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Wel ja: we zijn nog altijd onder de indruk van de titel van 
Tiger Woods tijdens de voorbije Masters in Augusta, 
want Tiger blijft een inspiratiebron voor velen. Hij is 
een unieke kampioen met een ongelofelijk talent en 

charisma, en inspireerde wereldwijd miljoenen jongeren tot de golfsport. 
Zijn terugkeer op het voorplan sluit perfect aan bij wat je verwacht van 
een romanheld.

Toen Woods in 1997 de Masters won, ging dat nieuws al de wereld rond. In 
een sporttak die lange tijd enkel voor de blanke elite was voorbehouden, 
doorbrak hij alle codes. De oude en zelfvoldane leden van de Augusta 
National wisten niet wat ze zagen toen deze buitengewoon getalenteerde 
zwarte atleet alle records verpulverde. Bovendien nam Tiger toen op zijn 
eigen manier revanche op de blanke buitenwereld, want hij herinnerde zich 
nog goed hoe hem destijds de toegang tot de kleedkamers van privéclubs 
was ontzegd.

Door in 2019 een nieuw ‘green jacket’ te veroveren, nam Tiger ook een 
andere revanche, want hij legde ook heel wat kwatongen het zwijgen 
op. Afbrekers die hem na zijn private uitspattingen en fysieke problemen 
definitief – en soms zelfs met vreugdekreten – helemaal hadden begraven. 
Maar net zoals een feniks gaan echte helden nooit dood en staan zij telkens 
opnieuw op vanuit hun as. 

De door moed en zelfverloocheling gedreven Tiger liet zich leiden door zijn 
genie om de weg naar de titel terug te vinden. Hij deed dat niet alleen om 
zijn criticasters het zwijgen op te leggen. Hij deed het – zelfs vooral – om 
aan zichzelf te bewijzen dat hij op zijn 43e het stunten niet is verleerd. ‘Mijn 
kinderen hadden mij nooit live een Major zien winnen. Zij vroegen zich af 
of ik niet de kampioen was van de videospelletjes’, lachte Woods na zijn 
titel in Georgia. 

Net zoals Mohammed Ali en Jesse Owens is Tiger Woods veel meer dan 
een kampioen. ‘Hij zal geschiedenis schrijven en dat niet alleen dankzij zijn 
sport’, had zijn vader Earl voorspeld. Dat had hij goed gezien.
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The new Continental GT Convertible.
From the definitive grand tourer, the world’s finest convertible is born. Discover more at BentleyMotors.com/Continental 
For more information contact: Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium.
Call us on +32 2 704 99 03 or email us at info@bentley-belgium.be

Continental GT Convertible WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km – Combined 14.0. Combined CO₂ – 317 g/km.

GIVE WAY TO SAFETY. Environmental information (R.D 19/03/2004). BentleyMotors.com
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.
© 2019 Bentley Motors Limited. Model shown: Continental GT Convertible. BENTLEY BRUSSELS

Bentley_Autobuzz_Magabook_2812_297x210.indd   1 17/12/2018   12:47



The Breitling Surfer Squad
Sally Fitzgibbons

Kelly Slater
Stephanie Gilmore

#SQUADONAMISSION

SU
PE
RO
CE
AN

LAND

SEA

AIR

CA1941_Surfer Superocean 44 Blue Rubber_420x297_Members Only.indd   Toutes les pages 07/06/2019   16:22



The Breitling Surfer Squad
Sally Fitzgibbons

Kelly Slater
Stephanie Gilmore

#SQUADONAMISSION

SU
PE
RO
CE
AN

LAND

SEA

AIR

CA1941_Surfer Superocean 44 Blue Rubber_420x297_Members Only.indd   Toutes les pages 07/06/2019   16:22



10
TIGER WOODS
Stunt van het jaar

12
BRITISH OPEN
Noord-Ierse parel
 

18
BENTLEY
Edele eeuweling

24
CONCORDE
Witte vogel is 50

30
PORSCHE GOLF CUP
Ready, steady: go!

32
BELGIAN KNOCKOUT
Italiaanse ster verovert Rinkven

36
MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2019
Het kasteelleven in Cleydael

38
AUDI QUATTRO CUP
Op naar de finale in Sterrebeek

40
KPMG 
Millennium heeft de eer

42
RALLYE ANDROÏDE BY BPF
Maakt kinderen blij

44
ING ARDENNE ROADS
Paraplu’s waren welkom

46
SPA CLASSIC 2019
Nostalgie naar de 24 Uur

48
APOLLO 11
Een kleine stap voor de mens

54
MALAGA
Unieke ervaring
 

58
ZUID-AFRIKA
De geur van het paradijs

64
LE TOUQUET & HARDELOT
Twee echte monumenten

68
MIRAMAR LA CIGALE
Bretagne op z’n best

72
KRONOS PORSCHE CENTRE
Fonkelnieuwe thuishaven

74
JAGUAR I-PACE
Groen, comfortabel en efficiënt

ExclusiEf

GEscHiEDENis & TRADiTiE

EVENTs

DiscOVERY

EVENTs

REmEmbER

Op REis

zOmER 2019    |   members Only n° 70

iNHOuD



JAGUAR F�TYPE

De F-TYPE is een sportwagen die alleen van Jaguar kan komen. Met zijn perfecte blend van tijdloze schoonheid, 
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SOFTER.
FASTER.
BETTER.

©2019 Callaway Golf Company. Callaway Golf, Callaway, the Chevron Device, Chrome Soft, Chrome Soft X, SoftFast, 
and the Graphene Dual SoftFast Core icon are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

When we decided to build a better ball, it had to be different. So we made a low 
compression, low spin ball to be played on Tour. We infused Graphene into our 
Dual SoftFast Core and proved softer can be faster. Even the best players in the 
world want more distance and control. This is the ball that changed the ball.

CHROME SOFT X NOW AVAILABLE  
WITH TRIPLE TRACK® TECHNOLOGY FOR IMPROVED ALIGNMENT.



sTuNT
van het jaar

Het is één van de beelden van het jaar. Tiger Woods laat zijn 
vreugde de vrije loop op hole 18 van de Augusta National 
Golf Club waar de Amerikaan zonet, op z’n 43e, de mythi-
sche Masters heeft gewonnen. Woods is weer top na een 
lange en verontrustende tocht door de woestijn en tekent 
voor een van de grootste comebacks in de sportgeschiede-
nis. Hij behoort dus opnieuw tot de wereldtop, klaar om 
nieuwe uitdagingen aan te gaan en de grote Jack Nicklaus 
te verontrusten. Nicklaus won 18 Majors, Woods 15. Maar 
Tiger heeft zijn laatste woord nog niet gezegd… ■
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ROYAl pORTRusH
Noord-ierse parel

De 148e British Open gaat dit jaar door op de baan van Royal Portrush. 
Het is pas voor de tweede keer dat het toernooi neerstrijkt in Noord-
Ierland, een unieke golfbestemming.

Door Miguel Tasso

Het wordt voorzeker een bijzonder moment, 
want voor het eerst in 68 jaar wordt de mythi-
sche British Open in Noord-Ierland gespeeld, 
en meer bepaald van 18 tot 21 juli. De locatie? 

Royal Portrush. Dezelfde plek dus waar de excentrieke 
Engelse kampioen Max Faulkner in 1951 een verrassende 
overwinning liet optekenen!

Noord-Ierland is een echt paradijs voor golfers, met de 
Royal Portrush als een van zijn kroonjuwelen. Een echte 
referentie. Deze club zag in 1888 het levenslicht onder 
de naam County Club en telde in den beginne slechts 9 
holes. In 1889 waren er dat al 18. In 1892 werd de club 
koninklijk en drie jaar later kreeg hij zijn huidige naam door 
toedoen van de toenmalige Prince of Wales – de toekom-
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stige koning Edward VII – die er het peterschap waarnam. 
Zoals het hoort is Royal Portrush een echte links. De club 
ligt in het noorden en vlakbij de rivier Bann. Dit is golf op z’n 
puurst met de wind, de duinen en de zee. En gelukkig zijn er 
ook enkele vlaggenstokken om de bal tegen te houden!
In 1895 was Royal Portrush gastheer voor zijn eerste top-
competitie. Dat was vreemd genoeg een… damestoernooi: 

het British Ladies Championship dat door Margaret Scott 
werd gewonnen. Sindsdien kreeg de club heel wat toptoer-
nooien over de vloer en puilt het Gulden Boek van de illus-
tere handtekeningen. Ooit privé zijn bezoekers nu het hele 
jaar door welkom. De greenfee wisselt met de seizoenen en 
schommelt van 70 tot 200 euro, maar de ervaring is en blijft 
uniek. Net zoals de sfeer in dit land. ▼



Gemaakt voor golf
Er wordt vaak verwezen naar de magie van de Schotse links 
waar de golfsport geboren werd, maar ook de Ierse banen 
bij de zee zijn meer dan de moeite waard. Dit is voorzeker 
het geval in het zuiden (Ierland) met meesterwerken als 
Portmarnock, Ballybunion en Waterville, maar zeker ook 
in het noorden met Royal County Down (vaak beschouwd 
als de nr. 1 van de wereld), Lough Erne, Castlerock en – ‘of 
course’ – Royal Portrush.
Vreemd genoeg werden in Ierland maar weinig topcompeti-
ties afgewerkt. De Ryder Cup in 2006 was de uitzondering 
die de regel bevestigt. Dat toernooi ging door in de Ierse K 
Club in Kildare: een prachtige baan, zeer uitdagend en der-
halve ideaal voor matchplay. Toch vonden de puristen het 
een gemiste kans dat men voor dit historische rendez-vous 
een parkland had gekozen in plaats van een links. De offici-
ele uitleg luidde dat de K Club de enige baan was die over 
de nodige infrastructuren beschikte om een evenement van 
een dergelijke omvang te huisvesten.
Ook de British Open toonde zich nooit erg gul naar de Ierse 
clubs. Hoewel Ierland met een onwaarschijnlijk mooie ver-
zameling linksbanen is gezegend, werd er nog nooit een 
Major gespeeld, terwijl iedereen weet dat een monument 
als Portmarnock dat dubbel en dik zou verdienen. Maar dat 
is een ander verhaal…

Een echte religie
Zoals overal in Groot-Brittannië is golf ook in Ierland en 
Noord-Ierland een echte religie. De golfbanen zijn er even 
talrijk als de schapen en in de lokale media wordt golf even 
druk besproken als voetbal en rugby. Stap een pub binnen 
en er is ongetwijfeld een tv-zender die een toernooi toont, 
met enkele fans die van bij de toog commentaar leveren op 

Een echte links.
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de powerswing van Rory McIlroy en Dustin Johnson. Van 
Belfast tot Dublin is golf hier een echte nationale sport.
Ierland en Noord-Ierland tellen samen zo’n 7 miljoen inwo-
ners, met meer dan 300.000 golfers die zich geregeld naar 
een van de ruim 440 golfbanen begeven. Heel wat hiervan 
zijn publieke banen waar iedereen welkom is. De greenfees 
zijn over het algemeen zeer betaalbaar en het hartelijke 
onthaal heeft zijn gelijke niet. Dat geldt trouwens ook voor 
elke (Noord-)Ierse 19e hole.
Als er één land is waar de golfcultuur overal aanwezig is, 
dan zeker Ierland. In de bus zie je vaak kinderen opstap-
pen met de boekentas in de ene hand en de golftas in de 
andere. Het lijkt de logica zelve. En als u twijfelt welke baan 
u de volgende dag zou spelen, vraag dan rustig raad bij de 
taxichauffeur of de bakker op de hoek: zij kennen hun golf-
sport tot in de details.
In die context kondigt deze 148e British Open zich natuurlijk 
aan als een groot volksfeest. Zoals de Ronde van Vlaande-
ren voor de wielerfans. Het is bekend hoeveel enthousi-
asme de Irish Open losmaakt dat al jaren onderdeel is van 
de Europese Tour. Het lijkt nu al evident dat de British Open 
nog zoveel meer emoties zal losmaken!

Knotsgekke finale
Op Royal Portrush wordt The Open gespeeld op de Dunluce 
Links: samen met de Valley Course een van twee 18 holes-
banen op deze club. De originele tekening van de Dunluce 
Links (6690m, par 72) werd in 1932 bijgestuurd door archi-
tect Harry Colt. Daarna onderging deze championship links 
nog enkele bijkomende ‘retouches’ door Martin Ebert en 
Tom MacKenzie, vooral dan op de slotholes, maar aan de 
klassieke uitstraling van de links werd niet geraakt. Die is 
nog altijd dezelfde van in de 19e eeuw met een parcours dat 
op een natuurlijke wijze in de duinen werd uitgetekend.
Zoals immer zullen ook dit keer de slotholes de doorslag 
geven. Vooral hole 16, die de naam Calamity Corner draagt, 
lijkt beslissend te gaan worden. Het betreft een bijzonder 
lange (ruim 200m) par 3 waar de druk op de leiders enorm 
zal zijn. Ook hole 17 (par 4 met een bijzonder strakke afslag) 
en de finishing hole (par 4 van 420m) zijn te duchten.
Meer uitleg is niet nodig: deze pure links heeft alles om 
een plaats op te eisen in de geschiedenis en de magie van 
de British Open. Door zijn stevige rough, zijn diepe pot-
bunkers en zijn golvende greens kondigt Royal Portrush 
zich aan als een mix van de Old Course op St. Andrews 
en Muirfield, want het aantal valstrikken – zichtbaar en 
onzichtbaar – is enorm. En als toevallig ook de wind en de 
regen op de afspraak zouden zijn – wat wel vaker gebeurt 
in deze regio… – wacht de deelnemers een gigantische, zeg 
maar duivelse uitdaging. 
Zoals gebruikelijk op de linksbanen van The Open is power 
niet alles. Precisie, strategie en gezond verstand zijn des 
te belangrijker. Swingen en denken... De pro’s en de ▼

Rory McIlroy speelt  
een thuiswedstrijd.

Tiger Woods was altijd fan van 
The Open waar hij zijn lange 

ijzers kan gebruiken.



contra’s afwegen... Niet aarzelen om een ‘good old’ ijzer 
2 uit de tas te halen om de bal onder de wind te houden en 
om de putter ook van buiten de green te gebruiken. Precies 
daarom sluit het profiel van de winnaar van de British Open 
ook aan op dat van de laureaten in Parijs-Roubaix en Wim-
bledon. Hier wint de beste!

Het land van Rory
Op de erelijst van de British Open, die voor het eerst in 
1860 werd georganiseerd, prijken drie namen van Noord-
Ierse kampioenen: Fred Daly, in 1947 winnaar op de Royal 
Liverpool, Darren Clarke, in 2011 laureaat op de Royal St. 
George’s en vanzelfsprekend ook Rory McIlroy, die in 2014 
de titel pakte op de Royal Liverpool. Eén Ierse kampioen 
won tot twee keer toe de beroemde Claret Jug: Padraig 
Harrington deed dat in 2007 op Carnoustie en in 2008 op 
Royal Birkdale. En laten we ook Graeme McDowell niet 
vergeten die de Ierse sportlegende instapte met een titel 
in 2010 tijdens de US Open op Pebble Beach (Californië). 
Rory McIlroy droomt er natuurlijk van om geschiedenis te 

schrijven tijdens deze editie van 2019 waar hij van het thuis-
voordeel geniet en gedragen zal worden door duizenden 
supporters. Hoewel Rory met een Amerikaanse getrouwd 
is, officieel in Florida woont en voornamelijk op de PGA Tour 
in actie komt, blijft hij natuurlijk een Noord-Ier in hart en 
nieren. Het is dan ook een understatement door te stellen 
dat hij supergemotiveerd zal zijn op de greens van Royal 
Portrush die hij al van in zijn jeugd leerde kennen. ‘Ik had 
nooit gehoopt dat ik ooit een British Open in mijn thuisland 
zou kunnen spelen. Het wordt fantastisch. En natuurlijk 
droom ik van de titel’, geeft hij ootmoedig toe.
Ook Darren Clarke is bijzonder onder de indruk van deze terug-
keer van The Open naar Noord-Ierland. De voormalige captain 
van de Ryder Cup woont trouwens in de directe omgeving van 
Royal Portrush die hij als zijn favoriete oefenbaan omschrijft. 
‘Het wordt een echt golffeest’ voorspelt hij, en hij is zich ook ten 
volle bewust van het belang van dit evenement voor zijn land.
Afspraak dus op Royal Portrush, langs de kust, vlakbij de 
beroemde rotsformatie Giant’s Causeway. Een perfecte locatie 
voor deze topafspraak tussen de giganten.

Neen, niet Groenland: wel Ierland.
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bENTlEY:edele eeuweling
Bentley viert dit jaar zijn 100e verjaardag. Voor het prestigieuze Britse 
merk was het een bewogen eeuw van triomfen en twijfels. Een verhaal 
dat ene W.O. Bentley in het hiernamaals ongetwijfeld met trots vervult.

Door Stéphane Lémeret
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Zoals wel vaker is het verhaal van een merk 
ook dat van een man, in dit geval Walter Owen 
Bentley. Hij wordt in 1888 in Londen geboren 
en toont al snel een passie voor de mechaniek. 

Zo komt het dat W.O. – zijn bijnaam – al op zijn 16e het 
beroepsleven instapt. Maar omdat de automobiel nog in 
zijn kinderschoenen staat, vervult hij zijn droom in een 
fabriek voor locomotieven. Kwatongen zullen zeggen dat 
die voorliefde voor de zware machinerie bepalend is voor 
zijn volledige werk…

Snelheidshonger
Door de ontwikkeling van de ontploffingsmotor verliest 
Bentley al snel zijn interesse voor de locomotief. In zijn hart 
ruilen stoom en benzine van plaats. Bovendien wordt hij ook 
geboeid door de competitie. Daar proeft hij in 1909 en 1910 
voor het eerst van op de motorfiets. Hij rijdt zo vaak hij kan 
en geniet met volle teugen, ook al is winnen er niet bij.
In 1912 opent hij samen met zijn broer een autoconcessie. 
Zij verkopen er modellen van een vergeten Frans merk. 
Bentley is overtuigd: de beste reclame voor de auto is de 
competitie. ‘Win on Sunday, sell on Monday’, is zijn devies. 
Probleem is dat zijn Franse auto’s power missen, maar 
daar heeft deze ervaren technicus een oplossing voor. Hij 
verbetert de motoren, onder meer door gebruik te maken 
van aluminium. Op slag stapelen zijn trage Franse auto’s  
de snelheidsrecords op. ▼

W.O. Bentley, die dol was op techniek en op racen, 
ontwierp een van de mooiste merken ter wereld.



Er is duidelijk een opmars gaande, maar 
die wordt gefnuikt door het uitbreken van 
WOI. Al benut Bentley dit conflict wel om 
zijn onderneming verder uit te bouwen. 
Omdat hij overtuigd is van de slaagkansen 
van aluminium in de luchtvaart, gaat hij 
aan de slag bij de Royal Navy waar hij een 
vliegtuigmotor bouwt. Die blijkt zo krachtig 
en betrouwbaar dat de ideeën van Bentley 
worden overgenomen door andere construc-
teurs van vliegtuigmotoren, zoals onder meer 
Rolls-Royce. Kortom: voor Bentley wordt WOI 
synoniem van faam en fortuin. Een fortuin dat 
hem toelaat om het bedrijf op te richten waar 
we vandaag de verjaardag van vieren.

Born in Le Mans
De Bentley-ateliers produceren hun eerste auto’s in 1919 en 
W.O. blijft trouw aan zijn principes: om te verkopen, moet 
het merk zich onderscheiden op de circuits. Dat doet het 
ook vanaf 1921, al volgt de internationale erkenning pas in 
1923. Dat jaar schrijven klanten inderdaad een ‘3 Litre’ in 
voor een competitie, die dan al één van de bekendste ter 
wereld is: de 24 Uren van Le Mans. 
Die eerste deelname levert Bentley een mooie 4e plaats op 
en veel onverhoopte reclame. Gemotiveerd door dit succes 
keert W.O. in 1924 terug naar het circuit in de Sarthe en 
boekt er de eerste van een lange reeks overwinningen. In 
1927, 1928, 1929 en 1930 zijn de ‘Bentley Boys’ – een bonte 
bende van race- en vliegtuigpiloten, sportlui, industriëlen 
en andere – gewoonweg onoverwinnelijk. Die dominantie 
werkt de grootste rivaal van Bentley in de 24 Uren – Bugatti 
– danig op de zenuwen. Met zijn ranke, lichte, maar tegelijk 
ook fragiele auto’s koestert Ettore Bugatti geen greintje 
sympathie voor de auto’s die daar helemaal de tegenpool 
van zijn: gigantisch, zwaar… maar betrouwbaar. Volgens de 
legende heeft hij ooit gezegd: ‘M. Bentley? Die bouwt zeer 
snelle trucks!’

Blauwe trein
Snel is wel het minste wat je kan zeggen. Woolf Barnato, 
een van de ‘Bentley Boys’ en sinds 1925 de grootste geld-
schieter achter Bentley, bewijst dat ook met een epische 
weddenschap. Wanneer Bentley in 1928 de Speed Six uit-
brengt – de raceversie van het model ‘6½ Litre’ – stort Bar-

Woolf Barnato:
een echte
‘Bentley Boy’ en 
verscheidene
keren redder
in nood.
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nato zich met zijn eigen exemplaar in een onwaarschijnlijke 
uitdaging. Het idee is om uit Cannes te vertrekken met 
eindbestemming Londen – via Calais en de ferry in Dover 
– en dit traject sneller af te leggen dan de passagiers in de 
prestigieuze trein Calais-Méditerranée Express, alias ‘Le 
Train Bleu’.
Nadat Barnato om 17.45 uur vertrok aan de Carlton op 
de Croisette bereikte hij Londen daags daarop om 15.20 
uur, zijnde 4 minuten vooraleer de ‘blauwe trein’ het sta-
tion van… Calais binnenrijdt! Bingo! Aansluitend op deze 
race kregen twee exemplaren van de Bentley 6½ Litre de 
bijnaam ‘Blue Train Bentleys’. Elke Bentley-liefhebber kent 
deze auto’s.
Dit legendarische model is evenwel ook nog om een andere 
reden belangrijk voor de geschiedenis van het merk. De 6½ 
Litre is de auto die Bentley zijn definitieve definitie geeft 
die zich in twee zinnen laat samenvatten. Een van W.O. zelf: 
‘Bij de ontwikkeling van deze auto waren de geluiddemping 
en de souplesse in alle opzichten ondergeschikt aan de 
snelheid’. De andere quote is van de toentertijd gerenom-
meerde autojournalist Maynard Greville: ‘Wat mij betreft is 
deze auto een van de grootste technische hoogstandjes van 
de eeuw. Het evenwicht tussen snelheid, geluiddemping 
en souplesse is simpelweg uniek. Los van zijn prijs is deze 
auto, van alle auto’s die ik heb mogen rijden, degene die 
het dichtst aansluit bij de ideale wegligging’. Anno 2019 
blijft deze harmonie tussen snelheid, geluiddemping en 
souplesse nog altijd de belangrijkste karakteristiek van de 
Bentley-modellen.

In handen van de vijand
Maar wat is het beste product van de wereld waard als 
niemand het wil kopen? Vanaf 1921 gaat het Bentley finan-
cieel niet voor de wind. Zo wordt de constructeur een paar 
keer van de ondergang gered door de investeringen van 
Woolf Barnato. Maar wanneer in 1929 de Grote Depressie 
uitbreekt, wordt er nog amper een auto verkocht en kan ook 
Barnato niet langer investeren. 
In 1931 voorkomt Bentley het faillissement wanneer het in 
handen komt van zijn eeuwenoude rivaal en dat zowel op 
de weg als in de lucht: Rolls-Royce. Die overname luidt ook 
het begin in van een lange periode zonder Bentley in com-
petitieverband alsook het einde van zijn onafhankelijkheid. 
Vanaf nu zijn de Bentley’s alleen nog maar meer ‘sportieve’ 
versies van de Rolls-Royce-modellen. Met één uitzondering 
op de regel, want puristen beschouwen de R-Type Continen-
tal uit 1952 als een authentieke Bentley. Met een top van ▼

Bentley creëerde zijn 
legende op Le Mans en
dat tot grote wanhoop 

van rivaal Bugatti.

De ‘Blue Train’ behoren tot 
de grote favorieten van 

de Bentley-kenners.

Voor de puristen is de R-Type 
Continental de enige echte Bentley 

in het Rolls-Royce-tijdperk.



bijna 200 km/uur was die ‘Conti’ toen de snelste vierzit-
ter te wereld. In de jaren na de overname werkt W.O. nog 
altijd voor zijn eigen merk. Of het uit rancune voor de Navy-
periode met de vliegtuigmotoren is, staat niet vast, maar 
hij wordt door Rolls-Royce op een vernederend zijspoor 
geplaatst en ingezet voor PR-doeleinden of proefritten in 
de Alpen, zonder dat zijn mening wordt gevraagd bij de ont-
wikkeling van de nieuwe modellen. Dat slikt Bentley tot in 
1935, waarna hij met zijn talent verkast naar Lagonda, een 
ander prestigieus Brits merk dat later zijn lot zal verbinden 
aan Aston Martin. W.O. Bentley overleed in 1971, kort voor 
zijn 83e verjaardag.

De wedergeboorte
Bentley blijft een variant van Rolls-Royce tot het einde van 
de jaren 90, periode waar de kaarten in de autowereld ste-
vig door elkaar worden geschud. In 1999 wordt de band 
tussen Rolls-Royce en Bentley doorgeknipt. Het eerste 
verhuist naar BMW, het tweede naar de VW-groep. Dat 
maakt het er niet eenvoudiger op, want de Bentley’s maken 
gebruik van de Rollstechnologie. Er is dus een probleem 
van intellectuele eigendom. Het duurt tot in 2003 vooral-
eer de beide entiteiten volledig van elkaar zijn gescheiden 

en de VW-groep voluit van zijn aankoop kan genieten. Dat 
was trouwens al zorgvuldig voorbereid, want datzelfde jaar 
brengt Bentley zijn eerste auto van het nieuwe tijdperk op 
de markt, waaraan 4 jaar is gewerkt: de Continental GT.
Het is ook dankzij VW dat Bentley opnieuw in competitie 
uitkomt. Er is al snel een raceversie van de Conti klaar, met 
opeenvolgende generaties die alle circuits van de wereld 
aandoen. En vooral is er de Speed 8, een prototype waar-
mee Bentley door de grote poort stapt op wat men ietwat 
als zijn geboortegrond kan beschouwen: Le Mans. Na een 
3e plaats in 2001 en een 4e in 2002 realiseert Bentley in 
2003 de dubbel en wint eindelijk en voor de 6e keer in Le 
Mans, 73 jaar na de vorige zege!

100 jaar!
Vandaag is Bentley een eeuweling die zich goed in zijn vel 
voelt en die, voor het eerst in zijn geschiedenis, kan vertrou-
wen op de stevige funderingen van een industriële reus. Het 
gamma is rijk, het doet de verbeelding nog altijd op hol slaan 
en het blijft trouw aan het DNA van het merk. Beste bewijs: 
de laatste telg van Bentley is de Bentayga Speed, een SUV die 
niks inlevert aan comfort en toch de snelste ter wereld is. Een 
echte snelheidstrein en niet noodzakelijk altijd blauw!

Snelheid, souplesse, stilte: het 
DNA van Bentley blijft intact.

Dankzij VW kon 
Bentley terugkeren 

naar Le Mans waar het 
voor de 6e keer won!
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cONcORDE :
witte vogel

is 50
De Concorde bracht een ganse generatie in vervoering. We blikken 
terug op de geschiedenis van dit mythisch en supersonisch vliegtuig 
dat 50 jaar geleden zijn eerste vlucht maakte.

Door François Levicot

Acht letters voor een unieke naam. Een puur 
en krachtig waarmerk, synoniem van prestige 
en privilege, en vaak ook van ongebreidelde 
bewondering. De Concorde was een dubbel 

avontuur, want het stond voor een uniek technisch huza-
renstukje in een tijd toen men nog niet wakker lag van 
brandstofverbruik en geluidsoverlast. Parameters waardoor 
een dergelijk project vandaag ondenkbaar is geworden.
2 maart 1969 is zonder meer een van de belangrijkste datums 
van dit fantastische avontuur dat nu tot de geschiedenis van 

de luchtvaart behoort. Op een zondag een goede 50 jaar gele-
den maakte de grote witte vogel inderdaad zijn eerste vlucht 
die 42 minuten zou duren. De luchthaven? Toulouse. Aan 
boord? Vier mannen, met onder meer piloot André Turcat.

Snelheid van het geluid
Dat is natuurlijk maar een begin. Meer nog: het is in de eer-
ste plaats de bevestiging dat dit allereerste supersonische 
burgervliegtuig wel degelijk vliegt! Zes maanden later wordt 
de geluidsmuur voor het eerst doorboord (Mach 1) en twaalf 
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maanden later wordt Mach 2 bereikt. Desalniettemin blijft 2 
maart 1969 geboekstaafd als de geboortedatum van dit onge-
lofelijke avontuur van de supersonische burgerluchtvaart.
In werkelijkheid begon dit project natuurlijk heel wat jaren 
voor die eerste oefenvlucht – namelijk op het einde van 
de jaren 50 – en aan weerszijden van het Kanaal. De Fran-
sen werkten aan het project ‘Super caravelle’: een drie-
kleurig supersonisch vliegtuig dat geboren moest worden 
uit het huwelijk tussen de Caravelle, toen het boegbeeld 
van de Franse luchtvaart, en het door Dassault gebouwde 
jachtvliegtuig Mirage IV. Aan Britse kant, waar enorme 
vorderingen waren gemaakt op een ultramoderne tur-
boreactor, werkten ingenieurs – die vanaf 1956 door het 
STAC (Supersonic Transport Aircraft Committee) werden 
gecoacht – eveneens aan het ontwerp van een supersonisch 
transportvliegtuig. Zo was er sprake van een toestel met 6 tur-

boreactoren dat plaats zouden bieden voor 130 passagiers. 
De bedoeling was om minimaal de snelheid van het geluid 
te overtreffen (1224 km/u). Vergeet niet: in die tijd had 
je bijna 15 uur nodig om van Parijs naar New York te vlie-
gen. Dat gebeurde toen aan boord van een door Lockheed 
gebouwde Constellation die… 530 km/uur haalde.

Frans-Britse samenwerking
De Concorde, wiens naam pas in 1967 definitief ingang 
zou vinden – de Britten hadden het over ‘Concord’, zon-
der slot-e – was het orgelpunt van deze gebundelde 
programma’s, in wat bekend stond als het Anglo-Franse  
samenwerkingsverband. ▼

Een van de bijzondere kenmerken 
van de Concorde is de mobiele neus 
die zich in verschillende hoeken laat 
plooien. Hierdoor hebben de piloten 
een beter zicht tijdens bepaalde 
vluchtfases en verbeterde ook het 
aerodynamische profiel.



Op 29 november 1962 werd in Londen een verdrag geslo-
ten tussen de Britse en de Franse regering voor de ontwik-
keling van een supersonisch burgervliegtuig. De koek werd 
evenredig verdeeld tussen beide landen en dat gold ook 
voor de verantwoordelijkheden, de uitgaven en de opbreng-
sten. Ondanks dat akkoord bleven er struikelblokken. Zo 
werd beslist om twee assemblagelijnen te bouwen: een 
in Toulouse en de andere in Fulton (vlakbij Bristol, in het 
zuidwesten van Engeland).

Vliegtuig van alle records
Hoewel de 50e verjaardag van de Concorde op 2 maart jl. 
werd gevierd, diende in werkelijkheid veel geduld geoefend 
vooraleer de eerste commerciële lucht een feit was. Vijf 
jaar lang moest het supersonische vliegtuig heel wat tests 
ondergaan – op de grond en in de lucht – en dat gedurende 
meer dan 800 uur. Nadat het in oktober 1975 zijn bewijs van 
luchtvaardigheid had gekregen, kon de Concorde enkele 
maanden later eindelijk zijn eerste commerciële vlucht 
uitvoeren. Op 21 januari 1976 steeg de ranke vogel op in 
Parijs. Neen, niet met bestemming New York, maar naar 
Rio de Janeiro.
Dit supersonische vliegtuig, dat in één oogopslag herken-
baar is, is een technologisch hoogstandje, niet in het minst 
dankzij de verstelbare vliegtuigromp. Zo kan de positie 
van de ‘neus’ worden bijgesteld teneinde de prestaties te 
optimaliseren. Het vliegtuig kan twee keer de snelheid van 
het geluid (Mach 2) halen en op 19.000m hoogte vliegen. 
Er kunnen 100 passagiers mee en het vliegbereik bedraagt 
6200 km. Om New York te bereiken verpulvert de Concorde 
alle records: een vluchttijd van 3 uur en 26 minuten, waar-
van 2 uur en 54 minuten supersonisch. Bij Mach 2 en een 

De Concorde was bijzonder gulzig in 
het verbruik. Per 100 km slikte hij 
17 liter kerosine per passagier. Ter 
vergelijking: een Boeing 747 doet het 
met iets meer dan 3 liter.
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buitentemperatuur van ongeveer -57°C wordt de ‘huid’ van 
het vliegtuig liefst 127°C heet, waardoor het vliegtuig 23 cm 
langer wordt!
Niet dat ze in New York stonden te springen om de Con-
corde te ontvangen! Er dienden zelfs gerechtelijke stap-
pen ondernomen om de Amerikaanse autoriteiten ertoe 
te bewegen het vliegembargo boven de USA op te heffen, 
dat zij in eerste instantie hadden uitgevaardigd tegen dit 
vliegtuig dat zij als bijzonder lawaaierig en vervuilend had-
den ingeschat. Al kwam er van Amerikaanse kant mogelijk 
ook een beetje protectionisme bij kijken (of mogelijk zelfs 
een revanchegevoel) tegenover dit project dat door Europa 
succesvol was afgerond, terwijl het supersonische ‘made in 
America’-avontuur – de Boeing 2707 – in de lente van 1971 
was opgegeven. Toen besliste de Senaat inderdaad om dat 
dollarvretende project niet langer te steunen, dat boven-
dien bijzonder lawaaierig bleek bij het doorbreken van de 
geluidsmuur en ook zeer gulzig in het kerosineverbruik.

Oliecrisis
Vanuit commercieel oogpunt kende het avontuur een bijzon-
der hoopgevende start. Vanaf 1963 verdrongen de klanten 
zich om hun naam te plaatsen in het orderboekje van dit 
revolutionaire vliegtuig dat vanaf 1968 operationeel zou wor-
den. De Concorde noteert 78 opties voor rekening van 16 
maatschappijen. Daarbij onder meer het prestigieuze Ameri-
kaanse Pan Am, een van de topmaatschappijen van toen.
Maar in tien jaar tijd liep datzelfde orderboekje even snel 
leeg als de grote witte vogel kon vliegen. De reden lag in de 
oliecrisissen van de jaren 70 die de prijs van de kerosine 
naar spectaculaire hoogten joegen. Want de Concorde is 
bijzonder gulzig. Zodat er uiteindelijk in het orderboekje ▼

Deze bijzondere Concorde draagt op de linkerkant de 
kleuren van Singapore Airlines en op de rechterkant die van 
British Airways. In 1977 beslisten beide maatschappijen 
inderdaad om dit toestel te delen voor de vluchten tussen 
Singapore en Bahrein. British Airways leverde de piloten 
en het cabinepersoneel was van Singapore Airlines. De 
samenwerking duurde niet lang, want de Maleisische 
regering beklaagde zich al snel over de geluidsoverlast bij 
het doorbreken van de geluidsmuur.



alleen nog – logisch – de bestellingen van British Airways 
en Air France overblijven. Uiteindelijk worden slechts 16 
exemplaren gebouwd.

Volkstoeloop in België
Overal waar hij komt, brengt de Concorde de mensen aan het 
dromen. België is daar geen uitzondering op. In september 
1977 landt het legendarische vliegtuig op de luchthaven van 
Oostende. Het was 22 minuten eerder vanuit Parijs vertrok-
ken. De belangstelling is groot en is zo mogelijk nog groter op 
31 maart 1983 in Gosselies. Daar komen 3000 mensen kijken 
naar de landing. Er is zelfs een fanfare. Alles is dus voorzien 
om er een onvergetelijke happening van te maken, maar een 
hardnekkige mist gooit roet in het eten, zijnde een vertraging 
van drie uur. Eens het vliegtuig op de tarmac tot stilstand is 
gekomen, kan het ook van binnenuit worden bekeken. Een tic-
ket kost 300 Belgische franken (€ 7,5), wat duidelijk minder is 
dan de 9000 frank (€ 225) die werd betaald door de reizigers 
die inschreven voor de vlucht van Paris CDG naar Charleroi. 
Nuttig om weten: de prijs omvatte ook de heenreis met de 
bus naar de luchthaven van Paris Charles de Gaulle…
Wie de Atlantische Oceaan over wil, betaalt duidelijk meer. 
Een ticket Parijs-New York kost 2500 tot 3000 euro. En naar 
Brazilië is nog veel duurder. Het duurt dan ook niet lang of 
de vluchten naar Rio en Caracas zijn maar voor de helft 
gevuld. Vandaar dat Air France en British Airways snel beslis-
sen om maar één bestemming over te houden: de USA. 
Een goede zet, want in 1986 wordt de lijn Parijs-New York 
rendabel. Heel wat gehaaste zakenmensen en ‘rich people’ 
vullen de stoelen en genieten aan boord van een verfijnde 

Waar te bewonderen? 
■ In het Musée de l’Air et de l’Espace van Paris-Le Bourget.
■ In Aerospace Bristol, dat speciaal werd gebouwd om de 

Alpha Foxtrot te ontvangen, staat de laatste Concorde die 
heeft gevlogen.

■ In het prachtige luchtvaarmuseum van Seattle, naast de 

gastronomie. Hoewel het geen ‘must’ is, blijft vliegen met 
de Concorde een privilege waarmee men indruk maakt. Dat 
prestige beperkt zich niet tot het supersonische vliegen. In 
de luchthavens zijn exclusieve lounges voorzien, zodat de 
reizigers nog meer het gevoel hebben om in een privéjet te 
zitten dan deel te nemen aan een commerciële vlucht.

De crash van Gonesse
Op 25 juli 2000 wordt de Concorde met nummer F-BTSC 
verondersteld om 100 passagiers, waarbij 96 Duitsers, naar 
New York te brengen, maar het vliegt in brand  tijdens het 
opstijgen op de startbaan 26 van de luchthaven Charles-
de-Gaulle. Omdat hij een alarmsignaal heeft ontvangen van 
de controletoren probeert de piloot terug te keren naar Le 
Bourget. Vergeefs. Dertien minuten na het opstijgen stort de  
Concorde neer op een hotel in Gonesse. 113 mensen verlie-
zen het leven: 100 passagiers, 9 bemanningsleden en 4 men-
sen op de grond. Uit onderzoek blijkt dat een klapband aan de 
basis ligt van het ongeval. Rondvliegende stukken doorboor-
den de brandstoftank van de Concorde die vuur vatte. Die 
klapband is veroorzaakt door een stuk metaal op de startbaan 
van de luchthaven van Roissy-CDG. Het is afkomstig van een 
toestel van de maatschappij Continental Airlines.
Er gaan 14 maanden overheen vooraleer een Concorde 
opnieuw het luchtruim kiest met passagiers aan boord. Zij 
reizen van Parijs naar New York. Maar het supersonische 
vliegtuig komt de crash van juli 2000 nooit echt te boven. 
In 2003 laten Air France en British Airways hun meest pres-
tigieuze vogels nog een laatste keer vliegen, want vanaf dan 
kan men de Concorde nog enkel bekijken in de musea.

eerste Boeing 747 en andere vliegende wonderen.
■ In het Sea, Air & Space Museum, aan boord van het USS 

Intrepid vliegdekschip,  op de Hudsonrivier in New York.
■ In het Technik Museum voor automobiel en techniek in 

het Duitse Sinsheim vlakbij Frankfurt.
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Zelfstandige? Maak samen met AXA 
uw pensioenplan “PENSION PLAN PRO”.
Geniet vandaag al mooie fiscale voordelen, 
voor uw comfortabel pensioen van morgen.
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of praat erover met uw makelaar.
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pORscHE GOlf cup
Ready, steady: go!

Porsche en golf: het is een lang en mooi liefdesverhaal van 
gepassioneerde spelers die ook van mooie auto’s houden.

Door Miguel Tasso

Op 26 april weerklonk op de Royal Sart-Tilman, 
in de heuvels rond Luik, het startschot van 
de 3e Porsche Golf Cup. Dit prestigieuze 
toernooi streek vervolgens neer in Waregem, 

Royal Keerbergen, Royal Waterloo, Royal Latem en Royal 
Limburg. Voor de Belgische finale op 4 oktober op Le Lion 
van Royal Waterloo staan nog kwalificatiemanches gepro-
grammeerd in Royal Zoute (30 augustus), Royal Bercuit (6 
september) en Ternesse GC (19 en 20 september).
Het toernooi, dat is voorbehouden aan de genodigden 
van de Porsche-concessiehouders, behoort tot de top van 
het Belgisch amateurgolf. Het wordt gespeeld in ‘single 
stableford’ en de stempel van het bekende automerk is 
overal merkbaar: gepersonaliseerd onthaal, lekkere ‘turn’ 
getekend Choux de Bruxelles, schoonmaak van de stok-
ken van de spelers na de wedstrijd, champagnecocktail 
Taittinger, unieke prijzentafel.

Porsche en golf: dat is al vele tientallen jaren een prach-
tig liefdesverhaal. Zo vermeldde het lastenboek van 
de mythische 356 dat de koffer groot genoeg moest 
zijn voor een golftas. Sindsdien is de relatie enkel gro-
ter geworden, want zij wordt gestuurd door een zelfde 
epicurische passie.
De Porsche Golf Cup is daar een mooie illustratie van. Dit 
toernooi wordt simultaan in een 20-tal landen gespeeld, 
verenigt zo’n 100.000 amateurgolfers en wordt traditio-
neel afgerond met een wereldfinale. Deze gaat door op het 
parcours van Alcanada (Mallorca): een design van Robert 
Trent Jones Jr. en eigendom van de familie Porsche.
In België neemt het succes van de Porsche Golf Cup toe 
met de jaren. Zo waren dit jaar liefst 9 kwalificatieman-
ches nodig om de birdiehonger van de Porsche-rijders te 
stillen die ook de mooie mechaniek van de swing weten 
te waarderen.

30

e v e N T s
ZOMER 2019

30

■



Presteert even sterk in uw 
businessplan als op de weg.
De nieuwe Porsche Cayenne Coupé 
vanaf € 899 per maand excl. btw in Financiële Renting met onderhoudscontract.*
www.porsche.be

* Porsche Cayenne Coupé 340 pk PDK. Catalogusprijs incl. btw: € 87.083,70. Huurprijs incl. btw: € 1.087,79. Off erte in Financiële Renting Porsche Financial Services, onderhoud en herstellingen inbegrepen, 
berekend op basis van 60 maanden en 75.000 kilometer, met een eerste verhoogde huurprijs van € 10.795,50 excl. btw en met een aankoopoptie van 25%. Aanbieding voorbehouden aan professionele 
gebruikers. Prijzen op 01/05/2019 en geldig tot 31/07/2019. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v. (fi liaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren 
Finance n.v.) waarvan Porsche Financial Services een commerciële benaming is. Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België - RPR: Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v., 
is een niet verbonden agent (FSMA 20172A) van P&V Verzekeringen cvba (code 0058). Onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.
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Begin juni werd de 2e Belgian Knockout afgewerkt 
in de Antwerpse Rinkven International Golf Club. 
Het werd een bekroning voor de jonge Italiaanse 
kampioen Guido Migliozzi die in de erelijst de 

Spanjaard Adrian Otaegui opvolgt.
Vier dagen lang genoten de vele toeschouwers van een 
spektakel op een zeer hoog niveau. De affiche van het toer-
nooi beloofde inderdaad kwaliteit, al waren de snelle uit-
schakelingen van de Belgische pro’s niet in het programma 
ingecalculeerd. Maar de gepassioneerde kenners konden 
zich troosten met het vijfsterrengolf van de finalisten.

Belgen onder druk
Het is niet evident om de jobs van speler en organisator te 
combineren. Thomas Pieters kan daar al een boek over schrij-
ven. Als emblematische gangmaker van het toernooi hoopte 

bElGiAN KNOcKOuT
italiaanse ster 

verovert Rinkven
Op de Belgian Knockout, de Belgische afspraak op de European Tour, 
kroonde de 22-jarige Italiaan Guido Migliozzi zich tot winnaar. Het 
prachtige toernooi was een mooi succes, ook al lieten onze beste 
Belgen het enigszins afweten…

Door Miguel Tasso
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De Italiaan Guido Migliozzi: 
prachtige winnaar van 
de editie 2018.

Petje af voor het enthousiasme 
van al deze vrijwilligers.



de Belgische kampioen zijn supporters blij te maken met een 
thuiszege. Maar omdat zijn agenda vrij vol zit en hij fysiek en 
mentaal niet op z’n scherpst was, ging dat feestje niet door. 
Sterker: Pieters werd al na twee dagen uitgeschakeld. Dat 
kwam onder meer door een catastrofale eerste ronde waarin 
hij, zeer nonchalant, een putt van 10 cm miste…
Ook Nicolas Colsaerts maakte te veel fouten op een smalle 
en veeleisende baan. Ook hij verliet na 2 ronden het schouw-
toneel. Daardoor kwam de hoop op een ‘made in Belgium’-
stunt helemaal op de schouders van Thomas Detry te lig-
gen. De jonge Brusselaar ging daar met het bekende talent 
en enthousiasme tegenaan, maar moest in de 1/8e finales 
nipt de duimen leggen voor de Maleisiër Gavin Green.
Op papier hadden de drie Belgische golfmusketiers noch-
tans heel wat troefkaarten in handen op de greens van Rink-
ven, maar het is duidelijk dat zij toch wel een prijs betaalden 
voor de druk die inherent is aan dit soort (thuis)toernooi. 
Ze wisten dat zij het succes van het toernooi zouden torsen 
en geen fouten mochten maken. Uiteindelijk bezweken ze 
onder die onzichtbare druk van stress en nervositeit. Want 
op professioneel niveau geeft golf geen cadeaus.

Trendy formule
De Belgian Knockout is het toprendez-vous van de Belgische 
golfsport. Dit toernooi van de European Tour heeft één miljoen 
euro prijzengeld en kan rekenen op de steun van prestigieuze 
sponsors, zoals Rolex en Delen Private Bank. Om een nieuw – 
jonger – publiek aan te trekken en ook te scoren op tv – waar 
kijkers snakken naar spektakel en emotie – koos het voor een 
unieke formule. Na twee klassieke ronden in stroke play namen 
de 64 spelers die de cut haalden het tegen elkaar op in een ▼

Nicolas Colsaerts.

Thomas Pieters.



tabel met rechtstreekse uitschakeling: matchplay met telkens 
duels in stroke play over 9 holes. Die formule is spectaculair, 
leuk en spannend. Maar tegelijk ook frustrerend en eigenzinnig. 
Met een Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts in 
de slotfase zou het publiek met volle teugen hebben genoten, 
maar zonder Belg op de tee op zondag dreef er toch een zweem 
van ontgoocheling over de fairways. Al maakt dat natuurlijk ook 
deel uit van de magische onzekerheid van sport.
Sommige traditionalisten verlangen wellicht naar een tradi-
tionele formule – vier ronden in stroke play. Daardoor zou 
iedereen die de cut haalt ook op zondag in actie komen. 
Maar a priori lijkt een dergelijke koerswijziging niet aan de 
orde. Ook Thomas Pieters houdt immers van het origineel, 
fun en trendy BKO-concept en wordt daarin gesteund door 
de Europese Tour. De golfsport moet inderdaad nieuwe 

wegen inslaan en de platgetreden paden verlaten. Waar-
door alles laat veronderstellen dat we met de editie 2020 
op Rinkven dezelfde richting uitgaan.
De Belgian Knockout is al bij al een mooi toernooi. Dat komt 
onder meer door zijn uitstekende organisatie (dank aan de 
honderden vrijwilligers), de kwaliteitsinfrastructuren, de 
‘garden party’-sfeer en de vele animaties en competities 
naast de greens. Ook daar was het de bedoeling om een 
feestelijk, modern en jong evenement te creëren en die 
opdracht werd met glans volbracht!
Verder onthouden we natuurlijk vooral de zege van de jonge 
Guido Migliozzi. Met deze titel treedt de jonge en getalenteer-
de Italiaan nu helemaal op de voorgrond en dat zal de komen-
de jaren ongetwijfeld nog vaker gebeuren. Hij belichaamt ook 
ten volle de grote vorm van het transalpijnse golf.
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Guido Migliozzi (in het rood) met 
Thomas Pieters, Thomas Detry & 
Nicolas Colsaerts.

Thomas Pieters overhandigt 
de trofee aan de winnaar.

Thomas Detry.



� omas Detry

� trust the bank that trusts �n me



mEmbERs ONlY 
GOlf TOuR 2019

Het kasteelleven 
in cleydael

Het Antwerpse Cleydael had de eer om de spits af te bijten van de 
Members Only Golf Tour 2019: een exclusief toernooi in

een ontspannen sfeer op uitmuntende golfbanen.

Door Miguel Tasso

Als magazine van plezier en traditie organi-
seert Members Only sinds vorig jaar een 
golftoernooi dat aansluit bij zijn editoriale, 
epicurische en kwalitatieve lijn. Dit jaar werd 

de eerste manche van de Members Only Golf Tour 2019 op 
15 mei gespeeld op het prachtige parcours van de Cleydael 
Golf & Country Club. 
De spelformule (4BBB in ‘shotgun’) is een klassieker op de 
toernooien waar golf, business en fun elkaar versterken. 
Maar zoals dit hoort, drukte Members Only ook zijn per-

soonlijke stempel op het event door een vijfsterrenomka-
dering aan te bieden. Zo was er voor de deelnemers kaviaar 
en champagne nog voor de welkomstbrunch. 
Teneinde hun dorst op het parcours te lessen, konden ze 
een heerlijke gazpacho van het huis Papila degusteren. 
Op de 19e hole bracht het prestigieuze Brusselse (Elsene) 
restaurant Le Toucan, dat Jean-Michel Hamon dierbaar is, 
de smaakpapillen in verrukking. Op het menu: zeevruchten 
begeleid met witte Ronan en de nieuwe rosé UP Ultimate. 
Magisch en feestelijk!
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Dankzij de vrijgevigheid van de vele partners in dit evene-
ment ademde de prijzentafel hetzelfde parfum van excellen-
tie uit. Horlogemaker Michel Herbelin had prachtige Chro-
nos meegebracht, Segafredo ultramoderne koffiemachines, 
Ace Ricoh zijn meest recente ‘360°’-fototoestellen, Jaguar 
ultrachique reiskoffertjes, Drop’In schonk Fuji-printers, Le 
Toucan invitaties voor een diner met zeevruchten, Bristol 
Food & Wine had Magnums UP Ultimate rosé mee, ABN 
Amro Private Banking collectorboeken, Louis Widmer der-
matologische packs en de Pro-Shop van L’Empereur hele 
leuke covers van Amimono. 
De winnaars van de ‘Nearest to the Pin’ mochten zich 
verheugen in greenfees voor de banen van Le Touquet 
en Hardelot (geschonken door Open Golf Club) en een 
prachtige professionele golftas met het logo van Members 
Only. De tombolaprijzen waren al even uitzonderlijk, met 
twee verblijven in het hotel Ermitage te Evian (geschon-
ken door Exclusive Destinations), een golfverblijf in het 
Château de La Bégude (geschonken door Open Golf Club), 
een prachtige golftas (ABN Amro Private Banking) en… een 
Bettinardi putter, de Rolls van de greens. Het leek wel een 
vroege Kerstmis!
Kers op de taart: tijdens de competitie konden de auto’s van de 
deelnemers met de hand worden gewassen door de teams van 
Ooh Clean, bedrijf gespecialiseerd in ecologisch schoonmaken.
Members Only, dat al sinds zijn oprichting in 2001 in de 
clubhouses van België en het Groothertogdom Luxemburg 
te vinden is, heeft de swing altijd in het bloed gehad. Met 
dit zeer exclusief en ultra-private toernooi etaleert het zich 
vandaag ook op de greens.

Meer info & inschrijvingen: alain@dabelgium.be

© Foto's: Philippe Gaudy
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AuDi quATTRO cup
Op naar de finale in 

sterrebeek!
De Audi quattro Cup wordt 
gespeeld in ‘greensome’, een 
formule waarbij de twee spelers 
uit een team elkaar afwisselen. 
Teamspirit op z’n best!

Door Miguel Tasso

Never change a winning team. De Audi quattro 
Cup, een emblematisch toernooi voor ama-
teurgolfers, gaat hard op de greens en heeft 
competitiegeest, fairplay, lef en gezelligheid 

als gedragslijn. 
De editie 2019 ging van start in het majestueuze kader van 
de Royal Golf Club des Fagnes. Daarna streek het toernooi 
neer in Oudenaarde, Waterloo, het Zoute, Koksijde en Mil-
lennium. De laureaten van de elf kwalificatiemanches staan 
al klaar in de startblokken voor de nationale finale. Die wordt 
op 6 september gespeeld op The National in Sterrebeek.
De Audi quattro Cup, die gereserveerd is voor verdelers 
en concessiehouders, wordt gespeeld in ‘greenesome sta-
bleford’. Dat stimuleert de sportieve en gezellige sfeer. 
De teamspirit staat voorop! Deze competitie gaat ook 
helemaal mee met z’n tijd. Zo wordt tegelijk gestart op 
de holes 1 en 10, zodat men sneller kan overgaan tot de 
prijsuitreiking. Ook de klassieke nevencompetities heb-
ben een aparte sfeer. Zo wordt de ‘Nearest to the Pin’ op 
een simulator gespeeld en moeten de deelnemers aan 
de ‘putting contest’ hun bal – blind – onder een Audi-e-
tron (het nieuwe en fascinerende elektrische model) laten 
rollen. ‘Dat alles zorgt voor een fun en ontspannen sfeer 
die vervolgens natuurlijk wordt doorgetrokken tijdens de 
Laurent-Perrier champagnecocktail’, aldus Quentin Sibille 
(Bench Marketing), sportief organisator en de man achter 
het concept van het event.
Het merk met de ringen draagt de golfsport al lang in het 
hart. De Audi quattro Cup wordt trouwens tegelijk in alle 

uithoeken van de wereld gespeeld. De laureaten van alle 
deelnemende landen vinden elkaar dan traditioneel terug 
op een grote wereldfinale. Net zoals in 2018 zal deze van 
2019 ook dit jaar in oktober doorgaan op de Oostenrijkse 
baan van Kitzbühel-Schwarzsee.
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Rrrrrrrr8

De nieuwe Audi R8 Coupé
#OwnEverySecond

Laat de routine in geen tijd achter u.
De nieuwe Audi R8 Coupé. Een plezier om te volgen.
Ontdek het volledige Audi Sport gamma op audi.be

12,9 - 13,3 L/100 KM ◆ 293 - 302 G CO2/KM (gemeten volgens NEDC)

Alle nieuwe Audi R8 modellen zijn WLTP goedgekeurd. Situatie op 15/03/2019, op basis van goedgekeurde motorisaties op deze datum. 
V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

DIE00087_MemberOnly_Mag_297x210_R8_FR+NL_01b.indd   1 4/06/19   12:49



millennium Golf
verwelkomt 

KpmG Trophy 2019
De editie 2019 van de KPMG Trophy staat van 29 augustus tot  
1 september geprogrammeerd op het parcours van Millennium.

Door Miguel Tasso

Zoals gebruikelijk wordt ook de komende KPMG 
Trophy, de Belgische afspraak op de European 
Challenge Tour, zeer interessant om volgen met 
naast een aantal van de beste Belgen ook grote 

internationale talenten.
Het evenement draagt voor het 5e jaar de naam van KPMG, 
trouwe partner van de Koninklijke Belgische Golf Federatie. 
‘De eerste editie vond in 2015 plaats op Pierpont. Daar-
na organiseerden we achtereenvolgens het toernooi op  
Cleydael, Royal Waterloo en L’Empereur’, aldus Olivier 
Macq, vennoot bij KPMG.
Tot dusver ging het toernooi altijd door in de lente. Omdat 
de Belgian Knockout dit jaar einde mei op de kalender 
stond, werd beslist om de datum te verschuiven naar het 
einde van de zomer. De perfect onderhouden en spectacu-
laire baan van Millennium vormt het prachtige decor voor 
deze editie.

Voor KPMG blijft het toernooi een mooie gelegenheid om 
zijn naambekendheid en networking uit te breiden. ‘Ons 
bedrijf en de Challenge Tour hebben heel wat dingen 
gemeen. Allebei vormen en begeleiden we jong opkomend 
talent’, aldus Olivier Macq, zelf groot golfliefhebber. 
Zoals iedereen weet, hebben heel wat wereldsterren zich 
via de Challenge Tour opgewerkt, want het is een echte 
springplank naar de top. Daarbij denken we niet alleen aan 
onze drie Belgische musketiers (Colsaerts, Pieters & Detry), 
maar ook aan de meeste Europese sterren en zelfs aan 
wereldtopper Brooks Koepka.
KPMG en golf: dat is al jaren een mooi verhaal. Golf is inder-
daad een van de referentiesporten voor ‘decision makers’. 
Vandaar dat het bedrijf onder meer Phil Mickelson en Paul 
Dunne sponsort bij de mannentour en Stacy Lewis bij de 
vrouwen. KPMG is ook de hoofdsponsor van het Women’s 
PGA Championship, een van de Majors van de LPGA Tour.

Hugues Joannes: 
Belgische oppertroef 
op de Challenge Tour.

Olivier Macq: 
beheerder 
bij KPMG.

De prijsuitreiking van de 
editie 2018 op L’Empereur.
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KPMG 
Trophy
29 augustus - 1 september 2019 
Millennium Golf, 
Paal-Beringen

Meer info:
www.kpmgtrophy.be

#RBGF1912
#KPMG_BE

© 2019 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen © 2019 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen 
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RAllYE ANDROÏD 
bY bElGiAN pORscHE 

fRiENDs
maakt kinderen blij

De 2e Rallye Androïd by Belgian Porsche Friends, 300 km door de 
Belgische Ardennen en een liefdadigheidsrally voor Octopus – project 
van Androïd 34, stichting van Cédric Lescut – was een groot succes.

Door Philippe Janssens

Ook al stak zij zich daarna vaak weg: bij de start 
van de 2e Rallye Androïd by Belgian Porsche 
Friends ten voordele van het project Octopus 
van Androïd 34 op de Royal Golf Club van 

Château Royal d’Ardenne was de zon op de afspraak. Peter 
en Anita Braem, alsook Philippe en Karen Liénard, leidden 
deze rally in goede banen. Alles samen draaiden 55 auto’s de 
weg op vanaf de Tour Léopold die de prestigieuze koninklijke 
golfclub domineert. Daarna ging het via kronkelende wegen 
naar Rochehaut, een prachtig dorpje met uitzicht over de 
bochten van de Semois, waar de voormalige familiehoeve 
van de Auberge de la Ferme door chef Michel Boreux tot een 
gastronomische stopplaats was omgetoverd. Vervolgens 
werd koers gezet naar de Golf de Naxhelet met zijn uniek 
uitzicht over de Maasvallei, met onderweg een halte aan het 
prachtig Hôtel de la Malle Poste in Rochefort bij Fabienne en 

Luc Schepers. In Naxhelet konden de zowat 100 deelnemers 
nader kennismaken met het werk van Cédric Lescut en zijn 
team, met onder meer een initiatie in handigolf. Een combi-
natie van emotie en optimisme. Voor deze topgolfer – die 
een stuk van zijn been kwijtraakte in een ongeluk met de 
motor – was deze sport inderdaad een vector van sociale en 
maatschappelijke re-integratie. Een piste waar hij ook ande-
ren van wil laten genieten. Via Octopus heeft Androïd 34 
zichzelf tot doel gesteld om kinderen te helpen die ondanks 
een amputatie of een handicap aan sport willen doen.
Tijdens de 1e Rallye des Porsche du Coeur haalde de vereni-
ging zo’n 22.000 euro op. Op 18 mei jongstleden werd een 
cheque van 18.000 euro overhandigd tijdens de prijsuitrei-
king. Dit alles in aanwezigheid van Rosalie, Arsène, Jordan en 
Juul, de laatste kinderen die van deze schenkingen konden 
genieten. Een mooi initiatief.

© Foto's: Yvan Verzar

Blije organisatoren, want zij mochten een mooi bedrag in 
ontvangst nemen voor Octopus, de stichting van Cédric Lescut.
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iNG ARDENNE 
ROADs 2019

paraplu’s waren welkom
De 18e editie van de ING Ardennes Roads, een Ardense klassieker, 
werd vooral gekleurd door de grillen van de weermaker. 

Door Philippe Janssens

Het was een lastige editie voor alle teams, want 
zij werden gedurende twee dagen met alle 
weersomstandigheden geconfronteerd. Zon, 
motregen, regen, echte stortbuien, tot en 

met hagel. Ja, de deelnemers werden niet echt verwend’, 
bekende Jean-François Devillers na afloop van de 18e ING 
Ardennes Roads.
‘Tegelijk zijn we natuurlijk blij dat we aan de finish zoveel 
lachende gezichten zien, ook al hadden sommigen het 
moeilijk om hun auto op de weg te houden. Verder kregen 

we ook felicitaties van de politie die ons complimenteerde 
voor het voorbeeldige gedrag van de piloten. Ook dat is een 
opsteker gezien de moeilijke weersomstandigheden’, aldus 
de CEO van Trajectoire.
‘Enkele jaren geleden staken we de koppen bij elkaar om 
samen iets moois uit te werken. Het begin was moeizaam, 
maar we zijn elk jaar sterker geworden’, zegden vader en 
zoon De Jaeger voor de start. Dat bleek ook uit het resul-
taat, want 48 uur later pronkte het duo op het hoogste scha-
votje van het podium. ‘Na een moeilijke dag, zoveel is zeker. 

'

De editie 2019 
kreeg een natte start.
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Gisteren waren we tweede en we wilden die eerste plaats. 
We waren gestrest en dat zorgde voor een ongewone sfeer 
in de cockpit. Maar we hebben ons geamuseerd, vooral ook 
omdat de verschillen in de top-10 zo klein waren’, aldus 
vader De Jaeger. 
Met 106,3 strafpunten hadden de Porscherijders een rela-
tief comfortabele voorsprong op de Austin Healey van Frank 
en Emiel De Poorter, die tweede werden met 147,1 strafpun-
ten. De derde plaats op het podium ging opnieuw naar een 
familieduo, zijnde Joris en Hendrik Kegels. Hun Triumph TR4 
was goed voor 160,1 strafpunten. De vier teams die daarna 
volgden, zaten in een bestek van amper 10 punten.
De ING Ardennes Roads, die bijzonder gewaardeerd wordt 
voor de gezellige sfeer, trekt tegenwoordig ook steeds meer 
dames aan. Velen delen de cockpit van een oldtimer: vrien-
dinnen, moeders en dochters, echtgenotes van andere 
deelnemers. Die vrouwelijke aanwezigheid maakt de orga-
nisatoren blij, want het verzacht de sfeer en het zorgt af en 
toe natuurlijk ook voor een paar leuke verrassingen, want 
sommigen van deze ‘Ladies’ nemen de opdracht niet licht-
vaardig op. Zoals bewezen werd door het beste ladiesteam 
bestaande uit Sandra Hermsen Kowalski en Ingrid Peeters, 
wier Austin Healey met nummer 77 beslag legde op een 
prachtige 33e plaats. De eerste vrouwelijke navigator aan 
de finish, Amy Vandeputte, deed zelfs nog beter, want zij 
stuurde de Lancia Fulvia van haar papa naar een 4e plek in 
de eindrangschikking!
Terwijl het team van Trajectoire de komende dagen onge-
twijfeld de balans opmaakt van deze 18e ING Ardennes 
Roads, wordt nu al volop gebrainstormd over de volgende, 
met daarna natuurlijk een feestelijke 20e editie die – zo is 
ons beloofd – op velerlei vlakken zal verrassen.

De teams gingen er de 
hele dag vol voor.

Geen uitzonderingen: elke 
auto werd geconfronteerd 

met onverhard.
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spA clAssic 2   19
Nostalgie 

naar de 24 uur
Waar de Le Mans Classic integraal in het teken staat van de grote 
geschiedenis van de 24 Uur in de Sarthe brengt de Spa-Classic hulde 
aan de 24 Uur van Spa-Francorchamps door het accent te leggen op 
de periode van de Toerismewagens.

Door Philippe Janssens

Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat de 
Spa-Classic een Belgische versie is van de Le 
Mans Classic, maar dan met een Belgisch sausje 
eroverheen, zijn er wel degelijk grote verschil-

len tussen het event in de Ardennen en dat in de Sarthe. Al 
was het maar door de grillen van de weermaker! Maar dat is 
slechts een detail. De werkelijkheid toont aan dat een steeds 
groter publiek al vijf jaar lang naar de mooie Ardennen afzakt 
om zich een weekend lang te vergapen aan een belangrijk 
hoofdstuk van onze rijke autosportgeschiedenis.
Speciaal voor de gelegenheid staan twee Heritage Tou-
ring Cup races op het programma – bij andere meetings 
is er dat maar één. Daarbij één nachtelijke koers op 
zaterdag die de sfeer van weleer helemaal doet herleven. 
De HTC werd trouwens speciaal gecreëerd voor de Spa-
Classic in 2013, waarna het jaar daarop voor een regu-
lier plateau van de Peter Auto-meetings werd gekozen. 
In vijf jaar tijd steeg het aantal voertuigen van 27 naar 51. 
Zij zijn ook duidelijk beter voorbereid op de afspraak. Zo zijn 
de rondetijden gedaald (met 5 seconden voor de pole posi-

tion) en steeg de betrouwbaarheid met rasse schreden (dit 
jaar haalde 72% van de auto’s de finish tegen 39% in 2014). 
Het beste bewijs dat ook historische auto’s baat hebben  
bij de competitie! Wat de diversiteit van de aanwezige 
modellen betreft: ook die breidde uit met tijdens het week-
end liefst zes verschillende constructeurs – en 10 model-
len – op de piste. Daar komt wellicht en vrij snel een 7e 
bij, want Jaguar zou zijn opwachting maken met de XJS. 
Deze unieke coupé reed in 1981 uit de ateliers bij het te 
duchten Tom Walkinshaw Racing en wordt voortgestuwd 
door een monsterachtige V12 van 5,3 liter. Andere nieuwig-
heid: begin mei toonde de Endurance Racing Legends zich 
voor het eerst in competitieverband op het legendarische 
circuit in de Ardennen. Het werd een mooie gelegenheid om 
de drie emblematische rivalen uit de jaren 2000 (nog een 
keertje) aan het werk te zien, stuk voor stuk winnaars in GT 
tijdens de 24 Uur van Le Mans: de Chrysler Viper GTS/R 
(1998-1999-2000), de Ferrari 550 GTS Prodrive (2003) en 
de Aston Martin DBR9 (2007-2008).
Een heerlijk spektakel!

© Foto's: Peter Auto

Volk in de coulissen en 
schoon volk op de piste 
tijdens deze editie 2019.
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Life is out there. Are you?
Doorbreek uw routine met de nieuwe Ford Edge. En reis zonder zorgen 
dankzij de FordPass Connect, 4G LTE wifi, realtimeverkeersinformatie en, 
indien het voertuig uitgerust is met automatische transmissie, contactloos 
starten vanop afstand. Ontdek meer op ford.be

De nieuwe SUV Ford Edge

 5,8-5,9 L/100 KM.  149-152 G/KM CO2. (NEDC 2.0)   
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. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer uw Ford-verdeler voor 
meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.  Geef voorrang aan veiligheid. ford.be

0732 Edge MCA 297X210 NL.indd   1 04/06/2019   16:50



Een kleine stap voor 
DE mENs

50 jaar geleden, op 20 juli 1969 om precies te zijn, was Neil 
Armstrong – gezagvoerder van de Apollo 11 – de eerste mens die voet 
zette op de Maan. We blikken terug op deze fantastische odyssee; een 

reis van 360.000 km in vier dagen.

Door Philippe Janssens

1969. In de modder van Woodstock vindt een 
gigantisch ‘love & peace’-concert plaats. Jimmy 
Hendrickx speelt er het Amerikaanse volkslied. 
Dat weerklinkt ook in Vietnam, waar de GI’s kreu-

nen onder het Tet-offensief, en wat later ook op de Maan.
16 juli, Cape Canaveral. De Apollo 11 verheft zich in een 
zee van vuur en begint aan een fantastische reis van vier 

dagen en 360.000 km. De gezagvoerder is de 38-jarige 
Neil Armstrong. Hij beschrijft het unieke spektakel dat hij 
waarneemt vanuit de patrijspoorten. ‘De aarde ziet er mooi 
uit van hierboven. Ze kleurt blauw en lijkt omgeven door een 
witte waas. Tot morgen op de Maan!’
20 juli, 20.17 uur universele tijd. De LEM-module landt in de 
Zee van Kalmte. Na zes uur wachten is Neil Armstrong de 
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eerste die een eerste stap op de 
Maan zal zetten. De gezagvoerder 
van de Apollo-missie daalt trapje 
per trapje het smalle laddertje af. 
Dan maakt zijn schoen contact met 
het grijze stof. Een kleine stap voor de 
mens, een grote stap voor de mensheid. Het 
decor is verlaten en windstil. De Stars & Stripes 
bewegen voor geen millimeter. De uitstap zal in totaal 2 uur 
en 31 minuten duren. In die tijd leggen Armstrong en Aldrin 
alles bij elkaar zo’n 250 meter af. Hun gedurfde wandeling 
zal de wereld veranderen. ‘Wij kijken naar de ruimtereizen 
van de toekomst met de bedoeling om de opgedane ken-
nis met iedereen op deze wereld te delen’, is het enige wat 
Armstrong drie maanden later zegt wanneer hij door de 
Franse media geïnterviewd wordt. Een halve eeuw later 
zweeft de boodschap van de man die op de maan wan-

delde nog altijd door de eeuwige 
nacht van de ruimte. Hoewel deze 

zwijgzame held in augustus 2012 
op 82-jarige leeftijd overleed, blijft 

de naam van Neil Armstrong synoniem 
van de menselijke fascinatie voor de ver-

overing van de ruimte.

Historische uitspraak
Neil Armstrong daalt neer uit de maanlander en zet voor het 
eerst voet op de Maan. Hij beschrijft de bodem en spreekt 
dan zijn beroemde zin uit. Later geeft hij toe dat hij die 
zin had voorbereid na de landing; een manoeuvre dat hij 
manueel moest uitvoeren omdat de boordcomputers hem 
in de steek lieten.
De woorden van de gezagvoerder van de Apollo 11 beho-
ren tot de beroemdste uitspraken van de 20e eeuw. ▼



Maar zoals wel vaker met beroemde quotes is het niet 
100% zeker of zij wel correct werden geïnterpreteerd… 
Want wat zei Armstrong precies? Wat hoorden de miljoenen 
televisiekijkers op het ogenblik dat dit historisch moment 
wereldwijd werd rondgestuurd – rekening houdend met de 
beperkte technologische mogelijkheden van toen. 
Wat Armstrong zei, klonk als: ‘That’s one small step for man, 
one giant leap for mankind’. Te vertalen als: ‘Dit is een klei-
ne stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid.’ 
Maar klopt dit wel? Want later vertelde de astronaut aan 
zijn officiële biograaf James R. Hansen dat hij niet helemaal 
correct was geciteerd en de zin enkel zijn volle betekenis 
kreeg door er een ‘a’ aan toe te voegen: ‘That’s one small 
step for a man, one giant leap for mankind’. Waardoor de 
vertaling wordt: ‘Dit is een kleine stap voor een mens, een 
grote sprong voor de mensheid.’ 
In die versie komt de tegenstelling tussen zijn bescheiden 
persoonlijkheid en de mensheid pas goed tot uiting. Sprak 
Armstrong deze ‘a’ uit, werd die op Aarde niet opgepikt, 
vergat hij ze? Het debat woedt al jaren, al was het de wens 
van de astronaut om de versie ‘een kleine stap voor een 
mens’ te onthouden. 
En wat blijkt? Na een nieuwe analyse van de geluidsfrag-
menten in 2006 blijkt de fameuze ‘a’ wel degelijk aanwezig 
en werd die destijds ook uitgezonden. Hij klinkt evenwel 
te kort om te worden gehoord, want volgens de Australiër 
Peter Shann Ford, de softwarespecialist van het bedrijf 
Control Bionics die het onderzoek uitvoerde, duurt deze ‘a’ 
welgeteld 35 milliseconden.

Armstrong mocht voor Buzz
Men heeft zich ook lange tijd afgevraagd waarom Neil Arm-
strong de eerste was die de LEM verliet om voet te zetten 
op de Maan. ‘Armstrong werd als burger aangetrokken door 
de NASA, in tegenstelling tot Buzz Aldrin die een militair 

50

R e m e m b e R
ZOMER 2019

▼

Op 16 juli maakt de Apollo 11 
zich los van Cape Canaveral in 
een zee van vuur.



statuut had’, vertelt Olivier de Goursac, lid van de Société 
Astronomique de France en de Association Planète Mars. 
‘De NASA vond het belangrijk dat een burger de eerste was 
om de Maan te betreden teneinde niet beschuldigd te wor-
den van een militaire verovering van de Maan.’ 
Christopher Kraft, de vluchtdirecteur bij NASA voor alle 
Apollo-missies, verklapte in zijn autobiografie die in 2001 
verscheen dat de keuze uiteindelijk bepaald werd op grond 
van de persoonlijkheid. Volgens de logica moest degene 
die het eerst uit de maanlander stapte de gezagvoerder 
van de missie zijn. Toen duidelijk werd dat de Apollo 11-mis-
sie de eerste Maanlanding zou opleveren, was Edwin Buzz 
Aldrin de grote favoriet om als eerste enig maanstof te doen 
opwaaien. ‘Waarop ik dacht: My God, laten we dit maar 
anders aanpakken’, en er een vergadering werd belegd 
met enkele NASA-verantwoordelijken, herinnert Kraft zich. 
‘Want Neil was Neil. Kalm, rustig, een en al vertrouwen. Wij 
wisten allemaal dat hij van het gehalte Lindbergh was’. Het 
was dus net omdat hij niks vroeg en het ook niet wenste – in 
tegenstelling tot Aldrin die daar duidelijk op hoopte – dat 
Armstrong werd gekozen om de beroemdste man ter wereld 
te worden, lezen we in het verslag van Christopher Kraft. Al 
werden er van officiële kant ook technische redenen naar 
voor geschoven die verwezen naar de plaatsing van de deu-
ren in de maanlander, waardoor het makkelijker was voor 
Armstrong om die te verlaten. Een uitleg die Buzz Aldrin 
wellicht nooit kon overtuigen. Uiteindelijk was het wachten 
op het boek van Kraft om duidelijkheid te verschaffen.

Was Aldrin jaloers?
Wat ook nog altijd vragen oproept, is waarom er niet meer 
foto’s van Armstrong zijn van die historische 20 juli 1969 en 
die fantastische maanwandeling die liefst 2,5 uur zou duren. 
Op de foto’s van de Apollo 11-missie zie je immers bijna 
altijd Aldrin, want het is Armstrong die hem fotografeert. 
Heel wat foto’s tonen trouwens de schaduw van Armstrong. 
Waarom nam Aldrin niet meer foto’s van zijn collega? In 
sommige blogs staat te lezen dat Buzz Aldrin jaloers was 
omdat hij niet als eerste naar buiten mocht en hij zich op 
die manier zou gewroken hebben. Het is een theorie die niet 

wordt gedeeld door Olivier de Goursac. ‘De maanlander had 
maar één fototoestel aan boord. Nadat Armstrong meteen 
na zijn eerste stappen enkele foto’s had genomen, hield hij 
dat toestel bij om Adrin te fotograferen terwijl die een aantal 
experimenten uitzette. Een van de belangrijkste opdrachten 
van de missie bestond er immers in de uitgevoerde taken 
goed te documenteren. Armstrong overhandigde Aldrin 
slechts kort het toestel om een panoramisch beeld te schie-
ten waarop Armstrong zichtbaar is. Dat is meteen ook de 
enige foto die van hem werd genomen. Meteen daarna nam 
Armstrong het toestel terug over en stapte 60m weg van de 
LEM om de kleine krater te fotograferen die hij net voor het 
landen had ontweken.’
In 2001 verwoordde Neil Armstrong het als volgt aan de 
historici: ‘Hij (Aldrin) is duidelijk veel fotogenieker dan ik 
(lacht). Ik had de opdracht om zoveel mogelijk foto’s te 
maken. Het was een van de taken die mij was toebedeeld. 
Er is een kort moment tijdens de werkzaamheden geweest 
dat ik Buzz het toestel heb gegeven en hij enkele foto’s 
heeft gemaakt. Wij hadden elk de opdracht gekregen om 
een bepaald aantal foto’s te schieten. Ik denk dat we alles 
bij elkaar de dingen hebben gefotografeerd die we veron-
dersteld waren om te fotograferen en dat het resultaat 
zeker gezien mocht worden.’ (lacht)

Bescheiden en discreet
Na de Apollo-missie deed Neil Armstrong er alles aan om 
de belangstelling te ontvluchten. Hoewel vele universiteiten 
hem tot doctor honoris causa wilden benoemen, aanvaard-
de hij slechts een paar van die uitnodigingen. Hij kwam 
amper in de media. Zijn tussenkomst in 2008 bij Barack 
Obama, na het schrappen van het Constellation Program, 
was uitzonderlijk. Eén anekdote is tekenend voor de stijf-
koppigheid van de astronaut die weigerde zijn beroemdheid 
te gebruiken om fortuin te maken. Toen hij in 2005 ontdekte 
dat de kapper waar hij al jaren binnenliep zijn haarlokken 
voor 3000 dollar aan een verzamelaar had verkocht, stuur-
de hij er zijn advocaat op af. Omdat de kapper het haar niet 
kon teruggeven, koos hij er uiteindelijk voor om het geld aan 
een goed doel te schenken! ▼

Vlnr.: Neil Armstrong,
Michael Collins en

Buzz Aldrin.



Op 21 juli 1969, terwijl 450 miljoen tv-kijkers gefascineerd 
toekeken, landden Buzz Aldrin en Neil Armstrong in de Zee van 
Kalmte. Omdat beiden een Speedmaster aan de pols droegen, 
werd die landing niet alleen ‘een grote stap voor de mensheid’, 
maar ook voor horlogemaker Omega, waarvan de naam sinds-
dien verbonden is aan de verovering van de ruimte. 
Het is exact 2.56 uur GMT wanneer Buzz Aldrin zijn blik laat 
vallen op zijn horloge. Hij bevindt zich nog in de maanlander. 
Zijn collega Neil Armstrong heeft net geschiedenis geschre-
ven als eerste man die voet heeft gezet op de Maan. Arm-
strong heeft zijn chronograaf uit voorzichtigheid in de LEM 
gelaten, want sommige boordinstrumenten doen het niet. 
Een kwartier later verlaat Buzz Aldrin op zijn beurt het ruim-
teschip. Hij draagt zijn horloge bovenop zijn ruimtepak. Het 
is precies 3.11 uur wanneer de tweede man voet zet op de 
enige natuurlijke satelliet van de Aarde en de Speedmaster 
het eerste horloge wordt dat op de Maan wordt gedragen. 
12 jaar eerder, in 1957 om precies te zijn, had Omega zijn 
Speedmaster voorgesteld. De verovering van de ruimte 
stond toen nog in zijn kinderschoenen. De Russen scoor-
den dat jaar met hun Spoetnik: de eerste kunstmatige 
satelliet die in een baan om de Aarde werd gebracht. 
De NASA bestond nog niet en zag pas het jaar 
daarop het levenslicht in Houston. De Zwit-
serse horlogemaker heeft op dat moment 
een chronograaf ontworpen voor de 
luchtvaartliefhebber en voor de fans 
van autoraces. Zij voelen zich enorm 
aangetrokken door de lunet die met 
een van de allereerste tachymeters 
is uitgerust. Om de verjaardag van 
dit moment te herdenken waarbij 
het horloge tot Moonwatch wordt 
herdoopt, lanceert de manufac-
tuur een limited edition van een 
Speedmaster die geïnspireerd 
is op de referentie BA145.022. 
Hiervan worden in 1969 welge-
teld 1014 exemplaren gemaakt. 
Alle astronauten die van 1969 
tot 1973 aan het Apollo-pro-
gramma deelnemen, krijgen er 
een cadeau. Voor deze nieuwe 
Moonshine wordt een unieke 
gouden legering gebruikt. Op 

de bordeauxkleurige lunet in ceramiek is een tachymetrische 
schaal gegraveerd. Onyxwijzers sieren de massief gouden 
wijzerplaat. Dit collectiestuk wordt aangedreven door het 
gloednieuwe kaliber Master Chronometer 3861 met handma-
tig opwinden. De kwaliteiten van precisie en duurzaamheid 
inspireren Omega tot een garantiebewijs van vijf jaar.

Buzz Aldrin maakte deel uit van de 
Apollo 11-missie en zette na Neil 
Armstrong voet op de maan in juli 1969.

Het eerste horloge
Op DE mAAN

▼
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Ontdek
 mAlAGA!

Met zijn zonnig klimaat, zijn rijke cultuur en zijn trendy sfeer
is Malaga uitgegroeid tot ‘the place to be’. In dit ‘Barcelona

van het Zuiden’ is het prestigieuze Gran Hotel Miramar
de ideale plek om van het leven te genieten.

Door Miguel Tasso

Malaga was lange tijd synoniem van zijn lucht-
haven, waar miljoenen toeristen neerstrijken 
op hun weg naar de bekende badplaatsen aan 
de Costa del Sol, zoals Marbella, Estepona en 

Benalmadena. Maar tegenwoordig laten de bezoekers die 
lus naar de kust steeds meer links liggen en kiezen voor het 
stadscentrum. Logisch, want Malaga heeft zich ontwikkeld 
tot een van de meest trendy steden in Spanje. 
Malaga heeft inderdaad alles wat een mens belieft. Het bezit 
alle ingrediënten om zijn gasten te verwennen: een uniek kli-
maat het hele jaar door (300 dagen zon), een uitgesproken 

en bijzonder aangename mediterrane sfeer, een cultureel 
leven dat volop boomt en een gevarieerd gastronomisch 
aanbod. ‘Malaga, dat is zo’n beetje het Barcelona van het 
Zuiden. Je proeft er dezelfde sfeer en dezelfde levensvreug-
de’, aldus Andres Guerrero, sales manager van het Gran 
Hotel Miramar, het ultra-chic paleishotel van de stad.

Een stad die leeft
Mede door zijn 100% Andalousisch DNA straalt Malaga 
een opwindende sfeer uit. Er zijn de smalle straatjes, de 
perfect onderhouden tuintjes, de bloemrijke parken waar 

Malaga: een trendy stad 
die ietwat aan Barcelona 
doet denken.
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het heerlijk wandelen is; de ‘paseo maritimo’ naast de zee 
en de haven met een bonte afwisseling van vissersboten, 
cruiseschepen en privéjachten. De hele oude stad is een 
hymne aan de sfeer van het heerlijke zuiden.
Er valt ook veel te bekijken, zoals de top van het kasteel van 
Gibralfaro, van waar men een overweldigend zicht heeft op 
de baai en de stad, het Romeinse theater en Alcazaba, de 
burcht uit de Arabische tijden die aan het Alhambra doet 
denken. En natuurlijk houdt men ook halt bij de majestu-
euze kathedraal wiens piek de stad domineert. 
Maar Malaga staat ook voor een druk cultureel leven. 
Zo telt het meer dan 30 musea. Het bekendste is paleis 
Buenavista en het is opgedragen aan Pablo Picasso. De 
beroemde schilder werd geboren in deze stad. Het was dan 
ook logisch dat hij er een eerbetoon kreeg. Er zijn in totaal 
twaalf zalen met een aantal van zijn meest bekende werken 
en de privécollecties van Christine en Bernard Ruiz-Picasso, 
schoondochter en kleinzoon van de kunstenaar.

Het Automuseum (met 90 classic cars uit de collectie van 
de Portugees Joao de Magalhaes), het Carmen Thyssen 
Museum (met tentoonstellingen van Spaanse en Andalou-
sische schilders) en het Centre Georges Pompidou (verleng-
stuk van dat in Parijs) zijn andere musts.
Maar we herhalen het: Malaga is in de eerste plaats sfeer. 
Een mix van tapas en steps, van farniente op het strand en 
van ‘musica’ tot in de vroege uurtjes. Een inspirerende stad 
die zowel overdag als ’s nachts leeft. Men moet zich dus 
laten (ver)leiden door de intense magie van het moment. 
Omdat Malaga zich vlot laat ontdekken, sensueel is, gla-
mour, uitgesproken Latijns, tegelijk oud en jong, typisch en 
atypisch, laat het niemand onverschillig.

Gran Hotel Miramar
Het Gran Hotel Miramar is ‘the place to be’ om zich hele-
maal in dit stukje Andalousië te laten onderdompelen. Dit 
vijfsterren paleishotel, één van de ‘Leading Hotels of the ▼

Hier schijnt de zon 
het hele jaar door.

Plaza de la Constitución.

Het Gran Hotel Miramar 
van Malaga: in dit 

paleishotel proef je de 
magie van de stad.



World’, ligt ideaal bij de zee en op enkele stappen van 
het historisch centrum. Met zijn Spa, zijn gastronomisch 
restaurant, zijn buitenzwembad en – helemaal boven – zijn 
panoramisch terras met een onpeilbaar vergezicht, is het 
uitgegroeid tot dé plek voor een drankje of een verblijf. Het 
Miramar van Malaga is zo’n beetje het Carlton van Cannes 
of het Negresco van Nice.
Dit hotel werd in 1926 ingehuldigd (onder de naam ‘Prince 
des Asturies’) door koning Alphonse XIII en was populair bij 
de Spaanse aristocratie en bij rijke Britse toeristen. Tien jaar 
later diende het als hospitaal voor de gewonden in de Bur-
geroorlog. Na de renovatie in 1939 hervond hotel Miramar 
snel zijn luister in de jaren 50. Ook Ernest Hemingway en 
Ava Gardner, die er geregeld kwamen logeren, verleenden 
hun bijdrage aan de wereldwijde bekendheid van het hotel.
Toen in het begin van de jaren 60 heel wat omliggende bad-
plaatsen zoals Torremolinos en Marbella aan een opmars 
begonnen, verdween Malaga in de schaduw. De bezoekers 
bleven weg. Dat leidde in 1967 zelfs tot het faillissement 
van het Miramar dat 20 jaar later uit zijn as opstond en een 
tijdlang gebruikt werd als… justitiepaleis. Het was pas in 
het begin van 2017 en na een volledige renovatie (een inves-
tering van 65 miljoen euro) dat het gebouw kon terugkeren 
naar zijn initiële roeping van luxehotel. 
Het Gran Hotel Miramar, dat momenteel eigendom is van 
de groep ‘Hoteles Santos’, heeft zijn pracht van weleer 
behouden. Dat merk je al meteen aan de vlekkeloze voor-
gevel. Dit ‘grand luxe’ etablissement heeft 190 kamers en 
suites die uitkijken op de zee, de tuinen of de stad. De Spa 
Wellness nodigt uit om te ontspannen: thermaal circuit, 
sauna, lichaamsverzorging. Salons van weleer, brasserie, 
mediterraan restaurant, panoramisch terras op de 7e ver-
dieping voor een trendy aperitief: het plaatje is compleet 
om volop te genieten van deze stad uit de 21e eeuw. Vooral 
ook omdat ook de golfer niet ver hoeft te rijden om zijn 
dorst naar birdies te lessen en de flamenco in te ruilen 
voor de swing. Want ja, de ‘malagueña experience’ loont 
absoluut de moeite!

Een smetteloze gevel 
achter de palmbomen: 

welkom in Miramar.Trendy terras.

Golf de Torrequebrada.
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■ Luchthaven aankomst: Malaga (dagelijks heel wat vluch-

ten vanuit Brussel, met name door Brussels Airlines)

■ Hotel: het Gran Hotel Miramar (5*) 
behoort tot de ‘Leading Hotels of the World’ 
www.granhotelmiramarmalaga.com & www.lhw.com

■ Huurauto: Sunny Cars biedt een unieke formule aan met 
een onbeperkt aantal kilometers en een all-in verzekering 
www.sunnycars.be

■ Golfbanen in de buurt: de Torrequebrada Golf (waar 
Miguel Angel Jimenez thuis is) ligt op een kwartiertje 
rijden en speelt bijzonder aangenaam door de groene en 
bloemrijke omgeving. www.golftorrequebrada.com

■



De hemel kleurt rood als de zon achter de palmbomen 
verdwijnt. De sommelier suggereert een champagne om 
te starten. De avond is zwoel. Terwijl het in België koud 
is, zit u te tafelen op het teakhouten dek van Seabourn 
Odyssey. U geniet. Wat een luxe, met een sierlijk passa-
gierschip voor anker in de baai van Frenchmans Cay. Zo 
voelt het bij Seabourn aan: alsof u met het schip van een 
bevriende reder gaat eilandhoppen in de Caraïben.

Seabourn Odyssey is een droom van een schip. Het de-
sign is een eerbetoon aan de goede smaak. Wat opvalt 
bij inscheping, is het atrium. De overvloed aan daglicht en 
ruimte creëert meteen een gevoel van ontspanning. Geen 
drukte hier! Seabourn Odyssey is een luxe cruiseschip 
voor slechts 450 succesvolle levensgenieters. 

Het personeel dat uit de beste hotelleriescholen komt 
weet wat topservice is. Elk detail telt. Zeg niet zomaar 
koffie. De bonen worden vers gemalen aan boord, en de 
glimlach die u erbij krijgt is onbetaalbaar. Laat u verwen-
nen met een perfecte entrecôte in The Grill, het restaurant 
van Michelin chef Thomas Keller. Start de dag met verse 
smoothies of ‘s nachts gebakken brood, in The Patio, bij 
het zwembad. Betreedt het land van overvloed in het Co-
lonnade restaurant. 

In het hoofdrestaurant wordt u persoonlijk verwelkomd 
door de Maître d’. Geheel zelfzeker biedt hij zijn arm aan, 
om mevrouw te begeleiden tot aan tafel. Dineer wanneer 
u wil, maar vergeet de speciale momenten niet, zoals de 
fijnproeversavond bij het zwembad, met oesters, kaviaar, 
pata negra, en nog veel meer. Het is een culinair feest 
waar alles is inbegrepen.

De Spa is een van de meest geraffineerde op de zeven 
zeeën. Van stoombad tot een deep-tissue massage, uw 
lichaam is u dankbaar. 
De ruime suites, bijna allemaal met balkon, zijn uiterst 
comfortabel. Wedden dat u slaapt als nooit tevoren?

Seabourn Odyssey gaat voor anker bij de mooiste plek-
ken van het Caribisch gebied, zoals Les Saintes (Guade-
loupe) of Les Trois Ilets (Martinique). Als een echte jetset-
ter bezoekt u het mondaine St. Barts, en wat is er fijner 
dan met het mooiste cruiseschip de idyllische baai van 
Castries, Saint-Lucie, binnen te varen. Ontdek eilanden 
als Nevis of Bequia, waar grote schepen niet kunnen ko-
men. Vind wat u niet zoekt in de boetieks van Philipsburg 
of St. John. 

De Caraïben
voor suCCesvolle levensgenieters

Inschepen op 16 november of 11 januarI:

7-daagse “Classic Yachtman’s Caribbean”,
met vertrek uit Sint-Maarten en aankomst in Barbados.

16 november 2019, 30 november 2019, 14 december 
2019, 11 januari 2020, 25 januari 2020, 8 februari 2020, 
22 februari 2020, 7 maart 2020, 21 maart 2020.

14-daagse “Caribbean Gems In-Depth”,
met Sint-Maarten als vertrek- en aankomsthaven.

16 november 2019, 30 november 2019, 11 januari 2020, 
25 januari 2020, 8 februari 2020, 22 februari 2020, 
7 maart 2020

Voor meer informatie of om te boeken, contacteer onze reserveringsafdeling:
00800 1872 1872 (gratis) of Informatie@Seabourn.com.

Seabourn NL.indd   1 6/7/19   8:50:10 AM



zuiD-AfRiKA

In dit nummer neemt onze partner Eagle Travel ons mee naar Zuid-
Afrika. Duizenden kilometers van wilde en temperamentvolle kusten, 
waar men de kracht van de oceanen voelt, die soms zo hard te keer 
gaan dat zij wolken verdrijven. Uitgestrekte landpartijen waar het 
wildlife samenwoont met modernisme. Kortom: een ‘self drive’-
bestemming bij uitstek met een oneindig aantal mogelijkheden.

Door Michel Thibaut

De geur van het paradijs
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Omdat zij op verschillende gemeenschappen 
werd gebouwd, heeft de ‘regenboognatie’ zijn 
naam niet gestolen. Van blauw tot groen al 
over oker, van walvis tot leeuw, van wijndruif 

tot savanne, van berg tot woestijn: in Zuid-Afrika ontrolt 
zich voor de ogen een heel palet van kleuren en emoties. 
Maar Zuid-Afrika bezoeken, betekent ook bereid zijn om 
keuzes te maken, want in dit land ‘aan het einde van de 
wereld’ vallen duizend-en-één dingen te ontdekken. Naast 
de wonderlijke natuur hebben immers ook de steden heel 
wat te bieden. Tegelijk kan men dit unieke land niet door-
kruisen zonder zich te interesseren voor zijn cultuur en zijn 
geschiedenis. En natuurlijk maken levensgenieters er ook 
tijd voor farniente en golf.

Richting Kaapstad!
Kaapstad blijft een must, want deze stad aan de voet van 
de Tafelberg is een wereld op zich… en een fantastische 
uitvalsbasis voor betoverende excursies: de wijndomei-
nen rond Stellenbosch en Franschhoek, het schiereiland 
Kaap de Goede Hoop, de stranden van Camps Bay en Lion’s 
Head, met zijn duizelingwekkend uitzicht over de baai, Rob-
beneiland in de verte en de rotspartijen van de 12 Aposte-
len in de rug. Kaapstad is ook een ultra-kosmopolitische 
stad met de beste restaurants in Zuid-Afrika. Simpelweg 
magisch en incontournable.

Van de zee naar de savanne
Vooraleer naar het noorden te trekken en het Krugerpark 
op te zoeken, met de fauna die zich van achter het stuur 
laat ontdekken, plannen we een paar leuke haltes. Zoals 
in St Lucia, op de stranden van de Indische Oceaan, of 

in het Hluhluwe Park (spreek uit: ‘chlouchlouwi’, zoals de 
Zoeloes). Met vervolgens de doorreis in Swaziland waar 
men een ander Afrika ontdekt… In Johannesburg maken 
de emoties van de safari plaats voor andere gevoelens die 
al even overweldigend zijn. En natuurlijk blijft het zonde om 
het land te verlaten zonder het Apartheid Museum te heb-
ben bezocht. Een echte verrijking die voldoende gespreks-
stof oplevert met de kinderen tijdens de terugvlucht! ▼



Een regio voor elk seizoen
Door zijn ligging in het zuidelijk halfrond staan de seizoenen 
in Zuid-Afrika haaks op de onze. Als het bij ons zomert, is 
het daar winter en omgekeerd. De zuidelijke zomer loopt 
van november tot maart en de korte zuidelijke winter reikt 
van juni tot augustus. Elke periode heeft zijn perfecte 
bestemmingen. Zo is de zuidelijke zomer perfect om de 
kust te bereizen van Kaapstad tot Port Elisabeth. De zuide-

De ultieme
   ERVARiNG
Reizen in een andere tijd
U gaat aan boord van een Rovos. In deze trein, die tot de 
meest luxueuze ter wereld behoort, vindt u de romantiek 
terug uit vervlogen tijden toen de bevoorrechte reizigers aan 
boord van de Rovos de magie en de mysteries van Afrika kon-
den ervaren in een rustig en verfijnd kader. U schrijdt over het 
houten parket van de wagons en geniet van een schitterende 
keuken in een vijfsterrenluxe. Ondertussen glijden de meest 
afwisselende en spectaculaire landschappen voorbij. Deze 
onvergetelijke reis eindigt met een grondige verkenning van 
de regio rond Kaapstad met de opwindende Tafelberg.

Van 16 tot 26 maart 2020
info & boeking: 02 672 02 52 - cm@eagletravel.be

lijke winter is dan weer het beste seizoen voor een safari en 
het bestuderen van de fauna. De dieren laten zich dan ook 
makkelijker zien omdat de bomen hun bladeren kwijt zijn. 
Het Krugerpark bezoekt men best van mei tot september. 
De tussenseizoenen in april-mei en oktober-november zijn 
eveneens aan te raden voor een bezoek aan de parken, met 
aangename temperaturen en de natuur die wakker wordt. 
Dat is ook de beste periode voor strandgenoegens.
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Het advies van onze expert
   JuliEN REculEz 
‘Zuid-Afrika is een minicontinent op zich: je vindt er ver-
schillende landen in één. Van Kaap de Goede Hoop tot Port 
Elisabeth is er de oceaan, temperamentvol, met gigantische 
stranden. Je loopt er tussen de wijngaarden of in sublie-
me tuinen. Het lijken enorme natuurparken zonder einde. 
Johannesburg en de dierenparken zijn een totaal ander ver-
haal. Het Krugerpark, het grootste natuurpark ter wereld, is 
magisch omdat het zich autonoom en in alle veiligheid laat 
bezoeken. Zuid-Afrika zijn de “Verenigde Staten van Afrika”: 
je doorkruist het zoals de parken van het Wilde Westen. 
Probleemloos en één en al schoonheid. En verder is er dat 
bijzondere licht dat elke fotograaf gelukkig maakt.’

Wanneer vertrekken?
Het hele jaar door! Er is altijd een regio waar de tempera-
tuur aansluit bij uw verlangens. Dit land is immers gigan-
tisch (1000 km lang en 1500 km breed). Het klimaat, dat in 
het zuiden van het mediterrane type is, wordt warmer en 
droger naarmate men noordelijker reist, richting Atlantische 
Oceaan. Aan de Indische Oceaan is het veeleer subtropisch. 
Dat betekent behoorlijk heet in de zomer, met grote tempe-
ratuurverschillen overdag en ’s nachts tijdens de winter.

Hoe zich verplaatsen?
Met selfdrive, want dat maakt het grote verschil. De 
wegen zijn uitstekend en goed bewegwijzerd. Het enige 
wat men moet doen is zich aanpassen om ‘langs de ver-
keerde kant’ te rijden… Boek dus indien mogelijk een 
auto met een automaat.

Hoeveel tijd uittrekken?
Ideaal is 10 tot 15 dagen ter plaatse voor een full trip… Maar 
als het korter moet, volstaat een week om op één of ander 
facet van dit fascinerende land te focussen (Kaapstad & 

Veni, Vidi, Dixi
‘De magie van Zuid-Afrika? Het totaalbeeld van de emoties 
die men deelt met het gezin en waar men vervolgens over 
doorboomt, soms grappig, soms ernstig, tijdens de ver-

plaatsingen met de auto. Het gevoel dat men zich op de 
rand van de wereld bevindt, vlakbij de zee waar men 

in de verte de walvissen ziet passeren, en men 
enkele uren daarvoor nog met een voormalige 

gevangene van Robbeneiland heeft gepraat, 
is onbeschrijflijk. En natuurlijk zijn er ook 

de safari’s: adembenemend. We geno-
ten van elke seconde!’

omgeving/Garden Route/Kwazulu Natal/Kruger & Blyde/
Rovos/… ). Plan dus gerust een reis naar Zuid-Afrika tijdens 
de Krokusvakantie of rond Allerheiligen.

Wat is het tijdverschil?
Zuid-Afrika ligt op GMT+2. Dat betekent geen tijdverschil 
in de zomer: middag in Brussel is middag in Johannesburg. 
In de winter moet u 1 uur tijdverschil rekenen: middag in 
Brussel is 13 uur in Johannesburg.

Reiswijzer voor
   zuiD-AfRiKA

▼



 Kaapstad: bezoek Zeitz MOCAA, het gloednieuwe museum van 
moderne Afrikaanse kunst. Dankzij deze echte kathedraal van 
glas en beton, vroeger een oude graansilo, dient de Afrikaanse 
kunst – klassiek en provocerend – zich niet langer buiten de 
landsgrenzen te profileren. Hier speelt zij een thuiswedstrijd. 

 Kaapstad: elke zondag performen muzikanten blootsvoets in het 
gras van de gigantische Kirstenbosch National Botanical Garden.

 Krugerpark: verkies de zuidelijke kant, want u vindt er meer die-
ren dan in het noorden. Dat geldt in het bijzonder voor de luipaar-
den die u vooral kunt bekijken in de Sabi Sands Game Reserve.

 Niet te missen: Blyde River Canyon… Perfect complementair 
met het Krugerpark.

EAGLE TRAVEL
Terhulpensesteenweg 192, 1170 Brussel
www.eagletravel.be
info@eagletravel.be
Tel.: 02 672 02 52

iNfo & ReseRvATies:

spEciAl Tips

Members Only

De perfecte bestemming
   GOlf zOVEEl mEN Wil
Zuid-Afrika staat ook voor een unieke golfwereld. Het is 
absoluut geen toeval dat dit land een aantal van de mooiste 
golfbanen ter wereld telt die in een onwaarschijnlijk mooi 
natuurkader werden ondergebracht, te midden van een 
unieke flora en fauna.
In Zuid-Afrika is golf een religie, ietwat zoals in het Verenigd 
Koninkrijk. Bovendien zijn de greenfees er vaak veel goed-
koper dan in Europa of in de USA. Waarom dus niet de fun 
van een safari combineren met die van de swing? Als top-

▼
▼

▼
▼

specialist in zijn sector levert Eagle Travel vanzelfsprekend 
maatwerk af voor elke liefhebber van birdies.
In het land van Gary Player en Ernie Els is het golfaanbod 
zo overweldigend dat het moeilijk is om keuzes te maken. 
Toch laten de meeste kenners zich onveranderlijk verleiden 
door Arabella, Erinvale en Pearl Valley (omgeving Kaapstad), 
Leopard Creek (omgeving Kruger National Park), Fancourt 
(omgeving George), Sun City en Durban. Maar dat is slechts 
een handgreep uit een haast onuitputtelijke lijst!
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  THE BEST OF  
     ZUID-AFRIKA 

 

          10-daagse rondreis doorheen Zuid-Afrika. 

 Een exclusieve reisroute, getest en goedgekeurd voor u! 
 

Ontdek de bruisende en hectische Kaapstad en het Kaapse schiereiland, stap tot 

aan het uiteinde van de aarde bij Kaap de Goede Hoop. Ga op avontuur tijdens 

onze roadtrip dwars door KwaZulu-Natal, Swaziland en Mpumalanga. Tijdens de reis 

loopt u vrij rond in de weidse landschappen, betreedt u het land van de leeuwen en 

gaat u op zoek naar de Big Five: luipaard, leeuw, buffel, neushoorn en de machtige 

olifant! Daarna begint de klim bovenop Blyde River Canyon, waar u neerkijkt op de 

indrukwekkende en ongerepte pracht van deze kloof.

UW MEMBERS ONLY PACK 
 

f Toegang tot de lounge in de luchthaven van Zaventem  
f Gratis GPS bij uw huurwagen  
f Een ontbijt in Kaapstad, te midden van de wijnranken 

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 #BESTOFADSMO2019 om te genieten van dit exclusief aanbod.

r RESERVEER NU 
 
Capetown : 3 nachten > Kwazulu Natal : 2 nachten in traditionele lodge 
Nationaal park van Hluhluwe > Swaziland : 1 nacht > Krueger/Kapama :  
2 nachten > Blyde River Canyon : 1 nacht. Vanaf €2635 per persoon.  
 
Inbegrepen in de reis: de internationale vluchten (heenvlucht naar Kaapstad en terug  
vanuit Johannesburg), de binnenlandse vlucht (Kaapstad – Durban), de 9 overnachtingen 
in lodges / 4* hotels (ontbijt in Kaapstad, in Swaziland en Blyde voor 5 nachten en  
volpension tijdens de safari voor 4 nachten), 2 safari’s per dag in KwaZulu-Natal en  
Krugerpark en een huurwagen (type SUV) van Durban naar Johannesburg. 

BEST TRIPS
FOR 2019

AFRIQUE DU SUD

bestof-afriquedusud.qxp_Layout 1  29/05/2019  07:50  Page 2



lE TOuquET & 
HARDElOT:

twee echte 
monumenten

Bij golfers is de Opaalkust zeer populair.
De legendarische banen van Touquet en Hardelot 

zijn inderdaad pure klasse.

Door Miguel Tasso

Het blijft één van de favoriete bestemmingen 
van de Belgische golfer. Terecht, want mede 
door zijn ideale ligging op amper 100 km 
van de grens is de Opaalkust een heerlijke 

bestemming voor al wie de swing koestert.
Welkom in Le Touquet. Deze beroemde badplaats was niet 
alleen de impressionisten Manet, Monet en Boudin dierbaar; 
ook Emmanuel en Brigitte Macron komen er graag de batte-
rijen opladen. Ongerepte stranden zover het oog reikt, een 
groot sportief aanbod (tennis, paardrijden, strandzeilen,…) 
boetieks, luxehotels, casino, cafeetjes, restaurants… Hier 
vindt elke bezoeker iets naar zijn gading.

La Mer: een must
Maar onze gangmaker is en blijft natuurlijk golf; een sport 
die hier tot een levenskunst is verheven - alsof de swing een 
lokale dans is geworden. Het Le Touquet Golf Resort gaat 
daar helemaal in mee. Deze club, die in 1904 werd opge-
richt, beschikt over twee 18 holesbanen (La Forêt en La 

Le Manoir ligt vlakbij de 
Golf du Touquet: ideaal!

Een magisch decor: 
de hele Opaalkust 
is perfect voor golf.
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Mer) en een 9 holes (Le Manoir). De omgeving is magisch: 
hier geen stadsdrukte of (file)stress van de grootsteden. In 
deze oase van rust hoor je enkel het suizen van de ballen 
en de zingende vogels op de achtergrond.
La Mer (par 72, 6407m) is een echte must die met de jaren 
gesculpteerd werd in de zuiverste geest van een links. De 
baan huisvestte dan ook niet toevallig tal van Opens de 
France (waarbij de editie van 1997 die door Severiano Bal-
lesteros werd gewonnen) en zij behoort per traditie tot de 
mooiste banen van Frankrijk, zeg maar van Europa. ‘Deze 
holes werden in 1931 getekend door de Britse architect 
Harry Colt. Zij slingeren tussen gigantische duinen met een 
ongerepte vegetatie en zijn representatief voor de look van 
deze regio’, aldus Charles Debruyne, de directeur van deze 
referentieclub die volop inzet op de grote waarden van golf, 
zoals onthaal, organisatie en greenkeeping.
Een aantal holes zijn emblematisch, zoals de 10 (korte par 3 
met een kleine green die door bunkers wordt omringd), de 
11 (majestueuze par 4) en de 18 (met een schitterend pano-
ramisch zicht op de kustlijn). ‘Op basis van luchtbeelden en 
foto’s van weleer hebben wij onlangs ook de holes van 13 
tot 16 gerestaureerd – die na WOII waren aangepast – zodat 
de baan weer helemaal is zoals bij de aanleg.’

La Mer loont altijd de moeite. Dit blijft een inspirerende 
baan, soms complex (als het waait), maar altijd prettig om 
spelen. Een beetje zoals de Royal Zoute die misschien niet 
toevallig door dezelfde architect werd uitgetekend. Je waant 
je als het ware in een andere wereld.
Het parcours La Forêt (par 71, 5774m) is een vlakke park-
land met sparren en berken. Hoewel de holes ogenschijnlijk 
makkelijker spelen, vereisen ook zij een correcte aanpak. 
Het parcours Le Manoir (9 holes, 2634m) helpt beginners 
om ervaring op te doen en hun vorm aan te scherpen.

Clubhouse & hotel
Het gloednieuw en ultracomfortabel clubhouse dateert 
uit 2016. Door zijn modernisme contrasteert het subtiel 
met de lange geschiedenis van deze plek. Dankzij de grote 
raampartijen en het dito terras biedt deze nieuwe structuur 
op één gelijkvloerse verdieping heel wat aantrekkelijke uit-
kijkpunten. Voor de kleedkamers, die 200 lockers rijk zijn, 
werden dezelfde kwaliteitsmaterialen gebruikt als voor het 
clubhouse waar het restaurant The Spoon (160 couverts) 
zijn bezoekers verwent met een gevarieerde kaart die aan 
alle verwachtingen voldoet. Mede door het relaxt, sportief 
en gezellig kader een ideale 19e hole. ▼

Het gloednieuwe en 
ultramoderne clubhouse 

van Le Touquet.

Het majestueuze La Mer van 
Le Touquet: een referentie.



Aan de overkant van de straat ligt het Manoir Hôtel. Daar 
reiken elegantie, Franse stijl en Britse charme elkaar de 
hand. De voormalige woning van de oprichter achter het 
Touquet Golf Resort dateert uit het begin van de 20e eeuw. 
Het biedt 41 kamers en suites aan, verdeeld over drie ver-
diepingen. De infrastructuur wordt aangevuld met privé-
terrassen, een buitenzwembad en een tenniscourt. Dankzij 
een volledige renovatie worden de klassieke lijnen van het 
hotel nu omkaderd door hedendaags design. Deze elegante 
verbeteringen komen duidelijk tot uiting in het restaurant 
onder leiding van chef Fabrice Chérault. ‘Door het aanbod 
van sleutel-op-de-deurpakketten verwelkomen wij heel wat 
Belgen en dat het ganse jaar door. Zij boeken zowel indivi-
dueel als in groep’, aldus Charles Debruyne.

Hardelot voor de puristen
De Golf d’Hardelot is het ideale complement om volop van 
de swing te genieten: twee prachtige championship courses 
in een magische omgeving, en dat op amper 20 km van Le 
Touquet. Les Pins (par 71, 5919m) dateert uit 1931 en werd 
uitgetekend door Tom Simpson, de architect achter tal van 
andere beroemde banen (Morfontaine, Spa, Sart-Tilman, 
Hainaut…). ‘Een meesterwerk van classicisme dat elke 
purist zal overtuigen’, aldus clubdirecteur Ken Strachan. 
Vanuit de mond van een Schot klinkt dat méér dan zomaar 
een compliment!
Ook hier werd het parcours lichtjes bijgestuurd onder het 
kennersoog van Frank Pont en Patrice Boissonas, die terug 
wilden naar het originele plan. Het resultaat is bijzonder 
geslaagd. Dit is Simpson in al zijn geledingen en dat merk je 
ook aan de prachtig neergelegde bunkers. Een monument 
waar je nooit genoeg van krijgt.

Het parcours van Les Dunes (par 70, 5080m), dat de stem-
pel draagt van de Belg Paul Rolin, deint op en neer tussen 
bos en duin. Het is een pittige technische uitdaging met heel 
wat doglegs en zes korte par 3-holes, waar een metronomi-
sche precisie nodig is om de green in regulation te raken!
Zoveel is duidelijk: de banen van Le Touquet en Hardelot, 
eigendom van Open Golf Club, hebben alles wat de golfken-
ner verwacht. Het zijn dan ook echte musts, want zij staan 
garant voor plezier op de baan én ernaast!

Hole 15 op Les Pins in Hardelot: de 
handtekening van Tom Simpson.

Hole 7 van Les Pins 
in Hardelot: wat een 

sublieme hole!
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be

WORK DONE WELL
Perfectie is een instelling



bretagne op z’n best in 
miRAmAR lA ciGAlE

Mede door zijn allure van gigantische pakketboot verwent dit hotel u 
met het beste wat Bretagne te bieden heeft. Graag nu inschepen!

Door Miguel Tasso

Van ver lijkt het een grote en smetteloze pak-
ketboot! Nochtans is Miramar la Cigale in 
Port Crouesty bij de Golfe de Morbihan en het 
schiereiland van Rhuys wel degelijk een hotel 

met funderingen op het land. Maar het werd uitgetekend als 
een schip, helemaal in de lengte, met zelfs patrijspoorten in 
de plaats van ramen. Imponerend en tegelijk magisch.
Zuidelijk Bretagne, met zijn verkwikkende mariene lucht-
stromen, is ideaal om de longen vol te pompen. Hoewel de 
weermaker er af en toe grillig tekeergaat, behoort deze regio 
tot de zonnigste in Frankrijk. In de zomer is het dan ook bij-
zonder druk in de trendy Port du Crouesty. Door de vele ple-
zierbootjes in de uitgestrekte marina lijkt het bij momenten 
een Bretoens St. Tropez. Maar deze regio heeft de bezoeker 
natuurlijk nog veel meer te bieden: strandwandelingen, uit-
stappen met de fiets, nautische sporten en golf. En verder 
natuurlijk ook tal van niet-sportieve excursies, zoals Van-

nes en zijn omwallingen, het betoverende Île aux Moines en 
het Belle-Ile-en-Mer, het kasteel van Suscinio. Met verder 
natuurlijk de duizend-en-één lichtjes van de Morbihan die 
voor de sfeerrijke omkadering zorgen!

Qatarese investeerders
De Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa is een ideale uit-
valsbasis om op verkenning te gaan. In 1990 lag Jean Bobet, die 
overtuigd was van de weldadige invloeden van de zee, aan de 
basis van dit ontwerp. Om de ‘scheiding van het dagelijkse leven’ 
extra te benadrukken, aarzelde hij qua architectuur tussen een 
klooster en een boot. Uiteindelijk werd het de tweede oplossing. 
Er werd zelfs een kunstmeer uitgegraven dat de ‘transatlantic 
look’ van het gebouw moest versterken. Verbluffend!
Sinds 2014 is dit vijfsterrenetablissement met 113 kamers 
en suites de persoonlijke eigendom van de Emir van Qatar 
die bezweek voor de charme van deze regio. Er werden de 
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voorbije jaren heel wat grote renovatiewerken uitgevoerd 
om de uitstraling van luxe en design te vergroten. Dankzij de 
grote ramen stroomt het licht er ongeremd naar binnen. Het 
panoramisch bad met verwarmd zeewater, dat op de boven-
ste verdieping onder een glazen koepel werd neergelegd, is 
ronduit uniek. Idem dito voor de omkadering, zoals de bar op 
de boeg. Wat een fantastisch zeezicht!

Thalasso & Spa
Ook de thalasso is een van de grote troeven van dit hotel. ‘Een 
van de beste en modernste in Europa’, klinkt het trots uit de mond 
van directeur-generaal Sergio Tosati, en hij heeft geen ongelijk. 
Met meer dan 2500 m2 die integraal aan ontspanning zijn gewijd, 
is de Miramar een droombestemming om te herbronnen. ‘Wij 
hebben 43 zorgcabines – waarvan de meeste met natuurlijk 
daglicht – en drie baden met zeewater. Dat wordt tegenover het 
strand Fogeo op 300m diepte opgepompt uit de Atlantische Zee. 

Het geheel wordt omkaderd met een hypermoderne uitrusting.’ 
Het accent ligt op de gepersonaliseerde lichaamsverzorging 
en op programma’s op maat die de individuele behoeften en 
verwachtingen helpen invullen. Naast de traditionele kuren 
kan men de tekenen van veroudering ook afblokken met het 
programma Sublime Anti Age, de gezondheid boosten met 
het 100% Healthy en op een behaaglijke manier vermageren 
met de Silhouette Coaching. Dit alles onder de controle van 
echte gezondheids-, dieet- of huidspecialisten.
Parallel hieraan vervolledigen de ultramoderne Spa’s Beauté 
en Océanique het aanbod met verschillende esthetische 
verzorgingen en scrubs. Die dragen de labels SkinCeuticals 
voor de cosmetica en Thalgo voor de mariene schoonheid. 
‘Met een thalasso en een Spa in hetzelfde etablissement 
beantwoorden we aan de behoeften van een cliënteel van 
alle leeftijden en aan alle wensen qua verblijfsduur’, aldus 
nog Sergio Tosati. Hij is enthousiast omdat hij nieuwe ▼

Een hotel met de allure van een 
pakketboot: welkom aan boord!



generaties overtuigt met een aanpak die tegelijk modern 
is, gespecialiseerd en rustgevend.

Stempel van Marion Bouillot
In dit prachtige kader dat naar de zee is gericht, kan de gas-
tronomie natuurlijk niet achter blijven. Restaurant BE (zoals in 
‘bien-être’) werd ondergebracht in een cosy salon, op het dak 
met glazen tussenschotten en met de baai van Quiberon aan 
de einder. De gastronomie is er opgebouwd rond genieten, 
evenwicht en gezondheid. De 32-jarige Marion Bouillot, van 
opleiding diëtiste, stelt al haar talenten ten dienste van een 
kaart die niet alleen origineel en lekker is, maar ook rekening 
houdt met die o zo belangrijke calorieën. ‘Bedoeling is om 
smaakvolle en gezonde menu’s aan te bieden die hun smaken 
halen uit de streekproducten’, aldus deze lady-chef wier toe-
komst duidelijk met sterren zal worden geschreven.
Nadat zij de fijne kneepjes van het vak bij Michel Guérard  
(3 sterren) in Eugénie-les-Bains had geleerd, had Marion 
Bouillot bij Miramar gesolliciteerd als… bordenwasser, in 
afwachting van een job bij een groot Engels huis. Maar Sergio 
Tosati merkte haar op en liet haar niet meer gaan. ‘Wij wilden 
onze keuken laten evolueren en zij had alles om die uitda-
ging waar te maken’, zegt de directeur. Opdracht volbracht! 
Door haar talent en haar grenzeloze ambitie veroverde Marion 
ogenblikkelijk alle harten en verhemeltes, niet in het minst 
door enkele verrassende culinaire creaties, zoals ‘le foie gras 
fruité à la fraise, fraîcheur acidulée de rhubarbe’ en ‘les Saint-
Jacques rôties, émulsions racines d’antan!’ Producten, tech-
niek, genot en gezondheid: ziedaar de pijlers van haar recep-
ten. Zij creëert, vindt uit, verwent. Haar gerechten zijn dan ook 
een lust voor het oog en de smaak! Op dezelfde brug van dit 
schip – excuseer, hotel – biedt het restaurant Le Safran een 
meer klassieke kaart aan met onder meer vis en schelpdieren. 
De producten komen rechtstreeks van regionale vissers en 
groenteboeren. Ook dit is Bretagne op z’n best!

Bretoense swings
Ook de golfer wordt in dit verhaal niet vergeten. Op amper 
10 minuten rijden van het hotel kan hij zijn dorst naar birdies 
lessen op de aangename 18 holes van Rhuys-Kerver. Die is 
bijzonder omdat hij… lager ligt dan de zee. Het is trouwens 
de duin die hem beschermt tegen de golven uit de oceaan. 
Op de tee van hole 12 wacht u een schitterend uitzicht. 
‘Het is een vlakke baan, zeer natuurlijk, respectvol naar de 
natuur toe en geschikt voor elke handicap’, aldus Baudouin 
Lemetayer, directeur van deze golf die eigendom is van Blue 
Green en actief samenwerkt met hotel Miramar.
De gepassioneerden van de swing zullen met plezier ook 
andere banen in de regio ontdekken, zoals Baden (dichtbij 
Vannes), Saint-Laurent (tussen Auray en Lorient) en Ploe-
meur-Océan (op de heide, vlakbij de zee). Er is keuze uit ver-
schillende pakketten die borg staan voor heel wat afwisseling 
en dat binnen een straal van amper een uurtje rijden.

Lady-chef Marion Bouillot: 
puur talent.

De Morbihan heeft heel 
wat mooie golfbanen.
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AN UNEXPECTED 

EXPERIENCE OF PROVENCE
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KRONOs 
pORscHE cENTRE

fonkelnieuwe
thuishaven

Enkele weken geleden opende 
het gloednieuwe Kronos Porsche 
Centre de deuren in Waals-Brabant.

Door Philippe Janssens

Het Axisparc van Mont-Saint-Guibert, op een 
steenworp van Louvain-la-Leuve en in hartje 
Waals-Brabant, heeft er een nieuwe presti-
gieuze nieuwkomer bij. D’Ieteren Porsche 

Import besliste inderdaad om daar, pal in het centrum van 
het land, een grote en hoogtechnologische showroom te 
openen. Omdat het gamma zich de voorbije jaren steeds 
verder uitbreidde, was het Kronos Porsche Centre in 
Sauvenière vlakbij Gembloers veel te klein geworden. 
‘Toen we bijna 20 jaar geleden het gebouw in Gembloers 
optrokken, werkten wij voornamelijk met twee modellen 
van het gamma: de 911 en de Boxster’, zegt afgevaardigd 
bestuurder Thierry Van Dalen. ‘Sindsdien zijn er heel wat 
nieuwkomers bijgekomen: de Cayman, daarna de Cayenne, 
dan de Panamera en vandaag de Macan. Dat betekent een 
veel ruimer gamma voor een veel breder publiek.’
In Gembloers was de showroom berekend op ongeveer 
twaalf auto’s. In de nieuwe installaties in Mont-Saint-Gui-
bert kunnen 21 voertuigen worden tentoongesteld. Het 
nieuwe Kronos Porsche Centre is trouwens ook uitgerust 
voor de huidige en toekomstige elektrische modellen van 
het merk. Door de ultrasnelle laadpalen is ook de Mission 
E, de 100% elektrische Porsche, er welkom.
De locatie voor de nieuwe concessie ligt langs de N25 en 
dichtbij de N4 en de E411: ideaal op het vlak van bereikbaar-
heid en visibiliteit. ‘We zitten hier echt op het kruispunt van 
de provincies Namen, Waals-Brabant en Henegouwen, waar 
onze klanten zich bevinden’, aldus nog Thierry Van Dalen.

Hoewel de site initieel niet bedoeld was om een autoconstruc-
teur te ontvangen, lijdt het geen twijfel dat de beheerders 
van Axisparc bijzonder blij zijn met de komst van Porsche.  
Want ook voor het imago is het een goede zaak.

KRoNos poRscHe ceNTRe

Rue André Dumont 16
1435 Mont-Saint-Guibert
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JAGuAR i-pAcE:
 groen,
comfortabel
en efficiënt!
De Jaguar I-Pace heeft zich in 
recordtempo bij de top van de 
elektrische SUV’s genesteld. 
Daar  z i jn z 'n dynamische 
troeven, die heel wat hoger 
liggen dan het gemiddelde, en 
zijn buitengewoon comfort 
natuurlijk niet vreemd aan, 
want deze echte 4x4 heeft alle 
kwaliteiten die Jaguar-Land 
Rover groot hebben gemaakt.

Door Philippe Van Holle

De I-PACE is de eerste serie-gebouwde elek-
trische Jaguar. En hij is ook de eerste SUV 
of, beter, elektrische crossover, waarmee 
premium constructeurs en autogiganten als 

Porsche, Mercedes, Audi en BMW in snelheid werden 
genomen. Dit is op zich al een geweldige prestatie, vooral 
ook voor het imago van het Britse merk dat in 2008 door 
de Indiër Tata nieuw leven werd ingeblazen, nadat het had 
uitgepakt met producten die nog amper voeling hadden 
met de markt.
Sindsdien heeft de groep Jaguar Land Rover (JLR) een 
mooie inhaalbeweging gemaakt, waarbij de Jaguar Xe de 
wedergeboorte inluidde. Daarna volgden F-PACE, I-PACE 
en E-PACE. Maar als elektrische auto springt de I-PACE er 
natuurlijk bovenuit.
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pRiJzENpAKKER
Na de overwinning van de Jaguar F-PACE in 2017 is de 
I-PACE het tweede lid van de PACE-familie van Jaguar om 
de titels te veroveren van World Car of the Year en World 
Car Design of the Year. Kers op de taart: de I-PACE werd 
onderscheiden met de prijs van World Green Car. De I-PACE 
is het eerste model dat drie World Car-titels wint in 15 jaar 
tijd. Geen wonder dat men hem beschrijft als de meest 
begeerlijke auto van nu…

Is deze eersteling meteen ook een meesterwerk? Het is 
wellicht nog te vroeg om dat rond te bazuinen, zelfs als wat 
u hier leest behoorlijk positief – zeg maar zeer positief zal 
overkomen. Het valt af te wachten hoe de kopers het dage-
lijks gebruik ervaren, al duiden de eerste reacties die ons 
bereiken op een meer dan algemene tevredenheid. 
Deze I-PACE is het werk van een Duitse projectleider die, op 
z’n 60e, te oud was bevonden door BMW (en dus zonder boe 
of ba aan de deur werd gezet). In amper drie jaar tijd werkte 
hij, tekende hij en bouwde hij deze auto uit van A tot Z. 
Met als enig minpuntje dat zijn naam net iets te veel op de 
E-PACE lijkt, die totaal niets elektrisch heeft.
We hebben de I-PACE in alle mogelijke omstandigheden 
proefgereden en of het nu op de weg was, op circuit, op 
klassieke of geaccidenteerde paden, bij het doorrijden van 
een beek of op een bijna onmogelijke klim: hij overblufte 

■

ons telkens weer door zijn immer zuiver en zeker gedrag 
op elke denkbare bodem of wegbedekking. En ook door 
zijn comfort: vooraan, achteraan, zelfs op all terrain. Want 
het blijft natuurlijk een echte doorzetter, conform de grote 
kanonnen van Jaguar-Land Rover.
Qua snelheid trekt deze I-PACE harder en sterker op dan 
de F-TYPE van 300 pk met wie we konden vergelijken op 
circuit. Hij is even efficiënt en stabiel als een echte auto 
met AWD (wat hij ook is), hij biedt alle garanties op het vlak 
van veiligheid en hij is uitgerust met alle rijhulpsystemen 
van de moderne auto. Zijn cockpit is quasi ideaal voor vier 
personen en hij laadt in 13 uur op via een stopcontact van 
7 kWh (32 A) of, voor 80%, in een halfuur op een snellader. 
Goed voor 480 km autonomie (volgens de meest realisti-
sche WLTP-cyclus) of voor 350 km ‘in het echte leven’, wat 
al redelijker is. Niet?



70 JAAR 
AbARTH
sterrenbeeld:
schorpioen

Het verhaal van dit bescheiden, edoch cha-
rismatische Italiaanse sportmerk begint in 
wat toen bekend stond als het Oostenrijks-
Hongaarse Rijk. Daar lagen ook de roots van 

zijn oprichter, want Karl Abarth werd in 1908 in Wenen 
geboren. Maar ook Italië duikt snel op in het verhaal, want 
Karl is amper 17 wanneer hij aan de slag gaat bij carros-
seriebouwer Castagna. Een levensdroom, want hij is gek 
van mechaniek.

Twee wielen
Er wordt gezegd dat elk ongeluk ook een goede kant heeft 
en het verhaal van Abarth is daar een mooi bewijs van. De 
jonge Karl beleeft zijn passie voor de mechaniek en voor 
snelheid vooral op twee wielen. Zo keert hij al op zijn 19e 
naar Oostenrijk terug om er voor een motorbouwer te wer-
ken. Hij ontwikkelt er niet alleen de machines; hij gaat ook 

echt racen en wordt verscheidene keren Europees kampi-
oen. Zijn carrière lijkt dus uitgestippeld en we zouden wel-
licht geen Abarth hebben gekend zonder het zware ongeval 
waardoor hij de motorfiets voor de rest van zijn leven aan 
de kant moest zetten. 
Omdat één en één nog altijd twee is, bouwt hij een zeer 
performante sidecar. Een te duchten machine, zoals Abarth 
ook bewijst in 1932 door hem in te schrijven voor een race 
over 1370 km van Wenen naar Oostende. Zijn tegenstan-
der? De Orient Express. U mag twee keer raden wie daar 
als winnaar is uitgekomen…

Schorpioen
In 1937 keert Abarth naar Italië terug om er te blijven. Hij 
neemt trouwens de Italiaanse nationaliteit aan en gaat 
voortaan als Carlo door het leven. Maar het politieke kli-
maat in Italië is onrustig en Abarth moet alle klussen aanne-

Abarth viert zijn 70e verjaardag. Dit is het verhaal van een Italiaans 
merk dat door een Oostenrijker werd opgericht en succes kende 
dankzij een… yoghurtpotje.

Door Stéphane Lémeret

Het succes van Abarth 
begon met de Fiat 600.
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men om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo wordt verteld 
dat hij een tijdlang als tapijtverkoper actief was. Het is in 
die periode dat hij een veelbelovende Duitse ingenieur leert 
kennen. Ene Ferdinand Porsche, waarover u mogelijk al 
gehoord hebt! Beide mannen kunnen het goed met elkaar 
vinden, want zij delen dezelfde passies.
Na WOII richt Carlo samen met Ferry – zoon van Ferdinand 
Porsche – een eerste merk op: Cisitalia. Die samenwerking 
levert in amper enkele jaren tijd een aantal schitterende 
GT’s op die vandaag zeer gegeerd zijn bij verzamelaars. 
Maar blijkbaar had het duo te hoog gemikt, want financieel 

danste Cisitalia op een slappe koord. Carlo Abarth verlaat 
het zinkende schip en richt in 1949 een nieuw bedrijf op: 
Abarth & Co. Het logo ligt voor de hand, want schorpioen 
is zijn sterrenbeeld.

Het yoghurtpotje
Dit keer kleurt hij perfect binnen de lijntjes. Carlo wil het 
grote publiek veroveren met praktijken uit de racerij. Hij 
wil mechanische kits commercialiseren die het mogelijk 
maken om de prestaties van de Lancia- en Fiatmodellen te 
verbeteren. Eigenlijk vond Abarth daarmee de ‘officiële’ ▼

Met de goedkeuring van 
Fiat ontwikkelde Abarth 
afgeleiden van het merk 

en zijn eigen modellen.



tuning uit. Het concept slaat aan en kent een explosief 
hoogtepunt wanneer Fiat in 1955 zijn ultra populaire kleine 
gezinswagen lanceert: de 600. Speciaal voor dit model 
ontwikkelt Abarth een uitlaat die de auto merkelijk meer 
power geeft. Die ‘Abarth-uitlaat’ levert het bedrijf internati-
onale faam op en wordt ook een van zijn handtekeningen, 
want het geproduceerde geluid is zo heerlijk overweldigend 
dat het vandaag nog altijd karakteristiek is voor de Abarth-
versie van de Fiat 500. En omdat we het nu toch over suc-
ces hebben: in 1957 scoort Abarth opnieuw wanneer de 
legendarische 500 uitkomt, wiens rondingen hem al snel 
de koosnaam ‘yoghurtpotje’ opleveren. 
Vanaf dat moment gaat het hard. De 500 met ‘Abarth-
tuning’ is razend populair. Hij wordt uitgebracht in verschil-
lende versies – de ene nog sportiever dan de andere – en 
schittert ook in competitieverband. Als gevolg van dit grote 
succes opent Fiat de armen voor Abarth en gaat akkoord 
om ‘onafgewerkte’ modellen aan te leveren, dwz. auto’s 
zonder de onderdelen die Abarth doorgaans aanpast. De 
reus uit Turijn gaat zelfs nog een stapje verder. Hij levert 
ook naakte chassis aan, zodat Abarth zijn eigen modellen 
kan bouwen: voor de gewone weg en competitie.

Pittige machines
In het begin van de jaren 70 beseft Fiat dat het een lucratie-
ve business door de vingers laat glippen en draait de kraan 
dicht. Omdat hij niet langer over zijn basisgrondstoffen kan 
beschikken en ook niet meer terug kan naar het commerci-
aliseren van kits ziet Carlo Abarth zich gedwongen om zijn 
bedrijf aan Fiat te verkopen. Dat maakt er zijn sportieve tak 
van. Zo wordt Abarth het label van de krachtigste versies 
van bepaalde modellen van de groep, zoals de Fiat Ritmo en 
de Autobianchi A112, om de populairste te noemen. Maar 

het scoort ook in competitieverband. Zo levert Abarth zijn 
bijdrage aan rallykampioenen, zoals de Fiat 124 en 131, en 
vooral aan een absolute legende, de Lancia 037.
In de jaren 80 heeft Fiat andere katten te geselen. Compe-
titie is niet langer een prioriteit. De naam Abarth verdwijnt 
beetje bij beetje naar de achtergrond en het logo wordt 
nog enkel gebruikt op een aantal accessoires (velgen, spoi-
lers…) van relatief sportieve Fiatmodellen. 
Het lijkt er op dat de schorpioen niet langer zal steken, 
maar dan vergeet men dat dit dier een atoombom kan 
overleven. Zo herinnert Fiat zich in 2007 plots dat het in 
zijn merkenportefeuille een naam met een enorm poten-
tieel heeft zitten. Abarth staat op uit zijn as en grijpt terug 
naar het originele recept: het commercialiseren van per-
formancekits voor Fiatmodellen. Ook dit keer met groot 
succes, want net zoals 70 jaar geleden heeft een Fiat 500 
mét schorpioen niets gemeen met een klassieke 500. Het 
zijn Abarths 595 of 695: bijzonder pittige machines met 
een uniek geluid!

Net zoals 70 jaar geleden staat 
Abarth voor sportieve en… 
luidruchtige versies van de Fiat.
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Convert your Abarth in a real collector’s item.
Discover our certification and restoration services.

ABARTH CLASSICHE - OFFICINE ABARTH - TORINO, ITALIA

TOLL - FREE NUMBER: 0080022278400

WWW.FCAHERITAGE.COM



WimEREux
charme van de Opaalkust

Mede door zijn sterrenrestaurant is Hôtel Atlantic een ideale uitvalsbasis 
om de charme van Wimereux te ervaren; die gezellige familiebadplaats 
aan de Opaalkust. En de plaatselijke golfclub behoort tot de favorieten 
van de Belgen!

Door Miguel Tasso

Belgische golfers houden van de Golf de Wimereux 
aan de Opaalkust en op 2,5 uur rijden uit Brussel. 
Deze club, die in 1901 onder de naam Boulogne 
Golf Club werd opgericht, is een van de oudste 

van Frankrijk en straalt mogelijk daardoor de spirit van een 
linksbaan uit die puristen dierbaar is. De sfeer doet ons 
een beetje denken aan die van de Royal Ostend.
Zoveel is duidelijk: wie met een brede glimlach en een mooie 
scorekaart het charmante clubhouse wil binnenlopen, doet 
er goed aan om zich niet te laten verrassen door de wind 
die in dit stukje Pas-de-Calais vrij spel heeft. Tegelijk blijft 
het heerlijk swingen in deze magische omgeving met – op 
heel wat holes – de zee als achtergrond.
Op het eerste gezicht lijkt dit geen al te moeilijke baan, 
maar eens je het parcours bent opgestapt, ervaar je dat 
helemaal anders. Het gaat op elke hole om precisie, om het 
juist incalculeren van de weersomstandigheden, het vermij-
den van de ‘pot bunkers’ en het correct ontcijferen van de 
doorgaans golvende greens. Zoals op hole 14 (par 4, 366m) 

die doorgaans tegen de wind wordt afgewerkt en naast 
lengte ook precisie vereist. Met alles wat daarbij hoort.
Op het einde van de 19e eeuw was Wimereux (naar de plaat-
selijke rivier die in de zee uitmondt) een bijzonder trendy 
badplaats door zijn zwemvriendelijke stranden, zijn hotelin-
frastructuren en zijn chalets. De Engelsen kwamen er graag 
langs om er te proeven van ‘l’art de vivre à la française’. De 
aanleg van een golfbaan beantwoordde dan ook helemaal 
aan hun verwachtingen.
Ook vandaag belichaamt Wimereux nog altijd die sfeer uit 
vervlogen tijden: een mix van Belle Epoque en Britse fleg-
matiek. Deze familiebadplaats bij uitstek, met zijn kleine 
dijk, zijn typische villa’s, zijn winkeltjes en zijn crêperies, 
ademt helemaal de rust uit van weleer.

Michelinster!
Hôtel Atlantic is een ideale uitvalsbasis om de koffers en de 
golftas te deponeren. Dit viersterrenetablissement, dat in 
2016 volledig werd gerenoveerd, heeft alles om elke bezoe-

De Golf van Wimereux: 
een magische links  
aan de Opaalkust.
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ker te overtuigen: 18 elegante en comfortabele kamers met 
zeezicht, een Spa met verzorgingskaart, een gezellige bras-
serie (L’Aloze) waar de zeevruchtenschotel een grote hit is, 
en vooral ook een gastronomisch restaurant (La Liégeoise) 
met Michelinster.
Benjamin en Aurélie Delpierre staan aan het hoofd van dit 
‘Huis’ waar men zich meteen thuis voelt. Zij zetten hiermee 
de familietraditie verder die in 1995 door Alain en Béatrice 
werd opgestart. De 34-jarige chef Benjamin Delpierre, die zijn 
opleiding in enkele toprestaurants genoot (bij Jean-Michel 
Lorain in Joigny en in het Ritz met Michel Roth), kiest voor 
lichte en tegelijk lekkere gerechten. Zijn filosofie laat zich 
aflezen van zijn borden. ‘Ik hou van mooie producten, van 
mooie combinaties, van lekkere sauzen. Ik houd er ook van 
om te verrassen en mijn gasten te verwennen’, klinkt het.
Het zal niemand verwonderen dat vis prominent aanwezig 
is op zijn sterrenkaart, maar hij wordt vaak op een originele 
manier met andere producten gecombineerd, zoals bijvoor-
beeld de tarbot met pompoen en gedroogde eendenborst. 
Overheerlijk! La Liégeoise staat inderdaad voor een echte 
gastronomische ervaring dankzij het ‘menu gourmand’ waar 
de gast zich laat leiden door het talent van de chef en het 
advies van de sommelier. In de zaal orkestreert Aurélie Del-
pierre, de attente meesteres des huizes, alle manoeuvres 
met de glimlach en met veel elegantie.
Hôtel Atlantic, dat het hele jaar door geopend is, is een bij-
zonder aangename bestemming voor een aparte break. Aan 
excursies in de regio is er trouwens geen gebrek. Cap Gris 
Nez en Cap Blanc liggen amper enkele kilometers verderop 
en het nationaal zeecentrum Nausicaa is minder dan een 
halfuur rijden. Zonder de vele kustpaden voor wandelaars 
en wielertoeristen te vergeten. Ook voor de golfer heeft de 
Opaalkust alles wat nodig is.
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Een hotel bij 
de zee waar hij 

altijd aangenaam 
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®
 S

op
hi

e 
St

al
ni

ki
ew

ic
zAurélie en 

Benjamin 
Delpierre: de 
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betoverend
lA bRETEscHE

In het Domaine de la Bretesche, een sterrenresort tussen Bretagne 
en de Loire Atlantique, komen de levensgenieters helemaal aan hun 
trekken. Op het menu: golf, spa en topgastronomie. Met een prachtig 
kasteel als decor…

Door Miguel Tasso
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Richting Bretagne, mijn beste. Of toch maar de 
Loire Atlantique? Je kan inderdaad twijfelen, 
want het Domaine de la Bretesche ligt op de 
grens van beide departementen. In deze regio 

tussen land en zee verlaat je de platgetreden paden en 
lijkt het alsof de tijd stilstaat. Zodra je het resort betreedt, 
vallen alle zorgen weg en laat men zich leiden door de ‘joie 
de vivre à la française’. Dat betekent: genieten!
La Bretesche is een echt luxeresort met een vijfsterrenho-
tel, een spa, een gastronomisch restaurant en – hoe kan 
het ook anders – een geweldige golfbaan. Dat alles in een 
magische omgeving rond een droomkasteel dat het geheel 
een majestueuze uitstraling geeft. Loop gerust even rond, 
want er is van alles te zien…

Gerenommeerde 18 holes
Het Domaine de La Bretesche ligt in het groene en inspi-
rerende kader van Missilac, tussen Nantes en Vannes, en 
staat hoog aangeschreven bij de epicurische golfers. De 
18 holesbaan werd in 1967 uitgetekend door de Engelse 
architect Henri Cotton en kreeg een plekje rond het prach-
tig 15e-eeuwse kasteel en een majestueus meer. Al naar-
gelang het seizoen golf je er in een magisch licht omringd 
door rododendrons, rozelaars, eekhoorns, herten en reeën. 
‘Het parcours is aangenaam en past bij elk spelniveau. 
Het is een relatief vlakke parkland met best wat hindernis-
sen, zoals een aantal bijzonder strategische doglegs. De 
bunkers liggen waar ze moeten liggen en de relatief grote 
greens laten zich niet altijd even gemakkelijk ontcijferen. 
Hole 17 is de spectaculairste, want de green van deze par 
3 wordt beschermd door water en bunkers. Een echte 
uitdaging, vooral bij winderige omstandigheden’, aldus 
Thierry Mathon, een ‘nordist’ en al bijna 40 jaar lang de 
emblematische ‘master pro’ van deze club. Het prachtige 
kasteel is natuurlijk ook een blikvanger, vooral wanneer 
het opduikt tijdens het spel, zoals op hole 9. Daar moet je 
al bijzonder op je golf gefocust zijn om het fototoestel in 
de golftas te laten!

Chef met Belgisch accent
La Bretesche heeft alles om de meest veeleisende gasten te 
overtuigen. Dit met geschiedenis beladen domein, dat 200 
ha groot is en eigendom van de Franse familie Bessé (groep 
‘B Signature Hotels & Resorts’), combineert op een heerlijke 
manier luxe, rust en weelderigheid. Hier gaan swing- en 
levenskunst perfect met elkaar samen.
Het hotel, dat sinds 1995 het label ‘Relais & Châteaux’ heeft 
opgespeld, behoort tot de beste van de regio. ‘Het telt 36 
ultracomfortabele kamers die elk individueel zijn ingericht. 
Villa’s en cottages vervolledigen het aanbod. Die richten 
zich voornamelijk tot gezinnen, seminaries of groepen’, 
aldus de directeur-generaal van het domein Pierre Sancho. 
Zoals het hoort vinden de gekwelde ruggen van de golfers ▼

Een prachtig parcours 
naast een al even 

schitterend kasteel.

Chef Frédéric Murati 
verfijnde zijn kookkunsten 
in de Sea Grill.



na afloop soelaas in de hypermoderne spa. Massages, 
rituelen, verzorging à la carte en binnenzwembad: dit eiland 
van sereniteit, deze zen-tempel bij uitstek, heeft alles.
Het gastronomisch restaurant ‘Le Montaigu’ is de andere 
oppertroef van het domein. Het fornuis wordt er inderdaad 
bemand door chef Frédéric Murati: geen onbekende naam 
in het Brusselse. De in Nantes geboren Fransman met Cor-
sicaanse roots werkte inderdaad een 20-tal jaar in Brussel 
naast Yves Mattagne in de Sea Grill. Hij onderstreept zijn 
terugkeer ‘in eigen land’ met een magische kaart die rond 
de beste producten wordt opgebouwd. ‘Ik doe er alles aan 
om mijn ervaring en kennis ten dienste te stellen van de 
excellentie. Het is dan ook de bedoeling om de gasten te 
verbluffen door de mix van smaken en lekkere combinaties’, 
klinkt het met veel passie.
Het resultaat is fantastisch en enkele gerechten zijn nu al 
emblematisch te noemen, zoals de ‘carpaccio de daurade 
caviar impérial’, de ‘langoustines flambées au cognac’, de 
‘bar de ligne cuit en croute de gros sel’ en de ‘filet et ris de 
veau’. Geen beter adres om de scorekaart voor de menu-
kaart in te ruilen! In La Bretesche sluit alles op elkaar aan. 
Zo werd de bar ingericht in de oude stallingen van het kas-
teel. Ook dat is een schot in de roos.

Talloze activiteiten
Er is in deze regio overigens geen gebrek aan bestemmin-
gen voor de golfliefhebber. ‘La Baule, een badplaats met 27 
uitstekende holes, ligt op een halfuur rijden en de golfclubs 
van Nantes Vigneux en St Jean de Monts (een echte links) 
liggen nauwelijks verder’, aldus Pierre Sancho die zelf ook 
occasioneel de golfclubs ter hand neemt. Wie graag deze 
nieuwe sferen opzoekt, vindt ongetwijfeld zijn gading in het 
pakket van drie greenfees (‘Atlantic Pass voor 159 euro). 
Mede dankzij het bekende Bretoense microklimaat is het 
parcours van La Bretesche het hele jaar door open. ‘Hier 
kan je op één dag soms de vier seizoenen zien passeren, 
maar toch kleurt de hemel hier altijd een beetje blauw’, 
lacht Thierry Mathon. Aan activiteiten trouwens geen 
gebrek! ‘Golf is natuurlijk de locomotief van dit resort, maar 
dat is tegelijk ook een perfecte uitvalsbasis voor uitstappen 
te voet, te paard en vooral met de fiets, want dit is een rijke 
regio boordevol afwisseling. De stranden van Morbihan en 
Brière liggen vlakbij. Bovendien komen hier ook vaak oldti-
merrally’s langs’, aldus Pierre Sancho, die zeer te spreken is 
over het groot aantal Belgische gasten. Niet verwonderlijk, 
want alleen al de binnenkoer, met het kasteel op de achter-
grond, is een schitterende prentbriefkaart.

Van de scorekaart naar 
de verzorgingskaart…

De creatieve, succulente 
gerechten brengen de 
smaakzin in verrukking.
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Heel wat auto-initiatieven zetten in op een betere en groenere 
mobiliteit, met respect voor onze planeet. Een kort overzicht.

Door Philippe Van Holle

Specialisten praatten er al geruime tijd over, maar 
nu is het een zekerheid: het eerste model van 
het gamma Volkswagen ID.3 kan vanaf nu gere-
serveerd worden. Speciaal voor de gelegenheid 

is zelfs een limited edition voorzien. Interesse? Surf naar 
volkswagen.be/e-mobility/nl/id-volkswagen.html, stort 
1000 euro en u bent bij de eerste uitverkorenen!

Volkswagen ID.3 te koop 
via pre-booking
Dit compacte model is het eerste van de Duitse groep dat 
vertrekt van het nieuwe MEB-chassis speciaal voor elektri-
sche auto’s. De limited edition ID.3 1ST (limited edition van 
het model ID.3) werd speciaal geconfigureerd voor deze 
pre-booking en onderscheidt zich door zijn bijzonder com-
plete uitrusting. Volkswagen rust de ID.3 1ST – model dat 
wellicht zal uitgroeien tot het populairste van de seriever-
sie – uit met een batterij van gemiddelde grootte. De twee 

GROEN: DE AuTO’s
van de toekomst

batterijformules hebben een rijbereik van 420 km (58 kWh) 
tot 550 km (77 kWh) volgens de nieuwe WLTP die duidelijk 
realistischer is dan de oude NEDC. De limited edition 1ST 
(58 kWh) heeft een rijbereik van 420 km. De exclusieve 
limited edition ID.3 1ST wordt uitgerust met enkele unieke 
onderdelen waardoor hij zich van de ID.3 zal onderschei-
den, zoals de badge design 1st, ‘pause & play’-pedalen, … 
Zijn prijs? Die ligt lager dan deze van een al even Duitse 
concurrent, maar iets compacter nog, uitgerust met een 
batterij van 42,2 kWh...

Dyson wil 
auto’s 
bouwen!
Iedereen kent 
de Dysonstof-
zuigers die een 
u i ts tekende 
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reputatie genieten. Minder geweten is dat de Britse onder-
daan James Dyson een goed jaar geleden beslist heeft om 
zich ook op de elektrische auto’s te storten. Dat wordt 
meteen de zoveelste diversificatie van Dyson, die voor 100% 
eigenaar is van zijn bedrijf, want eerder waren er al haardro-
gers, luchtverversers en… batterijen! En wanneer Dyson 
een bepaald doel voor ogen heeft, trekt hij daar ook de 
nodige middelen voor uit. Zo trok hij om te beginnen zo’n 
400 ingenieurs en onderzoekers aan, want deze man houdt 
wel van aanpakken. Net zoals een zekere Elon Musk wil 
ook hij alle aspecten van conceptie en fabricatie onder zijn 
hoede hebben. Mede daarom verhuisde hij de autoafdeling 
naar een nieuwe site in het zuidwestelijke Hullavington. 

Opel Grandland X PHEV Hybrid4.

Leuke foto met James Dyson voor 
een gigantische vierwielaangedreven 

stofzuiger. Nu nog inpluggen, batterijen 
opladen en… het stuur vinden.

Dyson kocht de nieuwe werkplek, die tien keer groter is dan 
het huidige centrum in het al even Engelse Malmesbury, 
over van de Royal Air Force. De centen komen van een vijf-
jarig wereldwijd investeringsplan van 2,8 miljard euro. Het 
is wachten tot 2020 om te weten hoe de auto, een grote 
luxe-crossover met 3 rijen stoelen, er zal uitzien. De eerste 
leveringen zouden begin 2021 moeten volgen.

Ook Opel doet mee
Opel produceert de 100% elektrische Ampera-e, die nog 
altijd niet te koop is bij ons, maar opent begin juni zijn order-
boekjes voor de full electric Corsa. In afwachting introdu-
ceert de Duitse constructeur zijn eerste herlaadbare ▼



hybride: de Grandland X. Onder de motorkap vinden we 
dezelfde configuratie als bij de toekomstige herlaadbare 
hybride Peugeot 3008, zijnde een 1,6l Turbo benzinemo-
tor met 200 pk gekoppeld aan twee elektrische motoren 
van 80 kW. Zij verdelen hun power over de voor- en de 
achtertrein en genereren samen 300 pk. Het geheel wordt 
ondersteund met een automaat met acht gangen. Qua 
verbruik werd de Grandland X Hybrid4 gehomologeerd 
op 2,2l/100 km, zijnde 49g/km CO2 in WLTP. Eerste  
leveringen? Vanaf volgend jaar.

Batterijpack in een XC 40 plug-in 
hybride in de fabriek van Gent.

Volvo bereidt toekomst voor
De Volvo Car Group heeft contracten ter waarde van vele 
miljarden dollars ondertekend met de accuproducenten 
CATL en LG Chem. Het bereidt daarmee de aanlevering voor 
van de volgende generatie Volvomodellen en zijn veelbelo-
vend filiaal Polestar. Deze strategische keuzes volgen op de 
aankondiging dat deze constructeur alle nieuwe modellen 
vanaf 2019 een elektrische aandrijving wil geven. Verder is 
het de bedoeling dat tegen 2025 de helft van zijn wereldwijd 
verkochte wagens volledig elektrisch is.
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4,8 � 7,7 L /100 KM � 126 � 175 G CO2 /KM �GEMETEN VOLGENS NEDC�*

Volkswagen

 * WLTP-goedgekeurd voertuig. Situatie op 13/05/2019, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. 
Getoond model uitgerust met betalende opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be 

www.volkswagen.be

Hole in one. 

Speciale serie
Tiguan Platinum.

De speciale Platinum-serie stapelt de superlatieven op. Op vlak van design 
versterkt het R-Line Pack het sportieve karakter van de Tiguan, vooral met zijn 19” 
aluminiumvelgen. Ook het comfort is top, met zijn lederen zetels, navigatiesysteem 
met aanraakscherm, panoramisch open dak en 360˚ camera’s. Elke Tiguan Platinum 
zit bovendien boordevol veiligheidstechnologieën van de bovenste plank: Lane Assist 
dat ervoor zorgt dat u binnen uw baanvak blijft, het Front Assist noodremsysteem met 
voetgangersherkenning, vermoeidheidsdetectie en meer.

Ontdek hem bij elke Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

DIETVWG7649_PM_TIGUAN_PLAT_297x210_UPDATE.indd   2 06/06/2019   12:02



De magische formules van
bRYsON DEcHAmbEAu
Bryson DeChambeau benadert 
golf als een wetenschap. De 
25-jarige Amerikaan staat stevig 
in de top-10 van de wereld en 
gebruikt stokken met een zelfde 
lengte om een identieke swing te 
genereren. En het werkt! 

Door Miguel Tasso

Bryson DeChambeau is een van de meest atypi-
sche en aparte spelers op de PGA Tour. Om te 
beginnen is er zijn bijzondere en ietwat vintage 
look met de ‘gentleman driver’-pet die herinne-

ringen oproept aan Humphrey Bogart en Payne Stewart. 
Maar het is toch vooral door zijn unieke speelstijl dat deze 
25-jarige Amerikaan en huidig lid van de top-10 van de 

Een atypische kampioen 
met een aparte look.

Met Phil Mickelson 
tijdens de laatste 
Ryder Cup.
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wereld de media haalt. Men kan zelfs stellen dat hij de golf-
sport revolutioneert. Zo deinst hij er als een echte wiskun-
dige inderdaad niet voor terug om meetkundige formules 
toe te passen teneinde zijn prestaties te verbeteren!

Repetitieve swing
Flash-back. Tijdens zijn fysica-studies aan de Southern 
Methodist University van Dallas vraagt de jonge en door golf 
gepassioneerde DeChambeau zich af waarom golfers stokken 
met een verschillende lengte gebruiken. Dat intrigeert hem en 
daardoor duikt de nieuwsgierige en perfectionistische Bryson 
in de boeken. Hij leest heel wat gespecialiseerde werken, 
zoals The Golfing Machine van luchtvaartingenieur Honer Kel-
ley, en zijn bevindingen overtuigen hem: het is veel logischer 
om stokken met een zelfde lengte te gebruiken, want die ver-
gemakkelijken de repetitieve swing. In zijn garage, die hij tot 
een waar lab heeft omgebouwd, is hij voortdurend bezig met 
analyses en experimenten. Die leiden uiteindelijk – eureka! – 
tot de voor hem ideale formule: ijzers van 37,5 inch of 95 cm. 
Het equivalent van een traditionele ijzer 7. Enkel de lofts en 
het gewicht van het clubhoofd zijn anders teneinde de afstand 
van elke stok perfect te doseren. Imponerend!
De student, die een perfectionist is tot in de vingertoppen, 
slijt uren aan de oefenbaan om elk detail te verfijnen. ‘Het 
is duidelijk dat een zelfde swing zich niet systematisch laat 
reproduceren met stokken van verschillende lengtes. Mijn 
systeem is gebaseerd op een repetitieve beweging met 
telkens dezelfde lichaamshouding en dezelfde dynamiek’, 
orakelt de wetenschapper van de greens.

En het werkt!
Voor de purist komt zijn techniek op het eerste gezicht bizar 
over. Bovendien lijkt Bryson tijdens zijn backswing amper 
gebruik te maken van zijn polsen, waardoor hij een grote 
atletische kracht moet ontwikkelen. Maar de resultaten 
zijn er en ze zijn indrukwekkend. Toen hij in 2015 winnaar 
werd van het universitaire NCAA-kampioenschap en de US 
Amateur vestigde hij definitief de aandacht op zijn persoon, 
maar het was pas op de proftour dat zijn methode een 
nieuwe dimensie kreeg. De unieke regelmaat en precisie 
spreken tot de verbeelding. ‘Het duurde vooraleer ik de 
juiste afstellingen vond, maar de resultaten vallen heel goed 
mee’, lacht hij.
Vandaag staat de man uit Californië in de top-10 van de 
wereld. Hij won al vijf keer op de PGA Tour en één keer op 
de European Tour en verdedigde de Amerikaanse kleuren 
tijdens de laatste Ryder Cup. ‘Wij hadden op de universiteit 
vaker de lessen fysica moeten bijwonen’, grapt zijn vriend 
Justin Thomas.
Op dit moment kent niemand de grenzen van de methode 
DeChambeau. Hijzelf trouwens ook niet, want hij blijft 
volop experimenteren. Hij is immers bezeten door de 
wetten van de mechanica en de geometrie van de golf-
sport. Op de baan zien we hem voortdurend kleine noti-
ties maken in een boekje, alsof hij in zijn onderbewustzijn 
nog altijd op de schoolbanken zit. We zijn er dan ook vrij 
zeker van dat zijn helden de namen dragen van Einstein, 
Archimedes en Newton, veel meer dus dan Nicklaus,  
Ballesteros en Woods!

Petje af voor Mister DeChambeau.

■



HuGO DuquAiNE
Talent te koop

Hoewel hij nog maar 12 is, hoopt Hugo Duquaine de voetstappen te 
drukken van Colsaerts, Pieters en Detry. Maak kennis met een van de 
grote talenten van het Belgische golf.

Door Miguel Tasso

Hij is net 12 geworden en als beste Belgische 
golfer in zijn categorie grossiert hij in overwin-
ningen. Na zijn 7e plaats in de Orange Bowl 
van Miami, het virtuele WK voor min-13-jari-

gen, is hij dan ook niet bang om het tegen oudere tegen-
standers op te nemen, zoals tijdens de Interclubs Heren 1.  
Zopas haalde hij ook het podium tijdens de European 
Championships Kids in Schotland: een toernooi met de 
besten van zijn leeftijdscategorie. ‘Ik droom ervan om op 
een dag prof te worden en aan de grootste toernooien deel 
te nemen’, klinkt het. Zijn ogen stralen.
Hugo Duquaine bezweek al op zijn 7e voor de golfsport toen 
hij zijn grootouders vergezelde op de greens van Rigenée. 
Hij was op slag verliefd. Sindsdien staat alles in het teken 
van de swing. ‘Zijn studies gaan voor, dat is logisch, maar 
zodra de kans zich aanbiedt, gaat hij naar de practice om er 
te trainen’, aldus vader Olivier.
Als lid van de club in Villers-la-Ville beschikt Hugo over de 
ideale infrastructuren om te oefenen. Dat doet hij onder het 
alziend oog van zijn vaste coach Simon Desmedt. ‘Ik woon 
ook regelmatig de trainingen en de stages bij van l’Association 
Francophone de Golf in België en in het buitenland.’

Deze toegewijde leerling aan de Ecole Martin V van Lou-
vain-La-Neuve ruilt in functie van zijn schoolse en sportieve 
verplichtingen de boekentas in voor de golftas en de rap-
porten voor een scorekaart. ‘Hij maakt vaak lange dagen. 
Tussen de lessen, het huiswerk, de trainingen en de com-
petities door blijft er amper tijd voor ontspanning. Maar dat 
vindt hij juist geweldig’, lacht zijn vader, die diverse taken 
invult: van chauffeur tot caddie!
Het gebeurt soms dat hij op school een lesuur moet 
missen. ‘Maar Hugo is zeer nauwgezet en probeert altijd 
om helemaal bij te zijn. Het gebeurt vaak dat ik hem 
in zijn schoolboeken bezig zie, terwijl ik hem naar de  
training voer.’
Het is natuurlijk nog veel te vroeg om – gezien zijn leeftijd 
– de hoogste verwachtingen te koesteren over het vervolg 
van zijn carrière. Maar als je ziet hoe deze kleine knaap met 
zijn gloednieuwe Callaway-driver de ballen ruim 200m ver 
poeiert, is het zeker dat Hugo (hcp 4,4) een toekomst met 
vele birdies voor zich heeft. Omdat hij zo gepassioneerd is 
en perfectionistisch is ingesteld, heeft hij in de familietuin 
zelfs een kleine zone met kunstgras laten installeren om 
zijn putts en approaches in te oefenen.
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Digitale swingpret in
lOuVAiN-lA-NEuVE
Dankzij TopTracer kunnen golfers nu virtueel de meest legendarische 
golfbanen ter wereld spelen en worden zij tegelijk in realtime van 
technologische data voorzien. Meer uitleg van Kevin Hélin, manager 
van Pro1Golf.

               Door Miguel Tasso

De practice van de Golf van Louvain-la-Neuve 
werd uitgerust met tal van nieuwe tech-
nologieën. Zo kunnen de golfers er een 
beroep doen op hypermoderne software van 

TopTracer die hen, in realtime, maximale informatie ver-
schaft over hun slagen. Tegelijk kunnen zij ook virtueel 
legendarische golfbanen spelen, zoals Pebble Beach!
Dit concept zag het daglicht op initiatief van het bedrijf 
Pro1Golf dat verantwoordelijk is voor alle oefeninfra-
structuren van de club van Louvain-la-Neuve. ‘Concreet 
betekent dit dat de golfer dankzij een specifieke app 
toegang krijgt tot speciaal ontwikkelde software. Tijdens 
een oefensessie krijgt hij daardoor een massa statistie-
ken aangeleverd: de afstand van elke van zijn slagen, 
de hoogte, de snelheid en de vluchtduur van de bal, de 
lanceerhoek. Kortom: alles wat nodig is om maximale info 
te verzamelen met betrekking tot zijn spel’, aldus Kevin 
Hélin, manager van Pro1Golf.
Maar achter deze TopTracer gaan nog veel meer troeven 
schuil. Zo kan men met vrienden een ‘Longest Drive’ 
of ‘Approach’-competitie organiseren, bijvoorbeeld op 
een par 3-hole. ‘De kers op de taart is natuurlijk dat 
wij over de licentie beschikken die onze gasten toe-
laat om mythische banen als Pebble Beach, Spyglass, 
Spanish Bay en Island Classic te spelen. Het principe 
is simpel: de golfer staat op de oefenmat, kiest zijn 
stok als bevond hij zich op een klassieke tee, slaat zijn 
bal en kijkt vervolgens naar het resultaat dat zich – 
dankzij de virtual reality – openbaart op het controle-
scherm naast hem. En zo verder voor de volgende slag. 
Het is ultra-realistisch en bijzonder indrukwekkend…’ 
TopTracer is Amerikaanse software van Top Golf, de 
wereldleider in dit domein. Hij kadert perfect in de hui-
dige evolutie van de discipline die probeert om te verjon-
gen en toegankelijker, meer fun en digitaler wil worden. 
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‘Voor gehaaste golfers betekent het een aanzienlijke 
tijdswinst. Zo zien we hier ’s middags vaak golfers langs-
komen die, tussen twee vergaderingen door, bij ons snel 
een paar holes van Pebble Beach komen spelen! Het is 
trouwens een ideale tool voor after-works: kleine com-
petities met vrienden of het gezin, leuke partijtjes voor 
bedrijven. En vanuit een strikt golfoogpunt bekeken is 
het door de vele data natuurlijk een super-nuttige tech-
nologie om vooruitgang te boeken. Zo vindt de golfer na 
de sessie meteen een resem statistieken op zijn smart-
phone. Hij kan zo zijn progressie inschatten, zijn fou-
ten corrigeren en natuurlijk al deze info delen met zijn 
(teaching) pro om een eerstvolgende les voor te berei-
den’, aldus nog Kevin Hélin. De software richt zich tot 
golfers van alle niveaus: van beginner tot single handicap.   

Op de driving range van Louvain-la-Neuve werden al vier 
TopTracers geïnstalleerd. Zij zijn elke dag operationeel – 7 
dagen op 7 – met vaak openingen tot 20 uur. ‘Een sessie 
van een uur kost 18 euro, maar wij bieden natuurlijk verschil-
lende pakketten aan om alle behoeften in te lossen. Voor 
onze leden hebben we een jaarabonnement van 270 euro.’
Pro1Golf, het bedrijf dat werd opgericht door Carl Ledbury 
en Simon Yearsley, omschrijft zichzelf als een ‘Golf Enter-
tainment Center’. Het is zowel actief op de greens van 
Louvain-La-Neuve als op de Golf des Lacs in l’Eau d’Heure. 
Op beide sites kunnen golfers kiezen voor de klassieke 
golfbeleving, lessen krijgen van performante pro’s en een 
birdie scoren in… Californië. Op zondagochtend worden 
bovendien gratis initiaties georganiseerd voor mensen die 
de golfsport willen ontdekken. What else?

Op de practice vindt de 
golfer in real time heel wat 
informatie over zijn swing 
op het controlescherm.

■



NAxHElET
Klaar voor ‘Golf+Etudes’

De leerlingen van het Collège Saint-Quirin in Hoei kunnen 
binnenkort golf in hun schoolprogramma opnemen.

Een knap initiatief van de Golf de Naxhelet in Wanze.

Door Miguel Tasso

De Golf Club van Naxhelet maakt zich op om in 
zijn schitterende infrastructuur de eerste cur-
sus ‘Golf + Etudes’ in Wallonië op te starten. 
Concreet betekent dit dat leerlingen van het 

Collège Saint-Quirin in Hoei vanaf september over aange-
paste uurroosters zullen beschikken om zich samen met 
gespecialiseerde pro’s in de golfsport te bekwamen. ‘Ik 
ben lang actief geweest in de tenniswereld: als profspeler 
en als lesgever. Ik ben er me van bewust geworden dat 
het concept van “Tennis + Studie” behoorlijk goed werkt 
en ik heb besloten om het naar de golfsport te vertalen’, 
aldus Yves Chasseur, teaching pro in Naxhelet en initiator 
van dit mooie project, dat duidelijk aansluit bij de drang 
naar meer openheid en een grotere democratisering 
van de golfsport. De tijd dat golf in ons land aan een 
rijke elite was voorbehouden, lijkt eindelijk achter ons te 
liggen. ‘Ik stel trouwens vast dat er steeds meer vraag 
komt vanuit de jeugd. Wij krijgen in Naxhelet geregeld 
scholen over de vloer voor initiatief tijdens de uren LO.’ 
Toch is de nieuwe ‘Golf + Etudes’ van Naxhelet niet met-

een bedoeld om nieuwe topkampioenen te gaan kweken.  
Er worden trouwens maar twee periodes van twee uur 
(maandag in de voormiddag en vrijdag in de namiddag) 
voorzien. ‘Wij richten ons in de eerste plaats tot de leerlingen 
van het secundair die gepassioneerd zijn door golf en graag 
extra lessen willen krijgen in het kader van hun schooltijd. 
Er is geen enkele handicapgrens. De inschrijving (250 euro 
per maand) staat open voor alle leerlingen van het 1e tot het 
5e jaar van het secundair. Het is de bedoeling om de golf-
kwaliteiten van elk kind zo goed mogelijk te ontwikkelen, 
roepingen op te wekken en indien mogelijk goede golfers te 
vormen voor de toekomst’, aldus Yves Chasseur. Hij zal zich 
samen met de andere pro’s van Naxhelet – Tanguy Marionex 
en Léna Legrand – over de lessen buigen die in groepjes van 
zes worden gegeven. Het Collège Saint-Quirin van Hoei, dat 
geleid wordt door Françoise Droogmans – een golfster! – 
speelt daarmee een voortrekkersrol in deze nieuwe benade-
ring van golf op school. In 2018 had deze school trouwens al 
een identiek concept opgestart voor hockey en er is er ook 
al eentje in de maak voor tennis.
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De nieuwe Aquarius Isotonic is de ide-
ale sportdrank voor, tijdens én na het 
leveren van een inspanning. Hannes 
Agache is de physical coach van het 
Belgische hockeyteam bij de vrouwen, 
de Red Panthers. Hij legt uit waarom 
Aquarius Isotonic zo belangrijk is.

Kan je het unieke karakter van een 
isotone drank omschrijven ?

Een isotone drank is uniek dankzij zijn 
samenstelling, aangezien die samen-
stelling ook terug te vinden is in onze 
lichaamscellen. De koolhydraat-elek-
trolytoplossingen in een isotone drank 
zorgt voor een snellere en meer effi-
ciënte opname van water. Naast de 
snellere opname houdt een isotone 
drank het water ook langer vast in ons 
lichaam, wat het uithoudingsvermo-
gen van een atleet ten goede komt. 
Als je de keuze hebt tussen 50cl water 
of 50cl isotone sportdrank, dan is je 
keuze snel gemaakt, aangezien je met 
de isotone sportdrank een beter resul-
taat behaalt met dezelfde hoeveelheid 
vloeistof.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe 
Aquarius Isotonic?

De verbeterde hydratatiestatus is cru-
ciaal. 2% vochtverlies staat gelijk aan 
15% prestatieverlies. Aquarius Isotonic 
is ideaal om tijdens de wedstrijd te ge-
bruiken, mede dankzij de hoeveelheid 
suikers die erin zitten. De maximale 
suikeropname bedraagt ongeveer 1 
gram per kilogram lichaamsgewicht. 
Een atleet van 60 kilogram kan dus in 
principe drie drinkbussen van 50cl per 
uur drinken.

Hoe gebruik je een isotone drank 
tijdens een hockeytraining?

Héél belangrijk is de fase van pre-
hydratatie. Tijdens het leveren van 
een prestatie verlies je als atleet veel 
vocht, ook in koude omstandigheden. 
Daarom is het belangrijk om vooraf al 
voldoende te drinken. Tijdens de in-
spanning kan je stelselmatig bijtanken. 
Anderhalve drinkbus van 50cl per uur 
is een mooi streefdoel. Afhankelijk van 
de omstandigheden kan dat variëren. 

« 2% vochtverlies 
staat gelijk aan 15% 
prestatieverlies, net 
daarom is hydratatie 

met Aquarius Isotonic 
zo belangrijk »

Hydratatie en 
heraanvulling  
van elektrolyten

Snelle 
lichaamsopname

Verfrissende 
smaak 

*Koolhydraat-elektrolytoplossingen vergroten de opname van water tijdens lichamelijke inspanningen en kunnen bijdragen tot een beter uithoudingsvermogen bij duursport.  
Voor langdurige fysieke inspanning.

NIEUW

ISOTONIC. HELPT JE OM 
LANGER DOOR TE GAAN.

G2019_1066_advertorial A4.indd   1 30/04/19   11:06



ARVillE:
niet te missen afspraak
Door zijn compleet competitie-
aanbod is het Naamse Arville 
uitgegroeid tot een must voor 
elke ruitersportliefhebber. 

Door Christian Simonart

Arville is een gehucht van Sart-Bernard in de 
gemeente Assesse op een 10-tal km buiten 
Namen. Het is wereldwijd bekend van zijn 
internationale ruitersportcompetitie die er al 

sinds 2007 georganiseerd wordt. Neen: geen jumping 
of dressuur, maar eventing (vroeger ‘military’): de derde 
ruitersportdiscipline op de Olympische Spelen. Zoals de 
naam dit ook aangeeft, is het de compleetste, want er zijn 
drie disciplines: jumping, dressuur en cross.
‘Het was een droom om deze wedstrijd uit te werken’, zegt 
Barbara de Liedekerke. ‘Mijn vader was altijd gek van paar-
den en hij organiseerde destijds ook wedstrijden. Hij hield 
ons altijd voor dat Arville heel geschikt was voor de organi-
satie van een eventing en dat alles aanwezig was voor een 
nieuw Badminton (mondiale referentie van deze discipline, 
red.). Daar hebben we ons toen ook met zijn tweeën achter 
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gezet, tot aan zijn dood in 2007.’ Na een eerste nationale 
editie in 2006 promoveerde de eventing van Arville al van 
bij zijn tweede editie – 12 maanden later – naar de interna-
tionale kalender. ‘Vanaf het eerste jaar hebben wij de Willis 
Brothers (de top in deze wereld, red.) aangetrokken om de 
hindernissen van het crossparcours te bouwen. Dat was 
wellicht niet nodig voor de National, maar we vonden het 
gewoon leuk om te doen’, aldus Barbara de Liedekerke, die 
haar inspanningen ook beloond zag door de Belgische Rui-
tersporfederatie. Zo kwamen de voorbije 12 jaar heel wat 
Belgische kampioenschappen voor pony’s, jonge ruiters en 
senioren naar Arville. ▼

De internationale ruitercompetitie 
van Arville is niet alleen topsport; 
het is ook een heerlijke wandeling 

in een prachtige eigendom.
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De must in België
Vandaag behoort het totaalpakket van Arville – samen met 
dat van Anzegem bij Waregem – tot het meest hoogwaar-
dige in België. Vorig jaar werd het zelfs opgenomen bij de 
prestigieuze Event Rider Masters, een Tour die in 2016 werd 
opgestart en elk jaar de mooiste internationale rendez-
vous op de Europese kalender heeft staan. ‘De ERM heeft 
ons geüpgraded’, erkent Barbara de Liedekerke. ‘Voor de 
bedenkers van dit circuit is alleen het beste goed genoeg. 
Zij willen alleen maar de beste ruiters voor hun verschil-
lende wedstrijden en het is hierdoor dat wij ze vorig jaar 
allemaal mochten verwelkomen in Arville.’
Michael Jung, Christopher Burton, Mark Todd, Olivier Tow-
nend, Tim en Jonelle Price, Thomas Carlile,... De olympische 
kampioenen, wereld- en Europese kampioenen ontdekten 
allemaal het crossparcours dat door het prachtige eigen-
dom van het kasteel van Arville werd aangelegd. ‘Het was 
fantastisch om vorig jaar de Event Rider Masters te mogen 
verwelkomen. Ik hoop dit jaar hetzelfde deelnemersveld te 
mogen noteren.’
De editie 2019 van het ‘concours complet d'Arville’, dat van 
20 tot 23 juni geprogrammeerd staat, oogt prachtig met 
internationale 2, 3 en 4-sterrenwedstrijden en twee dagen 
cross. ‘Het bijzondere aan ons evenement is het kader 
waarin het georganiseerd wordt’, beklemtoont Barbara de 
Liedekerke. ‘Een crossdag in Arville, dat is een mooie wan-
deling in een privédomein met een Britse charme. Dat is de 
verplaatsing waard, ook voor mensen die niet vertrouwd zijn 
met de ruitersportwereld.’

Grenzeloze ambitie
Als we het over Arville hebben, denken we natuurlijk ook 
automatisch aan Lara de Liedekerke-Meier, de 31-jarige 
dochter van Barbara. Zij behoort inderdaad al 10 jaar tot de 
Belgische eventingtop. Omdat zij niet alleen het talent heeft, 
maar ook zeer hard werkt, heeft ze beslist om van haar 

passie haar beroep te maken. Met succes. ‘Ik heb heel wat 
mooie herinneringen, niet alleen bij de senioren, want boven-
aan staat het EK pony’s van 2003. Dat was mijn debuut, mijn 
allereerste internationale wedstrijd, de Belgische vlag en 
de omroeper die aankondigde “Lara de Liedekerke voor 
België”,... Ik stelde vast dat ik dat heel leuk vond.’
Sinds 2003 nam de amazone uit Arville deel aan negen 
Europese Kampioenschappen – waarvan drie bij senioren – 
maar ook aan de laatste drie Wereldkampioenschappen in 
Lexington (2010), Caen (2014) en Tryon (2018). ‘Ik zou graag 
een medaille willen veroveren op een kampioenschap. Indi-
vidueel of per team maakt mij niet uit. Ik won er bij de jeugd 
en wil er graag nog een paar’, aldus Lara, die ook nog een 
andere droom koestert. Zo wil zij graag de unieke sfeer 
van de Olympische Spelen ontdekken. ‘Deelnemen aan de 
Spelen zou de kroon op het werk zijn’, zegt ze. 
In afwachting concentreert de huidige Belgische nr. 3 – in 
juli 2014 stond zij 12e op de wereldranglijst – zich op de 
verschillende afspraken in 2019, zoals de wereldkampioen-
schappen voor jonge paarden in Lion d'Angers waar ze al 
elf keer aan deelnam; het beste bewijs dat ze vertrouwd is 
met het kneden van jong talent. Lara mikt natuurlijk ook en 
vooral op de Europese Kampioenschappen eind augustus in 
het Duitse Luhmühlen waar België zal proberen om een van 
de kwalificatietickets te bemachtigen voor de Olympische 
Spelen van Tokio. ‘Het Belgisch Kampioenschap wordt eind 
juni in Arville georganiseerd. Ook dat is een doel en ik zou 
er met Alpaga d'Arville moeten rijden. Dat paard werd 13 
jaar geleden bij ons geboren, uit de eigen fokkerij’, zegt 
de Naamse amazone, die gehuwd is met de Duitse ruiter 
Kai-Steffen Meier en er, naast haar professionele carrière, 
ook een tweede carrière op nahoudt: die van jonge moeder. 
‘Mijn kinderen zijn 3,5 en 1 jaar oud. Ik houd van mijn beide 
jobs, maar het is niet altijd makkelijk om het gezinsleven 
met de paarden te verzoenen’, lacht de Belgische kampi-
oene van 2017.
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Lara de Liedekerke-Meier neemt niet deel aan 
haar eigen Event Rider Masters, maar zij hoopt 

wel te schitteren op het Belgisch Kampioenschap.
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HydroConquest

Elegance is an attitude

Simon Baker

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



sWimmiNG pOOl
golf green !

Met zijn bedrijf Quick Golf Company biedt Quentin de Valensart zelfs 
drijvende greens aan voor… zwembaden!

Door Miguel Tasso
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Ex-professional Quentin de 
Valensart is de golfsport 
trouw gebleven. Hij leidt het 
bedrijf Quick Golf Company 

(www.quickgolf.be) en bespeelt de 
spelvreugde van de swing in alle 
mogelijke toonaarden. ‘Eigenlijk 
omschrijf ik mezelf een beetje als 
een ontwerper van een unieke golf-
wereld die zich richt tot bedrijven en 
ook tot particulieren...’
De greens en puttingtapijten in kunst-
gras die zijn bedrijf aanbiedt, zijn zo 
mogelijk echter dan die in de natuur 
en worden zelfs door Thomas Pie-
ters gebruikt in zijn salon. ‘Wij wer-
ken samen met het Belgische bedrijf 
Namgrass en dat is een wereldwijde 
referentie in de sector. De resultaten 
zijn geweldig. Wij leveren maatwerk 
voor om het even welk verzoek.’ 
Het onderhoud van een natuurlijke 
green is zeer complex. Hij dient 
dagelijks gemaaid, moet geregeld 
zon krijgen en wordt voortdurend 
bedreigd door schimmels en andere 
ziekten. ‘Terwijl synthetische greens 
geen onderhoud vragen en men er 
het hele jaar door op kan spelen. De 
kostprijs? Ongeveer 150 euro per 
vierkante meter.’

Het concept heeft de wind in de 
zeilen. ‘Wij werken samen met heel 
wat hotels en bedrijven. Wij ontwier-
pen eveneens het indoorcenter op 
de Golf van Hulencourt en een deel 
van de practice in Rigenée. Maar het 
grootste enthousiasme komt van bij 
de particulieren die ons vragen een 
green in hun tuin aan te leggen of 
een puttingtapijt op hun terras. Zij 
zijn echt gebeten!’
Maar ludieker kan ook. Zoals met de 
drijvende green die een grote bele-
ving losmaakt rond de mooiste villa’s 
van Waals-Brabant of aan de Azuren-
kust. ‘Bedoeling is om een bal van 

schuimrubber zo dicht mogelijk bij 
de vlag te slaan. Sfeer gegarandeerd, 
vooral bij het uur van het aperitief!’
Ook de ‘swimming pool golf green’ 
scoort hoog in België en in het bui-
tenland, want het concept heeft ook 
takken in Frankrijk en Nederland. 
‘Het product is volledig met de hand 
gemaakt door Belgische ambachts-
lui. De oppervlakte kan verschil-
len in functie van de vraag van de 
klant. Want ook daar leveren we  
maatwerk!’
Het classic pack (green van 12,5 m2, 
vlag, tapijt & drijvende ballen) kost 
350 euro. ■



In de jaren 80 was hij een pio-
nier van de vrije radio’s. Hij had 
toen trouwens zijn eigen zender 
vlakbij Nijvel. ‘In die periode 

vulde ik zowat alle rollen in: presen-
tator, dj, geldschieter!’, lacht hij. Na 
heel wat jaren over verschillende 
golflengten leidt hij AudioValley. Dit 
op Euronext (Parijs) beursgenoteerde 
bedrijf is een referentie in dezelfde 
sector en stelt alles samen 140 men-
sen te werk in verschillende landen, 
waarbij de USA. ‘Hoewel de radio-
wereld door de technische evoluties 
de voorbije generaties helemaal ver-
anderd is, laat ik me – precies zoals 
op dag 1 – nog altijd leiden door 
mijn passies’, lachte deze visionaire 
selfmade man. 
AudioValley, waarvan de maatschap-
pelijke zetel in Brussel gevestigd 
is, steunt op verschillende pijlers: 

gepersonaliseerde muziekanimaties 
in verschillende verkooppunten (190 
bedrijven, waarbij Delhaize, Cartier 
en Renault), gerichte reclame op digi-
tale radio’s (60.000 webradio’s over 
de hele wereld) en het beheer van 
auteursrechten (40.000 artiesten in 
portefeuille). ‘Het is een wereld die 
volop evolueert en waar alles moet 
opgebouwd worden…’
Die audiowereld zit Alexandre als 
gegoten. Hij is strategisch, alert 
en zijn luisterend oor – letterlijk en 
figuurlijk – reikt van New York tot 
Parijs. Zijn geheimen? Werk, nieuws-
gierigheid, kennis, ondernemings-
geest. En… golf. ‘Ik herbron graag 
op de greens. Ik ontdekte de sport 
zo’n 20 jaar geleden toen mijn echt-
genote mij een “discovery pack” 
schonk voor de club in Bosvoorde. Ik 
was meteen verkocht!’

Vandaag is hij lid op Sept Fontaines 
(hcp 13) waar hij van zijn spaarzame 
vrije tijd profiteert om de golfbaan 
op te stappen. ‘Als ik vrij ben, is 
het partijtje met mijn vrienden op 
woensdagnamiddag een must. Met 
daarna natuurlijk de cultus van de  
19e hole…’
Onlangs organiseerde hij ook zelf een 
vriendentoernooi over 37 holes (twee 
keer 18, plus één!) om zijn vorm en 
zijn goede relaties te onderhouden. 
‘Met een lekker diner ter afronding. 
Wat dat betreft is golf een magische 
sport!’
Zelf houdt hij niets dan mooie her-
inneringen over aan zijn golftrips 
naar St. Andrews, Belek, Marbella, 
Morfontaine en Monte Rei. ‘Ik was 
ook op de laatste Ryder Cup in Parijs. 
Heerlijk om op een paar meter van 
Tiger Woods te staan!’

AlExANDRE 
sAbOuDJiAN

op de juiste golflengte
De Brus se l s e  z akenman 
Alexandre Saboudjian was 
een van de pioniers van de 
vrije radio’s. Vandaag staat 
hij aan het hoofd van een 
beursgenoteerd bedrijf dat top 
is in digitale audio.

Door Miguel Tasso
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JOHN HENRARD:
tee time met koffie

John Henrard, managing director van het Italiaanse merk Segafredo 
voor België en Luxemburg, verzorgt zijn business ook op de greens. 

Door Miguel Tasso

Zoals heel wat beslissingsnemers verzorgt John 
Henrard zijn relaties op de greens, want het is 
bekend: golf en business vinden het heel goed 
samen. Deze managing director voor België en 

Luxemburg voor Segafredo Zanetti laat dan ook geen kans 
voorbij om het bekende Italiaanse koffiemerk een promi-
nente plek te geven in de clubhouses. ‘Wij waren lange tijd 
partner van de door Denis Heskin georganiseerde Inter-
Company Golf Challenge. Wij sponsorden ook de Trophées 
des Etoilés en tal van competities in het Zoute. En we zijn 
natuurlijk partners van de Members Only Golf Tour. Golf is 
een prachtige communicatietool. Je ontmoet er heel wat 
leidinggevende mensen. Zij zijn, stuk voor stuk, potentiële 
klanten voor ons bedrijf.’
John Henrard bespeurt echte synergieën tussen een lekkere 
koffie en een goede swing. ‘In beide gevallen moeten ver-
schillende technische factoren elkaar versterken. En terug-
vallen op echte knowhow. Een goede dosering en een vaste 
hand zijn essentieel. Tenslotte is er ook het rituele aspect.’
Segafredo, dat in de jaren 60 werd opgericht, is een van 
de bekendste koffiemerken ter wereld. Het heeft zijn eigen 
plantages in Brazilië en maakt deel uit van de holding Massi-
mo Zanetti Beverage Group. ‘U vindt ons overtal ter wereld, 
van Los Angeles tot Tokio. Met ons aanbod van ultra eclec-
tische producten lessen we elke dorst en beantwoorden we 
aan alle verlangens.’
John Henrard ontdekte de golfsport per toeval. Hij had zijn 
achillespees gescheurd en kon daardoor niet tennissen. 
‘Omdat ik niet mocht rennen, lag golf voor de hand. Ik volg-
de een initiatie in Edingen en was meteen overtuigd. Zodra 
mijn werk er op zat, trok ik naar de greens.’
Niet dat zijn drukke agenda zoveel golfmomenten mogelijk 
maakt. Maar dit lid van de Royal Hainaut gaat telkens opnieuw en 
met evenveel enthousiasme op zoek naar birdies. ‘Je kan jezelf 
niet veranderen: ik ben altijd een competitiebeest geweest. Als 
ik de bal op de eerste tee leg, is dat met de bedoeling om de 
best mogelijke score te realiseren’, klinkt het overtuigd. ■
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De Cleydael Golf & 
Country Club is op 
velerlei vlakken een 
voorbeeld. De club ligt 

niet alleen in een groene omgeving 
vlakbij een prachtig kasteel: ook 
de golfbaan is er sinds de creatie in 
1987 alleen maar op vooruitgegaan. 
Mede door zijn infrastructuren, het 
onderhoud en de dynamiek geldt 
Cleydael, dat eigendom is van Open 
Golf Club, dan ook als een referentie 
in het Belgische golflandschap. ‘Wij 
hebben 900 volwassen leden en 
ongeveer 200 juniores. Maar dankzij 
onze zeer dynamische greenfeepoli-
tiek verwelkomen wij ook heel wat 
bezoekers van buiten de club’, aldus 
directeur-generaal Luc Feremans.
Cleydael is rendabel geworden dank-
zij een vruchtbare investeringspoli-
tiek en een modern beheer. ‘Het is 
belangrijk om zijn vertrouwen te stel-
len in de vrijwilligers, maar tegelijk is 
een golfclub een bedrijfje dat op een 
professionele manier dient geleid. 
Dat is trouwens het geheim achter 
het succes van Open Golf Club, een 
premium keten die een 50-tal clubs 
beheert in 7 landen.’
Onderhoud van de baan, commerci-
ele politiek, horeca, seminaries, pri-
vé-evenementen: niets mag aan het 
toeval worden overgelaten. ‘Globaal 
bekeken denk ik dat er in België nog 

te veel amateurisme heerst op alle 
niveaus. Dat verklaart ook de finan-
ciële problemen van vele clubs die 
zichzelf onvoldoende in vraag heb-
ben gesteld en niet geëvolueerd zijn’, 
aldus nog Luc Feremans.
De voorzitter van Golf Vlaanderen is 
evenwel optimistisch over de evo-
lutie van de golfsport. ‘De dingen 
bewegen in de juiste richting. De 
recente prestaties van onze kampi-
oenen, de terugkeer van golf op de 

Luc Feremans, manager van Cleydael en voorzitter van Golf 
Vlaanderen, is een gepassioneerde golffan die Belgische clubs 
aanmoedigt om zich op een professionele manier te structureren 
teneinde rendabel te zijn.

Door Miguel Tasso

luc fEREmANs:
pro in de coulissen

Olympische Spelen, de grotere aan-
dacht van de media: dat zijn allemaal 
positieve signalen. Op enkele uitzon-
deringen na straalt golf niet langer 
het imago uit van een sport voor 
oud en rijk. Je voelt de verjonging. 
De managementpolitiek volgt stilaan 
die beweging. We tellen momenteel 
zo’n 65.000 aangesloten golfers in 
ons land. Op korte of middenlange 
termijn denk ik dat we boven de 
100.000 kunnen komen.’
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cHANEl:
nieuwe J12

Voor de campagne van de nieuwe uitgave van de J12 van 
Chanel vertellen negen iconische vrouwen, waaronder 
Naomi Campbell, een persoonlijke ervaring waarbij één 
seconde hun leven voorgoed veranderde. Horloge J12 in wit 
uiterst resistent keramiek en staal, kaliber 12.1.

www.cHANel.com

1.

RicHARD millE:
koolstof armband

Hét pronkstuk van elk Richard Mille-horloge: de armband. 
De RM 07-01 Ladies in Carbon TPT® is de allereerste met 
de nieuwe armband uit het gelijknamige materiaal, koolstof 
(13 maanden in ontwikkeling), en benadrukt daarmee de 
ambities van het merk. Gewicht: 29 gr.

www.RicHARDmille.com

3.

TissOT:
racehorloge

De zwarte bezel uit elegant en bijzonder resistent koolstofve-
zel bezorgt de Tissot T-Race MotoGP™ Automatic 2019 zijn 
unieke design, een eerbetoon aan enkele van de meest 
robuuste onderdelen van een motorfiets. Zijn technische 
prestaties, een vast onderdeel van het DNA van Tissot, 
zitten aan de onderkant, dankzij het wieldesign dat in geen 
enkel opzicht het kaliber in de schaduw stelt.

www.TissoTwATcHes.com

4.

KOsTbAAR
speelgoed

L'Epée 1839, een Zwitserse manufactuur gespecialiseerd 
in luxehorloges, lanceert de Time Fast D8, een klok/wagen 
(38,5 cm lang x 16 cm breed x 12 cm hoog) voorzien van een 
mechanisch, uiterst precies kaliber dat ontworpen werd in 
samenwerking met de Ecole Cantonale d’Art de Lausanne 
(ECAL). Exclusief verkrijgbaar bij De Greef.

www.DeGReef1848.com

5.

1. 2.

3. 4.

5.

bVlGARi:
voor haar en voor hem

Op Baselworld 2019 doorbrak Bvlgari met de Octo Finissimo 
Chronographe GMT Automatique de klassieke horlogeco-
des dankzij een nieuw wereldrecord (dunste mechanische 
chronograaf ooit) en de nieuwe Serpenti Seduttori ‘Born to 
be Gold’-collectie.

www.bulGARi.com

2.
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JulEmONT WATcHEs:
breaking the rules

De horloges van Julemont laten niemand onberoerd. De 
gedurfde, elegante, sensuele en innovatieve modellen zijn 
allesbehalve klassiek en spelen met rondingen. Het model 
J1 heeft alles om in de smaak te vallen met zijn ton-vormige 
kast, bol asymmetrisch saffierglas en armband uit was- en 
recycleerbaar rubber. Trendy én apart: magie!

www.julemoNT-wATcHes.com

6.

8. mEssiKA:
gekleurde diamanten

Messika, het merk dat altijd op zoek is naar uitzonderlijke 
stenen, lanceert een collectie juwelen met gekleurde dia-
manten. De ringen, halskettingen en oorbellen hebben een 
gedurfd design op basis van goud en gele en roze diaman-
ten. Unieke, sublieme stukken – zoveel is zeker.

www.messiKA.com

VAlmONT:
mannen

weten waarom!
Ook mannen dragen zorg voor hun gelaat. Bubble Faces 
van Valmont is een echt schuimbad dat aangebracht wordt 
op de huid als een knisperende wolk. Het rijke en dichte 
schuim vormt een zijdezacht kussen tussen de handen en het 
gezicht. De formule zonder sulfaten houdt het huidevenwicht 
perfect in balans en reinigt de epidermis zonder zijn natuurli-
jke beschermlaag aan te tasten. Voor alle huidtypes.

www.vAlmoNTcosmeTics.com

7.

bRisTON:
casual chic

Het horlogemerk Briston wordt vijf jaar en breidt zijn Club-
master Chic-gamma uit met een (geel- of rosé-) gouden 
toets. De horloges van Briston weten met hun heden-
daagse, chique maar toch casual look iedereen te verlei-
den: van hipster tot dandy, preppy of trendy, voor man-
nen, vrouwen of gewoon horlogeliefhebbers tout court. De 
Britse sportieve vibe ligt aan de basis van het DNA van dit 
merk dat werd opgericht door Brice Jaumet. Of hoe tijd een  
accessoire wordt…

www.bRisToNwATcHes.com

9.

6.

10.

8.

9.7.

TAG HEuER
voor golfers

Het nieuwe TAG Heuer Connected Modular 45-horloge is 
volledig op maat van golfers. Dankzij zijn verbinding met 
een app ontvangt de speler allerlei nuttige informatie over 
39 000 banen in real time: afstand tot de greens en hin-
dernissen, 3D-cartografie van de holes, scorekaarten en 
statistieken. Dat alles ziet er ook nog eens elegant uit, met 
een armband uit wit leder en een bezel uit zwarte keramiek 
met de cijfers 1 tot 18, net als op de baan!

www.TAGHeueR.com

10.
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suNNY cARs:
rent a smile

Met 120 landen en 8000 bestemmingen ter wereld op zijn 
actief is Sunny Cars al meer dan 30 jaar lang dé referentie 
voor huurauto’s. Het bedrijf bezit zelf geen voertuigen maar 
onderhandelt contracten met de beste wagenverhuurders. 
Een echte win-winsituatie met als resultaat de allerbeste 
tarieven en vooral een unieke, echte ‘all-in’ formule (onbe-
perkt aantal kilometers, volledige verzekering en terugbeta-
ling van de franchise). Met de premiumservice kan u zelfs 
de file vermijden aan de luchthaven van uw bestemming. 
Zodat u écht gerust kan vertrekken en ‘rent a car’ verandert 
in ‘rent a smile’…

www.suNNYcARs.be

1.

supERfiETs
Alfa Romeo Dolomiti

De Design Week in Milaan zag de exclusieve wereldpre-
mière van de nieuwe e-MTB Alfa Romeo Dolomiti, een fiets 
die de wendbaarheid van een new-generation mountainbike 
combineert met een elektrische motor met batterij (500Wh) 
in het kader. Een samenwerking tussen Alfa Romeo en 
Compagnia Ducale.

www.compAGNiADucAle.NeT 

3.

HAVAiANAs:
slippertijd

Slippers gaan nooit uit de mode. Dat weet Havaianas beter 
dan wie ook. Het bekende Braziliaanse merk brengt hulde 
aan zijn eerste iconische model, de ‘Tradicional’ uit 1962, die 
uitgroeide tot een embleem van de lokale cultuur. De nieuwe 
collectie brengt drie kleurencombinaties: klassiek zwart-wit, 
opgewekt roze en stralend zonnegeel. Het ideale schoeisel 
om de zomer goed in te zetten!

www.HAvAiANAs-sToRe.com

4.

ciNq mONDEs
Tien jaar

Le Dolce By Wyndham in La Hulpe viert zijn tienjarige 
samenwerking met het merk Cinq Mondes. Ter ere van deze 
verjaardag biedt het hotel een Spa City Detox-verblijf aan 
dat bestaat uit een nacht in een dubbele kamer, een ontbijt 
vol vitamientjes, een vegetarische lunch in de Brasserie 135 
en 1u50 aan verzorgingen en massages in de Cinq Mondes 
Spa. Heerlijk herbronnen.

www.DolcelAHulpe.com

5.

suRREAlismE
in maasmechelen Village

Nog tot 30 september zijn de gebouwen en openlucht- 
ruimtes in Maasmechelen Village, een lid van The Bicester 
Village Shopping Collection, volledig getransformeerd door 
meester-surrealist en architect-designer met wereldfaam 
Charles Kaisin. De take-over met als thema ‘Proud to be 
Belgian’ dompelt de internationale winkelbestemming onder 
in een artistieke, volledig immersieve ervaring waarbij de 
echte Belgische spirit vooropstaat.

www.mAAsmecHeleNvillAGe.com

2.
1.

3.

2.

4.

5.
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DE sTER VAN DE
ligne Rouge

Een adresje waar heel Waals-Brabant warm voor loopt en 
met reden: La Ligne Rouge werd met zijn tegelijk klassieke 
en moderne keuken die gebaseerd is op kwaliteitsproducten 
en het talent van Chef Benjamin Laborie onlangs beloond 
met zijn eerste Michelinster. Passie en creativiteit zijn de 
sleutelwoorden van de kaart die zowel fijnproevers als lek-
kerbekken weet te verleiden met de perfecte bereidingen 
en sauzen. Het restaurant in Lasne, niet ver van de Leeuw 
van Waterloo, wordt gerund door Olivier Lust en zijn echtge-
note en biedt een vijftigtal couverts, een zonnig terras, een 
privé-parking en een uniek zicht op het landschap.

www.lAliGNeRouGe.be

6.

AlAiN biANcHiN:
toveren met lekkers

Na zijn vorming bij Chalet de la Forêt en Villa Lorraine open-
de Alain Bianchin iets meer dan vier jaar geleden zijn eigen 
gastronomisch restaurant in Jezus-Eik, Vlaams-Brabant, dat 
ondertussen al wist uit te groeien tot een ware referentie, 
mét een Michelinster. De Chef tovert met goede producten 
en schildert de mooiste borden door zijn talent, net als zijn 
verbeelding, de vrije loop te laten. De menu’s veranderen 
op het ritme van de seizoenen, het plezier aan tafel – in een 
licht, cosy en modern kader – absoluut niet. Must: dineren 
aan de bar rechtover de keuken.

www.AlAiNbiANcHiN.be

7.

cHEz pERARD
in le Touquet

Als handelsmerk van Le Touquet blijft Chez Perard ‘the 
place to be’ van de bekende badplaats. Het restaurant, dat 
in de jaren 60 werd opgericht door Serge Perard, biedt een 
chique brasseriekaart gebaseerd op het beste uit de zee. 
De heerlijke vissoep is één van de meest gereputeerde van 
heel Frankrijk, maar de zeevruchtenschotel, choucroute de 
la mer en gegrilde baars zijn evenzeer de moeite waard. 
De gerenoveerde zaal beschikt nu ook over een terras, 
een grill en een oesterbar. Onmisbaar voor iedereen die de 
Opaalkust bezoekt.

www.peRARD-leTouqueT.fR

9.

pARK siDE:
dé brasserie van het moment

Park Side, een casual-chique brasserie vlakbij het Jubelpark 
en de Europese Wijk, is een hip adresje voor zowel zaken-
lunches als dinertjes onder vrienden of banketten. Aan 
het fornuis vinden we Chef Donald Loriaux (ex-Bruneau en 
Maison du Cygne) die een klassieke kaart biedt op basis van 
verse seizoenproducten. De sfeer die doet denken aan de 
New Yorkse Upper East Side, het zomers terras, de verzorg- 
de service, mooie wijnkaart en uitstekende prijs-kwaliteit 
zorgen ervoor dat je met plezier terugkomt. Open van 
maandag tot vrijdag, ’s middags en ’s avonds.

www.ResTopARKsiDe.be

8.

6.

7.

8.

9.



lA cHAumièRE:
uitblazen in Normandië

Het hotel-restaurant La Chaumière tussen Honfleur en 
Deauville is een ideaal toevluchtsoord en een haven van 
rust. In dit gezellige, familiale vakwerkhuis lijkt de tijd stil te 
staan. De tien comfortabele en gepersonaliseerde kamers, 
het restaurant met focus op verse zeevruchten, de directe 
toegang tot het strand en het verwarmde binnenzwem-
bad maken van dit 4-sterrenadresje de ideale plaats om 
te genieten van de charmes van de Normandische bloe-
menkust in een ontspannen sfeer en daarmee een echte 
referentie. Eigenaar Marie-Pier Boelen, die zelf uit een grote 
familie hotelhouders komt, heeft ook de B&B ‘Le Manoir de 
la Page’ vlak ernaast.

www.HoTel-cHAumieRe.fR

1.

DE pRAcHT VAN
Rajasthan

Onze partner Eagle Travel neemt u mee op ontdekking door 
het prachtige Rajasthan met zijn burchten, maharadjapalei-
zen en felgekleurde, heerlijk geurende bazaars. De reis zal 
doorgaan van 17 tot 27 januari 2020 (11 dagen, 9 nachten). 
Op het programma: een explosie van kleuren, atmosferen 
en ervaringen. Speciale prijs Members Only: €2150 p.p. 
(Suppl. single €530).

Info & Reservatie: Sophie Mortier 
sm@eagletravel.be - Tel.: +32 2 672 02 52

2.

muziKAlE cRuisE
door Noord-Europa

Nog een droomreis van Eagle Travel, deze keer van 6 tot 
13 september 2020. Ga aan boord van een muzikale cruise 
op de prestigieuze Pontant met een ongeziene line-up van 
Belgische artiesten en de uitzonderlijke aanwezigheid van 
Alain Duault. Van Reykjavik, de IJslandse hoofdstad en 
UNESCO-werelderfgoed, tot literatuurstad Dublin: deze 
reis belooft alvast onvergetelijk te worden, boordevol cultu-
rele rijkdom.

Info & Reservatie: Cindy Mondus 
cm@eagletravel.be - Tel.: +32 2 672 02 52

3.

bElGiAN
Golf league

De tweede editie van de Belgian Golf League ging van start 
op 15 juni in Rigenée. Dit Belgische kampioenschap brengt 
elk jaar tien clubs samen bij de mannen en acht clubs bij 
de vrouwen. Het toernooi wordt gespeeld over 9 dagen, 
waarbij een gastclub elke keer alles verzorgt. De grote fina-
le heeft plaats op 2 november in Rinkven. Horlogemaker 
Michel Herbelin is partner van het evenement.

4.

1.

2.

3.

4.

110

G e s c H e N K i D e e ë N
ZOMER 2019

110



www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Antarès watch
with interchangeable bracelets

#lovemyantares
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Infos & points de vente : 02/896 93 90
Infos & verkooppunten : 02/896 93 90



Omdat ze 
vlak voor 
de bereiding 
worden verwijderd, 
komen de prachtige filets 
van de ikejime baars helemaal 
tot hun recht.

iKEJimé:
baars zoals u hem nooit 

hebt geproefd!
Dankzij ikejime, een oude Japanse techniek, ontwikkelt een vers 
gevangen kwaliteitsvis zich ondanks het transport tot een uniek 
product. Bij Marché des Chefs in Brussel weten ze daar alles van!

Door Philippe Bidaine

Bij een van mijn laatste gesprekken met Jean 
Mailian, de betreurde oprichter van Marché des 
Chefs, ging het over de vismarkt. Daar wist hij 
alles over, ook al door zijn ontelbare contacten 

met de beste handelaars. Na afloop van deze babbel, die 
vooral over de klassieke producten uit de zee ging, stelde 
hij me voor om iets te proeven dat hij als uniek beschreef: 
de ‘ikejime’ baarsfilet.

Omdat ik niet goed wist waarover het ging – al had ik wel 
al gehoord van deze bijzondere Japanse methode om vis te 
doden – koos ik dus voor de eenvoudigste bereidingswijze 
van dit product. Dat bleek gewoonweg subliem: zowel qua 
smaak als qua textuur. 
Ik wilde dus meer weten en richtte me tot Nick Trachet, 
een van de grootste visspecialisten in ons land. Deze in 
visvangst gespecialiseerde bioloog werkte lange tijd voor de 

Ikejime is een techniek die enkel 
wordt toegepast op kwaliteitsvis, 

zoals wilde lijnbaars.
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FAO en is momenteel hoofdredacteur van het blad Visaktua, 
een magazine dat zich richt tot al wie professioneel met vis 
bezig is. Zijn reactie bij de term ikejime sprak boekdelen: 
‘Het is inderdaad een van de beste manieren om de vis 
voor te bereiden op de verkoop. Het enige probleem is dat 
de methode enkel zin heeft voor unieke producten met een 
stevig prijskaartje, want elke vis wordt individueel behan-
deld. Zoals bijvoorbeeld de beste tonijnsoorten die bedoeld 
zijn voor sashimi en sushi.’
Maar hoe gaat ikejime precies in zijn werk? De uitleg van 
onze wetenschapper klinkt simpel. ‘Bij ikejime wordt de vis 
meteen gedood wanneer hij uit het water wordt gehaald. Zijn 
zenuwstelsel wordt geneutraliseerd. Doorgaans gebeurt dit 
door de schedel te doorboren waarna het volledige zenuw-
stelsel rond de ruggengraat wordt verwijderd.’ Het belang 
hiervan? ‘Hoe langer het duurt vooraleer de vis sterft in 
moeilijke omstandigheden, zoals de stress van het stikken 
uit het water, hoe sneller hij gaat ontbinden. Door de span-
ning ‘breken’ de spieren en klappen de celmembranen. In 
de volgende fase, wanneer de spieren langzaam hun stevig-
heid verliezen, is het ergste al geschied: het vlees van de vis 
is slap en dat blijft zo. Maar hoe ‘beter’ de vis sterft, zonder 
verzet en zonder stress, hoe zachter het proces van lijkstijf-
heid op gang komt. De spieren ontspannen langzaam, zon-
der scheuren, zonder schade. Dat is precies de doelstelling 
van ikejime: een snelle en pijnloze dood voor de vis.’
Zoals Nick Trachet uitlegt, kadert dit proces in een ietwat 
complex biochemisch proces. ‘Hoe beter de vis in condi-
tie is wanneer hij sterft, hoe hoger zijn gehalte aan een 
bepaalde stof (ATP, adenosinetrifosfaat, red.). Dat leidt 
uiteindelijk tot een betere textuur van het vlees en een aan-
genamere smaak. Dit is wat Japanners “umami” noemen, de 
beroemde vijfde smaak.’ 
Vandaag wordt deze methode ook in Frankrijk toegepast 
op een aantal unieke producten, zoals op de beste wilde 
lijnbaars die geselecteerd wordt voor zijn uitmuntende kwa-
liteit. De vissen worden twee tot drie dagen bewaard in 
vivariums om er hun ATP-gehalte te doen stijgen. Zij worden 
gedood wanneer ze helemaal tot rust zijn gekomen. Het is 
deze lijnbaars die in Marché des Chefs te Brussel wordt 
verkocht en dat tot grote vreugde van alle gastronomen. Bij 
de bestelling worden de filets uit de integrale vis gesneden. 
Daarna zijn er geen bijzonder culinaire trucjes nodig om 
succulente bereidingen te maken, want de baars doet het 
meeste werk.

Anthony Péan, die zeer belangrijk is geweest voor het res-
taurant van het bekende Hôtel Royal in Luxemburg, stelt 
terecht dat ‘het product primeert op al de rest’ en er 

Anthony Péan: 
chef van Edmond 
de Rothschild.

▼

 zomersesmaken
Met Anthony Péan, chef van Edmond 
de Rothschild in Luxembourg en trouwe 
klant van Marché des Chefs, overlopen we 
de delicatessen voor de zomer.

De zomer is niet alleen synoniem van zon en relaxen in de 
tuin of bij het zwembad: hij is ook een periode van gastro-
nomisch genot. Unieke producten zijn dus welkom om de 
gasten te verwennen; unieke producten zoals men die vindt  
bij Marché des Chefs. Dat weet Anthony Péan, chef van 
Edmond de Rothschild, als geen ander. Hij legt enkele leuke 
ideetjes op tafel die even mooi zijn als lekker, en perfect zijn 
voor de tijd van het jaar.



‘geen topkeuken is zonder goede producten’. Ander mot-
to van Péan: ‘Als je geen plezier schept in je vak, kan je dit 
ook niet overbrengen op je klanten.’ Voor hem is ‘de keuken 
veel meer dan recepten; het zijn gevoelens, de liefde voor 
de producten en dat delen met anderen.’
Waaraan deze topprofessional toevoegt: ‘De zoektocht naar 
excellentie, de uitstekende service naar de klanten, het 
gevoel om zichzelf te overtreffen en telkens weer in vraag 
te stellen: dat is wat ik geleerd heb in Hôtel Royal en elke 
dag toepas bij Edmond de Rothschild.’
Bij Marché des Chefs, zijn favoriete winkel, stilt hij zijn 
honger naar mooie dingen. Dat leidt bijvoorbeeld tot een 
heerlijke gazpacho, waarvoor hij prachtige tomaten uit de 
Provence gebruikt. Altijd lekker en fris, vooral als het 
warm is. Dezelfde tomaten vormen ook de basis 
voor een andere must: de ‘Caprese’, met moz-
zarella en basilicum. Verder is er de succulen-
te gebakken aubergine met alle smaken van  
het seizoen.
Ook met de fantastische Bretoense reuze lan-
goustines, die rechtstreeks van bij de beste 
vismarkten komen, is het heerlijk koken. Dat 
kan al heel simpel: gewoon met een lekkere 
mayonaise. Of vergezeld van de unieke kaviaar Mai-
lian als het feestelijker mag. Op basis van de ikejime baars 
waarover we het elders hebben, kan ook een bereiding 
worden overwogen met plakjes courgette: fris en licht!
Dichter bij de aarde nodigt ook het bijzonder lekker gevo-
gelte van Racan – nog zo’n exclusiviteit van Marché des 
Chefs – uit tot bereidingen met een unieke smaak, of tot een  
geweldige barbecue.

Vergeet ook niet dat de zomer gelijkstaat met een groot 
aanbod fruit van bij de beste producenten in Frankrijk, zoals 
de Mara bosaardbeien met hun unieke smaak en de fijne 
Tulameen frambozen, de grootste met de meeste geur. 
Zonder de perfecte braambessen te vergeten, de schit-
terende aalbessen, de overheerlijke kersen. En in hartje 
zomer zijn er natuurlijk ook de smaakvolle perziken, abri-
kozen, meloenen…

Dankzij het schitterend aanbod van 
zonovergoten fruit en groenten zorgt 

de marché des chefs voor schitterende 
plaatjes in de zomer.

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.
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zeg het met een
ROsé!
Steeds meer verbruikers zijn zich 
bewust van de enorme voor-
uitgang die de roséproducen-
ten de voorbije jaren hebben 
geboekt. Zij ontdekken cru's die 
perfect aansluiten bij de gastro-
nomie, zoals deze van het huis  
Vranken Pommery.

Door Philippe Bidaine

Een rosé gold lange tijd als een dorstlesser; nét 
goed genoeg voor een zomerbarbecue of een 
drankje bij het zwembad. Maar de voorbije jaren 
is de kwaliteit van de rosés er met rasse schreden 

op vooruitgegaan. Terwijl zij vroeger beschouwd werden 
als een wijn ‘voor wie niet wist wat te kiezen’ en populair 
waren bij doorsnee Aziatische gerechten, zijn sommige 
cru's tegenwoordig uitgegroeid tot echte gastronomische 
toppers. Bij zoverre dat ook sterrenrestaurants ze zonder 
schroom op de kaart zetten.
Dat geldt in het bijzonder voor de productie van een aantal 
huizen die hun flessen hebben verrijkt op basis van een ken-
nis en een elegantie die ze tot dusver nooit hadden ontwik-
keld. Vandaar de ietwat merkwaardige vaststelling dat men 
bij de groep Vranken-Pommery, die vooral gerenommeerd 
is door zijn expertise in de champagnes, een van de mooiste 
voorbeelden in dit domein vindt.
Dat heeft ook de verbruiker begrepen en dat verklaart met-
een ook waarom de verkoop van de wijnen uit de Camar-
gue en de Provence door de groep onder leiding van Paul-
François Vranken – de meest Luikse van alle eigenaars in 
de Champagnestreek – de voorbije jaren alleen maar is 
toegenomen. Dat laatste natuurlijk tot grote vreugde van al 
wie de kans had om ze te degusteren.

Sable de Camargue
Bij de topproducten van de groep horen vanzelfsprekend 
degene afkomstig van het wijndomein Sable de Camargue. 
Zij zijn bijzonder omdat de wijnstokken er in de jaren 1860 
ontsnapten aan de invasie van de druifluis. Deze bladluizen-
soort vreet de wortels van de wijnstok aan. Hij was onbe-
kend in Frankrijk tot 1868, maar vernietigde daarna heel wat 
wijngaarden en reduceerde de normale Franse jaarproductie 
na enkele jaren tot de helft en zelfs tot een derde.
Omdat deze terroir van de druifluis gespaard bleef, kon 
hij uitgroeien tot een uitzonderlijk wijndomein dat uniek 

Dankzij hun zonovergoten 
terroir zijn rosés even 
lekker als verfrissend.
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is ter wereld en is samengesteld met ‘franc de pied’, dwz. 
niet-geënte wijnstokken. Vandaar dat het huis Vranken-
Pommery met recht en reden mag verkondigen dat het 
hier, zoals Paul-François Vranken dat zelf verwoordt, ‘de 
wijn van weleer produceert, zonder compromissen, authen-
tiek, gezegend met de mineraliteit van de bodem die door 
de “Franse wortels” van de niet-geënte Grenache optimaal 
benut wordt.’
Op een basis van grenache en cinsault levert dat prachtige 
resultaten op, zoals de schitterende Secret of Pink in de IGP 
(Indication géographique protégée) Sable de Camargue. 
Deze cru heeft een lichtgrijze kleur met een goudkleurige 
gloed. De neus is expressief en bloemig. De geur van rozen 
wordt ondersteund door lichte tonen van klein rood fruit. 
Die aroma’s keren ook terug in de mond voor een even-
wichtige en zijdezachte smaakbeleving. Een perfecte wijn 
vanaf het aperitief en als begeleider van tapas, tot en met 
het vervolg van de maaltijd, bijvoorbeeld bij vis à la plancha 
met gekonfijte groenten.

Château La Gordonne
In een ander type terroir, de AOC Côtes de Provence, vinden 
we eveneens een aantal topproducten terug, zoals deze uit 
het al even ‘Vranken-achtige’ Château La Gordonne. In dit 
domein wordt al wijn gemaakt van in de Romeinse Tijd en 
het stond toen al bekend voor zijn uniek microklimaat. ▼

De wijnen van Château de Gordonne 
hebben een hoog gastronomisch 

kwaliteitsgehalte. Met dank aan hun terroir 
in de Provence, vlakbij prachtige dorpjes 

en adembenemende landschappen.



Nadat het tot halverwege de 17e eeuw als La Mayon 
d’Aurran door het leven ging, kreeg het domein daar-
na zijn huidige naam van Conseiller de Gourdon, 

naar zijn eigenaar van 1650 tot 1663. 
In dit domein staan we eerst en vooral 
stil, in IGP Var, bij de cuvée les Gravières 
van het Domaine Gordonne. De wijnstok-
ken wortelen in de aflopende terrassen 
van kalksteen en klei: een unieke terroir 
waar de zon van de Provence en het milde 

mediterrane klimaat elkaar aansterken. 
De oogst, die ’s nacht gebeurt bij opti-
male maturiteit, wordt snel geperst in het 
Domein en gevinificeerd, zodat het fruitige van 
de verse druiven niet verloren gaat.
Levendig roze qua kleur, een neus met aroma’s 
van vers rood fruit ondersteund door bloemige 
noten, in de mond het uitgebreide smakenpalet 
van een mand vol fruit. De afdronk is mooi en de 
finale verlengt de degustatie dankzij de lekkere 
zurigheid. Perfect op zijn plaats dus bij een grill 
of een poulet Basquaise. Of, voor wie het wat 
exotischer wil, bij sushi of verse geitenkaas.
Een beetje hoger, in AOC Côtes de Provence, 

vinden we de cuvée Summertime by Château La 
Gordonne. Deze is gebaseerd op grenache en syrah, 
en zijn fruitige kant komt heerlijk over bij het degus-
teren. Dit is de ideale wijn voor een maaltijd met 
vrienden of met het gezin op het strand. De apar-
te terroir stimuleert op een natuurlijke wijze de 
druiven met weinig kleur, waarvan het potenti-
eel verhoogd wordt door nachtelijk oogsten. De 
druiven worden daarna heel snel naar de kelder 
gevoerd om er zorgvuldig geperst te worden. De 
fermentatie gebeurt op een lage temperatuur. 

Het resultaat is prachtig en heerlijk bij 
grills van wit vlees of vis.
En als we het dan toch over de mooi-
ste Franse rosés hebben, dan kun-
nen we natuurlijk ook niet voorbij 
aan de – nog altijd in AOC Côtes 
de Provence – schitterende cuvée 
La Chapelle Gordonne, met zijn heldere en 
bleke lychee-roze looks, zijn neus met een 

extreme finesse, de subtiele noten van roze 
grapefruitbloem en linde, alsook het volle 
en evenwichtige bouquet opgebouwd 
rond frisheid, delicatesse en suikerge-
halte. Het slotakkoord hint naar de deli-
catesse van bosaardbeien. Een echte 
gastronomische topwijn dus die zich 
met gepaste trots laat consumeren bij 
de beste zuiderse gerechten.

Omdat de cru’s even spiritueel zijn 
als complex passen zij zowel bij 

een zonnige namiddag als op een 
gastronomische tafel.
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in het atelier van
ElVis pOmpiliO

Een welverdiend pensioen, 
daar heeft hij geen oren naar. 
Hoewel hij vandaag misschien 
iets minder aanwezig is op het 
modetoneel blijft Elvis Pompilio 
ontwerpen zoals hij ademhaalt. 
De iconische Brusselse designer 
is nog altijd even vrijmoedig – 
dat we daar maar zeker van zijn. 

Door Raoul Buyle

Wie hem vraagt wat zijn mooiste creatie 
is, krijgt steevast hetzelfde antwoord: de 
volgende. In zijn bruisende atelier/show-
room blijft de Brusselse hoedenmaker 

zijn identiteit als ontwerper verder uitdragen. En wat voor 
één! Met niet alleen de meest gedistingeerde hoofden van 
Brussel maar ook van ver daarbuiten als klanten ontving 
het ‘enfant terrible van de mode’, zoals hij door sommigen 
nog steeds wordt genoemd, de titel van officier in de orde 
van Leopold II: een lichtjes pompeuze maar meer dan 
verdiende beloning die hem echter allesbehalve belet in 
zijn resolute anti-conformisme. ‘Ik heb zelfs een zo goed 
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De iconische Elvis-pet wordt 
nog altijd geproduceerd.

Elvis Pompilio 
in zijn atelier
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als officieel kostuum ontworpen voor Manneken Pis, zegt 
hij. Een Stetson bezet met pailletten die hij elk jaar draagt 
tijdens de Wereldaidsdag.’ 
De Stetson van Pompilio heeft dan ook heel wat van de 
wereld gezien. Van Madonna, Axelle Red en Elle McPherson 
tot de zanger Etienne Daho en vele anderen hebben de nieu-
we interpretatie van de cowboyhoed vol allure gedragen. 
Het is één van de grote (commerciële) successen van Elvis 
Pompilio, net als de wollen ‘trui-mutsjes’ of de onvervorm-
bare vilten hoeden (konijnenhaar) die je in alle richtingen 
kan plooien zonder ze te beschadigen. En dan hebben we 
het nog niet gehad over de iconische ‘pet’ uit één stuk zon-
der naden die 30 jaar geleden werd ontworpen maar nog 
steeds rimpelloos is. Laten we niet vergeten dat de maestro 
ook Harrison Ford, Sharon Stone en leden van de Belgische 
en Nederlandse koninklijke familie heeft voorzien, maar ook 
de catwalks van Chanel en Amélie Nothomb, één van zijn 
grootste bewonderaars en beste vrienden. Zij beschouwt 
zijn creaties, die intussen hét kenmerk van de schrijfster 
zijn geworden, als de beste manier om de aandacht af te 
leiden van jezelf – en eindelijk op te gaan in de massa.

Weg uit de luidruchtige modewereld
Elvis Pompilio stelde zijn eerste hoeden voor in 1987. Hij 
kon rekenen op een (bijna) onmiddellijk succes. ‘Ik herinner 
mij de opening van een Elvis Pompilio Department Store 
bij Saks Fifth Avenue in New York. ‘Ik, helemaal in het wit, 
kwam uit een witte limo zo groot als een tank!’ Een hele 
weg voor de Luikenaar met Italiaanse roots die zo anders 
was dan zijn klasgenoten. In de jaren 2000 besliste Elvis 
Pompilio dat hij genoeg gewerkt had in zijn leven en trok 
hij zich terug uit het commerciële modecircuit, enkel om 
weer terug te komen en er dan weer uit te stappen. Op dat 
moment produceerde hij elk jaar meer dan 25 000 handge-
maakte hoeden. Vandaag richt hij zich ver weg van de luid-
ruchtige modewereld op wat hij het liefste doet: reizen, van 
het leven genieten en hoeden maken. Geen winkels meer, 
geen opvallende winkelramen in Brussel, Londen of Paris, 
maar een atelier (op de Louizalaan 437) waar hij zijn klanten 
ontvangt op afspraak, de ideale plaats om zijn knowhow 
en enorme talent te ontdekken. Alles wordt met de hand 
gemaakt, op maat, met behulp van oude houten mallen die 
hij speciaal voor hem laat maken: ‘Ik wou echt terug naar de 
basis: het design en het contact met de persoon waarvoor 
ik een hoed ontwerp. Mensen die me trouw zijn gebleven… 
maar ook nieuwe klanten, waaronder veel jonge mensen 
(…) Eigenlijk heb ik mijn vrijheid teruggevonden om unieke 
modellen te bedenken en vooral om te experimenteren met 
nieuwe technieken en materialen.’ Hoedje af!
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Bloemencollectie, 
lente 2019.

Amélie Nothomb met 
een creatie van Elvis 

Pompilio; 2013.

‘Trompe-l’œil’-hoed; 2017.

■



Vorig jaar kondigde Breitling aan dat het zijn 
partnerschap met Bentley Motors zou vernieuwen. 

Beide merken delen waarden als prestatie, prestige, 
traditie en zin voor innovatie. Vandaag stelt de 

Zwitserse horlogemaker de Premier Bentley 
Centenary Limited Edition voor,  een 
elegante chronograaf uitgevoerd in rood goud  

of roestvrijstaal.

Door Raoul Buyle

Breitling en Bentley 
Motors ontmoet-
ten elkaar voor het 
eerst in 2003 toen 

het automerk zijn legendarische 
Continental GT uitbracht. Bentley had Breitling gevraagd 
een dashboardklok te ontwerpen die onevenaarbare luxe 
en kwaliteit zou uitstralen en de prestaties van het nieuwe 

model eer zou aandoen. Het werd het begin van een sleu-
telpartnerschap voor beide merken, wat bevestigd wordt 
in 2018. In plaats van een specifieke Breitling for Bentley-
collectie uit te brengen zoals aanvankelijk het geval was, 
koos de Zwitserse manufactuur er echter voor vanaf nu 
het standaardgamma uit te breiden met enkele Bentley 
limited (of niet) editions. Vorig jaar werd de Premier 
B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green  

Premier Bentley Centenary 
Limited Edition; 2019.

bREiTliNG & 
bENTlEY

samen naar de toekomstBruine 
Premier B01 
Chronographe 
Bentley, 
roestvrijstalen 
band; 2019.
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Bentley kent een uitstekende reputatie 
op de autocircuits. Tussen 1924 en 1930 
wonnen de beroemde ‘Bentley Boys’ 5 
keer de 24 Uren van Le Mans; 1929.

Georges Kern, CEO van Breitling (links) 
en Adrian Hallmark, CEO van Bentley 
Motors (rechts), voor de Bentley 
Centenary Limited Edition – Continental 
GT Number 9 Edition by Mulliner; 2019.



gelanceerd, een chronograaf met een wijzerplaat in 
prachtig ‘British Racing Green’. Om naast hun alliantie ook 
100 jaar excellentie van Bentley binnen de luxe-autosector 
te vieren, brengt Breitling dit jaar de Premier Bentley 
Centenary Limited Edition uit.

CV Express  
Al sinds de oprichting in 1884 bezorgen de precisie van de 
horloges, de pioniersrol van het merk bij de ontwikkeling 
van de chronograaf en zijn streven naar designexcellentie 
het merk wereldfaam. Bovendien heeft Breitling een lange 
gedeelde geschiedenis met de vliegwereld, waardoor het 
door de jaren heen een rol speelde binnen heel wat sleu-
telmomenten tijdens de verovering van het luchtruim. Het 
merk, dat bekend staat voor zijn zin voor innovatie, maakte 
ook naam binnen de wetenschap, sport en technologie. 
Breitling ontwerpt zijn eigen kalibers in zijn eigen work-
shops. Elk horloge van het merk wordt gemaakt in Zwitser-
land en heeft het statuut van chronometer, uitgereikt door 
de Contrôle Officiel Suisse des Chrono mètres (COSC), een 
onmiskenbare kwaliteitsgarantie.

In goud of in staal
Georges Kern, de CEO van Breitling, legt uit hoe het nieuwe 
horloge de waarden weergeeft die het merk deelt met de 
iconische Britse autobouwer: ‘We zijn trots op ons partner-
schap met Bentley. Onze toewijding aan kwaliteit, presta-
tie en designperfectie is wat beide merken onderscheidt. 
Bovendien beschikken beide ook over een patrimonium 
van onschatbare waarde. De Premier Bentley Centenary 
Limited Edition viert de geschiedenis van Bentley, maar 
ook de luxe, het ongelooflijke palmares in de autosport en 
de belangrijke, intieme link met Breitling.’ De limited edition 
chronografen bestaan in 18 karaat rood goud en in roestvrij-
staal en onderscheiden zich door hun uitzonderlijk design. 
De echte eyecatcher is de wijzerplaat in bruin iepenhout 
met zwarte chronometers (een minutenchronograaf bij de 
3 uur en een secondechronograaf bij de 9 uur). Verder zijn 
de horloges voorzien van het ‘Calibre Manu facture 0’, het 
huiskaliber van Breitling, wat zorgt voor een gangreserve 
van ongeveer 70 uur. Het bandje uit bruin leder is eveneens 
geïnspireerd op Bentley en heeft een gesp- of een vouwslui-
ting (standaard voor de roestvrijstalen versie).

Toen de eerste Superocean-modellen op de markt kwamen 
in 1957 groeiden ze al snel uit tot één van de belangrijkste 
spelers binnen de duikhorloges. Deze modellen wisten zich 
te onderscheiden dankzij hun performance, kwaliteit en 
typische Breitling-stijl. Vandaag blijft dit nog steeds één van 
de meest geliefde collecties. De nieuwe Superocean werd 
ontworpen om te beantwoorden aan de vereisten van de 
meest extreme watersporten. De modellen uit de collectie 
van 2019 geven de liefde van het merk weer voor de diepe 
waters en zijn dan ook op maat van elke man of vrouw met 
een actieve levensstijl. Het zuivere, sportieve design van 
de Superocean kleedt elke pols in de meest uiteenlopende 
omstandigheden.

Nieuwe Superocean 
42 witte wijzerplaat 
en blauwe rubberen 
band Diver Pro.

NiEuWE 
bREiTliNG 

supEROcEAN
het avontuur 
gaat verder
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Met zijn volledig nieuwe interpretatie van Made 
in France horloges doet het zelfstandige label 

March LA.B nu zijn intrede bij de groten. Zo werd 
er onlangs een model van het merk gespot aan de 
pols van President Macron. Klassieke modellen 
met een hedendaagse twist: dat is het credo.

        Door Raoul Buyle

De horloges van LA.B - voor Los Angeles-Biarritz 
- verbinden twee iconische steden, beide tot 
mythisch verheven door surfers over de hele 
wereld. Het verhaal van dit moderne horloge-

avontuur stond initieel dan ook helemaal in het teken van 
surfen. In 2008 kozen de gereputeerde designer Jérôme 
Mage uit LA en Alain Marhic, een manager bij Quicksilver 
met Biarritz als uitvalsbasis - allebei fervente surf- en 
horlogeliefhebbers - er namelijk voor een eigen horlogelijn 
uit te brengen. Investeerder Joseph Chatel kwam er als 
derde bij, ‘maar ook niet te veel’, om hen structureel te 
ondersteunen. March LA.B werd geboren in 2009. Een 
collectie horloges die elegant blijven zonder ‘in your face’ 
te zijn, op maat van de dynamische, chique man met uit-
eenlopende smaken - een ‘neo-gentleman’ van de 21ste 
eeuw met de allure van een Alain Delon, James Hunt of 
Steve McQueen.

De horloges van March LA.B worden vervaardigd in Frank-
rijk, in Besançon, en mikken op een premium positione-
ring met mooie mechanismen zoals de Miyota 9015 voor 
de automatische modellen (de ‘eeuwige’ motor wordt 
door specialisten beschouwd als de meest precieze en 
betrouwbare op de markt) en bandjes uit het meest 
nobele leder. Verder dient het ook gezegd dat het merk 
er steeds op let luxe te brengen tegen een erg betaalbare 
prijs (rond de duizend euro) zoals het DNA van March 
LA.B voorschrijft.

Opmerkelijke eenvoud
‘Het avontuur van March LA.B is trans-Atlantisch’, vertelt 
Alain Marhic, CEO van het merk, ‘hoewel onze positionering 
resoluut Made in France is. Het basisidee: de elegantie van 
eenvoud en de samensmelting van het historisch erfgoed 
van Biarritz en de moderniteit van LA om een transversale 
creatieve tijdmeter te creëren. Als codes vinden we retro-
moderne seventies inspiratie, veel groen, de kroon op 4 
uur, het blazoen gegraveerd op de wijzerplaat en streepjes 
in plaats van cijfers. Onze horloges worden vandaag in een 
twintigtal landen verkocht (NVDR-waarvan in België bij B&D 
in Elsene, Bosmans in Aalst en op www.march-lab.com). 
We hebben ook twee eigen winkels in Parijs, in Palais-Royal 
en in de Rue Charlot (waar ik soms zelf klanten ontvang 
want ons kantoor is er net boven). We hebben ook net een 
nieuwe winkel geopend in Londen op Lexington Street. 
Onze winkels zijn zeker een bezoekje waard want ze stralen 
volledig de stijl uit van onze collecties. Voor elk van hen heb 
ik veel aandacht besteed aan de decoratie, een mengeling 
van traditie, moderniteit en vintage design dat ik hier en 
daar heb gevonden.’

mARcH lA.b
so frenchy, so chic

March LA.B AM 69 Automatic 
Electric Steel, lederen 
armband ... de keuze van 
Emmanuel Macron. 

MARCH LA.B AM3 ‘50th Anniversary’ viert 
het 50-jarig bestaan van de legendarische 

Shelby Cobra-wagen. Limited edition. 
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AM-lijn
Het eerste model binnen de 
belangrijkste AM-lijn van 
March LA.B is de nummer 1. 
Het eenvoudige, discrete, ele-
gante, ronduit chique model 
combineert een heden-
daagse touch met inspiratie 
uit de sixties. Op dit succes 
volgden de AM1 Slim, AM2, 
AM3, enz. De AM3 Chrono-
graaf 41 mm was het eerste 
model uitgerust met een 
Quartz Suisse chronograafka-

Jérôme Mage en Alain Marhic, 
oprichters van March LA.B.

Boetiek in Palais-
Royal, in Parijs.

liber. Vervolgens werd de AM69 gelanceerd, 
een pure, klassevolle ‘onmisbare klassie-

ker’, een ware allegorie op de estheti-
sche visie van de designers … die ook 
een klant van formaat wist te verlei-
den: Emmanuel Macron. Dat de Franse 
president een voorliefde voor horlo-
ges heeft, wisten we al. Nu hij zichzelf 
verwende met een March LA.B AM69 

Electric Steel van 495 euro mag ook 
zijn voorkeur voor benaderbare, 
trendy ‘Made in France’ horloges  
duidelijk zijn. Een ander mooi suc-
ces is de Belza, met zijn lijnen ▼

Bestseller van March LA.B: de AM2 Graal 
armband in geperforeerde zwarte buffel.



die vrij geïnspireerd zijn op de villa’s 
in Biarritz en de surfcultuur – het eer-
ste mechanische surfhorloge ooit op de 
markt. De vastgeschroefde kroon, silico-
nen armband en dichtheid tot op 200m 
maken van de Belza het ideale model voor 
wie zijn leven doorbrengt in het water. In 2015 
werd de eerste vrouwencollectie gelanceerd 
die vernoemd werd naar de twee galerijen van 
de Jardins du Palais Royal waar het merk een win-
kel heeft: Valois en Montpensier. Dit jaar presen-

De nieuwe elegante en klassevolle 
March LA.B Mansart Magnum 
Automatic, lederen armband.

teerde March LA.B op Baselworld ook 
een nieuw model, de Mansart. Het acht-

hoekige automatische horloge van 34 
mm op 39 mm (een quartzversie is in 
de maak), dat de naam draagt van een 

beroemde architect, heeft een design 
dat tegelijk doet denken aan het hotel 

Château Marmont in LA en de Place Vendôme 
in Parijs. Resultaat: een retro-modern horloge 
met een armband uit hagedis. Chic en niet zo 
duur (vanaf 1.195 euro).

March LA.B Belza Graal 
40mm, siliconen armband.
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THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
#MOONWATCH
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