerd worden voor de toeschouwers. 
Zoveel is duidelijk: ook deze BKO wordt een gigantisch golf-
feest dat men onder geen beding mag missen!

www.belGiANkNockouT.com

Spektakelman 
Nicolas Colsaerts.

� omas P�eters

� trust the bank that trusts �n me
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pORscHe G    lf cUp

Porsche nodigt zijn klanten het hele jaar door uit om op de mooiste 
banen van het land te komen swingen in een exclusief toernooi waar 
de passie voor de golfsport en de auto elkaar stimuleren.

Door Miguel Tasso

Heel wat ‘Porschisten’ zijn ook adepten van de 
golfsport. Of zou het omgekeerd zijn? Nu, dat 
is niet belangrijk. Het is immers duidelijk dat 
bij de liefhebbers van de swing en mooie auto’s 

dezelfde epicurische passie door de aderen stroomt. 
Dat is ook helemaal de spirit van de Porsche Golf Cup waar-
van de 3e editie op 26 april van stapel loopt in de Royal 
Sart-Tilman bij Luik. Dat is de eersteling in een drukke 
agenda: Waregem GC (10 mei), Keerbergen GC (17 mei), 
Royal Waterloo (24 mei), Royal Latem (7 juni), Royal Limburg 

(14 juni), Royal Bercuit (6 september) en Ternesse GC (19 & 
20 september). De nationale finale is vastgelegd op 4 okto-
ber in de Royal Waterloo.
De competitie (3 categorieën) wordt gespeeld in ‘single 
stableford’ en is voorbehouden aan de genodigden van de 
concessiehouders (eigenaars of prospects). Zoals gebruike-
lijk worden de laureaten van de nationale finale uitgenodigd 
om deel te nemen aan de wereldfinale die voor de lente van 
2020 staat geprogrammeerd. 
De Porsche Golf Cup wordt inderdaad in een 20-tal landen 
gespeeld en lokt alles samen meer dan 100.000 golfers. 
Ook in België is het een groot succes. Zo nemen dit jaar 
alle ‘Porsche Centers’ van het land deel aan dit evenement 
dat op een zeer exclusieve organisatie kan rekenen en door 
hoogwaardige partners wordt gesponsord (Champagne Tait-
tinger, Srixon, Choux de Bruxelles, Infradata, Jody Lo en, 
natuurlijk, Members Only). Voor het prestigieuze automerk 
is dit vanzelfsprekend de ideale manier om de relaties met 
zijn trouwe klanten te bestendigen en in een groen en gezel-
lig kader kennis te maken met potentiële kopers.

Gedeelde passie

Didier t'Serstevens: 
directeur Porsche 

Import in België.

Voor op zijn tijd.
Al sinds 1963.
De nieuwe 911. Tijdloos.
De nieuwe 911 is de optelsom van al zijn voorgangers. En meer.  
Opnieuw verleggen zijn vloeiende contouren de grenzen van iconisch design. 
Zijn spitstechnologie, geïnspireerd door sterke overwinningen op het circuit, 
verzekert hem van een blijvende voorsprong. Met deze achtste generatie  
van de 911 zetten we razendsnel koers naar de toekomst.

8,9 - 9,0 L/100 KM | 205 - 206 G CO₂/KM (Gemeten volgens NEDC).  
Elke Porsche 911 (model 992) is WLTP gehomologeerd. Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 1400

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 911 Carrera 2S (model 992). Afbeelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.

GTG00422I AD New 911 Members Only 210x297 BEL NL2.indd   1 15/03/19   13:52
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AUDI qUAttRO cUp
startschot in spa

De mooie  go l fbanen ,  de 
originele spelformule, de vele 
wedstrijden en de sportieve en 
tegelijk gezellige sfeer maken de 
Audi quattro Cup tot een van 
de favoriete toernooien van de 
Belgische amateurgolfer.

Door Miguel Tasso

Op 16 mei gaat de editie 2019 van de Audi quat-
tro Cup van start op de prestigieuze Royal 
Golf Club des Fagnes in Spa. Daarna zal het 
toernooi het hele seizoen door neerstrijken 

op een aantal van de mooiste greens van het land. In 
totaal staan elf kwalificatiewedstrijden op het programma. 
Aansluitend volgt de grote nationale finale die zal doorgaan 
op The National in Sterrebeek. 
De Audi quattro Cup is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een van de grote klassiekers op de kalender. De formule van 
dit toernooi, dat is voorbehouden aan de genodigden van de 
verdelers en de concessiehouders van het merk met de vier 
ringen, is traditioneel ‘greensome stableford’, waarbij de 
beide spelers van het team afslaan en daarna verder spelen 
met de beste bal en elkaar afwisselen. Het toernooi, dat op 
de steun van de champagne Laurent-Perrier kan rekenen, 

onderscheidt zich ook door zijn vele nevencompetities en 
animaties op de 19e hole na elke manche. Zoals de ‘Nearest 
to the pin’ op een simulator met groot scherm. En zoals de 
‘Putting contest’ waar de deelnemers de bal blind onder een 
Audi moeten laten rollen. Dit alles creëert een sportieve en 
gezellige sfeer voor de prijsuitreiking, bevestigt Quentin 
Sibille (Bench Marketing), de sportief organisator en vorm-
gever van het evenement.
Voor Audi wordt dit het zoveelste hoofdstuk in zijn lange 
liefdesgeschiedenis met de golfsport, want het Duitse merk 
zette de swing altijd voorop bij zijn favoriete dansen. De 
Audi quattro Cup wordt trouwens in alle hoeken van de 
wereld gespeeld. De laureaten van alle landen nemen het 
later dit jaar in oktober tegen elkaar op tijdens een grote 
mondiale finale. Deze zal, net zoals in 2018, doorgaan in de 
Oostenrijkse Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee.

De nieuwe Audi e-tron is er. Met de eerste 100% elektrische SUV van Audi 
rijdt u een nieuw tijdperk van innovatie in. U laadt hem snel en makkelijk op, 
beschikt over een luxueus interieur en optionele virtuele buitenspiegels 
met OLED schermen. Elektrisch is geen compromis meer. 

Hoezo, elektrisch is niets voor u? Laat u overtuigen tijdens een testrit. 

Tot u de kleine letters leest.

Elektrisch is niets voor u.

Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. 
V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 140.

DIE00064_Members_Only_etron_210x297_NL-UK-FR_01b.indd   1 14/03/19   17:36
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belGIAn nAtIOnAl DAYs MARbellA

De swing in de zeilen
Een uniek  toernooi ,  d r ie 
droombanen en een feestelijke 
sfeer: alle ingrediënten zijn 
verenigd om in Marbella, de 
meest glamoureuze badplaats van 
Zuid-Europa, op de tonen van de 
Brabançonne te swingen.

Door Miguel Tasso

Het is stilaan een echte klassieker en een vaste 
jaarlijkse afspraak op de golfkalender. Zodra 
de Nationale Feestdag eraan komt, pakken de 
hippe golfers hun koffers en reizen af naar de 

beroemde Andalousische badplaats ter gelegenheid aan de 
Belgian National Days. Dit jaar gaat de 3e editie van dit fees-
telijk event dat door Bernard Stas en Alexandre Adlivankine 
bedacht en georganiseerd wordt door van 17 tot 21 juli. Op 
het programma: golf, of course, maar ook farniente, exclu-
sieve cocktails, stranddiners. Kortom een magische sfeer die 
perfect aansluit bij deze competitie die de swing in de zeilen 
heeft. Het toernooi doet achtereenvolgens de Marbella Club 
(18 juli), Finca Cortesin (19 juli) en Rio Real (21 juli) aan. ‘Drie 
referentiebanen in de regio. Schitterend onderhouden en 
zeer complementair. Finca Cortesin wordt vanzelfsprekend 
het rendez-vous bij uitstek. Het is een absolute topbaan/
championship course van een zeer hoog niveau met spec-
taculaire holes. Een grote tactische uitdaging. Het is daar 
dat Nicolas Colsaerts in 2011 winnaar werd van het World 
Match-Play Championship’, aldus pro Arnaud Langenaeken, 
die samen met Michel Vanmeerbeek de rol van spor-
tief directeur zal invullen. Ultra-professionele organisatie, 
droomklimaat, leuke spelformule (4BBB & Scramble): de 
Belgian National Days heeft alles om de epicurische golfer te 
behagen (er worden 40 teams van twee spelers verwacht). 
Dit jaar wordt het programma zelfs aangevuld met een 
rustdag (20 juli) teneinde de birdiedorst van de deelnemers 
af te remmen. De feestavond van 21 juli, met prijsuitreiking 
en galadiner, gaat door op het schitterende privéstrand 

van de Trocadero Arena, vlakbij Rio Real. Sfeer verzekerd! 
De editie 2019 wordt gesponsord door IIS (investinspain.be): 
vastgoedspecialist op de Costa del Sol onder leiding van 
Gunther de Vleeschouwer. Snel inschrijven is de boodschap, 
want er blijven nog maar enkele plaatsen over!

www.belGiANNATioNAlDAys.be
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Zeezicht op Rio Real.

De sportieve directeurs van het 
toernooi: Arnaud Langenaeken & 
Michel Vanmeerbeek.

De organisatoren Alexandre 
Adlivankine en Bernard Stas.

IIS-directeur Gunther de 
Vleeschouwer.

Finca Cortesin: een van de 
mooiste resorts ter wereld.

THINK 
SMALL

11 %
SMALLER  

FOOTPRINTCompact folding. Simplified.
Introducing the M-Series compact trolley range. Developed to offer 
an 11% smaller folded footprint than its nearest competitor.  
The simple folding system and revolutionary inverting wheels 
provides the ultimate ‘car boot friendly’ trolley, perfect for easy 
transportation and storage. Think Small, Think M-Series.

motocaddy.fr

Distribution: Foissy Golf SAS, 92 rue d’Etion 08000 Charleville, France.
+33 324 37 80 01  |  foissy.golf@wanadoo.fr  |  www.motocaddy.fr
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De 64e editie van de Kunst- en Antiekbeurs Brafa 
(BRussels Art FAir) bracht 133 Belgische en 
internationale kunstgalerijen samen op de site 
van Tour & Taxis in Brussel. Deze beurs is door 

de jaren heen uitgegroeid tot een wereldwijde referentie 
voor de kunstfanaat. Dat bleek ook dit keer met ruim 
64.000 bezoekers.
Het recept van dit succes? ‘Ik gebruik vaker de term evolutie 
dan revolutie. Het is belangrijk dat wij ons aanbod verfijnen 
door het completer en gerichter te maken, en dit zowel voor 
wat betreft de selectiecriteria van de galerijen als voor de 
tentoongestelde werken. Het is essentieel om aandachtig te 
blijven voor de trends van een kunstmarkt die voortdurend 
evolueert en trouw te blijven aan ons drieluik: kwaliteit, 
eclectisme en gezelligheid’, aldus Brafa-voorzitter Harold 
t’Kint de Roodenbeke.
De editie 2019, die in het teken stond van de kunst zonder 
grenzen, was een grote grand cru met een combinatie van 
moderne en oude kunst. Het was dan ook heerlijk om in de 
wandelgangen rond te kuieren en weg te dromen bij een 
antiek borstbeeld, een designspiegel en een meesterwerk 
van schilderkunst, en wat verder bij een Afrikaans masker, 

een 17e-eeuwse commode of een beeldhouwwerk uit de 20e 
eeuw. Eregasten op de beurs waren Gilbert & George. Die 
duo verwierf wereldfaam met hun fotomontages op groot 
formaat, waarvan er vijf werden tentoongesteld in Brus-
sel. ‘Hoewel de werken geïnspireerd zijn op het dagelijkse 
leven, bieden ze soms een metafysische of mythische en 
dan weer polemische visie op die wereld, maar altijd met 
een vleugje humor en een boodschap. Die visie is helemaal 
in symbiose met het Belgische surrealisme’, aldus Harold 
t’Kint de Roodenbeke.
Tegelijk vierde de Koninklijke Kamer van de Antiquairs en 
Kunsthandelaars van België haar 100-jarig bestaan op Brafa. 
Beide verenigingen huldigen hetzelfde doel: het promoten 
en verdedigen van het beroep van kunsthandelaar.
Delen Private Bank is een van de trouwe partners van deze 
‘beurs van uitmuntendheid’. Het stond prominent op de 
eerste rij met een gepersonaliseerde ruimte die speciaal 
door Marie-Alix Delen en haar dochter Anne-Sophie was 
uitgewerkt. Genodigden konden er zich vergapen aan kunst-
werken en meubilair van Alechinsky, André Willequet, René 
Guiette, Finn Juhl, Vladimir Kagan, Poul Kjaerholm, Tapta, 
Jespers, Stilnovo, Jules Wabbes en Pol Mara.

bRAfA 2019
Kunst zonder grenzen

Brafa, dat gesponsord wordt 
door Delen Private Bank, is het 
belangrijkste rendez-vous van de 
kunstliefhebber en -verzamelaar. 
De editie 2019 was een grand cru.

Door Miguel Tasso
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www.michel-herbelin.com
#michelherbelin
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Newport  Automatic Chronograph

* Liberty Eternity Reliability
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65e RAllYe neIGe et GlAce

VAn DAlen:
ster in de sneeuw

Twee Belgen op het hoogste schavotje van de 65e Rallye Neige et 
Glace! Marc Van Dalen en Julien Minguet (Ford Escort RS2000) 

schreven hun naam bij op de glorieuze erelijst van een van de 
zwaarste winterrally’s in Frankrijk.

Door Philippe Janssens

Voor deze editie 2019 werd het parcours totaal 
anders ingevuld om het voor de deelnemers zo 
leuk mogelijk te maken. Minder verbindingsrit-
ten en meer kilometers in RZ, maar ook drie 

ijsproeven buiten klassement, zodat iedereen maximaal en 
in veilige omstandigheden van het betere glijwerk zal kun-
nen genieten. Het sportieve niveau blijft zeer hoog en dat 
maakt het onmogelijk om voor elke categorie een favoriet 
naar voor te schuiven. De aangekondigde verse sneeuwval 
kan elk klassement nog in extremis omgooien…’
Patrick Zaniroli, tegenwoordig gesecondeerd door zijn zoon 
Tom, vergiste zich niet. Na twee bijzonder zware rallydagen 
werd het plateau van de Vercors bedekt met een verse laag 
sneeuw. Er wachtte de deelnemers in Villard-de-Lans dan 

ook een witte mantel bij de start van de ultieme lus van de 
65e Rallye Neige et Glace. Met vijf ZR (Regelmatigheidszo-
nes) en zo’n 260 km op het programma een ideaal kader 
voor de finale door het Chartreusemassief en op het Circuit 
de Glace van Chamrousse. 
Aan de vooravond van de dag van de waarheid had de Ford 
Escort van Marc Van Dalen en Julien Minguet, de eerste 
leiders van de rally voor de ‘proloog on ice’, amper 3 punten 
(of 3 seconden) achterstand op een ander Belgisch duo 
bestaande uit Guino Kenis en Bjorn Vanoverschelde (BMW 
325i). Maar ook de derde in de tussenstand, de kleine Mini 
Cooper S van de Fransen Augis en Levillain die de hele wed-
strijd aan de leiding had gereden, maar toen verloren liep in 
het roadbook, had zijn laatste woord niet gezegd.
‘Sinds wij aan deze Rallye Neige et Glace deelnemen, ston-
den wij op de eerste dagen altijd aan de leiding’, bevestigde 
ons Marc Van Dalen. ‘Maar dat tempo konden wij nooit tot 
aan de finish vasthouden…’ Zoals ook vorig jaar, toen de 
directeur van Kronos de eindzege met enkele seconden ver-
speelde in de slotronden op het circuit in Serre-Chevalier. 
‘Maar ik moet toegeven dat ik mij misschien wel beter voel 
in de rol van achtervolger…’
De Antwerpenaar Guino Kenis, een voormalig circuitpiloot 
die kennismaakt met de discipline van de regelmatigheids-
wedstrijden en aan zijn eerste deelname toe was, keek nog 
het meest verwonderd op van zijn leidersplaats voor het 
aanvatten van de laatste sprint. ‘Deze Neige et Glace is 

‘

▼

De 65e editie werd gereden in het 
sublieme en besneeuwde decor van de 

Vercors, de Drôme en de Chartreuse.

Henri Pescarolo: 
altijd op de afspraak.

De kleine Mini Cooper 
van de Fransman Augis 

en Levillain ging aan 
kop in de eerste rit.

Veel sneeuw in 
deze 65e editie.

42

e v e N T s
LENTE 2019

42



een prettige kennismaking voor mij en eerlijk waar: de 
leidersplaats op het einde van dag 2 was totaal onverwacht. 
Met 10 cm sneeuw op de col de Carabès zou het een ander 
verhaal geweest zijn!’ 
Een terechte opmerking, want de passage op de smalle, 
kronkelende en bijzonder spectaculaire col die enkele 
dagen later door de WRC-bolides van de Monte Carlo Rally 
zou worden aangedaan, viel samen met de verkenning van 
die andere rallypiloten.
Dankzij de sneeuw, die uiteindelijk 48 uur later dan voorzien 
uit de hemel viel, kreeg de editie 2019 een spectaculaire 
finale. Terwijl de leiders verloren liepen bij hun bandenkeuze 
amuseerden Marc Van Dalen en Julien Minguet zich in de 
sneeuw. De Brusselse piloot is een specialist in het glijwerk 
en had het helemaal naar zijn zin in de cols van het Char-
treusemassief. ‘De sneeuw was onze bondgenoot!’, aldus 
de winnaar van de Boucles de Bastogne (2018 & 2019) die 
er nog nooit in geslaagd was om de Neige et Glace te win-
nen. ‘Vorig jaar ging de zege verloren in de laatste RZ. Dit 
jaar haalden we onze slag thuis in de slotrit. Eindelijk de 
langverwachte bekroning.’
Waarna hij natuurlijk hulde bracht aan zijn vriend Jean-
Pierre ‘Jipi’ Mondron die bijna drie jaar geleden overleed. ‘Ik 
wil mijn copiloot en iedereen binnen het team danken voor 
het uitstekende werk. Maar ik wil ook even stilstaan bij mijn 
vriend en vroegere partner Jean-Pierre Mondron aan wie ik 
deze zege wil opdragen. Die komt hem ook toe, want hij was 
degene die me enkele jaren geleden kennis liet maken met 
deze prachtige rally…’

Een rally die alweer hoge ogen gooide, zoals ook bevestigd 
werd door Tom Zaniroli, de jonge organisator van de wed-
strijd. ‘Deze editie 2019 loste alle verwachtingen in met drie 
bijzonder spannende competitiedagen in de Vercors, de 
Diois en de Chartreuse. Hoewel de weersomstandigheden 
niet altijd even gunstig waren, was de sportieve strijd altijd 
intens, met afsluitend natuurlijk die schitterende slotdag 
in de sneeuwvlagen. Sportief bleef de rally onbeslist tot 
in de laatste kilometers van de RZ. Omdat elke dag een 
ijscircuit op het menu stond, konden alle teams maximaal 
van het glijwerk genieten. Ik dank bij deze alle teams voor 
hun trouw en wil hen feliciteren omdat ze in de extreme 
weersomstandigheden de finish haalden van onze rally die 
een referentie blijft door zijn hoge moeilijkheidsgraad.’
We geven nu al afspraak voor volgend jaar met een aange-
kondigde terugkeer in de Doubs en de Jura.

▼

■

De eerste 
eindzege voor 

Marc Van 
Dalen en Julien 

Minguet.

Marc Van Dalen en Julien Minguet 
(Ford Escort RS2000) maakten 

het verschil op de slotdag.

w

NEW CERTIFICATION AND RESTORATION SERVICES AVAILABLE

www.fcaheritage.com | Numero Verde Universale 00800 25320000
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tOUR De cORse HIstORIqUe

een teRUGKeeR
naar de roots

Het verleden is nooit helemaal vergeten. Met bijna 200 teams aan 
boord van schitterende auto’s keerde de Tour de Corse terug naar de 
legendarische autosport die helemaal tot zijn recht komt wanneer zij 
zich toont op het Eiland van de Schoonheid.

Door Philippe Janssens

Alleen al bij het doornemen van de inschrij-
vingslijst borrelen de herinneringen op: R5 
Turbo Tour de Corse, Lancia Stratos, Sierra 
Cosworth… Verder natuurlijk ook de vele 

Porsches, met daarbij ruim 10 Belgische teams die de ver-
plaatsing naar Porto-Vecchio hebben gemaakt.
Heel wat aangezichten rimpelen, maar de carrosserieën zijn 
krasvrij. Voor iedere deelnemer is het erezaak om Erbajolo 
en Castello di Rostino te bereiken, waar de geuren van 
oververhitte remschijven, wilde mirte en gegrilde figatelli 
elkaar afwisselen.
De herinneringen vullen elkaar aan: verleden, heden, toe-
komst. Op het menu van het eiland met zijn kronkelende 
wegen wacht een onuitgegeven parcours van 840 km, met 
vijf koersdagen en 17 kp’s, ofwel 340 km tegen de klok. Dat 
zijn 20 chrono-km’s meer dan de moderne WRC-bolides die 
Corsica onveilig maken tijdens de paasvakantie. 

Voor dit nieuwe avontuur op het Eiland van de Schoonheid 
werd het traject – dat altijd pittig is – bijna helemaal ver-
nieuwd. Zonder af te wijken van het unieke speelterrein dat 
door de heerlijke Corsicaanse wegen wordt aangeboden. De 
start ligt dan ook nu traditioneel in het zuiden, meer bepaald 
in Porto-Vecchio, waarna wordt opgerukt naar het noordelij-
ke Castagniccia met zijn prachtige en mythische Église de La 
Porta, met vervolgens de te duchten 43 km lange Spéciale 
de Notre Dame de la Serra in de omgeving van Calvi.
Het is met andere woorden een echte calvarietocht voor deze 
gereviseerde auto’s uit een ander tijdperk die vaak onwaar-
schijnlijk veel geld waard zijn. ‘De feedback over het voor 
60% vernieuwde parcours met 9 nieuwe kp’s, was bijzonder 
positief’, aldus José Andreani, voorzitter van het Comité Corse 
Automobile en trotse organisator van deze wedstrijd.
In totaal verzorgden 114 VHC-auto’s (Véhicule Historique 
de Compétition) en 86 VHRS-auto’s (Véhicule Historique de 

Régularité) dit rijdende en brommende museum op Corsi-
caanse wegen. Een van de blikvangers was de 6-voudige win-
naar van de Tour de Corse en wereldkampioen rally in 1994 
Didier Auriol. 30 jaar na zijn eerste zege in het WK probeerde 
hij zijn naam ook op deze erelijst te schrijven. Een terugkeer 
naar de bron. De kleine Fransman uit Montpellier vond voor 
de gelegenheid zijn vertrouwde Ford Sierra Cosworth uit 
1988 terug alsook zijn trouwe gezel Denis Giraudet. Maar de 
concurrentie was groot en had geen boodschap aan erelijs-

ten. Na een bitse strijd over verschillende dagen zag Auriol 
de eindzege aan zijn neus voorbijgaan ten voordele van 
een andere Ford Sierra Cosworth: de vier-wielaangedreven 
bolide van zijn landgenoot Serge Cazaux.
In de categorie Classic vonden we de beste Belg op plaats  2. 
Alain Lopez en zijn zoon Pascal (Porsche 911) kwamen het 
best uit de verf en uit de wel 10.000 bochten van het Eiland 
van de Schoonheid. De strijd was fel, al primeerde op het 
einde de fun onderweg boven de einduitslag.

De meest mythische 
rallymodellen waren 

op de afspraak in deze 
legendarische rally.

De Tour de Corse zoekt zich een kronkelende weg 
in adembenemende landschappen tussen bergen 

en zee.
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Z
      zoals…
          trophy!

Op 30 juni worden een 100-tal teams verwacht voor de 10e Z-Trophy: 
een ontdekkingsrally met start op de Brusselse Grote Markt en 
vervolgens een terugkeer naar zijn Limburgse roots.

Door Philippe Janssens

Tien jaar: dat is een mijlpaal! De Z-Trophy, die in 
2010 door Evrard de Villenfagne als eerbetoon 
aan zijn opa Henri Villenfagne de Vogelsanck 
– stichter van het circuit van Zolder – werd 

opgestart, blaast dit jaar 10 kaarsjes uit. Alles samen een 
mooi decennium van leuke rondritten, met unieke auto’s die 
samen de mooie hoekjes van ons kleine landje ontdekken.
Omdat alles daar begon, is het logisch dat deze 10e editie de 
verwachte honderd deelnemende teams vanaf de ochtend 
van 30 juni van de kasseien op de Grote Markt van Brussel 
naar Limburg leidt. ‘Wij wilden iets bijzonders’, aldus Evrard 
de Villenfagne. ‘Vertrekken op een van de mooiste pleinen 
ter wereld is altijd speciaal’. Een bijzondere start dus voor 
een bijzondere editie! En een terugkeer naar de bron met 
een lunch in het familiekasteel. ‘Want daar is alles begonnen’, 
herinnert onze gesprekspartner zich. ‘Ik werd verondersteld 
om met een Porsche te rijden op het circuit van mijn opa. 

Uiteindelijk stelde de huidige directie van het circuit van 
Zolder mij voor om de parade van de piloten van de 24 Uur 
te organiseren met oldtimers. Dat was het begin van de 
Z-Trophy.’ Sindsdien werden negen edities en meer dan 2000 
km afgelegd. Elk jaar namen de bekendheid en de reputatie 
toe. ‘Om evidente organisatorische redenen voelden wij ons 
snel verplicht om het aantal inschrijvingen tot honderd auto’s 
te beperken’, aldus Evrard de Villenfagne die in Charles-Henri 
t’Kint een efficiënte partner heeft gevonden. ‘Wij bepalen 
samen de stopplaatsen en daarna zetten we onze speur-
neuzen aan het werk om het traject uit te werken.’ Etienne 
Stalpaert en Michel Hermans doen de verkenningen en Dan 
Erculisse werkt het roadbook uit. Een prima team voor de 
organisatie van een leuke uitstap die wordt afgerond aan 
het Kasteel van Oorbeek, thuishaven van juwelierster Marie 
Storms, waar de prestigieuze cocktail van de prijsuitreiking 
doorgaat. Snel noteren in uw agenda!

Oud en nieuw
verenigd voor een 
exclusieve uitstap.
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Haast, noch spoed…

14 juni 1969, klokslag 14 uur. 
Alle piloten rennen naar hun 
bolide, maar één van beslist 
om zich niet te haasten: hij 
stapt. 24 uur later schrijft 

Jacky Ickx zijn eerste historisch 
hoofdstuk van een geweldig 
succesverhaal op Le Mans.
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In 1968 miste je de 24 uur van le mans omdat je 
tijdens de Grote Prijs formule 1 van canada je 
been had gebroken. Toen je in 1969 achter het 
stuur kroop van de ford GT40 die als titelverde-

diger van start ging, was je geen favoriet. want die rol 
was voor de Porsches 917: echte bolides die door de 
Duitse constructeur gehomologeerd waren…

Jacky Ickx: ‘Inderdaad. Toen ik dat jaar in Le Mans arri-
veerde, wist ik dat we niet de beste auto hadden. Maar je 
moet dat ook in zijn juiste context plaatsten. In die tijd was 
de 24 uur van Le Mans populairder dan het WK Formule 1. 
Het was het grootste race-evenement van het jaar: een niet 
te missen afspraak, want de uithoudingswedstrijden waren 
belangrijker dan de Grote Prijzen in de Formule 1. Je zag de 
Ford GT40 amper staan in het veld van Porsches. In theo-
rie waren wij dus kansloos, maar… Toen ik enkele weken 
voordien de kans had gekregen om de 917 te testen op het 
zuidelijke deel van de Nürburgring voelde ik meteen dat die 
auto zich alles behalve makkelijk liet sturen. Hij reageerde 
bij momenten zeer grillig. Toch begonnen wij zeker niet als 
favoriet aan deze editie. Dat was trouwens al duidelijk na de 
kwalificaties: we waren 13e. Hoe dan ook: in die tijd waren 
de mechanische risico’s veel groter dan tegenwoordig. Wat 
toen telde, was rijden en vooral: blijven rijden! Vandaag 
gaat een 24 uur van Le Mans volgas. Het is alles of niets. 
Doorgaans is het alles, want alles blijft heel. In 1969 was die 
instelling totaal anders.’

Dat brengt ons naar de dag van de start. 14 juni 1969 
wordt een historische dag in de geschiedenis van de 24 
uur van le mans. omwille van de presidentverkiezingen 

le MAns
1969

Precies 50 jaar geleden, meer bepaald op 15 juni 1969, veroverde de 
toen 24-jarige Jacky Ickx zijn plaats in de autosportlegende. Nadat hij 
als laatste van de startgrid was weggereden omdat hij rustig naar zijn 
Ford GT40 was gestapt in plaats van te rennen, won onze landgenoot 
zijn eerste 24 uur van Le Mans. Na een bloedstollend duel met de 
Porsche 908 van de Duitser Herrmann was het verschil aan de streep 
miniem: amper 120 meter! De grootste Belgische autopiloot uit de 
geschiedenis verwelkomt ons bij hem thuis om terug te blikken op die 
memorabele eersteling.

Door Philippe Janssens

Haast, noch spoed…

‘In die tijd was de 24 uur van Le Mans 
populairder dan het WK Formule 1.’

Jacky ickx

▼

120m: het kleinste verschil 
ooit tussen de nummers 

één en twee aan de finish...
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is de start vervroegd naar 14 uur. De oRTf is voor 
het eerst present en brengt live verslag uit en hanteert 
– voor die tijd – de grote middelen. een bréguet Atlan-
tic filmt de wedstrijd vanuit de lucht. Duizenden tv-
kijkers hangen thuis voor de buis. is dat het ogenblik 
waarop je beslist om, in tegenstelling tot de traditie, 
niet naar je auto te rennen, maar… te wandelen? van-
waar die ingeving? en waarom?
‘In de autosport werd al een aantal jaar gebruik gemaakt van 
een veiligheidsharnas. Daar werd ook druk over gedebat-
teerd tussen de piloten onderling. Voor een goed begrip: het 
element veiligheid was toen geen must. Sommigen trokken 
het harnas aan, anderen bleven ronduit tegen. Zij vonden het 
beter om uit de auto geworpen te worden dan het risico te 
lopen om geklemd te raken. In de Formule 1 voerden Jackie 
Stewart en enkele andere piloten een bitse strijd voor meer 
veiligheid, maar in de uithouding sloeg hun boodschap niet 
aan. Wat niet belet dat heel wat piloten zwaar gekwetst raak-
ten tijdens de 24 uur van Le Mans, vooral dan in de rechte 
lijn van Hunaudières, waar er geen chicanes zijn, en in het 
zeer verraderlijke stuk van Maison Blanche. Die uithoudings-
races waren best gevaarlijk. De dood van Lucien Bianchi 
enkele weken eerder en het ongeval van Willy Mairesse het 
jaar voordien hadden dat nog bewezen. In die context was 
de échte vraag voor mij om te bepalen of het zinvol was om, 
rekening houdend met mijn 13e plaats op de startgrid, gedu-

Toen de Porsche 917 die aan kop ging problemen 
kreeg, nam jij kort voor de middag de leiding over. 
Achter jou, op één ronde, bleef de Porsche 908 van 
Herrmann en larrousse snellere rondetijden neerzet-
ten. Hoe beleefde je dat bitse duel en de onderlinge 
tweestrijd met de ervaren Duitse rijder?
‘Er was drie uur lang een totale onzekerheid met betrekking 
tot de eindzege. Wie dat scenario vooraf had willen schrij-
ven, was daar niet in geslaagd. Zo doken wij op hetzelfde 
ogenblik de pits binnen en veranderden wij ook bijna syn-
chroon van banden. Wij slaagden er nooit in om een sub-
stantiële kloof te creëren. We bleven altijd binnen schot.’

Alle ingrediënten waren verenigd voor een adembene-
mend seizoenslot dat voor het eerst live door de oRTf 
in beeld werd gebracht. De spanning bereikte een 
hoogtepunt bij het ingaan van wat iedereen veronder-
stelde de laatste ronde te zijn… 
‘Ik passeerde als eerste aan de streep en had met elke ron-
de vastgesteld dat ik op het einde van de rechte lijn van 

‘Als Porsche voor de laatste stint het stuur 
aan Gérard Larrousse had gegeven, zou dit 

verhaal wellicht anders zijn afgelopen.’

rende anderhalf uur onverantwoorde risico’s tegen soms 
meer dan 300 km/uur te nemen en mij ondertussen in mijn 
veiligheidsharnas te wurmen. Dat was toen een enorme klus 
en bijna onmogelijk. Wat er eigenlijk op neerkwam dat men 
zich tijdens de eerste stint niet inriemde.’

was dat een al bij al eenvoudige beslissing?
‘Ja, vooral ook omdat we pas 13e waren op de startgrid. De 
tijd die verloren ging bij het stappen en het vastriemen zou 
niet catastrofaal zijn voor mijn koers. Ik wist dat ik de race 
niet kon winnen als het een wedstrijd zou worden zonder 
mechanische problemen. Als ik met een Porsche op pole 
position had gestaan, had ik mogelijk een andere keuze 
gemaakt. Maar ook dat is niet zeker… Het tijdskader toen 
was zeer bijzonder. Vooral dan in de Formule 1, waar je op 
vrijdag van start ging en niet zeker wist of je op maandag 
nog naar huis zou komen… Maar ik was een van de top-
piloten bij Ford en kon mezelf iets meer permitteren dan de 
anderen. Ik heb die beslissing toen in mijn eentje genomen. 
Ik had daar trouwens vooraf met niemand over gepraat. 
Velen hebben zich toen ongetwijfeld afgevraagd welke vlieg 
mij gestoken had! Zij hebben de boodschap pas later begre-
pen… Achteraf bekeken is die editie van de 24 uur van Le 
Mans een zeer belangrijk moment in de autogeschiedenis 
gebleven. Omdat ik naar mijn auto wandelde en ook omdat 
het lot en de voorzienigheid hun rol speelden.’

‘Als ik met een Porsche op 
pole position had gestaan, had ik 

mogelijk een andere keuze gemaakt. 
Maar ook dat is niet zeker…’

Het lot dat de private piloot John woolfe trof in de eer-
ste ronde. De britse gentleman driver, de enige die een 
gloednieuwe Porsche 917 had vastgekregen, verloor de 
controle over zijn auto in ‘maison blanche’ en werd uit 
de verhakkelde auto geslingerd.
‘Eerlijk waar: ik was er helemaal niet op gebrand om mijn 
gelijk te halen. Ook al is dit soort start vervolgens afgevoerd 
voor de 24 uur van Le Mans: er waren nog heel wat andere 
buitengewone omstandigheden nodig om het verhaal te 
kneden van deze mythische editie die uiteindelijk uitmond-
de in een geweldig duel en een memorabel koerseinde…’

▼

De eerste ronde werd fataal voor de 
Britse piloot John Woolfe. Hij werd uit 
zijn Porsche 917 geworpen omdat hij 

zichzelf niet had ingeriemd...

Jacky Ickx en zijn Ford GT40 nemen rond 
11 uur de leiding in handen. Daarna volgen 
drie bloedstollende uren...
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‘Velen hebben zich toen 
ongetwijfeld afgevraagd welke 
vlieg mij gestoken had! Zij hebben 
de boodschap pas later begrepen.’



Hunaudières absoluut in de slipstream van de Porsche 
moest zitten om betere remmen over te houden voor het 
bochtenwerk. Maar toen ik dacht gewonnen spel te hebben, 
werd alles weer op nul gezet omdat we enkele seconden te 
kort kwamen om de 24 uur rond te maken…’

waardoor de ford GT nr. 6 in de Gulfkleuren en de wit-
te Porsche 908 er nog een ultieme ronde van de waar-
heid bij mochten doen. wat ging er toen door je heen?
‘Heel wat. Maar de belangrijkste vraag die ik me stelde, 
was of ik voldoende brandstof had om de finish te halen! 
Er waren toen heel wat dingen die ik in de gaten moest 
houden. Mijn eerste zekerheid was dat ik om te winnen de 
leiding moest hebben aan het einde van de rechte lijn van 
Hunaudières. Want de passage van Maison Blanche tot 
aan de finish was in mijn voordeel. De race werd beslist op 
details. Op zeker ogenblik, in het midden van de rechte lijn, 
heb ik sterk vertraagd en zette ik mijn rechterknipperlicht 
aan. Ik hoopte hem te laten denken dat ik problemen had. Ik 
weet dat ik toen voor verwarring heb gezorgd in zijn geest, 
want hij kwam trager door dan had gemoeten. Dat was de 
fout die hij niet had mogen maken.’

een beginnersfout, terwijl hij 41 jaar oud was en mis-
schien wel de meest ervaren piloot van de twee.
‘Hans Herrmann is een briljante piloot en een grote meneer. 

Ik vind het dan ook bijzonder spijtig dat men hem al die 
jaren brandmerkt als de grote verliezer van dat memora-
bele duel. Maar ik blijf ervan overtuigd dat Porsche de fout 
maakte om ervaring boven jeugd te kiezen. Als zij voor de 
laatste stint het stuur aan Gérard Larrousse hadden gege-
ven, zou dit verhaal wellicht anders zijn afgelopen.’

maar nu onthoudt de geschiedenis dat Jacky ickx win-
naar werd van deze historische race nadat hij rustig 
naar zijn auto was gewandeld en de tijd nam om zich 
goed in te riemen.
‘Het is duidelijk dat dit verhaal een totaal andere diepgang 
zou hebben als ik de wedstrijd niet zou hebben gewonnen. 
Als ik tweede was geweest, was ik gewoon iemand geweest 
die een race met 120m verschil had verloren omdat ik dacht 
“de slimme” te moeten uithangen! Men zegt vaak: wie niet 
waagt, niet wint. Dat klopt ook. Want waarom blijft de 24 
uur van Le Mans zo tot de verbeelding spreken? Omdat die 
race nooit helemaal gewonnen of verloren is. Die keer werd 
de koers met brio gewonnen. Het was spannend en het ver-
schil aan de streep is het kleinste uit de geschiedenis.’

Met dank aan
Art Technic Modélisme

Rue de Namur 91
1300 Waver

‘Als ik tweede was geweest, 
was ik gewoon iemand 

geweest die een race met 
120m verschil had verloren 
omdat ik dacht “de slimme” 

te moeten uithangen!’

Jacky Ickx 
ontvangt ons bij 

hem thuis en 
brengt elk detail 

van die historische 
race in herinnering.

Een glunderende 
Jacky Ickx naast 
zijn ploeggenoot 
Jackie Oliver.

De KPMG Flex Reward tool 
is de snelste manier naar 
een mobiltiteitsaanbod op 
maat van uw werknemers. 

Ontdek hoe ook u het verschil 
kan maken op:
www.cafetariaplan.com 
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Rethink 
Mobility
Het verschil maken met 
mobiliteit op maat? 
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In Tanzania, het land van de 
oneindige schoonheid, laat 
de safari zich niet vertellen, 
maar beleven. We gingen op 
verkenning met onze partner 
Eagle Travel, voor een emotionele 
reis die men minimaal één keer in 
zijn leven gemaakt moet hebben!

Door Michel Thibaut

Van het Manyara Park tot het Tarangire Park, met 
onderweg de Serengeti: Tanzania nodigt u uit 
voor een unieke kennismaking in het hart van het 
wildlife. Klein of groot: na een reis als deze keer je 

als een ander mens terug, want de beelden en de ervaringen 
zijn gewoonweg onvergetelijk. En: bent u klaar voor de hitte, 
de unieke belevenissen en de opwinding van Afrika? Welkom 
in het decor van ‘The Lion King’!
Uitgestrekte savannes met grassen, pistes in dieprode aarde, 
een hemel van een onpeilbare schoonheid en vooral: dieren. 
Want Tanzania is hun favoriete speelterrein. Het land heeft 
enkele van de mooiste reservaten op het Afrikaanse vasteland. 
Deze liggen stuk voor stuk op 1800m hoogte en meer, op hoge 
plateaus die palen aan de riftvallei De Grote Slenk. De zon gaat 
hier elke dag op hetzelfde tijdstip op en onder. Een ideale wek-
ker dus om op verkenning te gaan. Magische momenten.

wonderlijk  avontuur! 
sAfARI
    in tanzania:

Ogen te kort!
Tanzania, een gigantisch territorium van ongeveer een 
miljoen vierkante kilometer, is de enige regio ter wereld 
– samen met Kenia – waar giraffen, neushoorns en hun col-
lega’s uit de savanne vrij rondlopen en niet in natuurreserva-
ten zijn opgesloten. Dit land is niet alleen van een oneindige 
natuurlijke schoonheid; het is ook een land van records! Zo 
heeft het de hoogste top in Afrika (Kilimanjaro), het grootste 
dierenrijk (meer dan 120 rassen van grote zoogdieren), de 
grootste territoria voorbehouden aan de bescherming van de 
fauna, de grootste meren (Victoria, Tanganyika, Nyasa), ▼
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een kustlijn bij de Indische Oce-
aan, wondermooie eilanden (Mafia, 
Zanzibar, Pemba)… Bereid u dus voor 
op een souveniralbum waarbij u zich 
nietig gaat voelen.
Tijdens de reis stapelt de bezoeker de 
zintuigelijke ervaringen op en weet 
hij niet waar eerst te kijken. Zoals bij 
het beeld van enorme horden gnoes 
en zebra’s die de Mara-rivier over-
steken. Of bij de grootste kuddes oli-
fanten ter wereld die samentroepen 
in het Tarangire Park. Hij beklimt de 
actieve vulkaan Oldonyo Lengai en 
luncht als was hij de koning van de 
jungle. Sterker nog: hij vergezelt de 
Hadza – een volk van jagers-plukkers 
– op hun jacht met boog en pijlen 
onder de oksel. Of gaat samen met 
jonge Masai-krijgers sporen zoeken.

Decors van 
‘The Lion King’
Om die gigantische migratie te vol-
gen, de schitterende zonsopgang in 
de bush te beleven, van die unieke 

hemelen te genieten, de Masai en 
de bushmen te ontmoeten, heb je 
natuurlijk een aantal uitvalsbasissen 
nodig. Het Tarangire National Park, 
een van de meest ongerepte, wordt 
doorkruist door de Tarangire River 
die nooit volledig droog staat. Op de 
oevers is het dan ook een komen en 
gaan van olifanten (zeer talrijk in het 
park), vervolgens buffels, zebra’s, 
gnoes en uiteindelijk ook antilopen. 
Een verbazend ritueel!
De krater van de Ngorongoro is een 
echte tuin van Eden en Unesco-werel-
derfgoed. Dit internationaal natuur-
reservaat van de biosfeer valt op 
door zijn vele groen en zijn prachtige 
acacia’s. Het is het heiligdom van een 
onvoorstelbaar groot aantal dieren die 
er de natuurlijke bescherming opzoe-
ken en het immer voorradige water. 
Zebra’s, hyena’s, gnoes, antilopen, 
nijlpaarden, flamingo’s leven er samen 
met de beroemde Big Five (olifant, 
neushoorn, leeuw, buffel, luipaard) 
en laten zich vrij kort benaderen. Het 

 Na heel wat eenzame uren: de ontmoeting met een noma-
denherder en met zijn kudde die verloren lijkt te lopen in de 
uitgestrektheid.

 Het delen van de emoties van de dag bij een goed glas wijn onder 
een fonkelende sterrenhemel: zo helder en tegelijk zo duister… 

 een 360°-selfie in het hart van de Ngorongoro-krater. De 
perfecte hallucinatie!

 De manen van een leeuw die plots uit het hoge gras opduikt 
en het geweldige gevoel iets unieks te hebben ervaren.

De nacht is nog volop aan de gang 
wanneer de ballon al volloopt met 
hete lucht. Daarna verheft de gon-
del zich in de lucht en overvliegt hij 
de savanne: soms maar een tiental 

sommige plekken halen hun authenticiteit 
uit het decor dat nooit verandert. Zoals in 
mara River Post. Dat opende onlangs en het 
had een perfecte setting kunnen zijn voor 
de liefdesverhalen van karen blixen. op een 
heuvel die uitkijkt over de mara River, in het 
noorden van de serengeti, zijn de acht ten-
ten de ideale locatie om Grote Trek te bekij-
ken: wanneer miljoenen dieren tussen juni 
en oktober de rivier proberen over te steken 
zonder ten prooi te vallen aan de krokodillen. 
bijzonder aangenaam ook is de luxe in elke 
tent. Niet alleen elektrische stopcontacten 
en warme douches, maar ook een unieke 
gastronomie. Deze lodge verdient dan ook 
het predicaat ‘excellent’.

kan er soms druk zijn, maar de site 
is een must, want adembenemend. 
Ook de velden van de Serengeti zijn 
Unesco-werelderfgoed. Elk jaar zijn 
zij het toneel van de grote migratie 
van de graseters en dat zorgt voor 
een van de meest natuurlijke en bui-
tengewone schouwspelen ter wereld. 
Maar ook de rest van het jaar is het 
park uniek door zijn vele verschillen-
de decors. Ook hier zorgt de fauna 
voor een verrassend spektakel. 
Het Manyara National Park is een van 
de kleinste van Tanzania. In dit park 
dat in het westen door de spectacu-
laire helling van de Riftvallei wordt 

afgeboord en in het oosten door het 
alkalisch water van Lake Manyara, 
lijkt het alsof de pelikanen, de ibissen 
en de flamingo’s met hun vliegkun-
sten een andere dimensie betreden.

‘Hakuna matata’
Tanzania is een land met duizend 
facetten en laat zich op verschil-
lende manieren beleven. Elke reis 
is weer anders en elk seizoen heeft 
zijn voordelen. Maar het is telkens 
opnieuw genieten in de decors die 
zo uit ‘The Lion King’ lijken te komen. 
Links en rechts dieren. Overdag, ’s 
nachts, rond de lodge of een tenten-

kamp: zij zijn overal. Brullend, drin-
kend, jagend… soms zelfs tot vlakbij 
uw kamer. Als ze de stilte schenden, 
zijn het niet hun kreten die u wakker 
houden, maar de opwinding… Hoe 
slaap je als het leven zo dichtbij is? 
‘Hakuna matata’: we zullen slapen als 
we dood zijn!
De specialisten van Eagle Travel ken-
nen elk hoekje van het land en bie-
den reizen op maat aan, met daarbij 
natuurlijk ook de ideale adressen 
om te logeren en goede gidsen die 
al uw wensen kunnen vervullen. Een 
absolute aanrader. Tenslotte leven 
we maar één keer!

De ultieme plek: 
MARA RIVeR pOst

Het ultieme moment:
      bAllOnsAfARI!

▼

puur
     GelUK

meter boven een troep olifanten. 
De tijd staat stil. Na twee uur vlie-
gen volgt de landing in de vroege 
ochtend en wordt ontbeten in de 
schaduw van een acacia.
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Ideale periode:
Tanzania heeft een tropisch klimaat. 
Daarom genieten de periodes van 
juni tot oktober en van december tot 
maart de voorkeur.

Hoe verplaatst men zich?
De jeep is hét ideale transportmid-
del om de parken te verkennen. Deze 
voertuigen zijn perfect uitgerust voor 

Het spektakel is van een zeldzame schoonheid. vanaf juli 
start het droge seizoen en wordt het gras in de serengeti 
schaars. Dat is het begin van de grote trek van de gnoes. 
De kudden steken de Grumeti River over naar de groene 

weiden van kenia, maar dat is een levensgevaarlijke onder-
neming. in de rivier liggen de krokodillen op de loer en aan 
de overkant wachten leeuwen en andere roofdieren. Dit 
fenomeen heet 'crossing' en het is een uniek schouwspel.

de safari. U kunt natuurlijk ook voor 
een safari te voet kiezen of voor een 
ballonvlucht…

Voor hoelang?
De safari is een ervaring, een avon-
tuur dat voor iedereen toegankelijk 
is, maar dat men intensief beleeft 
en losstaat van de tijd. Voorzie mini-
maal een week safari om een zekere 

waarom behoren de safari’s in Tanzania 
tot de mooiste ter wereld?
‘Omdat ze 100% authentiek zijn. De dieren leven in totale 
vrijheid en verplaatsen zich volgens de migratie. Zij leven 
dus niet in natuurreservaten, zoals dat het geval in andere 
Afrikaanse landen.’

wat is de ideale duur om volop
van een dergelijke reis te genieten?
‘Een week is voldoende om een optimaal ‘out of Africa’-
gevoel te genereren. Wij bouwen het programma op in func-
tie van de migratie zodat wij al onze reizigers de kans geven 
om maximaal van de fauna te genieten terwijl ze zich van 

Noord naar Zuid verplaatsen. De duur van het verblijf in de 
kampen/lodges varieert in functie van het bezochte park 
en reikt van één tot maximaal drie nachten.’

welke plekken mag men onder geen beding overslaan?
‘Een volledige kennismaking met de parken in Noord-
Tanzania voert naar het Tarangire NP, het Manyara NP, de 
Ngorongoro Conservation Area en de Ngorongoro Crater, 
het Serengeti NP en de Grumeti Area. Het Serengeti Natio-
nal Park is het grootste en blijft een must. De Ngorongoro-
krater, met het zicht vanaf de top en daarna de afdaling 
en de safari in het hart van deze gigantische komvormige 
krater, is simpelweg onvergetelijk.’

DRIe VRAGen AAn OnZe expeRte VAléRIe bAstIn,
travel Designer en specialist tanzania bij eagle travel

Safari
dynamiek in uw reis te behouden… 
Verleng daarna uw reis met enkele 
dagen, bijvoorbeeld in Zanzibar.

Jet lag?
Tanzania is GMT+3. Dat betekent 1 
uur verschil in de zomer en 2 uur in 
de winter. Dit kleine tijdverschil is 
een echt voordeel van Afrikaanse 
reizen.

GebRUIKsAAnWIJZInG

▼
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EAGLE TRAVEL
Terhulpensesteenweg 192, 1170 Brussel

www.eagletravel.be
info@eagletravel.be
Tel.: 02 672 02 52

iNfo & ReseRvATies:

Wees niet bang voor de safari te 
voet! Samen met een ‘Ranger’ gaat 
u dieren opzoeken en uw hart gaat 
geweldig te keer bij het idee dat er 
vanachter een bosje plots een olifant 
of een leeuw kan opduiken…

Trakteer uzelf op de ervaring van een 
mobiel kamp en keer zo terug naar 
de sfeer van de eerste ontdekkings-
reizigers uit de 19e eeuw die, na een 
dag in de bush, terugkeerden naar 
hun stijlvolle kampeerfaciliteiten.

Rond uw verblijf in het Noorden af in 
Grumeti en keer met een vliegtuigje 
terug in plaats van met de auto tot 
Arusha. Zo beleeft u de safari ook uit 
de lucht. Onvergetelijk!

En vergeet vooral uw zaklamp niet – 
idealiter een voorhoofdlamp – want 
die is praktisch om uw tent terug te 
vinden of in uw gids te lezen.

enKele tIps VAn…

Members OnlyMembers Only

THE BEST OF  
TANZANIA 
INTO THE -XTRA- WILD 
 

In het fantastische Tanzania beleeft u een aaneenschakeling van hoogtepunten:  

klim tot op de hoogste top van Afrika, de Kilimanjaro, bezoek ruime reservaten 

gewijd aan het beschermen van een zeer verscheiden en groots dierenrijk met  

meer dan 120 grote zoogdieren. Al dit en meer kunt u ontdekken op onze SAFARI, 

te midden van de wilde dieren en uitgestrekte natuur. Al vanaf dag één vertrekt u op 

avontuur, want in het Tarangire National Park vindt u de hoogste concentraties 

olifanten ter wereld, dus komt u er ongetwijfeld een tegen. De volgende dag gaat u 

naar een van de bekendste dierenreservaten ter wereld, waar u op pad gaat met 

Masai krijgers in de Ngorongoro krater. Vervolgens trekt u door de uitgestrekte 

vlaktes van de Serengeti, gewiegd door de melodie van de savane. Deze exclusieve 

Tanzaniareis loopt ten einde met een bezoek van het reservaat van Grumeti, waar 

zowel een nachtsafari als een wandelsafari op het programma staan.

UW MEMBERS ONLY PACK 
 

f Toegang tot de lounge in de luchthaven van Zaventem  
f Unieke lodges en tentenkampen, vol charme en gegarandeerde  

authentieke “Out of Africa” sfeer  
f Romantisch en besloten diner bij kaarslicht in Olduvai  
f Avondwandeling bij zonsondergang met de Masai   
f Wandelsafari en nachtsafari met een elektrische 4x4 naar Grumeti  
f “Bush breakfast” aan de oevers van de Grumeti rivier  
f Privé chauffeur/gids  
f Heen- en terugvlucht van Ikoma naar Arusha: u vliegt over de parken die  

u bezocht tijdens de safari’s. Adembenemende uitzichten gegarandeerd!

ONZE PARTNER EAGLE TRAVEL  
Deze reis werd samengesteld door onze partner Eagle Travel en 

hun gespecialiseerde travel designers en reisbestemmingexperten.

Hebt u nog vragen? Bel ons op het nummer 02 672 02 52 of stuur een mail naar alacarte@eagletravel.be voor meer informatie. 

Gebruik de code #BESTOFTANZAMO2019 om te genieten van dit exclusief aanbod.

r RESERVEER NU  
Maak een safari van 7 dagen/ 6 nachten in Tanzania en verblijf in 
tentenkampen en mooie lodges. Vanaf € 3380/persoon.    
De prijs van deze reis omvat: de vluchten, overnachtingen, 
transfers, maaltijden, gidsen en chauffeurs.

BEST TRIPS
FOR 2019

TANZANIA

bestof-tanzanie-nl.qxp_Layout 1  14/03/2019  03:20  Page 1
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De eerste schok is visueel, want zowel overdag 
als ’s nachts is de skyline van Hongkong, die 
zich weerspiegelt in de Parelrivier of een stuk 
uit de hemel snijdt, een fascinerend spektakel. 

De tweede schok is culinair, want de Kantonese dimsums 
zijn pure kunst. Dat is niet alleen zo op de tafels van de 
tophotels in de wolkenkrabbers, maar ook in de kleine eet-
tentjes die zich tussen de buildings hebben gewrongen. En 
op de markten waar je werkelijk alles kan proeven.
Het in ‘districten’ opgedeelde Hongkong laat zich metho-
disch verkennen. Eens dit wijkenplan uitgestippeld, ademt u 
de lucht, de geuren en de anachronistische sfeer in van een 
megapool die op zoek lijkt naar zijn identiteit.

In het oosten
Hier liggen de roots van deze bijzondere administratieve 
regio. Dit zijn de grondvesten van de opiumoorlogen, de 
Japanse bezetting en de ‘Battle of Hong Kong’ vòòr de terug-
keer naar het soevereine China. De wijk Chai Wan met zijn 

diend. Tussen Central en de Mid Levels, de rijke residentiële 
wijk op de weg naar Victoria Peak, 552m boven het eiland, 
voert de Central Mid Escalator – met een hoogteverschil 

van 135m en een 800m lang rollend tapijt de langste ter 
wereld – naar de hippe en multiculturele wijken.
Beneden ligt Lan Kwai Fong met zijn artistieke scène 
en met de bars, schouwburgen en antiekzaken boven-
op elkaar. Hogerop is Soho met ateliers en galerijen. 
Ook hier wordt overal gegeten: zowel in de 
straat als in de snackbars en hippe res-
taurants. Om The Peak te bereiken, 
moet je door Hong Kong Park, een 
groene long tussen de buildings, 
en neem je vervolgens de steil-

ste kabelbaan ter wereld. Boven 
wacht een heerlijk uitzicht over 

Hongkong en Kowloon. 
Tenzij er mist is… Elke 
woensdag is de hippo-
droom van Happy Val-

verticale Victoriaanse en Renaissance-invloeden – en met 
indertijd de westerlingen in het noorden en de Chinezen 
in het zuiden – is een amalgaam van lofts, kunstenaars-
ateliers en tempels, met aangrenzende scholen voor de 
kansarmen. Op Hollywood Road, de eerste straatnaam die 
op de rots werd ingevoerd, verdringen de theebars elkaar. 
En dus ook de dimsums, want de populaire balletjes in de 
Chinese gastronomie gaan per traditie samen met de al 
even traditionele thee – de Yam’Tcha – die de hele dag door 
wordt gedronken. 

In het westen
Dit is de economische long van Hongkong. De wolkenkrab-
bers lijken ook aan te geven dat niets de duizelingwekkende 
opmars van de financiële sector kan stoppen. Loopbruggen 
voeren over de stadsautostrades heen en leiden van het 
ene gebouw naar het andere. We lopen door de wijk Sheung 
Wan met zijn traditionele shops waar je alle ingrediënten 
vindt voor de dimsums die overal in de stad worden opge-

HOnGKOnG
Weekend op de rots
Wat zou u zeggen van een weekendje Hongkong: de stad waar de 
winkels, de restaurants en de beurs nooit sluiten? Maak kennis met de 
overvloed aan dimsums, de theebars à volonté en de bekendste wijken 
van de ‘rots’.

        Door Béatrice Demol

ley, die in het hart van de chique wijk 
Causeway Bay is gelegen, vaste prik 
voor de expats en de ‘rich and famous’ 
van de rots. Twee straten verderop, voor 
de tempel van Tin Hau, worden beeldjes 
van de plaatselijke godin verkocht. 
Zij beschermt vissers en zeelui, en 
naar verluidt ook de gokkers op 

de paardenkoersen…

In het 
noorden
Op de noor-
delijke oever 
van het eiland 
doorkruisen 
de ding ding 
de stad van 

oost naar west. 
Deze dubbeldek-

De grootste en mooiste 
skyline ter wereld.

De reusachtige 
Boeddha van Lantau: 

een trekpleister 
voor spirituele en 

toeristische pelgrims. 

Oud naast nieuw: 
ook dat is Hongkong.66
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ker trams zijn niet alleen een attractie op zich, maar ook 
een bijzonder populair vervoermiddel met zo’n 250.000 
passagiers per jaar. Betalen gebeurt met enkele munten in 
een kartonnen doos. De stopplaatsen zijn legio: kantoren, 
grote bedrijven, een van de ontelbare Taoïstische en Boed-
dhistische tempels. Tegen 8 km/uur en achter het raam 
van de voorste bank op de verdieping ontvouwt zich het 
stadsleven voor je neus.

In het zuiden
Afspraak in het vrijetijdsdistrict voor wie het strand van 
Repulse Bay wil opzoeken, uitgaan, de beste zeevruchten 
wil degusteren in Aberdeen Harbour of een wandeling wil 
maken op het vulkanische schiereiland Sai Kung. In Tai O, 
het dorp op het water met de Tankas-vissers, ontvangen 
enkele bouwsels op palen met ingerichte terrassen zowel 
de backpackers als de rijke jeugd. Je kan het drijvende dorp 
doorkruisen met een sampan, maar de beste blik op deze 
bijzondere levensstijl krijg je toch te voet.

In Kowloon: op het vasteland
Deze oude versterkte stad op het vasteland en een Chinese 
enclave in koloniale tijden biedt het mooiste zicht op Victo-
ria Harbour en het futuristische silhouet van de Skyline. Als 
u ’s avonds niet op een jonk zit die over de Parelrivier voert, 
kunt u wandelen op de Tsim Sha Tsui East Promenade. 
Daar ervaart u het klank- en lichtspel van de buildings op 
Central waarna de Star Ferry u terugbrengt naar het eiland. 
De Night Market van Monkok, de drukste plek in deze regio 
waar letterlijk alles – groot en klein – op elkaar gepropt zit, 
is tekenend voor de stadsdrukte van Hongkong. Met het 
park van Kowloon als zijn zen-tegenhanger. 
In Kowloon vindt u ook het mythische Tim Ho Wan. Dit 
goedkoopste sterrenrestaurant ter wereld zit als het ware 
geklemd tussen twee onbeduidende winkels in het Olympic 
City Center en is meer bekend voor zijn reputatie dan voor 
zijn keuken – excellent, maar daarom niet uitmuntender dan 
vele andere. Je moet er lang aanschuiven, maar de service 
is snel. Alles is Kantonees en er worden enkel water en 
sodadranken geschonken. De sfeer? Jonge mensen die blij 
zijn dat ze Michelin eten en gehaaste personeelsleden die 
de tafels afruimen. Wat dit goedkoopste sterrenrestaurant 

niet belet om zijn concept ook naar de rest van de 
wereld uit te voeren…

ReIsWIJZeR
Een reis naar Hongkong staat voor een twee-in-één: het eiland 
Hongkong en het schiereiland Kowloon. Deze ‘parfumhaven’ 
en ideale stop-over op de Aziatische routes is ook een 
ideale citytrip. Het tijdverschil bedraagt 7 uur. Een visum 
is niet nodig, tenzij u verder reist naar het Chinese vas-
teland. ‘Hong Kong en quelques jours’ van Lonely Planet 
(lonelyplanet.fr) is bijzonder nuttig en de waterbestendige 
en kreukvrije Crumpled city Map is een ronduit onmisbaar 
accessoire (palomarweb.com). Wie van mooie en lekkere 
dingen houdt, logeert in het Kerry Hotel (shangri-la.com/
hongkong/kerry/) op het eiland van Hongkong (het mooiste 
zicht) of in het very design The Mira (themirahotel.com) in 
Kowloon (beste ligging). Hun absoluut perfecte keuken is 
het resultaat van de opeenvolging van sterrenchefs die deze 
kunst naar de top hebben gedreven.

© Foto's: Movi Press/Eeman

De gastronomische 
dimsums van het 

Kerry Hotel...

... en die van de sterrentafel 
Tim Ho Wan.

Kom uitgerust aan op de golfcourt dankzij onze comfortable leren Business Class stoelen. 
Ondertussen blij  u op de hoogte van het laatste golfnieuws dankzij live sport op uw persoonlijke
23-inch HD TV. Ervaar een nieuw niveau van comfort.

EMIRATES BUSINESS

NIETSNIETSNIETS
komt in de buurt
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De Golf de Marseille-La Salette 
ligt in de heuvels rond de 
gelijknamige stad en op amper 
10 minuten van de Vieux-Port. 
Puur genot!

Door Miguel Tasso 

De 19e hole
De Golf de Marseille-La Salette is bijzonder van hole 1 
tot hole 18 en dat geldt voor spelers van alle niveaus. 
‘Deze club opent het hele jaar en dankzij het Provençaalse 
klimaat hebben we hier geen wintergreens nodig. Wij heb-
ben zo’n 400 leden, maar krijgen natuurlijk ook heel wat 
bezoekers over de vloer. Daarbij ook heel wat Belgen die 
dankzij de keten Open Golf Club van voordelige tarieven 
kunnen genieten.’
Dit is inderdaad een mooie gelegenheid om het swing-
plezier te combineren met een uitstap in Marseille: de 
hoofdstad van het Zuiden en een epicurische bestemming 
bij uitstek!
Zoals het hoort, wordt ook de cultus van de 19e hole hier 
mooi in stand gehouden. Na de inspanning, de ontspan-
ning! Het 1700 m2 grote clubhouse, dat in een volledig 
gerenoveerde Provençaalse bastide is ondergebracht, 
heeft alles om elke dorst te lessen en elke honger te 
stillen. In het gezellig restaurant ligt het accent op de 
terroirkeuken. Het ruime aanbod wordt afgerond met 

Swingen

een zwembad, prachtige vestiaires en seminariezalen.  
Tegelijk behoort de lokale Ecole de Golf tot de meest 
gerenommeerde van Frankrijk. Het leerlingenbestand telt 
meer dan 260 kinderen die zich na schooltijd of tijdens de 
vakantie in het golfen komen bekwamen.
Ja: Marseille-La Salette is duidelijk een adres om op birdies 
te jagen. En vanuit Marseille kan de golfer natuurlijk heel 
wat andere bestemmingen programmeren in deze prachtige 
Provençaalse regio. Zo zijn ook de holes in Sainte-Baume, 
Barbaroux, Servanes en Pont Royal – clubs die eveneens tot 
Open Golf Club behoren – een uitstekende keuze.

www.oPeNGolfclub.com

Weinig grote steden hebben een 
golfbaan in de onmiddellijke 

omgeving. De Golf de Marseille-
La Salette is een van hen.

G
olfbanen die uitkijken over grootsteden zijn 
zeldzaam en dat maakt de Golf Marseille-La 
Salette, die intra muros de grote havenstad 
ligt, extra bijzonder. ‘De club opende in 1989 

en werd, met steun van de Stad, gebouwd op landerijen 
die aan een lokale ondernemer toebehoorden. Michel 
Gayon tekende de 18 holes uit op 70 ha. Hij liet zich  
inspireren door de geaccidenteerde topografie en dat 
was goed gezien van deze Franse architect. In 2015 werd 
de keten Open Golf Club eigenaar en beheerder van het 
volledige domein’, aldus Daniel Scaravonati, directeur 
van deze golf met een uitgesproken Provençaalse sfeer.

Droomdecor
La Salette ligt in het 11e arrondissement van Marseille en 
op de heuvels van Treille. De holes kijken uit op het Massif 
du Garlaban: jarenlang een inspiratiebron voor de beroem-
de Franse schrijver Marcel Pagnol. ‘De baan speelt niet 
lang: het is een par 70 van 5400m. Maar ook de betere 
spelers moeten er werken voor hun goede score. Dat zien 

we aan de uitslagen van de vele competities die wij hier ont-
vangen. Voor een mooie kaart moet je alle slagen beheersen 
en verstandig spelen’, aldus nog Daniel Scaravonati.
Het parcours is inderdaad een subtiele mix van techniek 
en strategie, want er liggen heel wat hindernissen en val-
strikken. Maar wat is het heerlijk swingen in deze kwali-
teitsomgeving te midden van eeuwenoude eiken, olijfbo-
men, sparren, amandelbomen en een beschermde fauna. 
Dat alles op amper 10 minuten rijden van de oude haven. 
Heel wat holes bieden schitterende panorama’s naar de 
stad toe of naar de zee. Gewoonweg magisch. 
Dit parcours is ook speciaal omdat de laatste hole een 
par-3 is: 153m in dalende lijn richting clubhouse. Er wordt 
de spelers trouwens vriendelijk aangeraden om twee clubs 
minder te nemen, zodat zij hun bal niet op het clubterras 
katapulteren! ‘Het neemt niet weg dat hole 5 nog meer 
tot de verbeelding spreekt. Ook dat is een relatief korte 
par-3 (159m). Maar dit keer moet de golfer de bal over 
een stevige afgrond jagen om de green aan de overkant 
te bereiken. Zeer indrukwekkend!’ 

In Het lAnD VAn pAGnOl
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Voor heel wat kenners geldt Monte Rei als een van de mooiste banen van 
Europa. Een voorkeurbestemming, net als de Country Club eromheen.

Door Miguel Tasso

MOnte ReI:

S
inds het Zuid-Portugese Monte Rei in 2007 de 
deuren opende, stapelt het de internationale 
erkenningen op en brengt het alle golfharten in 
verrukking. De championship course, die door 

de grote Jack Nicklaus himself werd uitgetekend, heeft 
inderdaad alles om de meest veeleisende birdiejager te 
overtuigen. Spectaculair en zeer uitdagend in een schit-
terend natuurlijk kader. Een aparte ervaring waar je nooit 
genoeg van krijgt…
De Algarve is al jaren een favoriete golfbestemming. Net 
zoals de Costa del Sol is het een echte spot voor de ken-
ners, met heel wat gerenommeerde banen, zoals in de 

regio rond Vilamoura en Quinta do Lago. De Monte Rei 
Golf & Country Club ligt ietwat verderop richting Spaanse 
grens en daarom ietwat verdoken. Dat betekent zo’n 40 
minuten rijden vanaf de luchthaven van Faro, maar daar 
krijg je geen spijt van!
Monte Rei laat zich moeilijk beschrijven en moet men dus 
des te meer ervaren. De baan behoort tot de zeldzame 
clubs die je als speler nooit vergeet. Deze club heeft een 
eigen DNA en een bijzondere sfeer. Jack Nicklaus gebruik-
te duidelijk zijn mooiste potloden om dit meesterwerk – 
een echte prentbriefkaart – op papier te zetten. 

Echte uitdaging
Deze par 72 van 6567m (back tees) is zowel een techni-
sche als fysieke en tactische uitdaging. ‘De holes spelen 
lang en de valstrikken zijn legio: heel wat waterhindernis-
sen, enorme bunkers en golvende greens. Je moet er je 
drives netjes rechtdoor slaan, want anders wenkt de “out 
of bounds”’, aldus Nicolas Vendredi, een van de beste 
Belgische amateurs die het geluk had om Monte Rei afge-
lopen winter te bespelen. 
Maar moeilijk betekent niet dat je niet geniet. Integen-
deel. Door de vooruitgeschoven tees kunnen alle spelers 
de uitdaging op hun niveau aangaan. ‘De baan is van een 

the place to be!

ongelofelijke natuurlijke pracht en ligt in een majestueus 
groen kader. Elke hole is anders en staat helemaal los van 
zijn collega’s. Het lijkt wel alsof men los is van de wereld, 
in een oase van rust die is opgebouwd rond golf.’
Enkele holes zijn van een fenomenale schoonheid. ‘Het 
drieluik 13-14-15 is gewoonweg fantastisch; een wow-
beleving! De 13 is een par 4 van 400m die afloopt naar 
een groot meer. Wat een zicht vanaf de tee! De 14 is een 
par 3 met een enorme waterhindernis aan de rechterkant. 
En de 15 is een par 4 van 378m waar je rekening moet 
houden met het water op rechts en met een zeer sterk 
verdedigde green…’ ▼

Monte Rei: hier krijg je 
nooit genoeg van.

Jack Nicklaus: architect van 
een schitterend parcours.

Golf in zijn puurste vorm en in 
een idyllisch kader. Een unieke 
ervaring voor de golffan.
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De rest sluit daar op aan. Zo is de 18, die de spelers 
terugvoert naar het clubhouse, een schitterende en spec-
taculaire par 5 van 500m. Dit alles maakt Monte Rei tot 
een unieke golfervaring, zo’n beetje als Finca Cortesin 
en La Reserva in Andalousië. ‘Om goed te scoren, mag je 
nauwelijks fouten maken met je afslag. De approaches 
moeten zeer precies zijn en ook het korte spel moet hele-
maal kloppen. Het is een zeer veeleisende baan – vooral 
als het waait – en je krijgt er niks cadeau. Maar verder is 
het genieten: zowel golftechnisch als visueel.
‘Eerlijk waar: het is een van de prachtigste banen die ik al 
gespeeld heb’, aldus Nicolas Vendredi, in 2018 Belgisch 
kampioen Mid-Am. De greenfee (van 160 tot 220 euro 
naargelang het tijdstip en het seizoen) is navenant. Maar 
zoals bekend heeft liefde geen prijs…’

Uniek resort
Op Monte Rei zijn enkel buggy’s toegelaten. Zij versnellen 
de flights en de korte en vaak steile verbindingen tus-
sen de holes. Zodra u de toegangspoort passeert, staat 
de service tot uw dienst. Op de parking wordt u opge-
wacht door een assistent die de check-in verzorgt en u 
met de buggy naar de practice rijdt. Zelfde ritueel bij het 

afronden van hole 18. De clubs van alle spelers worden 
schoongemaakt en elke bezoeker krijgt een gepersonali-
seerde golftashanger mee. Monte Rei is een pure 5-ster-
renervaring, met perfectie op alles niveaus. Zo ook in de 
oefeninfrastructuren (practice, putting green,…), de Golf 
Academy (met gerenommeerde lesgevers), het clubhouse, 
de kleedkamers.
De Monte Rei Golf & Country Club is trouwens een bestem-
ming op zich. De golfbaan ligt namelijk binnen een luxere-
sort. Gasten kunnen er dan ook verblijven in de prachtige 
villa’s naast de golfbaan en er desgewenst van de hotel-
service genieten. Die golf-logiespakketten zijn trouwens 
zeer interessant.
Gastronomische restaurants, een wijnkelder met oenolo-
gische parels, zwembaden, tennisbanen, gym, wellness, 
conciërgerie: wie van het leven wil genieten, komt hier 
perfect aan zijn trekken. Ook de excursiemogelijkheden 
zijn legio, want de Atlantische Oceaan ligt op amper enke-
le minuten rijden.
Monte Rei is een uniek adres en dit in alle betekenissen 
van het woord. Er komt binnenkort trouwens een twee-
de 18 holes bij, die eveneens de handtekening van Jack 
Nicklaus zal dragen, alsook een boetiekhotel met spa.

Gigantische bunkers en greens 
met verschillende niveaus: 

typisch Jack Nicklaus.

Pro’s als 
lesgevers.

Lunch onder de zon.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be

WORK DONE WELL
Perfectie is een instelling
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De Villa La Massa, een lid van de ‘Leading Hotels of the World’, 
symboliseert de Italiaanse dolce vita als geen ander.

Met golf daar bovenop!

Door Miguel Tasso

Zodra de lente weer in de lucht zit, ademt Toscane 
een unieke sfeer uit. De regio is een pure uitno-
diging tot genieten. Cultuur, kunst, gastronomie, 
oenologie, farniente: hier komen epicuristen – van 

welke strekking ook – niets te kort. Zij hebben trouwens 
keuze genoeg, want er is Firenze, Siena, Pisa… met enkele 
van de mooiste musea en kerken ter wereld, steegjes met 
een middeleeuwse charme, fabelachtig mooie tuinen, het 
glaasje chianti op het zonovergoten terras... Toscane is 
zo veelzijdig en fascinerend dat het zich amper in woor-
den laat vatten. Het is een permanente mix van kleuren 
en sferen, van licht en donker. Het is een hymne aan de 
schoonheid waar men nooit genoeg van krijgt.

Toscaanse dolce vita
Waarom zou men de magie van deze regio niet komen opsnui-
ven in een plekje dat zich onderscheidt van alle andere, zoals 

lA MAssA:
een oase van rust. Levenskunst in alle toonaarden zonder 
één valse noot. Hier voelt men zich meteen thuis. En wat 
een (t)huis!
Het gastronomisch restaurant kiest voor een Italiaanse tra-
ditiekeuken met een Chef die zijn kaart graag opbouwt rond 
de producten uit de moestuin. Ook in de kelder, waar meer 
dan 400 erkende cru’s een onderkomen vinden, komen de 
regionale wijndomeinen mooi aan bod. De nieuwe Arnos 
Spa biedt een gamma verzorgingen en massages aan op 
basis van de producten van de Officina Famaceutica di 
Santa Maria Novella. De tuin met de irissen, het terras en 
het zwembad maken het plaatje helemaal af.

Ook de swing is op de afspraak
In deze bucolische omgeving die uitnodigt tot een wande-
ling te voet of te paard, wordt ook de golfer niet vergeten. 
Toscane heeft heel wat mooie banen waar de golfliefhebber 
zijn dorst naar birdies kan lessen. 
De Golf d’Ugolino ligt op 8 km van La Massa en is een van 
de meest gerenommeerde in de regio rond Firenze. Deze 
club werd in 1934 opgericht en was gastheer voor tal van 
internationale toernooien, waarbij een memorabele Italian 
Open in 1983. De titel werd er beslecht in een geweldige 
play-off met drie: Severiano Ballesteros, Ken Brown en 
Bernhard Langer. Uiteindelijk won de Duitser.
Deze klassieke en zeer technische par 72 van om en bij 
de 6000m ligt tussen de wijngaarden en fruitbomen. De 
architecten Cecil Blandford en Peter Gammon lieten zich 
bij hun ontwerp leiden door de omgeving. Om een goede 
kaart te scoren, moet je hier slim en creatief te werk gaan, 
want de opdracht is niet min: behoorlijk smalle fairways, 
heel wat bunkers, golvende greens. Ugolino is een leden-
club die op weekdagen (behalve maandag) open is voor 
greenfeespelers.
Ook de Golf Club La Pavoniere, ietwat verderop en vlakbij 
de Thermen van Montecatini, verdient een bezoek. Deze 
open en strategische parkland met tal van waterhindernis-
sen draagt de handtekening van de grote Arnold Palmer: 
een referentie.
Tenslotte is er ook nog de Poggio dei Medici Golf Club. Deze 
baan ligt 25km ten noordoosten van Firenze en is ideaal om 
de agenda van de swingliefhebber te vervolledigen. Deze 
relatief lange en fysieke baan (par 73 van 6468m van de 
backtees) staat voor een moderne uitdaging. Het is duide-
lijk dat de architect Alvise Rossi zich bij de bouw in 1992 
door de normen van de USGA liet inspireren.
Verder hoeft het geen betoog dat in deze regio ook de cul-
tus van de 19e hole een echt ritueel is.
Meer op de website van de Leading Hotels of the World: 

               www.lHw.com

de magie vanFirenze

de Villa La Massa? Dit lid van de ‘Leading Hotels of the 
World’ symboliseert met volle teugen de Italiaanse dolce 
vita. Het verheft zich te midden van de Toscaanse natuur, 
als was het een schilderij uit de Renaissance.
Hier lijkt het alsof de tijd stilstaat. De Villa, die wordt 
omringd door bijna 9 ha tuinen, olijf- en citroenbomen, 
wekt de indruk in een andere wereld te liggen. Toch heeft de 
hotelshuttle amper 20 minuten nodig om de Ponte Vecchio 
in hartje Firenze te bereiken. En voor wie echt gehaast is, is 
er de private heliport…
Dit etablissement werd in de 16e eeuw gebouwd door een 
lid van de Medici-familie. Het bestaat uit drie klassieke 
roos- met okerkleurige villa’s die samen een 40-tal kamers 
en suites bevatten. De inrichting is authentiek Florentijns, 
met lokaal gefabriceerde baldakijnbedden en een vre-
dig uitzicht op de Arno, de rivier die Toscane doorkruist.  
De Villa La Massa is een echt romantisch schuiloord en 
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In het hart van het Toscaanse 
platteland, maar toch heel 

dicht bij Firenze.

Een charmevilla waar 
het heerlijk toeven is.

La Massa: leuke bestemming, 
ver van de stadsdrukte.

De Golf d’Ugolino 
behoort tot de 
Italiaanse top.



Het majestueuze en fascinerende Comomeer 
is van een zeldzame schoonheid. Al naarge-
lang de lichtinval uit de hemel is er keuze uit 
honderden schijnsels. Het lijkt wel alsof het 

diepe, speelse water zich permanent laat kleuren door het 
ballet van de wolken. Geen toeval dat deze plek altijd een 
favoriet is geweest bij kunstenaars en levensgenieters die 
de stadsdrukte willen ontvluchten.
Dit was de plek waar componist Franz Liszt zijn inspiratie 
kwam zoeken: ‘Wanneer ik me het verhaal inbeeld van twee 
gelukkige geliefden, plaats ik ze in gedachten op de oevers 
van het Comomeer.’ Ook Stendhal, die dol was op Italië, 
bezweek voor de charme: ‘Voor mijn hart bestaat er geen 
mooiere plek op deze wereld.’

In dit hoekje van Noord-Italië en op amper een uurtje van 
Milaan lijkt de tijd stil te staan. Met een omtrek van 170 km 
en een lengte van 46 km dwingt dit Lombardische meer niet 
alleen ontzag af, maar straalt het ook een unieke sereniteit 
uit. Dit beeld wordt geaccentueerd door de charmante en 
typische dorpjes langs de oevers. Het zijn de archetypes 
van het ‘vera Italia’ en van de levendige trattoria’s waar het 
altijd geurt naar pasta ‘al dente’ en chianti. 
Door de jaren heen zagen de heuvelflanken zich bebouwd 
met honderden villa’s. Sommige hiervan – Balbiannello in 
Lenno, Carlotta in Tremezzo, Melzi in Bellagio – zijn groots 
en historisch; tempels van elegantie uit vervlogen tijden. De 
eigenaars zijn vaak beroemdheden, maar zij zoeken vooral 
rust. Want hier is ook de discretie een levenskunst. Hier 

bent u lichtjaren verwijderd van de mondaine wereld en van 
de trendy vip-badplaatsen waar men alles doet om gezien 
te worden. Het lijkt soms wel dat de mensen uit deze streek 
niet eens weten dat een zekere George Clooney hier in 2002 
zijn intrek heeft genomen en hij de ambassadeur is van dit 
stukje paradijs dat ze tot in het verre Hollywood kennen.

De stempel van Urquiola
Het hotel Sereno Lago di Como ligt vlakbij het dorpje Torno en 
ontpopt zich tot een van de nieuwste en meest gerenommeer-
de trendy adressen in de regio. Door zijn modernisme en zijn 
verbluffend design onderscheidt dit lid van de ‘Leading Hotels 
of the World’ (www.lhw.com) zich duidelijk van de andere vijf-
sterrenetablissementen bij het meer. Door zijn ligging bij het 

water laat het zich enkel via kronkelwegen bereiken of – wat 
natuurlijk trendyer is – met de Riva. Zo ligt de aanlegsteiger 
slechts luttele meters verwijderd van de receptie. Het Lago di 
Como is het tweede hotel dat werd opgericht door Luis Con-
treras, de Spaanse eigenaar van de groep Sereno Hotels. Het 
eerste dateert uit 2005 en kijkt uit op de lagune van het eiland 
Saint-Barthélémy in de Franse Antillen. Dit etablissement ver-
bluft van a tot z. Het hoofdgebouw, dat letterlijk op het meer 
werd opgetrokken, is een grote kubus van steen, hout en glas. 
Van hieruit vertrekken twee verticale tuinen met meer dan 
2000 verschillende plantensoorten. Dit werkstuk draagt de 
handtekening van de Franse botanicus Patrick Blanc. Vooral 
in de lente, wanneer de rozelaars, de camelia’s en de rododen-
drons in bloei staan, is dit een magische plek.
De inrichting werd verzorgd door de Spaanse binnenhuisar-
chitecte Patricia Urquiola. Zij maakte optimaal gebruik van 
de lichtinval om in elke ruimte speelse effecten te creëren. 
Het resultaat is ronduit verbluffend. Urquiola gebruikte 
edele materialen, zoals Amerikaanse notelaar, leder, wol-
len stoffen, koper. Zij liet enorme ramen steken en kleedde 
de ruimtes aan met trendy meubilair (Kartell, Crinoline, 
Cassina,…). De met brons beklede zwevende trap die naar 
het restaurant voert, is dé blikvanger van dit ultra-chic en 
hypermodern interieur.

Overloopzwembad
De verblijven in het zeer trendy boetiekhotel Sereno Lago di 
Como zijn op mensenmaat. In totaal zijn er een 30-tal ruime 
suites: van 65 tot meer dan 200 m2 voor het penthouse 

Dit etablissement met het label ‘Leading Hotels of the World’ 
ligt aan de oevers van het Comomeer en is simpelweg magisch 
en verbluffend. Een plek waar je nooit genoeg van krijgt.

Door Miguel Tasso

▼seRenO lAGO DI cOMO:
verbluffend design

Een uniek hotel langs 
de boorden van het 

Comomeer; hier lijkt 
de tijd stil te staan.

Het hotelinterieur draagt de 
handtekening van Urquiola en 

kijkt uit op het Comomeer.

Wanneer het zwembad 
en het meer in elkaar 
lijken over te lopen.
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op dakhoogte. Alle kamers hebben grote ramen met 
zicht op het meer en met terrassen waar men in alle discre-
tie van het opwindend panorama kan genieten.
In deze oase van rust, in deze heruitgevonden prentbrief-
kaart van de farniente, wordt de gastronomie vanzelfspre-
kend niet vergeten. Sterrenchef Andrea Berton leidt het 
hotelrestaurant met de voor de hand liggende naam: Berton 
Al Lago. Op de creatieve kaart komen de mooiste streek-
producten aan bod en God weet hoeveel dat er zijn, en hoe 
heerlijk ze smaken!
Als de zon schijnt, kunnen de gasten genieten van het schit-
terende en 18m lange overloopzwembad dat is opgehangen 
boven het meer. Dit lijken wel de Malediven in de Indische 
Oceaan. In de hypermoderne spa, die onder de gewelven 
van het oorspronkelijke gebouw werd aangelegd, hanteert 
men een bijzondere verzorgingskaart met producten van 
het prestigieuze cosmeticamerk Valmont.
Verder zegt natuurlijk niemand neen tegen een tochtje met 
een Riva op het meer. Het hotel beschikt zelfs over een 
Vaporina del Lago. Ook deze chique waterlimousine draagt 
de handtekening van Urquiola.

Villa Pliniana
Ter afronding van het aanbod verhuurt Sereno Lago di Como 
ook de Villa Pliniana. Dit Italiaans paleis uit de 16e eeuw 
ligt op enkele honderden meters van het hotel en is ideaal 
voor festiviteiten, seminaries of een ultra-exclusief ver-
blijf. Het is zeer vlot bereikbaar via het water of zelfs met  
de helikopter.

De naam stamt van de Romeinse letterkundige en weten-
schapper Plinius de Oudere die zo’n 2000 jaar geleden als 
eerste melding maakte van de site. Daarna berichtten heel 
wat andere wetenschappers en intellectuelen, zoals Leo-
nardo da Vinci, over de Pliniana-bron die door een van de 
appartementen loopt en uitmondt in het meer.
Het was Graaf Giovanni Anguissola die de locatie bepaalde 
en in 1573 de Villa Pliniani liet bouwen. Door de eeuwen 
heen bezochten heel wat kunstenaars, wetenschapslui en 
monarchen, zoals Lord Byron en Napoleon, deze plek die 
bekend stond voor zijn uniek panorama.
De in 2016 volledig gerestaureerde Villa Pliniani en zijn 
tuinen kunnen integraal geprivatiseerd worden voor een 
verblijf op maat of voor een bijzonder evenement. Voor de 
inrichting van de binnenruimtes werd opnieuw een beroep 
gedaan op Patricia Urquiola. 
Deze fantastische eigendom beschikt momenteel over 18 
luxueuze kamers die over vier villa’s worden verdeeld en 
plaats bieden aan een 40-tal gasten. Twee vergaderzalen, 
een eetzaal, een keuken (uitgerust voor traiteurdiensten), 
een ontvangsthal, een biljartkamer, een verwarmd zwem-
bad, een spa, een hammam, Schotse douches, een sauna, 
een jacuzzi, twee balzalen en vooral 7 ha aan tuinen met 
een fabelachtig uitzicht op het meer vervolledigen het aan-
bod en laten toe om evenementen te organiseren voor meer 
dan 500 gasten. Zo werd in Villa Pliniana het huwelijksfeest 
gehouden van de miljardair Daniel Ek (‘Mister Spotify’). 
Enkele van de eregasten? Chris Rock, Mark Zuckerberg, 
Bruno Mars…

In een Riva oogt 
het nog mooier!

Op de achtergrond 
de Villa Pliniana.

Trappen met een 
wonderlijk design: 
magisch!

www.sterea.be - +32 2 313 33 33 - info@sterea.be

 1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

Exclusive penthouses nearby the golf.

Living nearby Sterrebeek’s golf
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Het ultramodern oefencentrum The Campus in Quinta do Lago 
(Algarve) wil uitgroeien tot een referentie in alle sporten. Gesprek 
met Thierry Verhulst: zijn ambassadeur voor België.

Door Miguel Tasso

Het nieuwe oefencentrum ‘The Campus’, dat 
in Quinta do Lago (Algarve) wordt gebouwd, 
heeft alles om uit te groeien tot ‘the place to 
be’ voor oefenstages (elites en amateurs) en 

sportgerichte seminaries. ‘Het is een fantastische locatie 
met anderhalf voetbalveld in GrassMaster (hybride gras 
van de laatste generatie), een aquatisch centrum, ten-
nis- en padelcourts en een clubhouse dat uniek is in zijn 
soort met zwembad, sauna, fitness, wellness, gymnasium, 
massageruimtes, restaurants en zelfs een kleedkamer die 
terugvoert naar het mythische Wembleystadion’, aldus 
Thierry Verhulst, een bekende naam in de Belgische 
sportwereld en ambassadeur van Quinta do Lago voor  
The Campus.
Door zijn ligging in het zuiden van Portugal vlakbij de Atlan-
tische Oceaan is de Algarve het hele jaar door een droom-

bestemming qua weer. De winters zijn zacht en de zomers 
niet te heet dankzij de zeebries. En Quinta do Lago, dat op 
een kwartiertje van de luchthaven van Faro is gelegen, is 
een goed beveiligde oase van rust waar het heerlijk is om 
de koffers neer te zetten en te ontspannen.
Deze hippe badplaats, die een beetje aan het Zoute doet 
denken, was al zeer goed ingeburgerd bij de golfers – niet 
in het minst door zijn triptiek van golfbanen (Quinta Nord, 
Quinta Sud en Naranjal). Er zijn ook heel wat luxehotels en 
gastronomische restaurants. Met The Campus, echt een 
oefencentrum van de 21e eeuw, breidt het zijn sportief regis-
ter verder uit. ‘Wij kunnen de meeste wensen invullen en dat 
over alle sportdisciplines heen. Grote voetbalclubs zullen, 
per definitie, de voorkeurklanten zijn, maar we werken op 
maat en in functie van de aanvragen. Zo kunnen we bijvoor-
beeld ook bedrijven ontvangen voor incentives…’ ■

tHe cAMpUs
sport in z’n zuiverste vorm

ROYAL 
WATERLOO 
GOLF CLUB
Friday 14 June 2019

 Teams of 2 players 
 4 ball better-ball  

stableford

Information and registration  :  Golfstar Europe  -  Tel. + 32 475 33 05 44    
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com

ART 22 GALLERY  -  LOUIS WIDMER  -  MONTE REI GOLF  -  NEUHAUS  -  SEGAFREDO ZANETTI  -  VELU VINS
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GOlf DU cHâteAU 
De lA bAWette

Klaar voor de toekomst
Golf du Château de la Bawette viert dit jaar zijn 31e verjaardag

en heeft daarvoor heel wat projecten klaarstaan.

Door Miguel Tasso

Golf du Château de la Bawette ligt vlakbij Waver 
en strekt zich uit over een magische omge-
ving: om en bij 70ha tussen valleien en bos-
sen, eeuwenoude bomen, beekjes en vijvers. 

De club werd officieel ingehuldigd op 6 juni 1988 en in die 
tijd hadden de golfers er keuze uit 27 holes: de 18 holes 
championship course ‘Le Parc’ en de kleine 9 holesbaan 
‘Les Champs’. ‘De gronden van het Kasteel behoorden 
toe aan mijn familie en hadden aanvankelijk een land-
bouwbestemming. Maar boeren was niet langer rendabel. 
Daardoor leek de transformatie naar een golfbaan mij de 
logica zelf. De Ierse architect Tom McAuley verzorgde het 
ontwerp van de beide banen. Parallel werd ook een golf-
school opgericht die vooral op de beginners focuste’, aldus 
Jean le Hardÿ de Beaulieu, eigenaar en voorzitter.

We schrijven het einde van de jaren 80 en de golfsport 
boomt volop in België. Heel wat clubs openen de deuren, 
vooral in Waals-Brabant. La Bawette blijkt al snel een schot 
in de roos en dat mede door zijn ligging: in een schitterend 
park op amper 3 minuten van de E411. De leden van het 
eerste uur zullen de memorabele feesten in het clubhouse 
nooit vergeten!

Een echte uitdaging
Vandaag telt de club nog maar één 18 holesbaan, maar blijft 
toekomstgericht werken. ‘In 2011 verkochten wij de gron-
den van Les Champs aan de stad Waver teneinde ons te 
concentreren op onze kampioenschapsbaan en op de paral-
lelle infrastructuren, zoals de oefenbaan, de approach zone, 
de putting green en – natuurlijk ook – het clubhouse.’

Le Parc heeft sinds de aanleg weinig evoluties ondergaan. 
‘Het parcours bestaat uit twee lussen van 9 holes die begin-
nen en eindigen in de omgeving van het clubhouse. Elke lus 
heeft een klassieke opbouw met twee par 3-holes, twee par 
5-holes en vijf par-4 holes’, aldus Tom MacAuley. 
De holes van de 5904m (witte tees) lange par 72 spelen 
vaak uitdagend door de smalle fairways, de waterhinder-
nissen en de greens met verschillende niveaus. Hole 15 
geldt als de moeilijkste: een par 4 in dogleg van 340m. De 
drive moet recht zijn, zo niet belandt de bal in het water (op 
links) of gaat hij out of bounds (rechts). Daarna dient ook de 
aanval naar de green oordeelkundig te worden uitgevoerd. 
Het is een echte tactische uitdaging die perfect aansluit bij 
de filosofie van de architect.
‘Wij hebben momenteel meer dan 700 leden en daar kun-
nen er nog een 100-tal bij. Wij hebben het instaprecht afge-
schaft en onze jaarlijkse lidgelden (van 280 tot 1950 euro) 
zijn uitgewerkt volgens leeftijdscategorieën. Wij voeren ook 
een zeer interessante greenfeepolitiek met competitieve 
tarieven (van 55 tot 75 euro) en we hebben verschillende 
pakketten uitgewerkt voor beginners en jeugdspelers, met 
name via de Junior Academy’, aldus de voorzitter. Het team 
van de teaching pro’s, met Gaël Seegmuller en Dave Lebras-
seur, biedt keuze uit private of groepslessen.

Toekomstgericht
La Bawette streeft ernaar om de luister van weleer terug te 
vinden en dat op alle niveaus. Zo heeft het Michel Poncelet 
en zijn greenkeepingbedrijf ingehuurd om het onderhoud van 
de baan te superviseren en in het bijzonder van de greens. 
Alle afdelingen stralen een grote dynamiek en gezelligheid 
uit. Tegelijk werden ook heel wat animaties opgestart. ‘Golf 
beweegt en dus bewegen wij mee. Zo organiseren wij elke 
woensdagavond afterworks met golf, muziek en networ-
king: speciaal om jonge mensen aan te trekken. Wij stellen 
onze installaties, vergaderzalen en ons restaurant-brasserie 
eveneens ter beschikking van bedrijven voor seminaries of 
gepersonaliseerde teambuildings’, aldus adjunct-directeur 
Amédée le Hardÿ de Beaulieu.
La Bawette is er helemaal klaar voor!
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aan boord
MSC Cruises biedt zijn VIP-klanten een ultra-exclusieve

service aan voor een unieke ervaring aan boord.
Gelieve nu in te schepen.

Door Pierre-Henri De Vigne

MSC Cruises werd in 1988 opgericht en groei-
de uit tot een van de smaakmakers in een 
van de snelst groeiende sectoren ter wereld. 
De vloot telt momenteel 15 ultramoderne 

schepen. Dankzij een progressief investeringsplan van 13,6 
miljard euro moeten er dat in 2026 liefst 29 worden!
Dit betekent een unieke groei in deze sector voor een maat-
schappij die duidelijk op het premium segment mikt en in 
België en Frankrijk onder leiding staat van Patrick Pourbaix. 

Het betreft weliswaar een gecontroleerde groei, want de 
volledige vloot beschikt over de laatste innovaties op het 
gebied van energiebesparing en recyclage van water. Deze 
groep voert de eco-verantwoordelijkheid dan ook hoog in 
het vaandel. 

Toppunt van comfort
Om zich extra te onderscheiden in de zeer concurrentiële 
markt in volle expansie trekt MSC Cruises duidelijk de kaart 

van kwaliteit en verfijning. Zo biedt het nu op de volledige 
vloot het MSC Yacht Club-concept aan. Zeg maar: een schip 
in het schip! Een plek waar de reiziger van de exclusiviteit en 
de intimiteit van een oneindig aantal privileges kan genie-
ten. Zeg gerust het toppunt van comfort in volle zee.
Die clubsfeer is, zoals een dichter dit zou formuleren, een 
en al ‘luxe, rust en weelderigheid’. Binnen dat exclusief en 
gepersonaliseerd kader kan de reiziger natuurlijk ook genie-
ten van de ontelbare ontspanningsmogelijkheden en ver-

strooiing die op de rest van het schip worden aangeboden. 
Wij probeerden deze VIP-experience uit aan boord van een 
van de maestro’s van de maatschappij: de MSC Seaview 
die het concept van het cruiseschip heruitvindt. Alleen al 
het eerste contact met het schip in de haven van Barcelona 
is ronduit adembenemend, gigantisch en majestueus. Van 
buitenaf droom je al weg naar de interieurs en de dekken, 
en naar de optimale binding met de zee. 
De rondleiding, die bijna op waterhoogte gebeurt, is uniek. 
Eens de trossen zijn losgegooid, voelt men zich meteen 
in een andere wereld met duizend-en-een verschillende 
sferen. Want keuze genoeg aan boord: eten, shoppen, ont-
spannen, zwemmen, zonnebaden… Dat alles met prachtige 
panorama’s vanaf de twee bruggen achter ramen en pano-
ramische liften. 

De mooiste van alle boten!
De MSC Yacht Club is een oase van rust. Wij doorkruisen 
dit droomdecor, met een glas champagne in de hand en, 
dankzij het bijzonder lidmaatschap, zonder administratieve 
beslommeringen bij het inschepen. We worden keurig geës-
corteerd (want het schip is gigantisch) naar een intieme, 
verfijnde en exclusieve afdeling die speciaal is uitgewerkt 
voor deze categorie van passagiers. Een service die in alle 
opzichten hoge ogen gooit. 
Daarna ontdekken we onze luxueuze suite met een balkon 
dat uitkijkt over de zee, met de butler en conciërge 24/24 
uur tot onze dienst. Magisch! Toch is dat slechts een begin, 
want ook de rest van het programma lost de hoge verwach-
tingen in: all-in maaltijden die op het gekozen uur worden 
opgediend in een gastronomisch privérestaurant, onbeperkt 
champagne en dranken in alle ruimtes van de MSC Yacht 
Club of de minibar, exclusieve toegang tot schitterende 
privé-installaties, zoals de elegante Top Sail Lounge en het 
One Sun Deck, alsook de mogelijkheid om de verschil-

Exclusieve service

▼
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De charme van de exclusieve bar.

Het comfort van het 
privézwembad.

De MSC Seaview: een 
innoverend design dat nog 
mooier aansluit op de zee.



lende keukens van de wereld uit te proberen in de speci-
aal hiervoor uitgewerkte thematische standingrestaurants. 
Een van de andere heerlijkheden is de speciale afdeling 
die helemaal in het teken staat van wellness en relaxatie. 
Deze Suite Thermale staat synoniem voor exclusieve mas-
sages en lichaamsverzorging. En dat is niet alles. In functie 
van de ligdagen en de voorziene pleisterplaatsen voorziet 
de unieke service van de MSC Yacht Club duizend-en-één 
gepersonaliseerde diensten. Dat betekent voor elke haven 
een stijlvol en intiem programma à la carte. Het lid kan niet 
alleen kiezen uit de MSC-excursies en geleide bezoeken; 
hij kan ook zelf zijn excursies op maat samenstellen. De 
nuttige tips van de butlers en de conciërgerie zullen hem 
helpen zodat elke excursie perfect aan zijn verwachtingen 
zal beantwoorden. Na de farniente wenkt de avond al. Die 
wordt, zoals het hoort, opgestart met een lekker diner en 
wordt vervolgd met exclusieve optredens in een amfithe-
ater dat aan Parijs of New York doet denken, een leuke 
film in de bioscoop (of binnen het intieme comfort van uw 
suite), een paar danspasjes of met enkele beheerste gokjes 
op het groene tapijt van een elegante ‘casino-ruimte’ die 
regelrecht uit Bellagio lijkt te komen… 
Omdat de dagen en de getijden zo snel voorbijglijden, rea-
geert men met enige spijt wanneer de haven van Genua 
in zicht komt, want die betekent het einde van deze al te 
korte oversteek.
 
Partnerships en sociale 
verantwoordelijkheden
Patrick Pourbaix, bij MSC Cruises directeur-generaal voor 
Frankrijk, België en Luxemburg, is trots op de verschillende 
partnerships die de maatschappij helpen om zijn aanbod van 
producten en diensten op de schepen steeds verder uit te 
breiden. Tot de trouwe partners behoren onder meer de Cirque 
du Soleil (optredens), topchefs zoals Roy Yamaguchi en Ramon 
Freixa (gastronomie), en Jean-Louis David (look & wellness). 
Patrick Pourbaix legt ook de nadruk op het respect voor de 
natuur en op de menselijke waarden die de Italiaanse groep 
met thuisbasis in Zwitserland dierbaar zijn. ‘Al onze schepen 
zijn technologische top voor wat betreft recyclage en propere 
energie. Het engagement van MSC vindt men ook terug in de 
sociale, natuurlijke en familiale waarden dankzij substantiële 
lange-termijnovereenkomsten die zich actief engageren om 
positieve veranderingen te bewerkstelligen.’
Met een vloot van 15 schepen en meer dan 1000 vaarroutes 
in alle hoeken van de wereld beantwoordt deze maatschap-
pij inderdaad aan alle verwachtingen.
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Een aantal regels werden aangepast met
de bedoeling om golf eenvoudiger en sneller te maken. 

Een woordje uitleg.

Door Miguel Tasso

Is dit nu een grote of een kleine revolutie? Het ligt 
eraan hoe je het bekijkt. Feit is dat sinds 1 januari 
nieuwe golfregels van toepassing zijn voor zowel de 
amateurs als de profs. Zij werden uitgedokterd door 

de Royal & Ancient en de USGA, de twee instanties die 
bevoegd zijn om het wereldgolf ‘in goede banen te leiden’, 
en zij zijn bedoeld om het spel te vereenvoudigen en te 
versnellen. Kortom: een modernisering van een regle-

ment dat die kleine facelift wel kon gebruiken. Golf is een 
behoorlijk tijdrovende sport. Zo duurt een partijtje gemid-
deld 4 uur. Dat is gigantisch voor een vrijetijdsbesteding, 
vooral als men er de tijd bijrekent van het opwarmen en de 
19e hole. De nieuwe regels zouden de speelduur moeten 
verkorten en het ritme van de flights moeten versoepelen. 
Zij zouden ook het spel moeten vereenvoudigen door het 
instinctiever te maken en onnodig tijdverlies op de baan 

Bij het zoeken naar de bal wordt de zoektijd beperkt tot 
3 minuten (vroeger 5 minuten).
Bij het putten mag de speler – maar dit is geen verplich-
ting – de vlaggenstok in de hole laten staan.
De bal wordt gedropt vanaf kniehoogte (vroeger schou-
derhoogte). Dit zou moeten voorkomen dat men de 
procedure een aantal keer moet overdoen.
In ‘penalty areas’, zoals een waterhindernis, wordt de 
speler niet langer bestraft indien hij met zijn stok de 
grond, losse natuurlijke voorwerpen of het water voor 
de bal aanraakt.
De speler heeft het recht om losse natuurlijke voorwer-
pen in een bunker te verwijderen of te verplaatsen.
De speler wordt niet langer bestraft wanneer hij de bal 
onvrijwillig of tijdens zijn swing twee keer raakt.
Op de green mag de speler ongestraft spikemarks of 
schade veroorzaakt door dieren herstellen.

De speler mag een volledig ingebedde bal zonder straf-
slag verplaatsen, behalve in een bunker of een penalty 
area.
Als de speler vindt dat zijn bal onspeelbaar is in de bun-
ker, mag hij achter de bunker droppen (op een virtuele 
lijn richting vlag) met optellen van twee strafslagen.
De speler mag zijn club niet langer op de grond leggen 
om op te lijnen. Hij mag zich ook niet meer laten helpen 
door een derde persoon (caddie) bij het oplijnen.
Als de plaatselijke regels dit toelaten (te checken vòòr 
de competitie) mag de speler zijn bal droppen (met 
optellen van twee strafslagen) als die verloren is. Hij 
moest dus niet meer terugkeren naar de tee om een 
nieuwe bal te spelen.
Als een speler klaar is, mag hij als eerste slaan, ook al 
heeft hij in theorie niet de eer.

te voorkomen. Velen vonden sommige reglementspunten 
inderdaad veel te complex. Vanaf nu zijn de courante 
voorvallen beter afgelijnd en liggen ze in de lijn van het 
bekende ‘Ready Golf’ (Klaar? Speel dan!). Puristen zullen 
wellicht opwerpen dat golf – toch een traditiesport – door 

deze (r)evolutie een stukje van zijn ziel heeft verloren. Toch 
zijn de meeste volgers het eens dat deze regelaanpassing 
absoluut nodig was om de sport definitief de 21e eeuw 
binnen te loodsen en aantrekkelijker te maken, vooral dan 
naar de jeugd toe.spelregels!

belangrijkste
WIJZIGInGen

De Royal & Ancient op St. Andrews: 
de tempel van de golfsport waar de 
regels worden uitgevaardigd. 

De nIeUWe
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pIeteR DeVOs:
topruiter & zakenman

Op zijn 33e staat Pieter Devos voor een uniek profiel in de 
jumpingwereld. Deze Belgische ruiter cumuleert inderdaad een 
carrière aan de sportieve top met een leidende functie bij de Devos 
Group, zijn familiebedrijf dat actief is in de fruitsector en bijna 200 
mensen tewerkstelt.

Door Christian Simonart

Pieter Devos had van kindsbeen af voeling met de 
ruitersport. In de familie-eigendom in Vlaams-
Brabant waren er immers altijd paarden. ‘Mijn 
broer Wouter en ikzelf zijn opgegroeid in een 

paardenmilieu en het was dan ook logisch dat we ons tot 
de competitie voelden aangetrokken. Dat waren in den 
beginne de regionale wedstrijden en daarna werd de lat 

steeds hoger gelegd’, aldus Pieter, die meteen na zijn eer-
ste Belgische kampioenstitel in de categorie pony’s in actie 
kwam op zijn eerste Europees Kampioenschap. ‘Bij de juni-
ores liep het minder vlot. De uitslagen waren niet bijzonder. 
Mijn ouders hebben nooit in dure paarden geïnvesteerd en 
dus moesten wij het doen met jongere of moeilijkere exem-
plaren. Dat maakte het moeilijk om te concurreren.’

De kentering volgde met Tekila D. Dat paard belandde bij 
Pieter Devos door toedoen van fruitproducent, klant van 
het familiebedrijf en fokker Pierre Vanderlinden. ‘Tekila was 
een zeer bijzonder paard, want amper twee maanden na zijn 
komst waren wij Belgisch kampioen bij de jonge ruiters. 
Daarop aansluitend namen wij deel aan het EK in het Franse 
Auvers waar we nipt het podium misten door een gebroken 
stijgbeugel’, aldus de ruiter uit Bekkevoort, die evenwel 
geen tijd kreeg om te treuren. ‘Lucien Somers (toen coach 
van de Belgische seniores, red.) belde mij diezelfde dag 
nog op met de melding dat ik geselecteerd was voor de 
internationale jumping van Dublin en voor mijn allereerste 
Super League Nations Cup.’

Twee pijlen op zijn boog
Daarmee was de carrière van de Brabander gelanceerd en 
die resulteerde in heel wat topmomenten. ‘Ik ben tevreden 
over de weg die ik tot dusver heb afgelegd zonder een echte 
grote sponsor en zonder ouders die uit de paardenwereld 
komen. Ik heb mijn paarden altijd zelf naar een hoger niveau 
gebracht en ik kocht nooit een VIP-tafel om aan een bepaal-
de wedstrijd te mogen deelnemen. Daar ben ik fier op.’
Zijn verdienste is des te groter omdat hij deze topcarrière 
combineert met een tweede beroep en dat is ronduit uniek 
in de top-100 van de wereld. Gelukkig liggen zijn stallen op 
dezelfde site van het familiebedrijf en tussen de fruitbomen, 
waardoor hij zonder tijdverlies van de ene naar de andere 
activiteit kan switchen. 
De Devos Group stelt ongeveer 200 mensen te werk en is actief 
in de productie en de verkoop van fruit. Zij bevoorraadt de 
meeste grote distributiebedrijven in België, maar voert ook ▼

Pieter Devos is niet alleen een 
pijler van het Belgische team, 

maar schittert ook individueel.
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Pieter Devos: winnaar van de GP 
van Stuttgart en opnieuw geplaatst 
voor de finale van de World Cup.

Dit lid van de top-15 van de wereld 
is ook een drukbezet zakenman 
met een leidende functie in zijn 
familiebedrijf: de Devos Group.
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Historisch seizoen
VOOR belGIË

Begin februari werden in Bordeaux de kwalificaties 2018-
2019 voor de Longines World Cup jumping afgerond. Na 
de 13e en laatste afspraak op het prestigieuze indoorcir-
cuit waren de 18 Europese ruiters bekend die zich voor de 
wereldfinale plaatsten. Bij die 18 liefst 5 Belgen, waardoor 
ons land de best vertegenwoordigde natie zal zijn tijdens 
de Longinesfinale begin april in Göteborg. Naast Devos, die 
zijn kwalificatie snel op zak had, stuurt België ook Gudrun 
Patteet uit (winst in Helsinki in het begin van het seizoen), 
Niels Bruynseels, Olivier Philippaerts en François Mathy Jr. 
Deze laatste verzekerde zich in Bordeaux van de kwalificatie 
met een 4e plaats in de World Cup Grand Prix.
Van 3 tot 7 april nemen de Belgische en Europese ruiters 
het in Göteborg op tegen de gekwalificeerde ruiters uit de 
andere continenten. De concurrentie komt vooral uit Ame-
rika en meer bepaald uit de USA, want hun ruiters wonnen 
4 van de laatste 7 edities, met daarbij de finales in 2017 
(McLain Ward) en 2018 (Beezie Madden). Aan Europese 
kant gingen de laatste zeges naar Zwitserland – Steve Guer-
dat won in 2015 en 2016 – en Duitsland dat opnieuw kan 
rekenen op Daniel Deusser (winnaar in 2014) en Christian 
Ahlmann (laureaat in 2011). Zij waren duidelijk dominant 
tijdens de kwalificaties. 
Wat als de Longinesfinale eindelijk een Belgische ruiter 
zou bekronen? Het zou de perfecte epiloog zijn van een 
recordjaar!

uit naar Europa en zelfs naar India en het Midden-Oosten. 
‘Mijn ouders waren fruitproducenten, maar zij dreven geen 
handel’, zegt de ruiter die de business uitbouwde terwijl 
hij marketing studeerde. ‘Wij zijn gestart met één klant en 
kijk: 12 jaar later zijn we uitgegroeid tot een van de grootste 
Belgische bedrijven in de sector. Het is allemaal zeer snel 
gegaan: zowel voor het bedrijf als voor de renstal. Toch 
kan je deze beide topcarrières alleen maar tot een goed 
einde brengen wanneer je langs alle kanten op een goed 
team kan rekenen. In het bedrijf kan ik daarvoor terecht bij 
mijn ouders. De dagelijkse organisatie van de stallen wordt 
ingevuld door mijn echtgenote Caroline.’

Sterke erelijst
Pieter Devos, begin februari 13e op de Ranking Longines 
wereldranglijst, is momenteel de beste Belgische jumping-
ruiter. Hij is de pijler van de nationale ploeg waarmee hij 
deelnam aan twee Europese Kampioenschappen (met een 
schitterende 5e plaats in 2017) en aan twee Wereldkampi-
oenschappen, maar boekte zijn beste uitslagen individueel. 
Op zijn erelijst prijken titels in de CSI5* in Shanghai, Cal-
gary, Bordeaux en Stuttgart, alsook heel wat podium- en 
ereplaatsen op de grootste internationale competities.
Devos plaatste zich dan ook vrij makkelijk voor de Longines 
World Cup in april in Göteborg. ‘2018 was mijn beste jaar 
tot dusver. Ik won twee wedstrijden voor de World Cup 
(Bordeaux & Stuttgart, red.), deed mee aan de finale van 
de Tour in Parijs, maakte deel uit van het winnende team 
in Barcelona en stond voor het eerst in mijn carrière op 
plaats 10 in de wereldranglijst.’ 2019 lijkt dezelfde richting 
uit te gaan…
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Pieter Devos is een van de vijf 
Belgische ruiters op de finale van 

de World Cup in Göteborg.
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Elegance is an attitude

Simon Baker

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi
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GROen: De AUtO’s
van de toekomst

Heel wat auto-initiatieven zetten in op een betere en groenere 
mobiliteit, met respect voor onze planeet. Een kort overzicht.

Door Philippe Van Holle

We kennen de argumenten van de ‘elek-
tro-pessimisten’ ten overstaan van de 
elektrische auto’s: schaarse oplaadinfra-
structuren, ontoereikende autonomie, te 

duur in de aankoop. Met zijn campagne ‘Electric for All’ wil 
Volkswagen al die negatieve argumenten in een handom-
draai van tafel vegen. De slogan is duidelijk: VW wil met 
zijn actie terug naar de bron toen het de Kever uitbracht. 

met deze laatste, want wij willen een zo groot mogelijk 
publiek bereiken en de elektrische auto betaalbaar maken 
voor iedereen’, horen we bij VW.
Dat betekent dus: een niet al te dure auto: ‘Dat is onze 
grootste uitdaging. Wij willen hem tegen een zeer scherpe 
prijs in de markt plaatsen, het huidige equivalent van een 
Golf Tdi, zijnde zo’n 25.000 euro, en mogelijk zelfs minder. 
Dit eerste model van het I.D.-gamma zal het gabarit en de 
lengte hebben van een Golf, met het binnenvolume van een 
Passat. Meer dan voldoende ruimte dus voor het wegber-
gen van de golftassen! De autonomie (volgens de nieuwe 
WLTP-norm) bedraagt 330 tot 550 km.’ 
Goed om weten: de samenwerking van Volkswagen met 
QuantumScape moet leiden tot een technologie met bat-
terijen met een vast elektrolyt, waardoor de huidige voer-

Die ‘auto voor het volk’ werd opgevolgd door de Golf die 
uitgroeide tot een universele auto.

VW: Electric for All
Dit keer is de uitdaging om vanaf 2020 het elektrische I.D.-
gamma te lanceren. ‘Het wordt een volledig gamma gaande 
van de SUV tot de limousine, met verder ook de Minibus, de 
bestelwagen en de compacte gezinsauto. Wij zullen starten 

tuigen hun autonomie heel snel – de progressie is indruk-
wekkend! – met twee en daarna met drie zullen kunnen 
vermenigvuldigen en de oplaadtijd zal halveren!

Klimaatwissel
De American Automobile Association onderzocht voor vijf 
verschillende modellen van elektrische auto’s – Tesla Model 
S 75D, BMW i3, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt en Volkswagen 
e-Golf – hoe de autonomie wisselt in functie van de buitentem-
peratuur. Deze research werd uitgevoerd in samenwerking 
met het Southern California’s Automotive Research Center. 
Bij -6°C, en in vergelijking met een aangenamere temperatuur 
van 23°C, daalt de autonomie van een elektrische auto met 
12% en zij stijgt tot 41% bij gebruik van verwarmings-, venti-
latie- en airco-elementen. Dankzij de steeds performantere 
batterijen wordt dit fenomeen evenwel progressief kleiner. 
Onnodig om de elektrische auto’s hiervoor de vinger te wij-
zen, want in de winter neemt het energieverbruik van diesel- 
en benzinemodellen soms toe met 35%...

BMW i7 om met Tesla te concurreren?
De Duitse constructeur werkt momenteel aan een grote 
elektrische berline. De nieuwe BMW i7 – deze modelnaam 
werd al in 2012 door de autobouwer gedeponeerd – zou 
over 2 tot 3 jaar op de markt moeten komen. Het wordt een 
100% elektrische afgeleide van de nieuwe 7-reeks. Bij de 
ingenieurs staat de autonomie centraal bij de prioriteiten. 
Naast de ontwikkeling van batterijen met een hogere ener-
giedichtheid buigen de teams zich bij de Duitse autobouwer 
ook over de efficiëntie van de motoren. Daar zou de door 
BMW opgedane ervaring in het Formule E-WK voor een 
meerwaarde moeten zorgen. Qua autonomie mikt BMW op 
600 km volgens de WLTP-norm. Qua power zou deze BMW 
640 pk moeten ontwikkelen.

Competitie voor elektrische SUV’s
De stichters van de Formule E kondigden de geboorte van 
een nieuwe categorie aan: de Extreme E. Deze competitie 
voor elektrische SUV’s zal de meest afgelegen uithoeken 
van onze wereld opzoeken. Het is de bedoeling om de 
prestaties van deze auto’s in extreme omstandigheden te 
toetsen door hen te confronteren met de effecten van de 
klimaatopwarming. De Extreme E wordt in januari 2021 
gelanceerd. Er staan vijf wedstrijden op het programma 
in het Noordpoolgebied, het Himalayagebergte, de Sahara 
zandwoestijn, het Amazonewoud en de eilanden van de 
Indische Oceaan. De locaties werden speciaal uitgekozen 
om de aandacht te vestigen op het smelten van het ijs, 
de ontbossing, de woestijnvorming, het terugtrekken van 
de gletsjers, de vervuiling als gevolg van plastics en het 
rijzende zeewaterpeil.
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De toptechnologie van de nieuwe
tOUAReG

De Touareg, het nieuwe vlaggenschip van Volkswagen, is één en al 
spitstechnologie en geeft een goed beeld van wat de moderne auto 
allemaal in petto heeft voor zijn gebruikers.

Door Philippe Van Holle

Zoals bij alle constructeurs zijn de topmodellen 
echte pareltjes. Bij Volkswagen vindt men die 
excellentie terug in de Arteon en in een van de 
huidige koningen bij de SUV’s: de Touareg.

Sinds hij op de markt kwam, is hij merkelijk geëvolueerd 
en dat is duidelijk merkbaar aan zijn laatste versie. Hoewel 
de naam nog altijd het beeld van avontuur oproept, aarzelt 
zijn bezitter, de moderne man die vertrouwen heeft in de 
technologie, niet om zich op de elektronica te verlaten. De 
integrale permanente transmissie – het blijft nu eenmaal 
een ‘all-terrain…’ – is standaard. Op de Touareg die wij 
proefreden, werd het systeem 4Motion gecombineerd met 
luchtvering, afneembare rollbars en een bijzonder efficiënte 
vierwielsturing. Bijzonder handig in de stad, waardoor het 
altijd vlot manoeuvreren is in de smalle straatjes.
Omdat de nieuwe Touareg zich overal op z’n gemak voelt, 
is hij ook de koning van het asfalt. Mede door zijn chassis, 
dat identiek is aan dat van de Porsche Cayenne, laat hij zich 
ook heel pittig rijden zonder ook maar iets van zijn comfort 
in te leveren. Door het gebruik van aluminium (voor 48%) 
blijft hij in alle omstandigheden soepel en krachtig, terwijl 
hij toch om en bij de 2 ton weegt… Dat heeft natuurlijk ook 
alles te maken met het fenomenale koppel van 600 Nm op 
de 3-liter V6 TDI (met 284 pk). 

Dat deze nieuwe Touareg nu het paradepaardje van het merk 
is, komt ook door zijn technologische bagage. Daar is de 
inrichting van de cockpit een directe getuige van. De zoge-
heten Innovision Cockpit bestaat uit twee schermen van 12,3 
en 15 inch die met elkaar versmelten. Samen vormen zij een 
groot gebogen digitaal geheel dat zich naar de bestuurder 
toebuigt. Hierdoor krijgt het dashboard en de rest van de 
cockpit een bijna futuristische aanblik. Onnodig te vermel-
den dat de connectiviteit perfect is, er ontelbare rijhulp- en 
veiligheidssystemen werden geïnstalleerd en de kwaliteit van 
de assemblage en afwerking boven elke kritiek staat.
Kers op de taart voor de golfer: de koffer kan probleemloos 
4 tot 5 golftassen aan voor een droomweekend en een 
uitstap naar Belgische en andere fairways. Zowel passie als 
perfectie zijn inherent aan het DNA van Volkswagen. 

www.volkswagen.be

De kracht van pure klasse. 

De nieuwe Touareg.

De nieuwe Touareg schittert op elk terrein. Te beginnen met zijn Innovision-cockpit: 
een breed, gebogen digitaal scherm dat u bedient met uw vinger of uw stem. Zijn 
rijbijstandssystemen zijn al even indrukwekkend. Zo is er de Traffic Jam Assist, die helemaal 
zelf remt en gas geeft. Of de infrarode nachtzichtcamera, die vanop 300 meter afstand de 
lichaamswarmte van een dier of voetganger detecteert. En om u uit het zand van de bunker te 
helpen, kan u rekenen op z’n bijzonder wendbare en innovatieve vierwielaandrijving. Bovenop al 
die technologische hoogstandjes beschikt de Touareg nog over een ruime koffer om uw clubs, 
uw golfballen, uw caddies en uw partners mee te nemen.

Ontdek de nieuwe Touareg bij een Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

6,6 L /100 KM � 173 G CO2 /KM �GEMETEN VOLGENS NEDC�*  

 *WLTP-goedgekeurde voertuigen. Situatie op 14/02/2019, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be 

Volkswagen

DIETVWG7629_PM_TOUAREG_297x210_NL.indd   1 14/03/2019   14:23
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WAt bRenGen
de markten in 2019?

2018 was een moeilijk beursjaar.
Veren de markten opnieuw op in 2019?

We gingen op zoek naar antwoorden bij de specialisten
van Qualion Finance, zelfstandig vermogensbeheerder 

gespecialiseerd in algemeen patrimoniumbeheer.

2018 was geen goed jaar voor beleggers. De meeste 
aandelenindexen en obligatiethema’s sloten het 
jaar af met negatieve rendementen. Aandelen 
uit Europa en opkomende landen (voornamelijk 

China) kwamen vanaf begin januari reeds onder druk door 
de invoerheffing door de USA op Chinese en een aantal 
Europese producten. Dat ook Europese aandelen daar 
onder lijden kan verbazen, maar dat komt door de vele 
Europese (export)bedrijven die globaal actief zijn.

Europa onder druk
Tegelijk doken naar het einde van 2018 toe tal van politieke 
problemen op in verscheidene Europese landen. De nieuwe 
Italiaanse regering zocht de confrontatie op met de Euro-
pese Unie door een groter begrotingstekort voor te leggen 
dan de regels binnen de EU toestaan. De problematiek rond 
de Brexit trad meer op het voorplan en de sociale onrusten 
in Frankrijk stelden het Oude Continent wereldwijd in een 
negatief daglicht. Deze verschillende elementen ondermijn-
den het vertrouwen van de bedrijven en de consumenten, 
waardoor de Europese aandelen verder daalden.
In China stond de economische groei onder druk nog voor 
de handelsoorlog. De regering in Peking neemt namelijk al 
een tijdje maatregelen om de stijgende schuldgraad van 
bedrijven af te remmen. Dit was op zich al een reden voor 
dalende Chinese beurzen en het handelsconflict met de 
USA heeft dat verder versterkt in negatieve zin.

Het Amerikaans-Chinees conflict
Nadat ze de slechte tijding konden counteren met uit-
stekende bedrijfsresultaten gingen ook de Amerikaanse 
aandelen eind 2018 fors omlaag. De eerste tekenen van 
een negatieve impact door de invoerheffing voor Chinese 
bedrijven wogen op Wall Street, net zoals het lager bijstel-
len van de verkoopverwachtingen van iPhones door Apple 
in China.
Ook het feit dat de Amerikaanse centrale bank (FED) de 
beleidsrente bleef verhogen en niet de indruk gaf hier snel 
mee te willen stoppen, had een negatieve impact op aan-
delen. Een stijgende beleidsrente maakt het voor bedrijven 
en consumenten namelijk duurder om te lenen en dat heeft 
een negatieve impact op de economie. De vrees voor een 
recessie (twee of meer opeenvolgende kwartalen met een 
negatieve economische groei) vanaf 2020 werd meer en 
meer besproken. Een hogere beleidsrente zorgt ook voor 
betere rentes op cash in Amerikaanse dollar die zo een 
aantrekkelijker alternatief worden voor aandelen.

Een vleugje optimisme
Een stabilisering van de dalende economische indicatoren 
lijkt meer dan ooit nodig om de aandelenmarkten dit jaar te 
ondersteunen. Gelukkig zien we hier enkele positieve zaken 
die het sentiment kunnen keren.
De recent vertoonde bereidheid tot onderhandelen over 
het handelsconflict tussen Amerika en China doet de hoop 
op beterschap alvast rijzen. De FED heeft ondertussen 

ook doen uitschijnen te willen pauzeren met de cyclus van 
renteverhogingen. De langetermijnrente (en dus ook de 
daaraan gelinkte hypotheekrentes) daalde op dit nieuws en 
dat zou de Amerikaanse vastgoedsector opnieuw kunnen 
gaan ondersteunen.
China startte onlangs dan weer een fiscaal en monetair 
stimulus pakket. Fundamenteel gaat het de goede kant op 
met het ondernemersvertrouwen in de opkomende mark-
ten en ook de daling in 2018 van vele lokale munten zou hun 
exportsector moeten ondersteunen. Ondanks grote regio-
nale verschillen in opkomende markten verwachten we dat 
vooral Azië de weg naar hogere groei terug zal vinden.
Dé grote onzekerheid blijft hier de ontwikkelingen omtrent 
de Brexit. Een vertrek uit de EU zonder handelsakkoord 
zou zware negatieve gevolgen hebben voor de economie 
en aandelenmarkten. 
We zijn echter niet blind voor het feit dat de Amerikaanse 
economie reeds vergevorderd is in de economische cyclus. 
Dit betekent dat er steeds minder ruimte is voor economi-
sche verbeteringen en dat de economische groei hier op 
een gegeven moment onder kan lijden en dalen. 
We verwachten voor 2019 nog geen recessie, maar een 
stevige groeivertraging kan al voldoende zijn om de aan-
delenmarkten te doen dalen. We hebben trouwens onze 
aandelenpositie afgebouwd na de sterke opleving van de 
markten begin dit jaar. Onze portefeuilles bevatten welis-
waar nog steeds voldoende aandelen waarvan we de kwa-
liteit optimaliseren.

Donald Trump 
& Xi Jinping: de 

Amerikaanse en 
Chinese presidenten 

bepalen mee de 
toekomst van de 
wereldeconomie.
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pApIlA:
spaanse passie op het bord

De Spaanse bistronomie is een van de hui-
dige gastronomische trends, want tapas zijn 
populair en vervelen nooit. Voor Alain Van 
Campenhoudt, Eric Viviant en Bernard Alezra 

was dit het sein om de mediterrane levenskunst te omar-
men en Papila op te richten: een bedrijf dat op wereldschaal 
– en onder de licentie van de merken Knorr en Starlux 
(Unilever) – een aantal 'Made in Spain'-topproducten ont-
wikkelt, produceert en verdeelt. Puur genot.
‘De Spaanse bistronomie is heel lang binnen zijn landsgren-
zen gebleven. Nochtans heeft zij heel wat unieke gerechten 
die erkenning en bekendheid verdienen. Vandaar ons initi-
atief. We hebben onze recepten gerealiseerd met gecerti-
ficeerde vegan en eersteklasproducten: natuurlijk, zonder 
additieven of bewaarmiddelen. Het zijn echte huisrecepten 

in een verpakking’, aldus Alain Van Campenhoudt, onderne-
mer en liefhebber van de betere keuken.

Tapas à la carte
De kaart van Papila lijst tal van emblematische gerechten 
op, zoals de gecertificeerde vegan gazpacho, de tortilla de 
patatas, de kroketten van jamon de Bellota, de gecertifi-
ceerde vegan tomatensaus en de beroemde paella. Alle 
bereidingen vertrekken van originele, gezonde en ecologi-
sche recepten. Zij zijn bijzonder smaakvol omdat zij starten 
bij de beste natuurlijke ingrediënten die vanzelfsprekend 
bij lokale en gepassioneerde producenten worden aange-
kocht.
Dit is Spanje op z’n best. Met de passie op alle niveaus. 
Een doordachte keuze van de leveranciers, een absolute 
traceerbaarheid, strak beheer van de basis-ingrediënten: 
elk detail is bestudeerd zodat het eindproduct betaalbaar 
blijft en toch van een hoge kwaliteit getuigt.
Het resultaat overtuigt. Het lijkt wel alsof men in hartje 
Andalousië is beland. Of men tapas degusteert op een ter-
ras in Sevilla. De verschillende soorten gazpacho, die bereid 
worden met verse groenten, zonder bewaarmiddelen en 
kunstmatige kleurstoffen, zonder gluten, hebben de magi-
sche geur van de suggesties ‘de la casa’. De tortilla’s van 
aardappelen met hun geur van gefrituurde ui, olijfolie en 
een vleugje zout smelten in de mond. De croqueta’s van 
ham verbluffen de smaakzin en tenslotte is er ook de Jamon 
de Bellota: de absolute referentie volgens de kenners. De 
paella rondt het aanbod af. Smeuïg en lekker. En altijd het 
zonnetje op de tafel.

Op wereldschaal
Papila is nog maar sinds kort op de markt en scoort al op 
alle fronten. Zo genoot het merk een grote belangstelling 
tijdens het recente Salon Sirha de Lyon: de gastronomische 
must van het jaar. Terecht! Het staat voor een gezonde 
voeding met uitzonderlijke producten tegen betaalbare prij-
zen. Met bovendien een gebruiksgemak dat uniek is in zijn 
soort. Zo is de houdbaarheid van de doos gazpacho negen 
maanden en hebben de tortilla en de kroketten maar een 
paar minuten in de microgolf of de oven nodig, net zoals 
de paella. ‘Dat alles is het resultaat van een innoverend 
fabricageproces en van een ultraperformante packaging 
op het gebied van kwaliteit en snelheid’, vervolgt Alain Van 
Campenhoudt.
Het succes is op de afspraak. Op wereldschaal. Met Spanje 
dat de toon zette. Zo liggen de producten in de rekken bij 
Corte Ingles, Carrefour, Auchan... Dit lokale succes bete-
kent natuurlijk de ultieme erkenning. In België vindt u ze 
via Bristol Food & Wine al bij Rob en in tal van ketens en 
bio-winkels, in afwachting van andere grote verdeelpun-
ten. Heel wat restaurants en golfclubs lieten zich eveneens 
verleiden. Ook Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Scandi-
navië bezweken voor de charme. Nu nog Azië en de USA… 
Op het vlak van geloofwaardigheid is het label Unilever dat 
met kwaliteitsproducten geassocieerd wordt een universeel 
paspoort. ‘Onze motivatie bestaat er in om de consument 
een unieke smaakervaring aan te bieden en de fakkel door 
te geven aan de komende generaties, zodat ook zij de kans 
krijgen om te proeven van wat echt lekker en gezond is’, 
bevestigt Eric Viviant.

De Ice cReAM
MAcAROns

VAn pIeRRe HeRMé:
een wereldprimeur

In de marge van de Spaanse bistronomie zal Papila vanaf 
mei ook een eigen versie aanbieden van de legendarische 
macarons van Pierre Hermé. Iedereen kent de Franse maes-
tro die uitgeroepen werd tot de 'beste patissier ter wereld'. 
‘Het is voor het eerst dat hij een partnerschap aangaat voor 
zijn ontwerpen en dat vervult ons vanzelfsprekend met 
trots’, aldus Alain Van Campenhoudt.
De Macarons Ice Cream, die onder het label Papila Collection 
worden verkocht, zijn gemaakt op basis van de geheime en 
persoonlijke recepten van Pierre Hermé. Een bijzonder voor-
recht. Het bovenste deel van de macaron is krokant en het 
ijs romig. Er worden drie smaken aangeboden: Ispahan (fram-
boos, litchi en roos), een Tout-Chocolat (80% Guanaja hart) en 
Vanille... (combinatie van Madagaskar, Mexico en Polynesië). 
Meer uitleg is niet nodig: deze macarons zijn spectaculair lek-
ker en laten zich dan ook ongebreideld genieten.

iNfo: www.PAPilA.eu & www.PAPilAcollecTioN.eu
veRDeelD DooR: bRisTol fooD & wiNe

Dankzij Papila haalt u de meest typische gerechten van de Spaanse 
keuken in huis. De perfecte keuze voor een 100% authentiek avondje 
tapas! We praatten met de medeoprichters van dit nieuwe ‘made in 
Spain’-concept.
 

Door Michel Thibaut

Alain Van Campenhoudt 
en Chef Gilles Goujon.

Eric Viviant, Marc Veyrat, Alain Van Campenhoudt, 
Elodie Laborde en Bernard Alezra.
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Bristol Food & Wine is met de jaren uitgegroeid tot 
een grote naam in de Belgische culinaire excel-
lentie. De door Alain Van Campenhoudt en Hugues 
Ducobu opgerichte groep was in eerste instantie 

een vriendeninitiatief door twee passioneerden van de gas-
tronomie. Hun idee bij de aanvang: exclusief de fijnste pro-
ducten naar Benelux importeren. De musts. Het prestigieuze 
champagnehuis Drappier en de Per Sé kaviaar droegen snel 
hun steentje bij tot de bekendheid van de groep. Vandaag 
biedt Bristol Food & Wine op zijn kaart ook de wijnen van de 
familie Laborde aan: Château Clinet in Pomerol, Le Ronan 
by Clinet en de overheerlijke Tokaj uit Hongarije. De Bellotta 
hammen, de sardines ‘La Guildive’, de ganzenlever en de 
truffels van het huis ‘Godard-Chambon&Marelle’, de Spaanse 
bistronomieproducten Papila en de ‘macarons glacés Pierre 
Hermé’ (zie ook elders) maken het prachtige aanbod com-
pleet. ‘Kwaliteit en excellentie zijn onze rode draad en dat 
meer dan ooit. Op basis van onze ontmoetingen en culinaire 
reizen selecteren we de unieke producten. Dat doen we vaak 
bij producenten-ambachtslui. Confituren, conserven van pad-
denstoelen, andere wijnen dan degene van mijn familie, zoals 
de Ultimate Provence: een unieke rosé die dit jaar in België te 
koop wordt aangeboden’, aldus Elodie Laborde, CEO van de 
groep en echtgenote van Alain van Campenhoudt. Zij nam de 
fakkel over van de te vroeg overleden Hugues Ducobu. Bristol 
Food & Wine is een echte invoerder van smaken. Het werkt 
voornamelijk met groothandelaars, delicatessenwinkels, kel-
derhouders en restaurateurs en baseert zich hiervoor steeds 
opnieuw op dezelfde epicurische filosofie: het beste voor de 
meest veeleisende fijnproever. ‘De champagne Drappier blijft 
natuurlijk onze historische smaakmaker en scoort trouwens 
zeer goed in België.’ Omdat het grondgebied van de goede 
smaak geen grenzen heeft, opent dit referentiedistributienet-
werk voor fijnproevers binnenkort ook zijn eigen e-shop.

www.bRisTolfooDANDwiNe.be

elODIe lAbORDe:
in het teken van excellentie
Elodie Laborde staat samen met 
haar echtgenoot Alain Van 
Campenhoudt aan het hoofd 
van Bristol Food & Wine. Dit 
bedrijf importeert producten 
voor fijnproevers.

Door Miguel Tasso

#smegdolcegabbana
#sicilyismylove
#dgsmeg

#madeinitaly
#dgsicilyismylove

www.smeg.be

@smeg_be

Members_Only_A4_EN.indd   1 12/03/2019   11:22
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bReItlInG & bentleY
pure klasse

Breitling en Bentley Motors gaan prat op het oudste part-
nership tussen een horlogemerk en een autoconstruc-

teur. Dat dateert uit 2003 toen Bentley de eerste Con-
tinental GT uitbracht. Kwaliteit, luxe en prestaties. 

Met, natuurlijk, een Breitlinghorloge aan boord. 
Sindsdien werken de beide prestigieuze huizen 
op allerlei vlakken samen. De lancering van de 
Premier Bentley Centenary Limited Edition - een 
eerbetoon aan 100 jaar excellentie in luxewagens 

- is daarvan het mooiste bewijs. Er is keuze uit twee 
modellen: één in 18 kt rood goud en een ander in 

roestvrij staal. Beide onderscheiden zich door hun 
uniek design. Klasse in zijn zuiverste vorm.

www.bReiTliNG.com

pAneRAI
duikt onder

Panerai liet zich voor zijn nieuwe Submersible Chrono-
graphe 47 mm inspireren door zijn merkambassadeur en 
tweevoudig wereldkampioen free-diving Guillaume Néry. 
Dit professioneel duikhorloge, dat waterdicht is tot 300m, is 
uitgerust met een unidirectioneel draaiende lunet. Deze laat 
toe om de onderwatertijd ultra-precies af te lezen.

www.PANeRAi.com

1.

HORlOGe
van de toekomst

Het centrale deel van de Medusa is een met de mond 
geblazen koepel in Murano-glas in de vorm van een kwal. 
Binnen zijn twee draaiende ringen zichtbaar: een voor de 
uren en een voor de minuten. Zij tonen het uur op een vast 
referentiepunt en worden aangedreven door de fabuleuze 
mechaniek van (het Zwitserse) MB&F. In blauw, groen of 
lichtgevend roos.

www.mbANDf.com

2.

RIcHARD MIlle
met topchrono!

Pierre Casiraghi, een gepassioneerde zeiler-emeritus, is de 
peter van de 10e Voiles de Saint-Barth Richard Mille van 14 
tot 20 april. Aan de pols draagt hij de RM 60-01 Chrono-
graphe Flyback Régate, de nieuwe automatische chrono-
graaf van Richard Mille met de ‘flyback’-functie, waardoor 
men ogenblikkelijk een tweede chronometrage kan opstar-
ten zonder het mechanisme stil te leggen.

www.RicHARDmille.com

3.

bReGUet
kiest voor blauw

De nieuwe Breguet Classique 5177 hanteert in zijn lopende 
collectie voor het eerst een ‘bleu Breguet’ in email ‘Grand 
Feu’. Deze unieke kleur bevestigt de elegante soberheid van 
de stijl Breguet binnen een moderner register.

www.bReGueT.com

4.

cHOpARD
zegt het met bloemen

Topmodel Adriana Lima voert de Haute Joaillerie van de 
collectie Magical Setting van Chopard naar een nieuwe 
dimensie. Een klassieker van de smeedkunst in een over-
rompelend schitterende make-over. In het hart van elke 
‘bloem’ wordt de grote en centraal gepositioneerde (edel)
steen omringd door diamanten, saffieren, robijnen en sma-
ragden van een ongewone grootte. 

www.cHoPARD.fR

5. DelVAUx
fifth Avenue 

Delvaux opent zijn eerste Amerikaanse flagship op de 
legendarische Fifth Avenue, op de hoek van de 59th Street, 
in de very chic Upper East Side van Manhattan. Net zoals de 
winkels in Brussel, Parijs, Londen, Milaan, Tokio en Peking is 
elke boetiek van Delvaux uniek en kostbaar. Even kostbaar 
als deze ingenaaide en met de hand geborduurde Briljant in 
groene Empire-alligator en Queen’s Desire-kalfsleer.

www.DelvAux.com 

10.
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6.

lOUIs VUIttOn
met luisterend oor

Louis Vuitton maakt zijn entree in de audiowereld met een 
unieke collectie van hoogtechnologische, draadloze oor-
tjes. De body grijpt terug naar de vorm van het horloge 
Tambour Horizon en laat toe om de batterij herop te laden 
voor in totaal 10 uur autonomie, zijnde 3,5 uur luistergenot. 
Deze nieuwe, superlichte compagnon de route werkt op 
alle types toestellen met Bluetooth© en op de smartwatch 
Tambour Horizon.

www.louisvuiTToN.com

7.

bVlGARI
voor de rug…

De ultra chique en verleidende elegante rugzak Serpenti  
Forever is de perfecte must have van de moderne vrouw. Deze 
nieuwkomer combineert elegantie en praktisch nut en werd 
versierd met poppy kleuren, gaande van Jazzy Tourmaline tot 
Black en White Agate. Is getekend Bulgari: een referentie.

… en voor de neus!
Kleurrijke schubben trotseren de zwaartekracht op de Ser-
penti Scale-blast zonnebril. Het door de jaren 90 geïnspi-
reerd rechthoekig ‘katoog’-design verfraait het doorzichtige 
decor met een hexagonaal motief dat zich verheft boven het 
montuur in acetaat. Deze opwindende interpretatie door 
Serpenti onderscheidt zich door het harmonische evenwicht 
tussen de krachtige vorm en de gedurfde lijnen.

www.bulGARi.com

8.

9.
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les peRles pARIsIennes
De 9e Perles Parisiennes, een exclusief toernooi op initiatief 
van Paris Match Belgique, gaat dit jaar door van maandag 19 
tot woensdag 21 augustus. Op het menu: drie topbanen ten 
noorden van Parijs: Golf de l’Isle Adam, Morfontaine en de 
Old Course van  Chantilly. Een echt privilege waar de kenner 
nooit genoeg van krijgt.

iNfo & iNscHRiJviNGeN: www.GolfsTAReuRoPe.com

pep’ss GOlf cUp
Door het grote succes gaat ook de Pep’ss Golf Cup dit seizoen 
door op zijn elan. Deze competitie krijgt ook een nieuwe dimensie, 
want in mei en juni zullen 24 teams deelnemen. De poulefases 
worden tegelijk afgewerkt op 7 Fontaines en Royal Waterloo. We 
herinneren er aan dat dit origineel toernooi, dat op initiatief van 
François Verheyen georganiseerd wordt, speciaal ontworpen is 
voor de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar. De competities worden 
gespeeld op woensdag in de late namiddag, over 9 holes en in een 
fun afterwork spirit, met dj-sfeer. Eerste afspraak op 8 mei.

www.PePssGolf.be

MIDAM seRIes
De Mid-Am, een categorie die steeds meer in de kijker 
staat, verrast met de geboorte van de Midam Series. Deze 
worden het hele seizoen door georganiseerd in de clubs 
van België en Noord-Frankrijk. De toernooien zijn voorbe-
houden aan spelers van 30 jaar en ouder, met een Reeks 
1 (hcp < 14,4) en een Reeks 2 (hcp 14,5 en 24,4). Parallel 
hieraan organiseert Jean-Paul Bourdon – de emblematische 
ceremoniemeester – eveneens de federale competitie in 
deze categorie (waarbij de Young Adult Tour).

www.miDAmseRies.com

InteR-cOMpAnY pRIVIlèGe
by bentleY

De Inter-Company, een echt instituut in de wereld van de 
golfbusiness, wordt dit jaar gesponsord door het prestigi-
euze automerk Bentley dat anno 2019 zijn 100e verjaardag 
viert. De organisatie van Denis Heskin, die aan Belgische en 
Luxemburgse bedrijven is voorbehouden, wordt dit jaar in één 
enkele competitie afgewerkt. Deze gaat door op 14 juni op La 
Marache in de Royal Waterloo, met als  formule ‘4BBB’.

www.GolfsTAReuRoPe.com

belGIAn GOlf leAGUe
Na een geslaagde eerste editie slaat de Belgian Golf League 
zijn vleugels verder uit. Deze competitie, die door Thibault De 
Saedeleer werd bedacht en als een echt nationaal clubkampioen-
schap mag bestempeld worden, brengt dit jaar 10 teams in lijn bij 
de mannen (Waterloo, 7 Fontaines, Rigenée, Cleydael, Rinkven, 
La Bruyère, L’Empereur, Latem, La Tournette, Ravenstein) alsook 
8 teams bij de vrouwen (Waterloo, 7 Fontaines, Rigenée, La Bruy-
ère, Sart Tilman, Latem, La Tournette, Ravenstein). Nieuw dit jaar 
is dat alle clubs om beurten de wedstrijden organiseren, wat zal 
resulteren in 10 intense, sportieve en gezellige competitiedagen. 
De festiviteiten starten op 15 juni in Rigenée.

www.belGiANGolfleAGue.be

tHe leGenDs clAssIc 
cORpORAte

De 2e Legends Classic Corporate, een exclusief toernooi 
dat door Michael Jones georganiseerd wordt en door de 
Ginion Group wordt gesponsord, gaat op 20 mei door op de 
Royal Waterloo. Er zullen een 40-tal teams van vier spelers 
aan deelnemen (shotgun ’s morgens en na de middag) die 
telkens een bedrijf vertegenwoordigen. Op het programma: 
niet alleen de golfcompetitie, maar ook networking in een 
goede sfeer. Kers op de taart: de kampioenen Sam Torrance 
en Romain Langasque zullen de hele dag aanwezig zijn, 
met onder meer een ‘Beat the pro’-wedstrijd en een ‘clinic’. 
Deze competitie krijgt op 13 mei ook een Luxemburgse 
tegenhanger in de Golf Club Grand Ducal. Daar wordt het 
peterschap ingevuld door Grégory Havret.

www.leGeNDsGolf.eu

pOtes en tOqUe
Dit is een van de meest trendy brasserieën in het noorden 
van de hoofdstad. Het restaurant Les Potes, dat onlangs 
een Bib Gourmand kreeg toegekend door de Michelingids, 
onderscheidt zich met zijn Belgisch/Brusselse kwaliteits-
keuken in een gezellige sfeer. Chef Didier Vandevelde 
brengt de smaakzin in vervoering met klassieke gerechten, 
gepersonaliseerde menu’s en seizoensuggesties. Kwaliteit, 
gezelligheid en democratische prijzen: wat wil een mens 
nog meer?

www.lesPoTeseNToque.be

ZInneKe
brusselse bistronomie

Brusselaars kennen dit adres maar al te goed, want  
Zinneke is al sinds 1956 een referentie met zijn Belgische 
brasseriekaart, zijn mosselspecialiteiten (69 verschillende 
bereidingen) en zijn grills. Het Schaarbeeks restaurant, 
dat door een sterk trio (Erik Hemelspoet, Anouk & Michel 
Immerzzel) wordt geleid, sloeg onlangs een extra piste in, 
met op het menu ook klassieke bistronomiegerechten en 
thematische seizoensuggesties. Puur genot dus in een 
kader ‘made in Brussels.’

www.ZiNNeke.be

bruneau by
MAxIMe MAZIeRs

De legendarische chef Pierre Bruneau heeft zijn beroemd res-
taurant overgelaten aan de getalenteerde Maxime Maziers, 
een van zijn vroegere souschefs. Dit restaurant in Ganshoren, 
een echt gastronomisch instituut in de hoofdstad, behoudt 
al zijn natuurlijke klasse. Op de kaart prijken niet alleen de 
grote klassiekers van de Franse keuken, maar ook meer 
hedendaagse en gepersonaliseerde suggesties. Kreeft, gan-
zenlever, Sint-Jacobsvruchten en truffels, King Crab, tarbot, 
lot, hoeveduif, Iers rundsvlees, ‘Souvarov’-gevogelte uit de 
Bourgogne en kaviaar wisselen de pole positions in de bor-
den met elkaar af. Een traiteurzaak vervolledigt het aanbod.

www.bRuNeAu.be

ROccO fORte
in Apulië

De Masseria Torre Maizza, het nieuwe etablissement van 
Rocco Forte Hotels in Apulië, opent binnenkort zijn deuren 
op de populaire Adriatische kust. Het resort telt 40 ruime 
kamers en suites met privétuin: een hele metamorfose voor 
deze voormalige 16e-eeuwse boerderij. De spa, een 9 holes 
golfbaan, een zwembad en een beachclub vervolledigen het 
exclusieve aanbod in een van de mooiste en meest authen-
tieke regio’s van Europa. U vindt dit hotel (5*) in Savalettri 
di Fasano, op 40 min. rijden van de luchthaven van Brindisi 
en op 50 min. rijden van die van Bari.

iNfo & ReseRvATie: eAGle TRAvel
Tel.: 02 672 02 52 - iNfo@eAGleTRAvel.be

pOnAnt :
inschepen voor een droomreis

Van Papeete tot Hanga Roa: de door Ponant aangeboden 
cruise is er een van alle superlatieven. Afspraak van 31 
oktober tot 18 november aan boord van de Boréal (5*). De 
droomcruise voert door de schitterende lagunes met helder 
water en afgeboord met kleurrijke koraalriffen, Polynesi-
sche atollen en het Paaseiland. Speciale gast aan boord is 
France Brel, voorzitster van de Fondation Jacques Brel.

iNfo & ReseRvATie: eAGle TRAvel, uw PoNANT-sPeciAlisT
02 672 02 52 - iNfo@eAGleTRAvel.be
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Sam Torrance & 
Michael Jones.
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MOtOcADDY
eenvoudig en licht

De elektrische golfkar M1 Motocaddy (Foissy Golf) is een 
echt juweeltje. Hij weegt minder dan 10 kg en is uitgerust met 
een compacte en ultralichte 24 voltbatterij. Dankzij zijn inge-
nieus plooisysteem past hij makkelijk in de autokoffer. Hij kan 
uitgerust worden met een snelheidsregelaar en een handrem. 
En zelfs met een GPS-scherm dat, gekoppeld aan een smart-
phone, de afstand aangeeft die u scheidt van de green.

www.foissyGolf.fR

Apex
de slimme ijzers 
van callaway

De nieuwe reeks ijzers Apex 19 van Callaway zijn een must. 
Deze forged irons van zacht carbonstaal bieden extra con-
trole, afstand en precisie voor spelers van alle niveaus. Het 
balcontact is zacht, het gevoel licht, de afwerking sober en 
elegant. Voor het eerst kozen de ingenieurs van Callaway 
ervoor om microdeeltjes urethaan in het forged staal te 
injecteren. Er is ook een Pro-serie voor topspelers.

1.

epIc
de intelligente driver

Callaway gooit hoge ogen met zijn nieuwe driver Epic Flash. 
De ingenieurs in Carlsbad namen voor het eerst hun toevlucht 
tot de kunstmatige intelligentie om een totaal ander design 
van het clubface te ontwerpen teneinde de bal extra snelheid 
mee te geven uit het centrum. Het nieuw en superlicht tri-
axiaal koolstofvezel T2C vergroot de tolerantie. De glijdende 
gewichtjes van 16 gram maken het makkelijker draws of fades 
te slaan of de bal volgens een rechtere lijn weg te sturen.

2.

en daar is de
bIG beRtHA WeeR!

Parallel brengt Callaway ook een nieuwe reeks ijzers uit in 
de geweldige collectie Big Bertha. Deze clubs, die bekend 
staan omdat ze ‘makkelijk slaan’, maken gebruik van de 
‘Suspended Energy Core’: een revolutionaire technologie 
met een uniek geluid en balgevoel, een constante afstand 
van de bal en een speelgemak op alle slagen. Het geslaagde 
design krijgt u er gratis bovenop.

3.

ODYsseY
strokelab

Odyssey is de wereldwijde referentie op het gebied van put-
ten en met het nieuwe model StrokeLab worden de prestaties 
op de greens nog beter. De shaft in grafiet en staal is 40 gram 
lichter. Dat gewicht wordt over beide uiteinden verdeeld. De 
shaft is ook een ietsje stijver en dat helpt bij de controle. De 
putter koppelt de legendarische White Hot-touch aan tiental-
len microscharnieren (microhinches) die in de clubface zijn 
geïntegreerd. Hierdoor wordt de topspin bevorderd, waardoor 
de bal beter rolt en de afstand beter gecontroleerd wordt.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Rue Emile François 31 - 1474 Ways
+32 67 77 15 71





info@proshoplempereur.be
www.proshoplempereur.be





Visez l'excellence
et faites-nous confiance !

Vivez votre expérience de sur - mesure avec 
Process Golf Coaching, notre partenaire 

spécialisé en custom golf club fitting.

Untitled-3   1 3/20/19   4:12:28 PM
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MARcHé Des cHefs
Met de zon keren ook de 
lentesmaken terug op ons bord. 
Wij overlopen het aanbod van 
de typische seizoenproducten 
met de specialisten van de 
Marché des Chefs.  Het is 
hartverwarmend en inspirerend. 
Puur genot!

Door Philippe Bidaine

Ze is er: de lente! Voor de lekkerbekken onder ons 
is het seizoen van de ‘heroplevende natuur’ een 
niet te missen uitnodiging om de tafel te verrijken 
met unieke producten die tegelijk met het betere 

weer hun opwachting maken.
Dit seizoen, dat synoniem is van zon en licht, onderscheidt 
zich door een resem voedingsmiddelen die even bekoorlijk 
zijn als lekker. Zij verblijden zowel het hart als de smaakzin.

Axuria melklam
Bij deze lentegerechten neemt het Axuria melk-
lam uit de Pyreneeën een voorkeurspositie 
in. Door zijn zachtheid en zijn bijzondere 
smaak is dit prachtige dier, dat traditioneel 
met Pasen op de tafel komt, ideaal voor een 
unieke gastronomische beleving. 
‘Dit melklam komt inderdaad exclusief van 
lokale Pyreneese rassen, waaronder de 
Manex. Het wordt zeer jong geslacht en is 
uitsluitend grootgebracht bij de moeder en 
zonder bij te voeren. Dat maakt zijn vlees bij-
zonder zacht, met een textuur die in de mond 
smelt en een smaak met een grote delicates-
se’, aldus een van de fokkers van de Axuria. 
Al deze kwaliteiten samen zorgen ervoor dat 
dit heerlijke product zowel het Rode als het 
Europese IGP-label mag opspelden. 

eveneens bij de moeder is grootgebracht, kan met heerlijke 
lentesmaken worden geserveerd, zoals bijvoorbeeld met 
de prachtige groene asperges van Lauris. Of met de witte 
asperges uit de Landes of de asperges met paarse kop van 
Argenteuil. Zij laten zich ook begeleiden met de heerlijke 
verse morieljes waarvan het seizoen is aangebroken. Maar 
let op: dit schitterende product is enkel beschikbaar op 
bestelling!’, aldus Valérie Mailian, de dochter van Jean.
In de Marché des Chefs, het referentieadres van de 
kenners, worden nog heel wat andere producten op de 
voorgrond geschoven. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan de heer-
lijke artisjokken “poivrades”, de komkommers Noa en 
de radijsjes. En natuurlijk ook aan bepaalde fruitsoorten 
die nu op hun best zijn, zoals de Gariguette aardbeien en  
de frambozen.’ ▼

‘Omdat de natuur de dingen altijd goed doet, is het stoof-
potje een van de lekkerste bereidingen. Dit melklam laat 
zich idealiter combineren met een combinatie van nieuwe 
groenten die precies in deze lente weer op de voorgrond 
treden: wortelen, rapen, uien, look en – waarom niet – 
extrafijne boontjes… Stuk voor stuk heerlijke dingen die 
in deze periode van het jaar in topvorm verkeren’, aldus 
Christelle Delbart, die van bij de oprichting van de Mar-
ché des Chefs aan de zijde van de betreurde Jean Mailian 
actief was. 
Ook met de ‘geroosterde lamsbout van melklam met Tou-
quet krielaardappeltjes en nieuwe look’ haalt u het beste uit 
dit heerlijke product.
Er zijn evenwel nog heel wat andere vleessoorten die zich in 
dit seizoen laten smaken. ‘Ook het melklam uit Corrèze, dat 

Het Axuria melklam 
komt voornamelijk 
van het Manexras.

Een heerlijke navarin 
van lam afgerond met 

schitterende Gariguette 
aardbeien: waarom niet?

lentesmaken in de
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Vis en kaviaar
De vis wordt natuurlijk niet vergeten. Logisch, want dit adres 
is al lang gereputeerd dankzij de leveranciers van topniveau. 
‘Sommige producten uit de zee worden beter met de lente. 
Zoals de heerlijke Sint-Jacobsschelpen van Dieppe die zich 
heel fris laten bereiden, zoals bijvoorbeeld in een carpaccio’, 
vult Tatiana Mailian aan. Zij leidt nu de Marché des Chefs 
samen met haar zus Valérie en Christelle Delbart.
Ook de ikejime-lijnbaars behoort tot de grote en klassieke 
musts van het huis. ‘De ikejime is een techniek om de vis 
snel en pijnloos te doden en die al verschillende eeuwen 
in Japan wordt toegepast. Geen rituele of religieuze con-
notaties, dus. Alleen maar gezond verstand! Deze empiri-
sche techniek werd uitgewerkt toen er nog geen koelkas-
ten waren en geen sneltransport. Toen bleek dat de vis 
zich beter liet bewaren wanneer men zijn zenuwstelstel 
neutraliseert. Hierdoor worden de zenuwstromen in de 
wervelkolom onderbroken die het afbraakproces stoppen. 
Ikejime is dus positief voor de organoleptische kwaliteiten 
van de vis en zorgt voor een belangrijke verlenging van zijn 
bewaringsduur.’ Waardoor het aan de finish een echt top-
gastronomisch product wordt!
Verder kunnen we natuurlijk ook niet voorbij aan de over-
heerlijke kaviaar: een van de grote blikvangers in de Marché 
des Chefs en de familietrots van het geslacht Mailian. ‘De 
lente valt samen met de komst van de kaviaar uit de nieuwe 
vangst. Wij verkopen hem in twee variëteiten. De eerste 

heeft een traditionele Iraanse smaak en wordt verder ver-
kocht onder de naam “Caviar Mailian”. De andere, die meer 
de Russische stijl heeft, wordt vanaf nu bij ons verkocht 
onder de naam “Caviar Maïlov”’, aldus Tatiana Mailian.
Meer weten over deze kaviaar? Surf dan naar www.caviar 
mailian.com. Deze website kreeg een nieuwe look en is inter-
actiever dan ooit – ook voor wat betreft de bestellingen…
Keuze genoeg dus voor de epicurist die zichzelf met authen-
tieke lentesmaken wil verwennen. Dit seizoen is wellicht 
ook het meest uitbundige op het vlak van unieke smaken. 
Een buitenkans die te mooi is om te laten liggen!

Twee keuzemogelijkheden bij de 
kaviaar van Marché des Chefs: 
Iraans of Russisch.

MARCHé DES CHEFS
Lensstraat 38, 1050 Elsene

Tel.: 02 647 40 50 - Fax: 02 647 42 62
marchedeschefs@skynet.be & tm@caviarmailian.com 

www.caviarmailian.com
Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.

Er wordt aan huis geleverd.

Distributed by :

Contact us at : info@bristolgroup.be                       www.bristolfoodandwine.be
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VRAnKen bUbbelt
aan het Hof

Luikenaar Paul-François Vranken, de ‘Golden Boy van de Champagne-
bubbels’, is verheven tot Gebrevetteerd Hofleverancier van België. Deze 
prestigieuze titel wordt enkel toegekend aan Huizen waarvan de kwaliteit 
van de producten en de diensten unaniem erkenning genieten.

Door Philippe Bidaine

Paul-François Vranken, een echt ‘enfant terrible’ 
van de wijnwereld, is zonder twijfel de meest 
Luikse van alle toppers in de wereld van de 
kwaliteitsbubbels. Nadat hij zijn geboorteland en 

meer bepaald geboortestad Luik had verlaten, eigende de 
zogeheten ‘Golden Boy’ van de Champagne met zijn lef en 
zijn talent zich de begerenswaardige titel toe van de op 
één na grootste speler in zijn domein, net achter LVMH. 
Deze man die aan het hoofd staat van Vranken-Pommery 

Monopole en van de vele merken die de groep vertegen-
woordigt, gaat nu ook prat op een nieuwe prestigieuze 
titel: Gebrevetteerd Hofleverancier van België.

Wereldwijde erkenning
Zoals de vertrouwde uitdrukking dat wil, behaagde het ‘Z.M. 
koning Filip’ om Paul-François Vranken een eretitel toe te 
kennen die veel meer is dan zomaar een diploma, want hij 
staat voor de erkenning van de kwaliteit van een product 

en van de omkaderende diensten. Deze titel van Gebrevet-
teerd Hofleverancier, die ten persoonlijke titel en enkel 
voor reële leveringen en prestaties wordt toegekend, dient 
niet verward met de meer bekende titel van Hofleverancier. 
Hoewel er duizenden beroepsmensen commerciële banden 
hebben met het Koninklijk Paleis krijgen slechts een goede 
honderd van hen dit felbegeerde label. Het is de waardering 
van een reeks objectieve criteria die getuigen van de ernst 
en het professionalisme van de uitverkorenen die met deze 
titel worden onderscheiden.
Toen hij hoorde dat zijn naam op de lijst stond die op 15 
november ter gelegenheid van Koningsdag publiek werd 
gemaakt, stopte Paul-François Vranken zijn fierheid niet 
onder stoelen of banken. ‘Dit is voor mij een zeer mooie 
erkenning van het land waar ik geboren werd. Een dergelijke 
bekroning door de hoogste autoriteiten van de Staat heeft 
iets zeldzaams, iets unieks.’
Een dergelijke onderscheiding genereert vanzelfsprekend 
heel wat positieve gevolgen voor bepaalde markten. ‘De 
meeste Britten, maar ook Japan, zijn bijzonder gevoelig voor 
dit soort onderscheidingen. Ik herinner er bij deze aan dat 
wij, zonder dat we er hofleverancier zijn, eveneens leveren 
aan het Keizerlijk Hof van Japan…’ Hetzelfde hof waarvan 
bekend is dat het historische vriendschappelijke banden 
onderhoudt met ons land…

Een zeer ruim gamma
Trots de vele etiketten van de groep is het vooral het merk 
Vranken zelf, alsook zijn vele afgeleiden, die tot deze pres-
tigieuze onderscheiding hebben geleid. En als voorzitter 
van de CA de Vranken Pommery Monopole is Paul-François 
Vranken er de officiële begunstigde van.
Ter herinnering: het Champagnegamma omvat onder meer 
de prachtige en elegante serie Demoiselle waarvan de fles 
al even elegant is als karakteristiek.

In het begin van de 19e eeuw was Demoiselle een klassieke 
naam voor de libellen die aan de voet van het Château des 
Castaignes rond de vijver fladderden. Paul-François Vranken, 
die in 1985 eigenaar werd, liet zich simpelweg inspireren 
door het verhaal van het kasteel met zijn libellen en irissen – 
symbolen van de Art Nouveau – om de emblemen en de vorm 
van de fles van de Cuvée Demoiselle te ontwerpen. ▼

De cuvée Diamant is een van de 
meest elegante en prestigieuze 
merken van het huis Vranken.

Paul-François Vranken naast koning Filip en koningin 
Mathilde ter gelegenheid van de officiële uitreiking van 

de titel van Gebrevetteerd Hofleverancier van België.

Een elegante 
en sprankelend 
frisse cuvée.
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De grote smaakmakers van dit mooie palet van schit-
terende en fijne wijnen zijn de Demoiselle Brut EO Tête 
de Cuvée, de Demoiselle Brut Rosé Grande Cuvée en de 
Demoiselle la Parisienne Millésimé 2008.
Nog steeds onder de merknaam Vranken vinden we ook het 
gamma Diamant, dat als het ware nog eleganter oogt dankzij 
de doorzichtige en bewerkte fles, met zijn vele heerlijke afge-
leiden, zoals de Cuvée Diamant Brut, de Diamant Brut Rosé 
en de Cuvée Diamant Blanc de Blancs millésime 2007.
Een reeks goedkopere flessen, die men in de kleinhandel 
aantreft onder het label Vranken, vervolledigt het aanbod 
en is elk jaar weer goed voor een nog groter marktaandeel. 
We denken hierbij aan de onklopbare Vranken Brut Grande 
Réserve, maar ook aan de elegante Vranken Rosé alsook 
de zeer geslaagde Vranken Brut Nature. Ook de mooie 
Vranken 1er Cru en Vranken Spécial Brut lonen absoluut 
de moeite.
Laten we voor de volledigheid tenslotte nog aanstippen dat 
de champagne Vranken geserveerd werd aan de gasten 
tijdens het prestigieuze galadiner op 19 november jongst-
leden in het kasteel van Laken ter gelegenheid van het 
staatsbezoek van de Franse president  Emmanuel Macron. 
Een leuke en heerlijke knipoog die ervoor zorgde dat de 
zeer bijzondere gasten de meest Frans-Belgische van alle 
bubbelende dranken kregen aangeboden!

een echte 
100-jarige 

cHAMpAGne!
De champagne Heidsieck & C° Monopole behoort tot de 
emblematische merken van Huis Vranken. In 1916, in volle 
Eerste Wereldoorlog, werd een lot van 3000 flessen aan 
boord geladen van de Jönkoping. Eindbestemming? Het 
hoofdkwartier van het Keizerlijk Russisch Leger in Sint-
Petersburg. Op 3 november 1916 werd het schip door een 
Duitse onderzeeër tot zinken gebracht. Met waande de car-
go definitief verloren, maar in juli 1998 botste een Zweedse 
onderwaterexpeditie in de oostelijke punt van de Baltische 
Zee op het scheepswrak dat 64m diep lag. 2400 flessen van 
deze Heidsieck & C° Monopole champagne met jaargang 
1907 werden op miraculeuze wijze gered. De houten kisten, 
de duisternis, de constante temperatuur en de waterdruk 
hielpen de flessen om in een uitstekende conditie te blijven. 
Vervolgens wezen de analyses in de laboratoria uit dat zij 
een zeer evenwichtige wijn bevatten, niet gemaderiseerd en 
excellent van smaak. O ja: een van deze kostbare flessen 
werd in 2017 op een veiling verkocht voor 6000 euro!

iNfo: vRANkeN-PommeRy beNelux
Tel.: 02 217 59 17 – emAil: iNfo@vPb.be

brut en tegelijk één en al 
finesse: de cuvée Diamant 

is een echt juweel.
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OMeGA:
eerste horloge op de maan

Iedereen kent Omega, de universele referentie onder de chronometers 
die gebruikt worden tijdens de grote sportcompetities, waarbij de 
Olympische Spelen. Het prestigieuze horlogemerk trok onlangs 
de garantie voor alle modellen uit zijn collectie op tot vijf jaar. Een 
duidelijke kwaliteitsgarantie. 

Door Raoul Buyle 

We schrijven 21 juli 1969. Dat is binnenkort 
vijftig jaar geleden. Neil Armstrong gaat 
de geschiedenis in als de eerste man op 
de maan. De wijzerplaat van zijn Omega 

Speedmaster wijst 2u56 GMT aan. Een historisch moment.
Met innovatie nog altijd als dé hoeksteen van het Omega-
erfgoed komen enkel de horloges die de strengste kwa-
liteitscontroles hebben doorstaan effectief tot bij ons. 
Dankzij de ontwikkeling van het eigen certificaat van het 
merk, de ‘Master Chronometer’ die wordt toegepast op de 
kalibers (en garant staat voor chronometrische precisie en 
weerstand biedt aan ultrahoog magnetisme) alsook dankzij 

een nieuwe manufactuur in het Zwitserse Biel biedt Omega 
vanaf nu een internationale garantie van 5 jaar. Een beslis-
sing die niet onopgemerkt voorbijgaat, want bij de meeste 
horloges is dit niet het geval.

In olympische vorm
De reputatie van Omega op het gebied van sporttijdmeting 
is wereldbekend. Als historische partner van de Olympische 
Spelen zet het horlogemerk al jarenlang atleten op scherp. 
Citius, altius, fortius. Maar de identiteit van het merk steunt 
ook op de band met andere sporten, zoals zwemmen, zei-
len, atletiek en natuurlijk golf.

Iedereen weet dat de Omega Dubai Desert Classic elk jaar 
in januari de beste spelers van de Europese Tour verenigt op 
het prestigieuze parcours van de Emirates GC. Dat was ook 
dit jaar niet anders met de fantastische overwinning van de 
Amerikaan Bryson DeChambeau die finishte met 24 slagen 
onder par. Ongezien! Hij verdiende er een plaatsje mee op 
de erelijst, die legendes telt als Severiano Ballesteros, Fred 
Couples, Ernie Els, Colin Montgomerie, Tiger Woods, Henrik 
Stenson en Sergio Garcia.

In het gezelschap van George Clooney
De nieuwe manufactuur in Biel – een ontwerp van de beken-
de Japanse architect Shigeru Ban – werd ingehuldigd door 
George Clooney, de iconische ambassadeur van het merk. 
Het was de eerste keer dat de Amerikaanse acteur ter plaat-
se kon zien hoe de horloges van Omega gemaakt worden.
Tijdens een geleid bezoek samen met Raynald Aeschlimann, 
de CEO van Omega, en Nick Hayek, de CEO van de Swatch 
Group, ontdekte hij het complex van vijf verdiepingen waar 
de montage, de opleidingen en de kwaliteitscontrole plaats-

De dochter van Cindy Crawford
Kaia Gerber, het nieuwe gezicht van het Trésor-horloge uit 
de ‘De Ville’-collectie, stelde deze heruitgevonden klassie-
ker voor. De appel valt niet ver van de boom! Het topmo-
del, dochter van Cindy Crawford, is even subliem als haar 
moeder en het perfecte jeugdige toonbeeld voor dit stadse, 
strakke, casual maar toch elegante horloge. De smalle hor-
logekast en de fijne wijzers zorgen voor een tijdloos design. 
Klassiek, maar op een hedendaagse manier. Originele fini-
shing touches, zoals de Romeinse cijfers, de wijzerplaat 
bezet met diamanten of de vrouwelijke armband (in leder of 
in stof), bezorgen de collectie een glamoureuze toets.
Daarenboven kondigde Omega recent ook aan dat de ico-
nische Calibre 321 opnieuw in productie gaat. Het chrono-
graafmouvement (uit 1942) is een bijzonder stukje horlo-
gegeschiedenis dat aan de basis lag van heel wat horloges, 
waaronder de Speedmaster ST 105.003 (het eerste model 
dat de NASA testte en goedkeurde en dat vervolgens gedra-
gen werd door de astronaut Ed White tijdens de eerste 
Amerikaanse ruimtewandeling) en de Speedmaster ST 
105.012 (het eerste horloge op de maan). Daarmee is de 
cirkel rond.

Omega De Ville Trésor 
Quartz 36 mm, staal 
en diamanten.

Omega Seamaster 
Diver 300M Co-Axial 
Master Chronometer 
42 mm, goud en staal.

Daniel Craig voor de 
Omega Seamaster 

Diver 300M.

Nieuwe Manufactuur in 
Biel. George Clooney tussen 
Raynald Aeschlimann, CEO 
van Omega, en Nick Hayek, 

CEO van Swatch Group.

Kaia Gerber voor Omega De Ville Trésor, 
vastgelegd door Peter Lindbergh.

Omega brengt zijn
iconische Calibre 321 terug uit.

vinden. Een unieke mix van traditionele knowhow en de 
allernieuwste technologie. George Clooney bezocht er ook 
de METAS-testruimte die gebruikt wordt voor het befaamde 
Master Chronometer-certificaat. Hier controleert Omega 
zijn horloges volgens de hoogste standaarden binnen de 
industrie van luxe-horloges op het gebied van precisie, pres-
taties en magnetische weerstand. Dat was ook de ideale 
gelegenheid om hem de Omega Seamaster Diver 300M te 
laten ontdekken. Dit model is een eerbetoon aan 25 jaar 
knowhow op aarde en onder water en werd gedragen door 
James Bond/Daniel Craig himself.
Van de veertien nieuwe modellen zijn er zes in staal en 
acht in een mengeling van goud en staal. De wijzerplaat 
is beduidend groter dan op de vorige modellen voor een 
betere zichtbaarheid. De nieuwe Diver 300M is voorzien 
van een Master Chronometer Kaliber 8800 voor een hogere 
precisie en betere prestaties. Naast deze 14 onuitgegeven 
modellen lanceert Omega ook een (limited-edition) collec-
tie van 2500 stuks van de Seamaster Diver 300M in tantaal 
en titanium afgewerkt met 18 karaat (Sedna) goud.

120

l u x e
LENTE 2019

■



bUIssOnnIèRe
familiegeest

Het Belgische kledingmerk Buissonnière, dat het label van hofleverancier 
mag opspelden, richt zijn activiteiten op essentiële waarden, zoals 
gezin, authenticiteit en levensvreugde. Basic en stijlvolle kleding die 
de modetrends volgt, maar geen boodschap heeft aan tierlantijntjes. 
Daardoor is Buissonnière meer dan een stijl; het is een levensstijl.

Door Raoul Buyle

Dit succesverhaal start in de jaren 80 in het 
Waals-Brabantse Bonlez wanneer een moeder 
beslist om zelf de handen uit de mouwen te 
steken omdat ze haar gading niet vindt in de 

klassieke kledingwinkels voor kinderen. Myriam Goethals 
maakt haar eigen smaakvolle ontwerpen in mooie mate-
rialen voor de kleine Laurence. Kleding die mooi is, zich 
vlot laat dragen, duurzaam is in het gebruik. Kleding die 
meteen in de smaak valt bij… de familie, de vrienden, en 
de vrienden van die vrienden. 
En zo wordt in 1985 Buissonnière geboren. De stijl ver-
fijnt seizoen na seizoen en het resultaat is dat steeds meer 
jonge meisjes en jongens zich goed in hun vel gaan voelen. 
Kinderen die langs de goede kant van de sociale barrière 
zijn geboren en zich eigentijds willen kleden zonder daarom 
de mode achterna te hollen. Klassiek, ja, maar een heruitge-
vonden classicisme en daardoor zeer actueel.

Meteen raak
Tijdens de eerste verkoop vliegt de volledige collectie in 
amper een paar uren de deur uit! Buissonnière heeft dan 
ook alles om te scoren: kwalitatief, ongeforceerd, chic, 
maar niet klef… en vooral ook de uitdrukkelijke wens om 
de collectie binnen een strak en zeer betaalbaar prijskader 
te houden.
Myriam Goethals en haar echtgenoot Christian ontwikkelen 
het merk en… krijgen vier kinderen. Vier meisjes – Laurence, 
Emilie, Philippine en Clémentine – die vandaag het familie-
bedrijf runnen.
Het concept van Buissonnière? Een zacht geprijsd, geco-
ordineerd kledingassortiment aanbieden voor alle evene-
menten en gelegenheden voor de allerjongsten, kinderen, 
meisjes en jongens, adolescenten. Later volgt ook een col-

lectie voor de mama’s en de papa’s in dezelfde chique en 
ontspannen stijl. Geen low coast en geen Bonpoint, maar 
iets ertussen in. Een nichemerk dat zijn plek vindt in de 
(zeer uiteenlopende) sociale werelden en dat ook smaak-
volle ‘schooluniformen’ en ceremoniekleding aanbiedt voor 
kinderen die op een trouwfeest in de suite lopen. Een aan-
bod dat zich niet alleen op de speelplaats laat dragen, maar 
ook tijdens de grote vakanties en op het platteland.
‘Wij onderscheiden ons omdat we kwaliteitsproducten aan-
bieden op basis van katoen, linnen, merinowol, tot en met 
kasjmier, tegen de laagst mogelijke prijs. Wij hebben beslist 
om niet met synthetische stoffen te werken en kozen voor 
een tijdloze kleding. Een wollen pull die je na drie keer was-
sen al weggooit, past helemaal niet in onze filosofie’, aldus 
Laurence Goethals, de oudste van de dochters en verant-
woordelijk voor de afdeling ‘Création et Achat’.
In een prêt-à-portersector waar de concurrentie moor-
dend is en lowcostketens de markt domineren, timmert 
Buissonnière verder aan de eigen weg met een uiterst ▼

Laurence, Emilie, Philippine 
& Clémentine Goethals 

runnen Buissonnière.

Werksessie: van creatie 
tot communicatie op de 

sociale media.
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Collectie Buissonnière 
& Kids zomer 2019.
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bestudeerd marketingconcept en slechts vijf winkels 
met hun eigen naam in ons land: Waver, Sint-Genesius-
Rode, Kraainem, Gent en Kortrijk. Geen winkel méér, geen 
distributie naar multimerkenzaken, geen solden (behalve 
op de e-shop), winkels die in maart en september 5 dagen 
per week geopend zijn (ook op zondag) en slechts 3 dagen 
per week in de andere maanden van het jaar. Winkels die 
gesloten blijven in juli, augustus, januari en februari. Dat 
tegelijk ambachtelijk en dynamisch trekje maakt van Buis-
sonnière een klein, maar welvarend 100% Belgisch merk dat 
perfect zijn plekje heeft gevonden in de 21e eeuw. Een merk 
dat actief is op de sociale media en in E-shopping (levert in 
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk).

Hofleverancier
In 2014 kreeg Buissonnière van het secretariaat van koning 
Filip de titel van Hofleverancier toegekend. Een erken-
ning, een grote eer en een mooie beloning voor het kle-
den van alle jonge Belgische prinsen en prinsessen in hun 
dagelijkse bezigheden. Prinses Astrid die als eerste het 
merk leerde kennen dankzij een vriendin van een vriendin. 
Daarna liep prinses Claire geregeld binnen in de winkel 
in Waver. Wat de kinderen van koningin Mathilde betreft: 
daar is het verhaal ietwat anders. De koninklijke ‘nanny’s’ 
worden op verkenning gestuurd, zij kiezen de stukken die in 
de smaak kunnen vallen, waarna de passessies doorgaan 
in het kasteel van Laken.
Enkele jaren geleden had Buissonnière ook een eigen win-
kel in Londen (vandaag gesloten). Het verhaal doet de ronde 
dat Lady Di het er bijzonder naar haar zin had en er zelfs 
kleding kocht voor William en Harry – toen nog kinderen. 
So chic!

www.buissoNNieRe.com

Buissonnière & Women 
kleedt ook de mama’s: de 
zomercollectie van 2019.

Collectie Buissonnière 
& Kids zomer 2019.

Een moderne en 
ontspannen look.
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THE CITY
HAS SO MUCH
TO TELL YOU...

BRUSSELS - LUXEMBOURG - PARIS - LISBON - DÜSSELDORF - WARSAW - BUDAPEST - BUCHAREST

Full of contrasts and faced with multiple challenges, 
the city is alive and kicking. It’s become a symbol 
of a dynamic and progressive civilization. The world 
now counts almost 3.3 billion urban dwellers; that’s 
4.5 times more than in 1950. And projections suggest 
that by 2030, over 60% of the world’s population will 
live in towns and cities.

As a real-estate developer, Atenor is particularly  
attentive to the evolution of urban life. Active, as we 
are, in its inevitable and necessary transformation,  
Atenor continues to develop a variety of dense 
and mixed projects in urban centres and near  
communication hubs.

Atenor gives city lovers, no matter whether they 
live or work there, buildings that are both adapted 
to harmonious communal living and their evolving 
expectations.

Enter the urban journey on
www.divercitymag.be

ATENOR in Europe
13 cities | 23 projects
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bRUsselse ZAVel

Het zou fout zijn om de Brusselse Zavel te resumeren tot een 
verzameling van antiquairs, chocolatiers en kunstgalerijen, hoe 
prestigieus zij ook mogen zijn. De wijk telt immers ook tal van 
bijoutiers en juweliers. Sommigen vestigden zich hier al vele jaren 
geleden, andere deden dit pas onlangs. Dit lijkt wel de… Place 
Vendôme, maar dan in Brussel.

Door Raoul Buyle

Enkele maanden geleden 
nam Het Diamant Huis – dat 
sinds 1979 gedomicilieerd 
was op de Waterloolaan 

– zijn intrek op de Grote Zavel. 
‘Een nieuwe dynamiek die voor een 
schaalvergroting zorgt’, zegt Anthony 
Klein die dit eerbiedwaardige huis 
leidt. Want zoveel is duidelijk: aan 
de Zavel zijn er veel meer passanten, 
contacten en creatieve prikkels. Het 
is een wijk die leeft.
De nieuwe boetiek is opgedeeld in 
drie gescheiden ‘werelden’ die even-
wel dezelfde kwaliteit nastreven. Eén: 
de ‘diamant’ en ‘huwelijk’ georiën-
teerde eigen ontwerpen van het Huis. 
Twee: het exclusieve partnerschap 
met Boucheron, met onder meer de 
nieuwe collectie Jack de Boucheron: 
een door audiokabels geïnspireerde 
‘gouden draad’ die zich los rond de 
hals of de pols laat wikkelen en ver-

zegeld wordt met een ultra-grafische 
sluiting met confronterende diaman-
ten. Drie: een ruimte helemaal voor 
jonge ontwerpers in opmars.
Net ernaast opende – voor het eerst 
in België – een Messika flagship 
store. Dit gebeurde in samenwer-
king met Stella Wolf van Colman in 
Antwerpen en Knokke. Moeten we 
eraan herinneren dat Valérie Mes-
sika aan de grondslag lag van de 
speciale nano-springtechnologie die 
het mogelijk maakte om extreem 
flexibele juwelen te ontwerpen die 
als een tattoo op de huid rusten? 
Hypervrouwelijk, comfortabel en… 
zo vlot te dragen dat men ze soms 
vergeet uit te doen… De boetiek 
sluit helemaal aan bij de waarden 
van het merk: modern, gedurfd, 
verfijnd. Naast de iconische col-
lecties van Messika (Move, Skinny, 
My Twin…) worden ook de nieuwe 

collecties (Joy, Angle, Glam’Azone) 
voorgesteld en is er ook aandacht 
voor de ultra trendy capsulecollectie 
Messika by Gigi Hadid en voor juwe-
len met rock-’n-roll (Move Addiction) 
en hippie chic (My Soul) accenten.

Luxueuze verleidingen
Aan de overkant en nog altijd op de 
Grote Zavel regeert het Huis Leysen 
al sinds 1855. Hier heerst de sfeer 
van de ‘haute joallerie’, maar er 
zijn ook goedkopere juwelen die de 
toon zetten, zoals de collectie Kiss 
Me. Een bekende klassieker bij deze 
juwelier is de diamant in een halsket-
ting, ring, armband of in oorbellen op 
wit, geel of roos goud. ‘Elke diamant 
in het leven van een vrouw is een 
liefdesverhaal dat zij nooit meer ver-
geet’, aldus Maxime Leysen, de 6e 
generatie. ‘Een uniek stuk met een 
eeuwig leven.’
Betty De Stefano heeft het minder 
voor diamanten. Haar ‘Collectors 
Gallery’ in de Miniemenstraat speci-
aliseert zich inderdaad in juwelen van 
ontwerpers en in de edelsmeedkunst 
door de grootste kunstenaars van de 
20e eeuw. Zo vindt u in de boetiek 
van Betty deze sublieme ring (Cly-
tia) in geel goud en Braziliaans hout 
(stond op de cover van de Italiaanse 
Vogue) van beeldhouwster Sophia 
Vari, deze armband van Line Vau-
trin (‘de dichteres van het metaal’) 
en de grootste keuze juwelen van de 
(Deense) edelsmid Georg Jensen met 
de pure ontwerpen van Torun.

De nieuwe collectie Jack 
de Boucheron in

Het Diamant Huis.

Grote Zavel.
Collectie Move Romane 

van Messika.

Ring Clytia van Sofia Vari
bij Betty De Stefano
(Collectors Gallery)

Veelzijdigheid troef

Ring Kiss Me van 
Leysen: roos goud en 
een 0,3 kt diamant.
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De kunst en 
de manier waarop
Even verderop, in de Ernest Allard-
straat, ligt Howards Jewellers: de 
ambassadeur van de Italiaanse stijl. 
Alle lef, creativiteit en originaliteit 
van de grootste Italiaanse juweliers 
komt hier tot leven. Mattioli, Casa-
to, Mangiarotti, Gellner, zonder de 
juwelen Howards Creation en de 
horloges Poiray te vergeten. Exclu-
sief zijn de juwelen van Marco Bice-
go. Het werk van deze Venetiaanse 
edelsmid is al sinds 1948 uniek. 
Imperfecte vormen en ambachtelijk 
handwerk. Sprankelende diamant-
juwelen of juist een overweldigende 
hoeveelheid kleur (briolette, druppel 
of cabochon). Het is een zeer chique 
en moderne stijl die je uit duizend 
andere herkent. Verder zijn er ook 
Holemans, Dinh Van, A La Bonne 

Heure, Fabienne Lascar, Ciel Mes 
Bijoux, Frey Wille, het huis Arthus 
Bertrand, Christa Reniers, Berquin 
Jewels. Aan de Zavel is er duidelijk 
plaats voor velen!
Conclusie van Wilfried Lauwers, 
voorzitter van het Zavelcomité: ‘De 
juweliers en de bijoutiers hebben 
de voorbije jaren overgenomen van 
de antiquairs die historisch gezien 
de reputatie van de wijk hielpen 

maken. Dat is een aangenaam 
en opwindend gegeven, want 
we blijven in het creatieve, 
het duurdere gamma, de ver-
fijning. Antiquairs en juwe-
liers gaan goed samen. Het 

enige probleem – voor zover 
het een probleem is – is dat de 

huurprijzen aan de Zavel (zeer) 
duur worden voor de antiquairs. Het 
zou zonde zijn dat zij vertrekken.’

Collectie Lunaria van 
Marco Bicego, bij 

Howards Jewellers.

Het iconische horloge 
Vivianna (1967) van Torun 
voor Georg Jensen bij 
Betty De Stefano.

De neo-zegelringen 
van het Huis Arthus 
Bertrand in rhodium- 
en verguld zilver.
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Compétition de Golf  
"Fête des Belges du 21 juillet"

Information & Inscription :

1 7  -  1 8  -  1 9  -  2 0  -  2 1  J u i l l e t
 3  j o u r s  d e  c o m p é t i t i o n ,  3  d i f f e r e n t s  p a r c o u r s  d e  g o l f

1 7  J u i l l e t  :  C o c k t a i l  d e  b i e n v e n u e  &  B a r b e c u e  s u r  l a  p l a g e
R e m i s e  d e s  p r i x  &  C o c k t a i l  t o u s  l e s  s o i r s

www.belgiannationaldays.be

21 Juillet : L' unique " Fête des Belges "  :  Cocktail , dîner et soirée

Les photos des éditions précédentes sont sur notre site web

( ouverte à tous les Belges , golfeurs ou pas)

IIS    
I N V E S T I N S P A I N . B E

Golf Competition & July 21st Party

Information & Registration :
www.belgiannationaldays.be

July 21 : The unique ''Fête des Belges'' : Cocktail, dinner and party
(open to all Belgians in Marbella, golfers or not)

See pictures of the previous editions on the website

July  17 - 18 - 19 - 20 - 21
3 days on 3 different golf courses

July 17 : Welcome Cocktail & Barbecue on the beach
Prize ceremony & Cocktail every night

BNDM19_MembersGuide_210x297_EN.indd   1 5/03/19   09:55



 9,0-12,8 L/100 KM.  199-285 G/KM CO2. (NEDC 2.0)
BULLITT and all related characters and elements© & ™Warner Bros Entertainment Inc. (s18). Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies 
zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP test procedure voor een voertuig in de basisuitrusting. Optionele uitrustingen (inclusief optionele velgen en/of banden) kunnen het verbruik en de CO2-
emissie beïnvloeden. De aangegeven NEDC waarde (NEDC 2.0) is afgeleid van de WLTP waarde en wordt gedurende een overgangsperiode (tot max. eind 2021) gebruikt o.a. voor belastingdoeleinden. 
De overheid kan echter vóór het einde van deze overgangsperiode de WLTP waarden gebruiken voor belastingdoeleinden hetgeen de fiscaliteit van het voertuig kan beïnvloeden. Contacteer uw 
Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be. Exclusief verkrijgbaar bij FordStores.  Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be  

De nieuwe Ford Mustang BULLITT  
Het unieke karakter van de nieuwe Ford Mustang BULLITT zet uw leven in een nieuw 
licht. De 5.0i V8-motor met 460 Pk, het stoere design en de vernieuwde technologieën 
maken hem krachtig, stijlvol én slim. Maak uw Mustang BULLITT nog gedurfder door te 
kiezen voor de exclusieve kleur Bright Highland Green. Ontdek hem op ford.be

De auto

die u zag

bestuurt u nu

gewoon zelf.

in de films
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