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W
inston Churchill omschreef golf als een ‘heerlijke wandeling 

die verbrod wordt door een klein wit balletje’. Helemaal 

verkeerd zat hij niet, want golf blijft inderdaad een aparte 

sport en voor velen een onuitputtelijke bron van frustratie. 

Want hoe vaak hebben amateurspelers niet de neiging om hun stokken naar 

de zolderverdieping te verbannen? Nochtans volstaat één mooie slag, één 

leuke drive die als een raket vertrekt, één onwaarschijnlijke putt die recht in 

de hole duikt om de calvarietocht om te toveren tot een leuke beleving.

In werkelijkheid is golf dan ook veel meer dan een sport. Deze verslaving voor 

de ene, working tool voor de andere, fascineert door zijn eclectisme. Je kan 

de sport in je eentje beoefenen of samen, in de zomer en in de winter, op elke 

leeftijd, als een echt competitiebeest of just for fun. Bovendien nodigt golf 

ook uit om te reizen en elk van ons weet hoezeer een golftrip – dicht bij of ver 

weg – deel uitmaakt van de klassieke gebruiken in deze sport.

De bezieling van deze opwindende en tegelijk ontnuchterende sport stroomt 

nu al bijna 20 jaar door de aderen en door de pagina’s van Members Only. 

Het is zo’n beetje onze rode draad. Niet alleen omdat golf een heerlijke en 

passionerende sport is, maar ook omdat zij – naast de greens – heerlijke 

waarden uitdraagt, zoals respect, traditie, bescheidenheid… En natuurlijk 

omdat de swing- en de levenskunst het heel goed met elkaar kunnen vinden.

Want ja: Members Only heeft sinds zijn geboorte de swing in het bloed, al 

benadert het golf wel op zijn eigen manier. Alsof de 19e hole, waar iedereen 

de wereld verbetert, zijn favoriet is. De rubrieken in dit blad bevestigen 

die grote liefde voor het leven. Mooie verhalen, magische bestemmingen, 

unieke plekken. Dat alles gestuwd door nieuwsgierigheid en de drang om 

weg te dromen. Een mooie auto, een opwindend parfum, een luxehorloge: 

we verwennen er ons mee en genieten ervan. Omdat tijd de ultieme luxe is. 

En die spijtig genoeg te snel voorbij holt.
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PORsChe
stelt

tAYCAN 
voor

Begin september stelde Porsche zijn eerste vol-
ledig elektrische sportwagen voor. Dat gebeur-
de met een spectaculaire wereldpremière die 
tegelijk in Noord-Amerika, China en Europa 

werd gehouden. ‘De Taycan verbindt ons erfgoed met 
de toekomst. Het is een nieuw hoofdstuk in het succes-
verhaal van ons merk dat al meer dan 70 jaar lang de 
wereld fascineert en enthousiasmeert’, aldus Oliver Blume, 
bestuursvoorzitter van Porsche AG, die de wereldprimeur 
in Berlijn mocht leiden. ‘Deze dag is het begin van een 
nieuw tijdperk.’ Er zijn al 700 auto’s gereserveerd voor de 
Belgische markt en D’Ieteren mikt op 1000 inschrijvingen 
voor het jaar 2020. ■

Door Philippe Janssens

een oer echte 
Porsche!

10

e x c l u s i e f
HERfST 2019

10



CADDIe:
een twee-eenheid

Caddies leven in de schaduw en houden zich ver uit het licht van de 
schijnwerpers. Zij dragen de tas van de golfer, dat is zeker, maar hun rol is 
nog zoveel belangrijker. We gaan dieper in op dit unieke beroep waarbij 
elke stap geleid wordt door passie. 

Door Miguel Tasso

In de ogen van het grote 
publiek, dat amper vertrouwd 
is met de gebruiken binnen 
de golfsport, heeft de caddie 

maar één opdracht: de tas van de 
golfer dragen. Als was hij een die-
naar. In werkelijkheid is zijn rol veel 
belangrijker en dat zeker op de 
proftour. Daar is hij de echte team-
genoot van de kampioen waarmee 
hij een twee-eenheid vormt. Bijna 
zoals de copiloot in een autorally. 
Voor het toernooi analyseert hij het parcours, bestudeert 
hij de positie van de vlaggen, berekent hij de afstanden 
voor de drives en analyseert hij de putlijnen. Tijdens de 
competitie adviseert hij bij de keuze van de clubs en de 
spelstrategie. Hij moedigt aan, stelt gerust, stimuleert het 
zelfvertrouwen. Hij is dus om beurten coach, technicus en 

psycholoog. Bijna een engelbewaarder! Natuurlijk is het 
de speler die, in fine, de eindbeslissing neemt, maar een 
goede caddie speelt daar vaak een bepalende rol in. Hij is 
dan ook veel meer dan een doordeweekse kruier.

Een erfenis van Mary Stuart
Als we de legende mogen geloven, werd het concept van 
de caddie – komt van ‘cadet’: de jongste zoon in de Britse 
aristocratische families – uitgevonden door Mary Stuart. De 
Schotse koningin lijfde haar jonge rekruten zowel in voor 
militaire legeropdrachten als om haar clubs te dragen wan-
neer zij ging golfen. Toch dient dit verhaal met een korreltje 
zout genomen, niet in het minst omdat de geboortedatum 
van golf niet exact is te bepalen.
Wel zeker is dat de eerste Schotse clubs bij het begin van 
de 19e eeuw over caddies beschikten. Schrijver Horace 
Hutchinson verwijst er zelfs naar in één van zijn boeken. 
Daarin stelt hij dat zij zich voedden met twee passies: ‘Golf 
and whisky!’
Tot in de jaren 70 waren caddies alomtegenwoordig in de 
meeste club. Er waren toen inderdaad nog geen trolley’s 
en elektrische buggy’s, en derhalve was het gebruikelijk dat 
amateurspelers zich lieten begeleiden door een caddie. Die 
droeg niet alleen de golftas, maar gaf op de baan ook advies 
bij de clubkeuzes en bij het lezen van de puttinglijn op de 
green. De meeste van deze caddies waren ‘juniors’, die op 
die manier en dankzij het royale drinkgeld een centje bijver-
dienden. Maar er waren ook fulltime caddies, echte ‘werkne-
mers’ bij de clubs en heel vaak ook zelf prima golfers. Hun ▼

In het begin droegen 
de spelers en de 
caddies een das. 
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expertise was onbetaalbaar. In de USA kon je het beroep 
zelfs aanleren in ‘opleidingsscholen’. Dergelijk getuigschrift 
stond gelijk met een bewijs van goed gedrag en zeden.
In België is deze ‘job’ bijna volledig uitgestorven, tenzij een 
clublid daar anders om vraagt. De Ravenstein en de Royal 
Zoute waren de laatste bastions van dit unieke beroep dat 
niet kon optornen tegen de vooruitgang van de technologie. 
Dankzij de moderne telemeters hebben zelfs de amateur-
golfers geen caddie meer nodig die de afstanden voor hen 
uitrekent. De GPS levert alle antwoorden.

Het voorbeeld van 
Severiano Ballesteros
Heel wat grote kampioenen zijn begonnen als caddie. De 
bekendste hiervan is zonder twijfel Severiano Ballesteros. De 
Spaanse superkampioen stamde uit een bescheiden familie 
waar alles rond golf draaide. In Pedrena, vlakbij Santander, 
droeg hij de golftassen van de clubleden om enkele peseta’s 
te verdienen. Op het einde van zijn werkdag ging 
hij dan zelf oefenen op … het 
strand. Hij deed dat met een 
oude en roestige ijzer 3 die hij 
van zijn broer Baldomero had 
gekregen.
Omdat Ballesteros voor de 
swing geboren was – net zoals 
Mozart voor de muziek – werd 
zijn talent al snel opgemerkt 
door de clubleden. Daarna ging 
het snel. Hij was 10 jaar oud 
toen hij zijn eerste toernooi won 
en op zijn 13e speelde hij een 
ronde in 63 slagen (9 onder par). 
De super-getalenteerde Seve liet 
er geen twijfel over bestaan dat 
Pedrena een echt fenomeen in 
zijn rangen telde.
Omdat hij lange tijd de vaste team-
genoot van Tiger Woods was, is de 
Nieuw-Zeelander Steve Williams wellicht de bekendste cad-
die in de geschiedenis. Dankzij de inkomsten van Tiger was 
hij in 2000 zelfs de bestbetaalde sportman in zijn land! 
Steve Williams, die tegenwoordig voor de Australiër Jason 
Day werkt, had alle kwaliteiten om de nummer 1 van de 
wereld te assisteren: kennis van het spel, een sterke per-
soonlijkheid, veel ervaring. Wat hem niet belette om ooit 
zelf met het allergrootste debacle te flirten dat je als caddie 
kan hebben!
flash-back. Tijdens de 3e ronde van de US Open 2000 op 
Pebble Beach staat Tiger Woods op de tee van hole 18. Tiger 
is iets minder geconcentreerd en katapulteert zijn drive 
op links in het water van de Stille Oceaan. Bal kwijt. Geen 
drama, want hij heeft een comfortabele voorsprong op de 
rest van het deelnemersveld. Tiger vraagt zijn caddie om 
een nieuwe bal. Die duikt in de golftas en stelt met verbijs-
tering vast dat daar maar één golfbal meer in zit! Hij geeft 

die aan Woods, maar zegt er niet bij dat het de laatste is. 
Het enige wat hij fluistert, is: ‘Misschien is het verstandiger 
om een ijzer te spelen?’ Maar Tiger luistert niet en slaat 
opnieuw een drive. Dit keer landt de bal in het midden van 
de fairway. Wat een geluk! Want als ook bal 2 verloren zou 
zijn gegaan, was het drama niet te overzien!
‘De avond voordien had Tiger enkele ballen uit zijn golftas 
genomen om wat te putten in zijn hotelkamer. ’s Morgens 
had ik niet gecontroleerd of die ballen weer terug in de tas 
zaten. Toen ik op de tee van de 18 vaststelde dat we er maar 
één meer hadden, deed ik bijna in mijn broek. Ik heb hem de 
waarheid trouwens pas enkele jaren later verteld…’, beken-
de Williams, die op die bewuste dag flirtte met zijn C4.
Caddie is natuurlijk niet per definitie een beroep voor man-
nen. Daar is de Zweedse fanny Sunesson wel het mooiste 

voorbeeld van. Deze professionele caddie droeg de tas van 
heel wat grote kampioenen, zoals de Engelsman Nick faldo. 
Deze tandem stapelde tussen 1990 en 1999 de titels op. 
Vandaag is fanny – die een echte ster is in Groot-Brittannië 
– enkel nog occasioneel op de fairways te vinden. Tijdens 
de laatste Masters op de Augusta National liep ze mee met 
haar landgenoot Henrik Stenson. Behalve haar golfkennis 
voegt ze aan haar servicepakket ook de beroemde vrou-
welijke intuïtie toe: hyperbelangrijk op het moment van de 
waarheid.

Vrienden ondereen
Over het algemeen is de relatie tussen een profspeler en 
zijn caddie louter professioneel. De eerste logeert in een 
paleishotel, de tweede in een B&B. Maar in sommige geval-

len ontstaan er ook unieke vriendschappen. Zoals bijvoor-
beeld tussen Nicolas Colsaerts en de Australiër Brian Nils-
son, die al 10 jaar lang trouw zijn golftas draagt. Idem dito 
bij Jordan Spieth en Michael Greller. Nochtans liet niets 
veronderstellen dat deze laatste zijn weg zou maken in de 
jungle van de proftour. Voor Greller, een leraar wiskunde in 
een school in Washington, wenkte inderdaad een carrière 
in het onderwijs. Tot hij op zekere dag, in 2011, de weg 
kruiste van Jordan Spieth, toen nog een jonge belofte in het 
Amerikaanse golf. ‘Ik ben gek van golf en dus droeg ik, voor 
de fun, bij momenten de golftas van spelers in amateur-
competities. Daarna stelde Jordan mij voor om hem ook in 
toernooien te helpen. Het begin was niet echt een succes. 
Op de eerste tee was ik zo nerveus dat ik hem de afstanden 
van hole 1 gaf, terwijl we op de 10 stonden…’ ▼

De magische sfeer van de Masters 
in Augusta met de caddies in hun 

traditionele witte outfit.
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Door de toernooien heen is tussen beiden een natuurlijke 
band gegroeid. Bij zoverre dat Michael de school de rug 
toekeerde om zich helemaal aan zijn nieuwe job te wijden. 
Beiden zijn intussen gezworen vrienden. Toen Greller in 
2013 in het huwelijk trad, gaf Spieth zelfs forfait voor een 
van de belangrijkste toernooien van het seizoen. Hij wou dat 
huwelijksfeest absoluut niet missen!
Het geval van Lee Westwood is nog anders. De Engelsman 
laat zich tegenwoordig vaak begeleiden door zijn vriendin 
Helen Storey. Zij is zeer professioneel en lijkt hem zelfs 
geluk te brengen. Zo won Westwood vorig jaar de NedBank 
Challenge in Zuid-Afrika met Helen aan zijn zijde. 

De 10%-regel
Het profiel van de caddie is met de jaren en door de genera-
ties heen enorm geëvolueerd. Op het hoogste niveau (PGA 
Tour & European Tour) zijn de caddies nu echte professio-
nals die door hun ‘baas’ worden betaald.
Op de Europese Tour bedraagt de klassieke, forfaitaire 
vergoeding 1200 euro per toernooi. Met dat geld moeten 
de caddies hun reis, logies en maaltijden betalen. Parallel 
ontvangen zij een premie van 10% van het prijzengeld dat 
door de speler wordt gewonnen. Als dat een vette prijs is, 
kan de vergoeding dus mooi oplopen. Mooi voorbeeld is de 
Italiaan francesco Molinari. Die verdiende vorig jaar ruim 
6 miljoen euro op de Europese Tour. Voor zijn caddie bete-
kende dat dus een luttele 600.000 euro. Maar die medaille 
heeft natuurlijk ook een keerzijde. Als de speler de cut niet 
haalt, kan de hele week een operatie met verlies zijn.
In Europa zijn de meeste professionele caddies voormalige 
Britse topspelers die er niet in geslaagd zijn om de carrière 
uit te bouwen die ze in gedachten hadden. Liever dan uit de 
golfwereld te stappen, waarmee ze helemaal zijn verankerd, 
kozen ze voor deze job met veel reisverplichtingen, geen 

enkele werkzekerheid en zonder een klassiek familieleven. 
Zij kunnen van de ene week op de andere aan de deur wor-
den gezet zonder enige vorm van proces en zonder scha-
deloosstelling. Maar zij zijn gelukkig en vullen hun passie 
op hun manier in. Om hun onkosten te beperken, reizen ze 
vaak samen naar alle hoeken in Europa, overnachten ze in 
gastenkamers en volstaat een broodje als diner. Hun rug is 
vaak helemaal stuk – de golftas van een profspeler weegt 
makkelijk 20 kg – maar ze zouden hun job voor geen geld 
willen inruilen.

St. Andrews: of course
Terwijl in ons land het beroep van caddie verdwenen is uit 
de clubs, is dat nog altijd niet het geval in het buitenland. 
Op de Old Course van St. Andrews zijn de caddies nog altijd 
hot. Gastspelers huren ze trouwens beter in, want de baan 
laat zich moeilijk ontcijferen, vooral wanneer de wind van 
de partij is.
Ook in de meeste andere Schotse topclubs – zoals Turn-
berry, Muirfield, Carnoustie en Troon – staat de caddie altijd 
ter beschikking van de klant. Dat is ook zo in het Spaanse 
Valderrama en in tal van Amerikaanse clubs die zweren bij 
de traditie. Zij die het geluk hebben om op de Augusta Nati-
onal te worden uitgenodigd, hebben er trouwens alle belang 
bij om een beroep te doen op een caddie (altijd in een wit 
uniform) om de uitdaging aan te gaan. 
Er zijn nog meer landen waar de caddies de opmars van 
de elektrische en andere buggy’s goed hebben weerstaan. 
Zoals in heel wat clubs in Marokko, waar caddies vaak nog 
‘verplicht’ zijn. Het maakt deel uit van de lokale traditie en 
het helpt de jonge clubspelers aan wat zakgeld.
Ook in Thailand zijn caddies vaste prik. Om het nuttige aan het 
aangename te paren, voeren de vrouwelijke caddies er hun 
taak uit vanuit… een buggy. En daarmee is de cirkel rond.

Tiger Woods met zijn 
caddie Joe LaCava.

Vader en Nicolas Colsaerts op 
de Kings of Golf in Knokke.

Henrik Stenson met de 
bekende Fanny Sunesson.

Brooks Koepka en zijn 
caddie houden er de sfeer in.
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fIAt:10 modellen voor 120 jaar
Op 11 juli 1899 werd de eerste steen gelegd van wat zou uitgroeien tot 
een groot industrieel imperium. Die dag ondertekenden een aantal 
zakenlui en ondernemers, die door de beroemde Giovanni Agnelli 
waren samengebracht, in Turijn de oprichtingsakte 
van de naamloze vennootschap Fabbrica Italiana 
Automobili Torino. Kortweg: FIAT.

Door Stéphane Lémeret

Agnelli was geen technicus en ook geen 
rijk man. Als visionair begreep hij daar-
entegen wel dat de auto-industrie 
voor het jonge Italië – dat 38 jaar 

eerder was ontstaan – ideaal was om de indus-
triële achterstand op frankrijk en Duitsland in te 
lopen. Beter nog: hij kon er zijn aandeelhouders van 
overtuigen dat zij niet op luxe moesten inzetten, maar 
op populaire en betaalbare modellen. Dat was het begin. 
En dan is het nu tijd om in te zoomen op de 10 modellen 
die er uitspringen. 

De 3½ HP
De allereerste fiat volgt in de slipstream van de oprichting. 
De 3½ HP – een getal dat, zoals dit vroeger gebruikelijk 
was, simpelweg overeenstemt met de kracht van de auto 
– was inderdaad ontworpen door een bedrijf dat al bestond 
vòòr fiat, maar waarvan Agnelli de rechten en de plan-
nen had gekocht. Het eerste jaar werden er 8 exemplaren 
van verkocht, dan 16 meer in 1900. De pittige motor van 
679cm3 was goed voor een duizelingwekkende topsnelheid 
van 35 km/h en verbruikte zo’n 8l/100km.

De 12 HP
De 12 HP werd uitgebracht in 1901 en was een voltref-
fer. Het succes was zelfs zo groot dat het de Italiaanse 
grenzen oversteeg. Daardoor was de 12 HP de eerste fiat 
die officieel ook buiten Italië werd verkocht en dat via een 
invoerder. De start van een succesverhaal…

De Tipo 1
In 1910 kiest fiat voor een grondige vernieuwing van zijn 
gamma en introduceert een nieuwe beschermde benaming 
die ook vandaag nog altijd vertrouwd in de oren klinkt: 
Tipo. Omdat fiat voor het eerst uniforme bouwelementen 
gebruikt, kan het de prijs van de auto drastisch drukken 
en wordt die ook betrouwbaarder. De Tipo is sterker en 
goedkoper dan zijn concurrenten en krijgt er al snel enkele 
versies bij: van Tipo 1 tot Tipo 6. De Italiaanse constructeur 
verkoopt ze als zoete broodjes. Tot 1921 worden meer dan 
6000 exemplaren van de Tipo gebouwd.

De S76 Record
Zoals alle autopioniers vergroot zijn fiat zijn uitstraling 
door in te zetten op wat in die tijd de belangrijkste recla-
memaker is: competitie. De modellen van het merk boeken 
behoorlijk wat successen in de racewereld van weleer, 
maar fiat loopt toch het meest in de kijker met een auto die 
bedoeld is om alle snelheidsrecords te verpulveren: de S76 
Record. Hij is uitgerust met een motor van… 28 liter en hij 
laat 290 pk los! Ter vergelijking: de eerder genoemde Tipo 
1 was goed voor 15 pk. De S76, bijgenaamd ‘Het Beest van 
Turijn’, bereikte in 1911 een topsnelheid van 290 km/h!

Giovanni Agnelli.

Fiat Tipo 1; 1910.

▼

Fiat S76, « La Bête de Turin ».

Fiat 12 HP; 1901.

Fiat 3½ HP.
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De 508 Balilla
De Balilla, die in 1932 op de markt kwam, was een van de 
modernste auto’s van zijn tijd en de gangmaker voor wat 
een grote specialiteit van fiat zou worden: de verkoop van 
productielicenties aan andere constructeurs. Zo werden 
onder verschillende namen meer dan 200.000 exemplaren 
van de 508 gebouwd: fiat-NSU (Duitsland), fiat-Simca 
(frankrijk), fiat-Polski (Polen) en fiat-Hispania (Spanje). De 
Balilla is trouwens een ‘beroemde’ auto. Bekijk die vormen. 
U ziet het niet? Wel: denk dan aan een geel model, met een 
geruite streep… Wel ja: het is wel degelijk dit model dat 
franquin inspireerde voor de auto van Guust flater! 

De 500
Nadat het in 1936 met de 500 Topolino – toen de kleinste 
auto ter wereld – een voorloper was van een zuinig model, 
stapt fiat de legende binnen met een andere zuinige mini-
auto die in 1957 op de markt komt: de 500. Hij wordt bijna 
20 jaar lang gebouwd en er worden 4,25 miljoen exempla-
ren van geproduceerd. Dat maakt van de 500 zonder enige 
twijfel de bekendste fiat op deze aardbol. Zeg gerust: dé 
fiat bij uitstek. Net zoals de 2CV, de Mini en de Kever is de 
500 een populair icoon, een van de meest favoriete auto’s 
bij het publiek. Hij is niet alleen het symbool van een merk, 
maar van een heel land. Het model ligt zo besloten in onze 
collectief geheugen dat toen fiat in 2007 en 50 jaar na 
de geboorte van het origineel een moderne erfgenaam 

uitbracht het succes meteen op 
de afspraak was. De magie van de 
500 is eeuwig. 

De 124
In 1966 wordt de 124 geboren en 
hij wordt het meest rendabele 
model in de geschiedenis van 
het merk. Want de 124, toen 
het archetype van de moderne 
en sportieve gezinsauto, is niet 
enkel een succes – commer-
cieel en bij de critici – omdat 

hij mee is met zijn tijd. Ook zijn 
technische scores zijn zo goed dat heel wat ‘exotische’ 

constructeurs in de rij staan voor de productielicenties. 
Spanje, Turkije, Marokko, Bulgarije, Zuid-Korea, India… 
Daardoor komt de fiat 124 in allerlei afgeleiden op de 
markt. De bekendste blijft degene die door Lada – in een 
originele of ‘gemoderniseerde’ vorm en tot het begin van 
de jaren 2000 – op de markt werd gebracht. In totaal was 
het 124-concept goed voor zo’n 18 miljoen exemplaren!

De 127
De in 1971 uitgebrachte 127 zorgde voor een kleine revo-
lutie, want hij was de voorloper van de moderne stadsauto 
met een achterklep. Hij is compact edoch zeer ruim. Hij 
is pittig edoch zuinig. Hij heeft een excellente weglegging 
en uitstekende remmen. En: hij is niet duur. Daardoor is 
hij een grote concurrent van de populaire franse Renault 
6, die pas een jaar later op de markt komt. De fiat 127, 
die in 1970 tot Auto van het Jaar werd verkozen, wordt tot 
1987 gebouwd. Er rollen meer dan 5 miljoen exemplaren 
van de band.

Fiat 500; 1963.

Fiat 508 Balilla; 1932.

Fiat 124; 1966.

▼

Fiat 127; 1971.
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De Panda
De beroemde fiat Panda maakt zijn intrede in 1980 en 
illustreert waar fiat in excelleert: compacte, goedkope, 
zuinige, robuuste auto’s. De nochtans rudimentaire Panda, 
die door Giugiaro is getekend, wordt meteen erkend als 
een van de best ontworpen auto’s van zijn tijd. Ook van-
daag nog geldt zijn design en zijn concept als een school-
voorbeeld. Tegelijk wordt Panda de naam met de langste 
levensduur in de catalogus van fiat, want hij prijkt er al 
bijna 40 jaar in. Op de teller staan momenteel meer dan 
10 miljoen geproduceerde exemplaren en daarmee is de 
reeks niet ten einde. De derde generatie van de Panda is 
momenteel de meest verkochte stadsauto in Europa en 
alles laat veronderstellen dat de vierde generatie elek-
trisch wordt. Niet slecht voor een model dat zich beweegt 
in de schaduw van de 500…

De Multipla
Aaaaah, de Multipla… Als de Panda een schoolvoorbeeld 
is, dan is de Multipla dit ook, zij het om andere redenen. 
Simpelweg: je houdt ervan of je haat hem. Als je hem haat, 
komt dat ongetwijfeld door zijn design dat op z’n minst voer 
is voor een polemiek. Tegelijk betekent het dat je nooit 
verder hebt gekeken dan dit fysieke aspect en dus nooit 
de moeite hebt genomen om te kijken welke auto er achter 
dit lelijke eendje schuilgaat. Want net zoals de Panda is de 
Multipla een resoluut geniaal concept. Hij wordt geboren in 

1998 – wanneer de monovolumes hun hoog-
dagen beleven – en is dan zonder meer het 
beste in zijn domein. Om te beginnen is de 
basisversie goed voor 6 zitplaatsen en voor 
een gigantische koffer, terwijl de concurren-
tie zich dubbel plooit om 7 zitplaatsen aan te 
bieden zonder iets van de achterste ruimte 
in te leveren. Verder is de verdeling van de 
zitjes – drie voor, drie achter – een model van 
gezinscomfort. Kinderen zitten nu eenmaal 
graag tussen mama en papa en dat alles in 
een kleurrijke cockpit met een opgewekt 
design. Verder is de Multipla inderdaad ook 
een beetje breder dan zijn concurrenten en 
omdat de fiatingenieurs hun werk goed heb-

ben gedaan, beschikt hij ook over een uitmun-
tende wegligging. Stabiel en precies, zonder stampen in de 
bochten, wat maar weinig monovolumes in die tijd kunnen 
voorleggen. Kortom: dit is een auto die vaders kunnen kie-
zen zonder in te leveren op hun rijplezier.
Niettemin is de fiat Multipla een gênant fiasco, want in 12 jaar 
tijd werden minder dan 345.000 exemplaren geproduceerd. 
Weet u wat dit betekent? Met de beluga-look van de eerste 
versies is de fiat Multipla een collector in wording!

Fiat Panda; 1980.

Fiat Multipla; 1998.

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
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Het prestigieuze Zwitserse horlogemerk Rolex heeft de swing in het bloed. 
Het sponsort al meer dan 50 jaar de grootste toernooien en de grootste 
kampioenen en het geeft op alle continenten de juiste tee-time aan.

Door Miguel Tasso

Rolex en golf: het is een lang en mooi liefdes-
verhaal. Dit startte in 1967, want toen zette 
de prestigieuze Zwitserse horlogemaker zijn 
eerste stap in de wereld van de swing door van 

Arnold Palmer zijn eerste ‘ambassadeur van de greens’ 
te maken. Een visionaire keuze, want de Amerikaanse 
kampioen – de eerste echte wereldster van de golfsport – 
stond voor talent en prestaties. Sinds die dag is de band 
tussen Rolex en golf alleen maar sterker geworden en 
gestoeld op gemeenschappelijke waarden. Zoals iedereen 
weet, zweert golf – de sport van de gentleman – bij mooie 
symbolen: respect voor de regels en de tegenstander, 
wilskracht, bescheidenheid, fair play. En natuurlijk ook bij 
de juiste tijd en de juiste timing. Tee-timing…

Focus op de greens
Vandaag is Rolex present in heel wat grote golfcompetities, 
maar het doet dat op een weloverwogen discrete manier. 
Het merk houdt namelijk niet van onnodig voyeurisme. 
Alles ligt in de nuances, in het sublimeren. Mooi voorbeeld 

hiervan is het tennistoernooi in Wimbledon. Hoewel de 
Zwitserse horlogemaker een historische en emblemati-
sche partner is van dit grandslamtoernooi, prijkt zijn naam 
in de All England Club enkel op het scorebord. Maar tege-
lijk kan je er niet naast kijken!
Idem dito tijdens de mythische Masters op Augusta. Het 
toernooi in Georgia zweert trouw aan de gebruiken uit 
een andere tijd. Zo mag er bijvoorbeeld geen enkel recla-
mebord naast de fairways staan. Rolex respecteert die 
filosofie en bouwde door de jaren heen een bijdetijdse 
en tegelijk tijdloze relatie uit met dit uniek toernooi. Want 
meer dan een sponsor – wat een lelijk woord! – wil de 
horlogemaker uit Genève vooral zijn eigen bijdrage leveren 
aan een mooi verhaal. 
Zoveel is duidelijk: in de golfwereld is Rolex een must. 
Het is niet alleen partner van de grootste toernooien voor 
mannen en vrouwen, het sponsort ook de Ryder Cup in 
Europa en de Solheim Cup. Het beroemde horloge, dat 
naast de tee van hole 1 is neergezet, behoort op die manier 
mee tot het decor. Als een evidentie; alsof het klaar 

ROLeX:
al 50 jaar perfect getimed

Arnold Palmer, Jack Nicklaus en 
Gary Player: drie golflegendes.
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staat om het startschot te geven voor topprestaties.  
The (British) Open is al jaren de Major bij uitstek. Dit toer-
nooi is beladen met geschiedenis en traditie. Het is het 
toernooi dat elke kampioen moet winnen om de legende 
in te stappen. Welnu: sinds 1979 is Rolex het ‘officiële hor-
loge’ van de competitie. Het blinkt mee op het grote gele 
scorebord, tussen de namen van de grootste kampioenen. 
Wat een nobele etalage!

Rolex Series
Rolex, dat al 20 jaar partner is van de European Tour, 
schenkt zijn naam ook aan enkele van de grootste toer-
nooien op dit circuit. Zo stonden dit jaar in totaal acht 
Rolex Series – telkens met 7 miljoen dollar prijzengeld 
– geprogrammeerd, met als orgelpunt het beroemde 
DP World Tour Championship dat in november in Dubai  
wordt afgewerkt.
Moeten we er trouwens nog op wijzen dat de Zwitserse 
horlogemaker, die golf op alle niveaus wil promoten, 
ook nog andere toernooien sponsort? Zoals de Belgian 
Knockout op Rinkven die zo belangrijk is voor golf ‘made 
in Belgium’? 
De wereld van de horlogerie en de golfsport hebben heel 
wat gemeen. Zo hebben we het bij de grote kampioenen 
vaak over hun ‘swing als een horloge’ en ‘hun mechanische 

precisie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rolex, de 
onmisbare ‘peter’ van de meeste internationale topcom-
petities en de beste spelers van de wereld, ook de wijzers 
van zijn mooiste modellen laat swingen!

Arnold Palmer & Tiger Woods
Parallel hieraan steunt het merk heel wat ambassadeurs en 
zogeheten ‘Témoignages’. Wijlen Arnold Palmer toonde de 
weg in 1967. Daarna volgden Jack Nicklaus en Gary Player. 
De ‘Big Three’ was zeer belangrijk voor de ontwikkeling van 
de golfsport en het trio werd op die manier ook zeer belang-
rijk voor de naambekendheid van Rolex. Sindsdien volgden 
heel wat legenden hun voorbeeld. Daardoor leest de lijst 
van ‘Témoignages’ bijna als de geschiedenis van de golf-
sport. Enkele namen: Tom Watson, Bernhard Langer, Retief 
Goosen, Davis Love III, Curtis Strange, Luke Donald, Adam 
Scott, Martin Kaymer, Phil Mickelson en Tiger Woods.
Ook de nieuwe lichting laat zich niet pramen. Rickie fow-
ler, Jordan Spieth, Brooks Koepka en Jon Rahm dragen 
het prestigieuze horloge aan de pols. Aan Belgische kant 
werden onze drie musketiers van de greens – Nicolas Col-
saerts, Thomas Pieters en Thomas Detry – eveneens aan-
getrokken als merkambassadeurs.
Bij de dames noteren we dezelfde trend met, op de eerste 
lijn: Lorena Ochoa, Annika Sörenstam, Lydia Ko, Brooke 
Henderson, Anna Nordqvist en Alexis Thompson. Niets 
dan grote namen.
Zoveel is duidelijk: Rolex heeft in de golfwereld een echt 
wereldimperium uitgebouwd waarin het zowel zijn pr ver-
zorgt als zijn imago. Over de jaren heen en tot in de details. 
Sterker: sinds 2003 sponsort het ook de ‘Golf Rules’ die 
worden uitgevaardigd door de Royal & Ancient Golf Club 
of St. Andrews. ▼

De Amerikaan Jordan Spieth: 
een van de meest getalenteerde 
golfers van zijn generatie (hier 
na zijn titel in The Open).

18e tee op St Andrews.
Thomas Pieters.

Nicolas Colsaerts.
Tom Watson. 

Tiger Woods. 
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Pionier van sport
De banden tussen Rolex en de sportwereld zijn bijna een 
eeuw oud. flashback, even de knop terugdraaien. Van bij 
zijn lancering in 1926 haakt het model Oyster in op het 
sociale leven dat volop evolueert. Het is klokvast, water-
dicht en robuust, en is zo voorbestemd om het traditionele 
zakhorloge beetje bij beetje te onttronen.
Hans Wilsdorf, de stichter van Rolex, realiseert in 1927 een 
eerste huzarenstukje door zijn polshorloge met unieke kwa-
liteiten rond de pols te binden van Mercedes Gleitze. Deze 
jonge Engelse stak toen zwemmend het Kanaal over. Daarna 
kocht hij de cover van de Daily Mail om over dat evenement 
te berichten. Hoewel het horloge meer dan tien uur in het 
water vertoefde, werkte het nog altijd. Het was de eerste 
campagne die bekendstaat als een ‘Témoignage’. In de jaren 
30 wordt de opmars van de Oyster gekoppeld aan sportieve 
uitdagingen en aan helden in opkomende disciplines, zoals 
luchtvaart, autosport en alpinisme. In 1933 vliegt Stewart 
Blacker over de Everest. In 1935 rijdt Sir Malcolm Campbell 
met zijn Bluebird voor het eerst sneller dan 300 mijl/uur. In 
1947 is Chuck Yeager de eerste piloot die door de geluids-
muur breekt. In 1953 is de expeditie onder leiding van Sir 
John Hunt, Sir Edmund Hillary en Tensing Norgay de eerste 
die de Everest bedwingt. Al deze helden hebben vanzelfspre-
kend een Oyster aan de pols.  Door zijn unieke marketing en 
sponsoring heeft Rolex een toppositie afgedwongen in de 
professionele sportwereld. Het is aanwezig in vijf disciplines: 
tennis, zeilen, autosport (met name in formule 1), paarden-
sport en golf. Al deze sporten vereisen precisie, uithouding 
en wilskracht. Ja, Rolex drukt zijn stempel wereldwijd.

Jack Nicklaus: een 
van de meest illustere 
ambassadeurs van 
Rolex op de greens.
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MeMbeRs ONLY
GOLf tOUR

exclusiviteit is troef
Met de Members Only Golf Tour, toernooi dat perfect aansluit op het 
imago van zijn magazine, zet Members Only zijn trouwe partners aan 
het swingen. Ook op Château d’Ardenne en Royal Hainaut heersten 
gezelligheid en exclusiviteit.

Door Miguel Tasso

De eerste Members Only Golf Tour kreeg in juni 
een vervolg op Château Royal d’Ardenne en 
Royal Hainaut. Zoals gebruikelijk werden op 
de greens de grote epicurische waarden uitge-

dragen van dit magazine dat focust op traditie en plezier. 
Gepersonaliseerd onthaal met champagne Drappier en 
kaviaar Per Sé, welcome gift pack, een brunch voor de 
innerlijke mens, gemanicuurde golfbanen, een unieke 19e 
hole aangeboden door het bekende Brusselse (Elsene) 
restaurant Le Toucan sur Mer: swing en levenskunst 
gingen weer hand in hand. Tijdens de partij kregen de 
deelnemers zelfs persoonlijk een gazpacho aangeboden 
van het huis Papila.

Dankzij de gulheid van de partners van het evenement 
(Jaguar, ABN Amro Private Banking, Michel Herbelin, Cyber 
Security Management, Segafredo, Ace Ricoh, Saycom, 
Drop’In, Exclusive Destinations, Bettinardi, Louis Widmer, 
Supercolor, Srixon, Kick Up en Ooh Clean) was ook de prij-
zentafel zeer uitbundig. En daarna was het natuurlijk tijd 
om ‘de wereld te verbeteren’ tijdens de degustatie van de 
oesters van Le Toucan en de magnums rosé UP Ultimate 
van Bristol food & Wine. Een beeld dat helemaal aansloot 
bij het exclusieve en gezellige karakter van dit toernooi dat 
networking stimuleert in een prachtig kader. Akkoord: er 
wordt verbeten op birdies gejaagd, maar wel binnen een 
concept dat het voor de partners mogelijk maakt om ▼
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zakenrelaties uit te nodigen. Want golf creëert oneindig veel 
mogelijkheden… Members Only, dat sinds zijn oprichting in 
2001 aanwezig is in alle clubhouses in België en het Groother-
togdom Luxemburg, heeft altijd golf als focus gehad. Met dit 
kwaliteitstoernooi op mensenmaat wordt het verwachtingspa-
troon verder ingevuld. Het volledige team is trouwens al volop 
bezig met de voorbereiding van de editie 2020.

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





info@proshoplempereur.be
www.proshoplempereur.be





Visez l'excellence
et faites-nous confiance !

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

spécialisé en custom golf club fitting.

Untitled-3   1 3/20/19   4:12:28 PM
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PeP’ss GOLf CUP
Afterworks op de greens

Een toernooi dat mee is met z’n tijd en jong kaderpersoneel de kans biedt 
om na het werk de clubs boven te halen: ziedaar het geheim achter het 
succes van de Pep’ss Golf Cup.

Door Miguel Tasso

Never change a winning formula. De Pep’ss 
Golf Club, die in 2016 werd opgericht, surft 
nog altijd op dezelfde winnende golf. Zo 
namen dit jaar 24 teams van 8 spelers deel 

aan de editie 2019 van dit toernooi ‘new generation’. Zij 
kwamen in mei en juni in actie tijdens de verschillende 
competities op Sept fontaines en de Royal Waterloo.
Het concept spreekt steeds meer aan. ‘Wij vertrokken van-
uit een simpele vaststelling: jong kaderpersoneel heeft een 
steeds drukkere agenda en daardoor steeds minder tijd 
voor golf. Daarom werkten we een afterworktoernooi op 
maat uit, met 25 tot 40-jarigen als doelgroep’, aldus fran-
çois Verheyen. Hij organiseert het event samen met Thibault 
De Saedeleer, zijn partner binnen het bedrijf Kick Up.
Het programma werkt: de 9 holes ‘shotgun’ in matchplay 
op woensdag om 19 uur wordt gevolgd door een tapas-
avond met dj. Eenheid van plaats, tijd en actie. En moge 
de beste winnen!

Bij het opmaken van de einduitslag kwam het team ‘Tigrous 
des Bois’ van Daphné Maisin en Alexandre De Saedeleer 
voor het tweede opeenvolgende jaar als winnaar uit  
de competitie.
De filosofie van de Pep’ss Golf Cup is helemaal mee met 
de tijd. Want golf is tijdrovend, vooral voor jonge mensen. 
Vandaar dat zij vaak de neiging hebben om hun sport op te 
geven zodra zij in het actieve leven stappen. Voor de nieu-
we generatie betekenen deze ‘afterworks’ een uitstekend 
alibi om te blijven swingen in een ontspannen sfeer die zich 
leent tot networking. Deze vierde editie kon rekenen op de 
sponsoring van een 20-tal bedrijven. Zelf steunt het event 
de stichting The Ocean Clean Up die actie voert tegen de 
plasticvervuiling in de oceanen.
Volgend jaar is er alweer een nieuwe editie. Met een extra 
dimensie, want er komt nu ook een Antwerpse versie van 
dit evenement.

www.pepssgolf.be

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
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beNtLeY
INteR-COMPANY PRIVILèGe

Vijfsterren golfbusiness

De Bentley Inter-Company Privilège, een traditioneel rendez-vous 
tussen de golf- en de zakenwereld, is uitgegroeid tot een

klassieker op de kalender.

Door Miguel Tasso

Op 14 juni werd de editie 2019 van de Bentley 
Inter-Company Privilège gespeeld op het 
parcours La Marache van de Royal Waterloo. 
Aan deze 4BBB-competitie namen 62 teams 

van twee spelers deel. Uitstekende greens, gezellige 
sfeer, een uitbundige zon en een magische turn georkes-
treerd door Choux de Bruxelles: alle ingrediënten waren 
aanwezig op dit toernooi dat een referentie is geworden 
in de wereld van de golfbusiness.
Zoals gewoonlijk lag het spelniveau erg hoog. In cat. 1 
scoorde het team ‘Scopes Design’ van Guy ferrari en 
Serge Groulus de beste kaart met 45p. stableford. Twee-
de werd het duo françois Delpire-Christophe Mestdagh. 
In cat. 2 was de eerste plaats voor de tandem ‘Stepstone’ 
met Patrick Vrancken en Gautier Andries. Zij wonnen 
met 43p. De bruto prijs werd in de wacht gesleept door 

Arthur van der Linden en Jack Boeckx (Merit Capital). 
De Inter-Company, een toernooi dat door Denis Heskin 
gecreëerd werd en georganiseerd wordt, is door de jaren 
een topklassieker op de amateurkalender geworden. Dit 
toernooi biedt de deelnemers de kans om swing en networ-
king te combineren, want zoals bekend gaan golf en business 
goed samen. Daarvan kon men zich opnieuw rekenschap 
geven tijdens de cocktail Laurent-Perrier en het galadiner 
die aansloten op de competitie en voor extra sfeer zorgden 
op het terras en in de salons van de Royal Waterloo.
Voor Bentley is deze topcompetitie vanzelfsprekend een 
buitenkans om mogelijke klanten te ontmoeten en de 
nieuwe modellen voor te stellen. Het prestigieuze Engelse 
automerk, dat dit jaar zijn 100e verjaardag viert, is al lang 
een trouwe partner op de greens. Met heel wat golfers die 
voor zijn charme zijn bezweken.

52% van Belgische CEO’s geeft aan dat hun 
bedrijf de inspanningen inzake innovatie moet 
opdrijven in de komende jaren.

Ontdek hoe innovatie uw onderneming kan 
helpen groeien: 

home.kpmg/be/ceooutlook

Innovatie,  
een groeimotor 
voor uw bedrijf?
KPMG CEO Outlook 2019

© 2019 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen 
die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België.

Advisory – Tax – Accountancy – Audit
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PORsChe GOLf CUP
Le Lion als orgelpunt

De laureaten van de verschillende kwalificatiewedstrijden van de 
Porsche Golf Cup verzamelen in de Royal Waterloo voor de ultieme strijd 
van het jaar.

Door Miguel Tasso

Op 4 oktober wordt de finale van de editie 2019 
van de Porsche Golf Cup afgewerkt. Het 
schouwtoneel? De prachtige baan van Le 
Lion op de Royal Waterloo. Het deelnemers-

veld? De laureaten van de negen kwalificatiemanches 
die het hele jaar door op de mooiste banen van het land 
werden afgewerkt. We weten het uit ervaring: heel wat 
Porscherijders hebben de swing in het bloed. Het suc-
ces van dit toernooi, dat altijd met een vol huis wordt 
gespeeld, is daar het beste bewijs van.
Voor dit toernooi zet het beroemde automerk immer zijn 
beste beentje voor. Zo wordt elk toernooi gesponsord door 
een van de Porsche Centers. Het is de ideale manier om 
zowel bestaande als potentiële klanten te verwelkomen 
in een sfeer die anders is en uitnodigt tot ontspanning. 

Gepersonaliseerd onthaal met kleine brunch, welcome 
pack, turn getekend Choux de Bruxelles, prachtige prij-
zentafel en champagnecocktail Taittinger: de mechaniek 
loopt, zoals dit ook hoort, perfect geolied. En op de 19e 

hole gaan de gesprekken zowel over de allernieuwste dri-
vers als over de allernieuwste elektrische motoren. Want 
net zoals golfers zijn ook ‘Porschisten’ tot en met gepassio-
neerd! En dat wereldwijd, want de Porsche Golf Cup wordt 
inderdaad in een 20-tal landen gespeeld en verenigt elk 
jaar meer dan 12.000 spelers. De winnaars van de natio-
nale competities mogen het in maart 2020 trouwens tegen 
elkaar opnemen in de traditionele wereldfinale. Die gaat 
volgend jaar door op de prachtige baan van Alcanada Golf 
(Mallorca): een kunstwerk getekend Robert Trent Jones en 
eigendom van de familie… Porsche.

De laureaten van de 
kwalificatiemanche eind 

augustus in de Royal Zoute.

Swing voor het 
clubhouse van 

de Royal Zoute.

Porsche en golf of 
de mix van passies.

26.9 kWh/100km | 0 g/Km CO₂ (WLTP). Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene, 

KBO BE 0403 448 140. Bankrekening: BE42 3100 1572 0554. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Taycan Turbo S. Afb eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.

Soul, electrified.
De nieuwe Taycan. 100% elektrisch. 100% Porsche.

GTG003225 TAYCAN Members only 210x297 NL.indd   1 9/09/19   17:58

38

e v e N T s
HERfST 2019

38

■



AUDI qUAttRO CUP
Golf: a winning formula!

Schitterende sfeer en prachtige resultaten tijdens de Belgische finale 
van de Audi quattro Cup op The National in Sterrebeek.

Door Miguel Tasso

Op 6 september werd op The National in 
Sterrebeek de finale afgewerkt van de editie 
2019 van de Audi quattro Cup. Ideale tem-
peraturen, een perfecte en uitdagende baan 

en een schitterende prijzentafel: de 34 gekwalificeerde 
teams werden ook nu weer tot in de puntjes verwend.
Naar goede gewoonte werd de competitie in ‘greensome’ 
gespeeld, waarbij de spelers van elk team elkaar afwisselen 
nadat ze elk hun drive hebben geslagen. Het is een spelfor-
mule die team spirit, strategie, regelmaat en lef beloont.
Bij de afrekening kwamen de beste scores – zowel in 
bruto (75) als in netto (41 punten stableford) op naam 
van het vader-zoonduo Pim en Gaëtan Van Baarle. Beide 
spelers, respectievelijk lid in Beveren en Royal Antwerp, 
krijgen dus het voorrecht om ons land te vertegenwoor-
digen op de wereldfinale op de baan van Kitzbühel- 
Schwarzsee (Oostenrijk).
De Audi quattro Cup, een grote klassieker op de amateur-
kalender, brengt de Belgische spelers al meer dan 20 jaar 

aan het swingen. Dit jaar waren elf kwalificatiemanches 
nodig om de birdiedorst te stillen van zij die zweren bij 
het merk met de vier ringen. De wedstrijden waren toe-
gankelijk voor de genodigden van het Audi-netwerk en de 
genodigden van de verdelers. Alles samen namen om en 
bij de 1500 spelers deel. 
Dit door Quentin Sibille (Bench Marketing) georkestreerd 
toernooi verheerlijkt de grote waarden van Audi: sport, 
teamgeest en – dat spreekt voor zich – gezelligheid. Zo 
staan naast de klassieke golfcompetitie op de 19e hole 
heel wat leuke nevenwedstrijden geprogrammeerd, zoals 
een ‘nearest to the pin’ op een simulator en een ‘putting 
contest’ waarbij de speler zijn bal onder een Audi door 
moet spelen. Tijdens de finale hielp de livescoring alle 
spelers om het klassement in realtime op te volgen. ‘Golf is 
een zeer belangrijke sport voor Audi en het succes van dit 
toernooi onderstreept dit jaar na jaar’, aldus Stefan Kerck-
hoven, Managing Director van Audi in België. We geven nu 
al afspraak voor een nieuwe editie in 2020!

The National: een 
topbaan voor een 

schitterende finale.

*  Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze 
garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. 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. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

7,4 - 7,6 L/100 KM ◆ 193 - 197  G CO2/KM (WLTP)

Luxe. 
De allroad versie.
 De nieuwe Audi A6 allroad quattro

De Audi A6 allroad quattro combineert het comfort en 
de veelzijdigheid van een Avant met de flexibiliteit en de 
typische allroadeigenschappen van een quattro permanente 
vierwielaandrijving. Een rijervaring die al uw zintuigen prikkelt 
dankzij een breed scala aan digitale technologieën.

Ontplooi uw persoonlijkheid bij uw Audi verdeler.

1908-GBKXA0A5_210x297_PM_A6_NL+FR_MemberOnly_Luxe.indd   1 05/09/2019   09:08
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CbC GOLf tROPhY
Knap gestuurd 
door Raidillon 

Het Belgisch horlogemerk Raidillon was partner van de
CBC Golf Trophy op de Golf van Henri Chapelle. 

Door Miguel Tasso

In juni vond de 6e editie van de CBC Golf Trophy plaats 
op het zeer uitdagend parcours van Golf van Henri 
Chapelle. Het toernooi, dat helemaal in het teken stond 
van de gezelligheid en de goede sfeer, was een groot 

succes en liet de privébank toe om bestaande en potentiële 
klanten te ontvangen in een kader dat uitnodigde tot ont-
spanning en networking. Dat was ook ’s avonds te merken 
tijdens het gezellig walking dinner waar heel wat gasten zich 
ontpopten tot wereldverbeteraars. Zoals gebruikelijk was 
ook Raidillon partner van het evenement. Het prestigieus 
Belgisch horlogemerk werkte zelfs speciaal voor de gele-
genheid een originele approachwedstrijd uit. Zo moesten 
de deelnemers de bal in een Raidillon-uitstalling mikken die 

een 20-tal meter verderop was neergezet. Een uitdaging die 
voor heel wat hilariteit zorgde en bijzonder goed overkwam, 
vooral ook tijdens de kleine finale tijdens het aperitief. De 
winnaar mocht een prachtig horloge ‘Raidillon hole in one’ in 
ontvangst nemen. Dit model valt op door zijn bijzonder ele-
gant design, met her en der verwijzingen naar de golfsport, 
vooral dan op de wijzerplaat en de armband. Voor Raidillon, 
dat per definitie verankerd is met de autowereld, is dit origi-
neel concept een andere manier om golfers te ontmoeten. 
‘De niche is dezelfde als deze van de gentlemen-drivers en 
wij zijn bijzonder blij met deze ervaring op de greens’, aldus 
fabien de Schaetzen, die de leiding voert over dit merk van 
horloges en chronografen. 

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be

WORK DONE WELL
Perfectie is een instelling
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ChANtILLY ARts & ÉLÉGANCe 
RIChARD MILLe

De 5e Chantilly Arts & Elégance Richard Mille werd gehouden in het 
prachtige kader van het Domaine de Chantilly ten noorden van Parijs. 
Het unieke Concours d’Elégance loste de hoge verwachtingen in en 
ook het merk DS trad op de voorgrond.

Door Pierre-Henri De Vigne

De Chantilly Arts & Elégance Richard Mille – een 
organisatie van Peter Auto – is door de jaren 
heen uitgegroeid tot een waar festijn voor de 
liefhebbers van mooie auto’s en voor de levens-

genieters die graag in het verleden duiken: meer bepaald 
naar de feestelijke sfeer van de Concours d’Elégance 
waarvoor frankrijk in de jaren 20 de aanzet gaf.
Dit evenement combineerde niet alleen de ‘art de vivre à la 
française’ met een gastvrij welkom op de luisterrijke Garden 
Party in de tuinen van Le Nôtre rond het kasteel van Chan-
tilly, maar het verwelkomde ook de mooiste opgesmukte 
carrosserieën. Dat alles tot grote vreugde van de gasten die 
het spel meespelen met een strakke vintage dress code. 
Unieke auto’s die geschiedenis schreven en sportieve refe-

renties in de autosport: alle categorieën waren vertegen-
woordigd op dit concours dat alle eigenaars, verzamelaars 
en constructeurs verenigde binnen een zelfde synergie. 
Een van belangrijkste doelstellingen van Chantilly Arts & 
Elegance Richard Mille is en blijft om dit glorierijk tijdperk 
te doen herleven door de constructeurs en de autodesig-
ners uit te nodigen om hun concept car voor te stellen en 
te hinten welke richting de toekomstige modellen van het 
merk uitgaan. Deze nieuwe ontwerpen worden gekoppeld 
aan mannequins die zich hullen in de ontwerpen van de 
grootste couturiers. Dat alles vertaalt zich in een defi-
lé dat uniek is in zijn soort. Premiummerken als Alpine, 
Aston Martin, BMW, Bugatti, Lexus, Maserati, McLaren, 
Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce… en de carrossiers  

CONCOURS D’ELÉGANCE
Best of Show: Speedtail, McLaren

Publieksprijs: ID. Buggy, Volkswagen

CONCOURS D’ETAT
Best of Show (voor WOII):

Bentley 8 Litre foursome Coupé (1931)
Best of Show (na WOII):

Talbot Lago T26 Grand Sport Coupé (1948)
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Giugiaro, Italdesign, Touring en Zagato profiteerden dank-
baar van de gelegenheid om hun laatste creaties voor te 
stellen en hun visie op de auto van de toekomst.

Een DS in het Domaine des Dieux
Het was vanuit diezelfde beleving dat DS Automobiles toe-
zegde om een van de belangrijkste partners te worden van 
dit glamour en mondain rendez-vous dat perfect aansluit 
bij het DNA van het Premiummerk van de groep PSA.
Het was dan ook vanuit het perspectief van avantgarde, 
elegantie, modernisme en overlevering dat DS Automo-
biles in exclusiviteit zijn laatste elektrisch ontwerp voor-
stelde: de E-TENSE.
De bezoekers voelden zich duidelijk aangesproken door de 
DS E-TENSE fE19, de 100% elektrische eenzitter die door de 
fransman Jean-Éric Vergne naar de titel werd gestuurd op het 
WK formule E, alsook door de laatste ontwikkelingen binnen 
het bijzonder geslaagde gamma van de DS Crossback.
Qua vedetten zag men onder meer piloot Simon Pagenaud 
(de eerste franse winnaar van de 500 Mijl van Indianapolis 
sinds Gaston Chevrolet in 1920), de Ivoriaanse voetballer 
Didier Drogba en de franse skiër Alexis Pinturault. De 
onvermoeibare Denis Brogniart verzorgde de animatie en 
hield het publiek de hele dag op scherp. En last but not 
least was ook fIA-voorzitter Jean Todt weer op de afspraak. 
Hij miste nog geen enkele editie sinds de eersteling in 
2014 en reikte de Best of Show uit aan de winnaars van de  
Concours d’Elégance en de Concours d’Etat.

Een uniek defil

Laureaten
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beLGIAN NAtIONAL DAYs MARbeLLA

swingend op de 
brabançonne

Elke 21 juli is Marbella ‘the place to be’ voor
hippe Belgische golfers die van het leven houden.

Door Miguel Tasso

Met drie topbanen, zon alom en een spor-
tieve en gezellige sfeer was de 3e editie 
van de Belgian National Days in Marbella 
een echte topper. Dit toernooi, dat door 

Bernard Stas en Alexandre Adlivankine wordt georgani-
seerd, ademt een aparte sfeer uit waar golf, farniente en 
levenskunst elkaar versterken. De cocktails zijn dan ook 
tegelijk magisch en ‘caliente’!
Dit jaar kruisten de spelers de ijzers – en de woods – op 
de prachtige holes van de Marbella Club (18 juli), finca 
Cortesin (19 juli) en Rio Real (21 juli). De spelformules 
(4BBB en scramble), de heerlijke ‘turn’ (telkens met de 
signatuur van ‘La Bagatelle’, het gloednieuwe restaurant 
van Alexandre Lambert) en het nuttig advies van de pro’s 
Arnaud Langenaeken en frank Spies leverden elk hun bij-
drage tot de gezelligheid en de goede sfeer. finca Cortesin, 
een gereputeerde ‘championship course’, viel bij iedereen 
in de smaak voor zijn uitdagend design en de kwaliteit van 
de infrastructuur. Puur genot!
In de marge verzorgde Profirst ook heel wat animaties. Zo 
werd het event gesponsord door het Spaanse vastgoed-
bedrijf IIS (investinspain.be), zijn tegenhanger Pro Reno 
(gespecialiseerd in renovatie) en natuurlijk ook door Ace 
Ricoh (dierbaar aan Philippe Masson). De geprivatiseerde 
avonden op Bono Beach (voor het ‘kennismakings’ walking 
dinner), in restaurant Paellas y más (geleid door Javier 
Ponte, een chef met Belgische roots) en op Salduna Beach 

waren natuurlijk maar opwarmers voor de grote fiësta van 
21 juli. Die ging door in het ultratrendy kader van de Tro-
cadero Playa met een diner op het strand, een bijzonder 
geslaagde show van zangeres Typh farrow – speciaal uit 
België overgekomen – en een dansavond die zoals het 
hoort doorging tot in de vroege uurtjes… Meer dan 200 
mensen waren aanwezig voor dit slotakkoord dat om mid-
dernacht gesymboliseerd werd met een Brabançonne met 
Andaloesische subklanken.
O ja, voor we het vergeten: het golftoernooi werd gewon-
nen door het team van Members Only, vertegenwoordigd 
door Alain Devleschoudere en Stephan De Tavernier. 
Tournée générale met ‘rosado’…!

91079_ADV_MembersOnly_NL.indd   1 4/03/19   14:36
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20e RALLYe Des PRINCesses
RIChARD MILLe
Je wordt maar 
één keer 20!

20 jaar al! Inderdaad, het gaat snel. De beelden flitsen voorbij als een 
roadmovie en de herinneringen hebben zich opgestapeld. Zoals ook na 
twee decennia van de Rallye des Princesses.

         Door Philippe Janssens

De pioniers van de Rallye Paris-Saint-Raphaël 
féminin, die van 1929 tot 1954 op het pro-
gramma stond, mogen op beide oren slapen: 
de opvolging is verzekerd. De 2.0-versie sluit 

immers zeer trouw en bijna perfect aan op het origineel. 
Met vanzelfsprekend de kleine verschillen die de charme 
uitmaken en voor de kleine extra’s zorgen, want ook de 
Rallye des Princesses zoekt de prachtige, kleine ongetem-
de franse wegen op: van Parijs naar de Azurenkust en van 
de Vendôme naar de Atlantische Oceaan. Saint-Raphaël, 
Cannes, Monaco, Biarritz en, natuurlijk, Saint-Tropez, via 
de Alpen of het Centraal Massief. Er werden bijna 40.000 
km afgelegd, onder de zon of in de regen. Hoedanook: de 
prinsessen gaven altijd thuis: immer bescheiden en toe-
gewijd, moedig en bereidwillig, prachtig en voorbeeldig. 
En omdat het zinloos is om de snelste te zijn in een regel-
matigheidsrally – want alles draait om stiptheid – waren 

ze ook dit keer met bijna 200 om de kroon op het werk te 
zetten en dat al voor de 20e keer. Gefeliciteerd met jullie 
verjaardag, prinsessen!
‘Het is een enorme genoegdoening en een mooie prestatie 
om 99 teams aan de start te hebben van deze 20e editie’, glun-
dert Viviane Zaniroli, organisator van deze rally. ‘We hebben 
inderdaad een hele weg afgelegd. Wat nu evident lijkt, was 20 
jaar geleden een enorme uitdaging. Diverse vooroordelen en 
obstakels dienden overwonnen. Vandaag en dit ook dankzij 
onze hoofdsponsor, is de Rallye des Princesses Richard Mille 
helemaal volwassen en strekt hij zich zelfs uit tot buiten de 
grenzen. Als men mij dit destijds voorspeld had, had ik het 
niet geloofd. Deze rally heeft in grote mate bijgedragen tot de 
emancipatie van de vrouw in de racewereld. Ik ga daar niet 
flauw over doen: dit maakt mij bijzonder trots.’ ▼

De charmante Amerikaanse profpilote 
Aurora Straus, een rijzende ster in het 

IMSA Championship, nam deel aan 
deze 20e editie.

Carole Gratzmuller en Elisa Noémie Laurent: 
eindwinnaars na een dag vol spanning.

Actrice en mannequin Audrey 
Marnay: meter én deelneemster 

aan deze 20e Rallye des 
Princesses Richard Mille.

Adembenemende decors 
tussen Parijs en Saint-Tropez.
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De wolken hangen laag na Beauval en de eerste opwin-
dende etappe. Smalle wegen op het platteland en dat zover 
het oog reikt. We zetten koers naar Vichy! Ondanks wat 
regen ’s morgens is het moreel van de troepen goed. De 
karavaan houdt er ook een pittig ritme op na. Al sinds 
Parijs zijn er heel wat omwentelingen. De chrono’s zijn 
onverbiddelijk, de teams passeren, de straftijden lopen op. 
Pas aan de finish stopt de tijd. Oef! De top-3 houdt elkaar 
perfect in balans: 27 tijdopnames, 23 punten voor elk. 
Uniek. Het belooft dus spannend te worden…
Tussen Vichy en Aix-les-Bains hebben de Princesses geen 
tijd om uit te blazen. De zon haalt stevig uit terwijl de mis-
tral hen door de Rhône-vallei begeleidt. Er worden tikken 
uitgedeeld, zowel letterlijk als figuurlijk. In elke bocht en 
dat zowel bergop en bergaf. De tijdstraffen lopen op, van 
de ene ZR naar de andere. En dat is nog maar het begin! In 
de verte duiken alreeds de besneeuwde Alpentoppen op.
Vanaf nu gaat het richting Saint-Tropez. De Princesses begin-
nen aan een marathonetappe, want de vierde en voorlaatste 
rit van de rally is ruim 400 km lang. Hij gaat over kronke-
lende wegen en bij momenten klimt het stevig. De oude 
mechaniek piept en lijdt: overspannen motoren, krakende 
versnellingen, zuchtende trommelremmen, oververhitte 
remschijven… Dit bergachtig gebied is er voor sommigen 

© Foto's: Richard Bord & Jules Langeard

Op de vooravond van de finish lijkt de algemene rangschik-
king een loterij… Er wacht de dames nog één opdracht. 
Do you, do you, do you Saint-Tropez? Met ’s avonds, na de 
inspanning, de ontspanning. Place des Lices: genieten op 
het terras, daarna een partijtje petanque. Het zoveelste 
steekspel, waarin men even alles opzij kan zetten. Wat 
wordt het: plaatsen of trekken?
Daags voor de afsluitende Grand Prix de Saint-Tropez wacht 
de dames al een eerste triomfantelijke intocht. Applaus en 
de laatste mechanische loodjes. Onder de platanen van de 
Place des Lices vloeien al tranen en champagne. Bij beken. 
Ze waren met meer dan 200 en de laatste maskers vallen 
af. Geen aanstellerij, maar ontroering, geluk, voldaanheid. 
Het klassement? Dat is niet belangrijk. Wat telt, is dat ze 
Saint-Tropez hebben gehaald.
Meer dan 50 jaar geleden, amper enkele zandkuiltjes ver-
derop, was er Roger Vadim. Ja, die van… ‘créa la femme’. 
63 jaar later nemen de Princesses het roer over. Prin-
sessen met een droom: met z’n tweeën een classic car 
‘bemannen’ en die van Parijs naar Saint-Tropez rijden. 
Een avontuur van een week. Een dolle vlucht uit de dage-
lijkse werkelijkheid. 
Voor het ultieme duel in het achterland rond Saint-Tropez 
worden de eerste twee in de rangschikking door twee pun-
ten gescheiden. Twee punten is twee seconden. Iedereen 
houdt zijn adem in. We zijn al 1700 km ver sinds Parijs en 
toch is het verschil miniem. Minder dan niks. Spanning tot 
het einde, dus! 
Uiteindelijk sprokkelen Carole Gratzmuller en Elisa Noémie 
Laurent (Chevrolet Corvette Stingray n°56) vier puntjes bij 
elkaar in de ultieme kilometers. De chrono beslist en die 
is duidelijk: een 5e overwinning voor de piloot, een 3e voor 
haar copiloot.

te veel aan, maar het merendeel 
raakt er door heen. Soms zelfs op 
het randje, met de nul als ultieme 
doel. Voorin geven de leiders geen 
krimp, want de Provençaalse Alpen 
komen er aan. De wind blaast hard en dat 
belooft voor de passage rond de Durance. 
Het gaat er stevig aan toe. De kurkeiken van het 
Massif des Maures slaan de doortocht van zoveel 
prachtige classic cars stoïcijns gaande. Tot aan la 
Garde freinet is het opletten geblazen. 

Bénédicte Laureys en Micheline 
Goegebeur aan boord van hun 

Ferrari 250 California.

Inès en Caroline de Villaucourt 
voorkomen dat hun Austin Healey 
n°32 vuur vat in ZR2.

Stéphane Heymans en 
Alexandra Van Den Bosch.

Adeline Paquiers en 
Héléna Euvrard sturen 
hun geweldige AC Cobra 
naar de 3e podiumplek.

Richard Mille en 
Viviane Zaniroli gaven 

de officiële start.
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7th PeKING tO PARIs bY eRA
Wat een avontuur!
Na meer dan 13.750 km streek de 
7e Peking to Paris begin juli eerst 
neer in het Luikse en daarna in 
Vlaanderen. Twee buitenkansen 
om de prachtige bolides van wel-
eer te bewonderen voor hun tri-
omfantelijke intocht daags nadien 
op de Place Vendôme in Parijs. 

Door Philippe Janssens

Tijdens dit nieuwe avontuur van de Chinese 
Muur tot aan de Place Vendôme waren de 
deelnemers liefst 36 dagen onderweg. Een 
echte odyssee van de moderne tijden aan 

het stuur van spraakmakende klassiekers. Oudjes met 
meer dan 14.000 km achter de kiezen. Unieke modellen 
die het hele parcours lang zwaar op de proef werden 
gesteld, want elk land en elke regio betekende een ander 
landschap en een andere fysionomie van de wegen. 
De deelnemers aan deze 7th Peking to Paris by ERA door-
kruisten liefst elf landen, met het grootste deel van het 
traject in Rusland. Zij reden gemiddeld 380 km per dag op 
een route die niet altijd… wegen had, en dan rekenen we 
de verbindingsritten niet eens mee. En ook niet de rustda-
gen waarbij niet alleen de auto’s mochten uitblazen, maar 
ook de teams. Al diende er natuurlijk altijd wel ergens 
gesleuteld… Eerst in Oelan-Bator (hoofdstad Mongolië), 
dan in Novossibirsk, Oufa en Sint-Petersburg (Rusland), 
om vervolgens triomfantelijk naar Parijs te zakken via 
Duitsland en België.
De auto’s? Een goed kwart was van voor WOII (pre-
1940). De oudste was een... Tricycle Contal Mototri uit 
1907 bestuurd door onze landgenoten Anton Gonnis-
sens en Herman Gelan. Verder noteerden we ook een 

17 Belgen aan de start
Bij de 105 teams aan de start noteerden we nog meer 
Belgen: Wim van Gierdegom en Arne Van Collie (Chrysler 
70 Roadster 1927), René Backx en Jef Augustyns (Bentley 
Speed 8 1931), Jean Vincent en Marcel Peumans (Bentley 
Speed 6 1934), Patrick Debussere en Bernard Vereen-
hooghe (Dodge Roadster 1933), Alain faymonville en Rémy 
Tangeten (Bentley Speed 8 1949), filip Engelen en Ann Gil-
lis (Datsun 240 Z 1971), Jos Dejonghe en Marc Herrijghers 
(Porsche 911 Targa 1975), alsook Johan Gitsels en Walter 
Op’t Roodt met een Porsche 911 T 1973. En hoewel niet 
iedereen de finish bereikte van deze ongelofelijk roadtrip 
hielden ze daar natuurlijk allemaal onvergetelijke herin-
neringen aan over.
Welk model er ook werd voorgereden: stuk voor stuk werd 
het onderworpen aan een zware opdracht. Dat stelde de 
organisator Rally Association ook vooraf: het betreft ‘de lang-
ste en zwaarste rij-uitdaging voor oude of klassieke auto’s.’
Deze uitdaging werd al meer dan een eeuw geleden aan-
gegaan, want in 1907 gingen vijf roekeloze piloten in op de 
gedurfde oproep van ‘Le Matin’. In januari van dat jaar kopte 
deze krant: ‘Y a-t-il quelqu'un qui sera prêt à entreprendre 
un voyage de Paris à Pékin cet été ?’ (iemand die deze zomer 
de reis van Parijs naar Peking aandurft?, red.). Uiteindelijk 
werd het traject omgedraaid, met start in China. Maar het 
belangrijkste lag natuurlijk in de uitdaging van een derge-
lijke rally: het avontuur en de unieke ervaring(en).

In het spoor van prins Borghese
Een van piloten toen was de Italiaanse prins Scipione Borg-
hese. Hij reed met een Itala 7 liter Olympia (40 pk) en won 
de rally, niet in het minst omdat hij zich bijzonder goed 

had voorbereid, met grote reservevoorraden benzine (336 
liter) en olie (140 liter), alsook 12 reservebanden. De prins 
kon ook elke avond zijn campinguitrusting gebruiken om 
uit te rusten en daarna zijn weg verder te zetten. Ondanks 
die nauwgezette voorbereiding ging er af en toe toch iets 
fout. Zoals toen hij in Rusland van een smalle weg in een 
ravijn belandde en daar gedepanneerd werd door het Rode 
Leger. Vier weken lang waren de rij-omstandigheden elke 
dag anders, maar hij was wel de eerste die na een tocht van 
61 dagen Parijs bereikte. Prins Borghese veroorloofde zich 
zelfs de luxe om liefst 20 dagen voor zijn concurrenten aan 
te komen die zware problemen hadden onderweg.
Meer dan een eeuw later beleefden meer dan honderd 
deelnemers hetzelfde avontuur van prins Borghese. En 
hoewel de wegen nu natuurlijk een stuk beter zijn, vooral 
dan in het westen, blijven sommige passages – zoals in 
Mongolië – een uitdaging op zich. Maar het succes van 
deze wedstrijd is uniek, want twee jaar voor de start was 
het maximaal aantal inschrijvingen al bereikt. De wachtlijst 
voor de volgende editie staat dan ook al lekker vol…

White MM Pullman uit Groot-Brittannië. Deze stoomauto 
werd gebouwd in Massachussetts door een voormalige 
fabrikant van… naaimachines. En natuurlijk ook heel 
wat modellen ford A, Chrysler B-70, Sunbeam, Buick en 
andere Bentley’s uit de jaren 20, die een koper vonden 
in de USA, België, Zwitserland, Polen, Australië en het 
Verenigd Koninkrijk.

Niet altijd even makkelijk 
om de juiste weg te 
vinden in Mongolië.

Met 36 dagen en meer dan 
14.000 km was ook de  

7e Peking to Paris memorabel.

In 1907 was prins Scipione 
Borghese een van de weinigen 
die de Place Vendôme bereikte.

Het peloton met de 
‘overlevenden’ van deze 7e 

editie doorkruist België.

Onze landgenoten 
Anton Gonissen en 
Herman Gelan reden 
zich in de kijker met 
hun Tricyle Contal 
Motori uit 1907.

52

e v e N T s
HERfST 2019

52

■



KeMPINsKI bAhIA
in groene sferen
Het Kempinski Bahia Hotel in 
Estepona, tussen Marbella en 
Sotogrande, is ‘the place to be’ 
voor golfers die de mooiste banen 
in deze regio willen ontdekken.

Door Miguel Tasso

Zoals de echte golfliefhebber dit al langer weet, is 
Marbella een ideale uitvalsbasis om van golf te 
genieten en dat het ganse jaar door. Net zoals in 
florida ligt de ene topbaan er naast de andere. 

Dat blokletteren trouwens ook de grote borden bij het 
verlaten van de luchthaven van Malaga: ‘Costa del Sol, 
Costa del Golf’. Tussen Malaga en Sotogrande, zeg maar 
een afstand van zo’n 100 kilometer, tel je een 60-tal golf-
banen van alle types en alle niveaus.
In Estepona, op een 10-tal kilometer van Marbella, heeft 
het Kempinski Bahia Hotel alles in huis om de birdiejagers 

te verwennen. Dit vijfsterrenhotel ligt te midden van tropi-
sche tuinen (liefst 40.000 m2!) en zweert bij exclusiviteit: 
128 kamers en 17 luxesuites, een privéstrand, verschei-
dene zwembaden en een hypermoderne Spa. Dit etablisse-
ment, dat in 1999 de deuren opende en het label ‘Leading 
Hotels of the World’ opspeldt, onderging recentelijk een 

grote renovatie. Dit gebeurde onder het alziend oog van 
architect Akos Bara. Momenteel behoort het dan ook meer 
dan ooit tot de allerbeste adressen in de regio en dit zowel 
voor zijn decor als voor de sfeer en het dienstenpakket.

Mediterrane keuken
Het gastronomisch aanbod is een van de sterke punten 
van dit ‘huis’, met als uitgangspunt een stevig accent op de 
lokale ‘touch’. De Spiler Beach Club, die op de zee uitkijkt, 
is ‘the place to be’. Niet alleen de gegrilde vis wordt er ver-
heven tot een levenskunst; de ganse menukaart ademt de 
mediterrane sfeer uit die ook het DNA is van dit adres.
Wie de ‘Paseo del mar’ volgt, botst ietwat verderop op de 
Baltazar Grill. Ook deze plek is een en al modernisme en 
lef. In het hart van een echte en zeer romantische bodega 
stelt de chef er zijn beste Spaanse producten voor. Na de 
succulente tapas laat men zich dan ook snel verleiden door 
brasem, tarbot, kreeft, een T-bone of lamskoteletjes. Dit 
alles klassiek of op de grill. Dit elegante en tegelijk relaxte 
eethuis ligt mijlenver verwijderd van hotelrestaurants die 
zweren bij stereotiepe en internationale menu’s. 
De bijzonder trendy Spa heeft veel te bieden. Naast de verzor-
gingskaart en de massages is er ook een beauty center, een 
finse sauna, Turkse baden, een overdekt zwembad en een 
fitnesszaal. Tenniscourts, sportieve en aqua-activiteiten, Kids 
Club, verhuur van fietsen, trendy bars, een valet service die 
aan alle verlangens beantwoordt: het plaatje is compleet!

Golf op maat
Maar laten we natuurlijk ook de golfsport niet vergeten. 
In tegenstelling tot de naburige etablissementen ligt de 
Kempinski Bahia niet naast een green en heeft het geen 
eigen parcours. Maar omdat het hotel de swing in het bloed 
heeft, runt het tegenover de receptie een eigen ‘golfdesk’ 
speciaal voor de liefhebber.
Het hotel heeft met de jaren bijzonder goede relaties ont-
wikkeld met de meeste clubs in de regio en onderhandelde 
voordelige en gepersonaliseerde tarieven. Bij zijn aankomst 
kan de klant zich dan ook laten leiden door een van de 
‘sleutel-op-de-deur’-pakketten of zelf een programma ▼

De prachtige golfbaan 
van Sotogrande.

Het parcours van San Roque: een must.

Meer dan 300 dagen 
zon per jaar.

Met zeezicht, 
of course.

De Golf van Torrequebrada: 
hier voelt Miguel Angel 

Jimenez zich thuis.

Kempinski Bahia: een vijfsterren 
waar het altijd goed toeven is.
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samenstellen op maat 
van zijn wensen. Daarna 
regelt de ‘golfconciërge’ 
alles: boeking van de 
greenfees, startuur en, 
indien nodig, de shuttle 
tot aan de club. Een echte 
vijfsterrenservice!
En niets is onmogelijk, 
want de Kempenski kent 
de weg in alle clubs in de 
omgeving, met inbegrip 
van de meest exclusieve, 
zoals Valderrama, Soto-
grande, finca Cortesin en Las Brisas….

De magie van Sotogrande
Het golfaanbod van Marbella is al vaker beschreven. Het 
is inderdaad zeer bijzonder, met een mix van parcours van 
alle niveaus. Maar voor de purist-kenner is de badplaats 
Sotogrande natuurlijk nog van een superieure orde. Vanaf 
de Kempinski Bahia in Estepona is het amper een halfuur-
tje rijden om dit kleine stukje van het paradijs te bereiken 
dat uitkijkt op de Rots van Gibraltar. Dit is een plek waar 
golf tot een levenskunst is verheven. In een perimeter van 
amper enkele kilometers vindt men heel wat uitzonder-
lijke banen. Een beetje zoals in het Californische Monterey 
met Pebble Beach, Cypress Point en Spanish Bay. En neen: 
deze vergelijking is heus niet overdreven! De bekendste 
blijft natuurlijk Valderrama dat in 1997 gastheer was van 
de Ryder Cup. Dit meesterwerk van Robert Trent Jones ligt 
in de schaduw van parasoldennen en wordt gemanicuurd 

door een legertje tuiniers. 
Het blijft een referentie op 
wereldvlak en daar zijn de 
bijzonder moeilijke greens 
niet vreemd aan. Maar 
ook andere championship 
courses liggen amper een 
drive verwijderd. De beide 
banen van San Roque (Old 
& New Course) zijn puur 
genot. Ook La Reserva, 
dat de stempel draagt van 
Cabell B. Robinson, blijft 
een fantastische uitdaging 

met zijn enorme en prachtig uitgewerkte bunkers en de 
gigantische greens met verschillende niveaus.
Maar onze favoriet blijft toch Real Sotogrande, de histori-
sche club van deze ultra-chique badplaats die een beetje 
aan het Zoute doet denken. Ook deze baan, die in 1964 
werd uitgewerkt, draagt de handtekening van Robert Trent 
Jones, maar de tekening is totaal anders dan die op Valder-
rama. De fairways, die door palmbomen en naaldbomen 
worden afgeboord, zijn breder. De baan is vlakker en de 
vele waterhindernissen creëren een unieke betovering. 
Het geheel is van een zelden geziene natuurlijke schoon-
heid. Deze club kreeg door de jaren heen ontelbare top-
toernooien over de vloer en de grote Severiano Ballesteros 
boekte er tal van mooie successen.
Hoewel de Real Sotogrande traditioneel aan de leden is 
voorbehouden, zijn er toch mogelijkheden voor green-
feespelers van buitenaf. Buitenkansen die men niet mag 
laten liggen…

Heerlijk tafelen aan de boorden 
van de zee op het terras van de 

Kempenski Bahia.

Golf à volonté!
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RUsLAND:
paradijs van het Oosten

Hoewel velen dit Slavische en honingzoete land associëren met 
sneeuw, is Rusland allerminst een koude schoonheid. Onze partner 
Eagle Travel laat u dit onbekende (en dus onbeminde) land met 
duizend gezichten graag ontdekken. Neen: niet alleen Moskou en Sint-
Petersburg, maar ook Siberië en Georgië. Fascinerend, elk op zich.

Door Michel Thibaut

Rusland: het land van alle uitersten. Naast 
de uitspattingen van de oligarchen en de 
megalomane extravagantie in het voetbal 
imponeert Rusland ook met eenvoudige cij-

fers: 9000 km van oost naar west, zeven tijdzones en 
vier verschillende klimaatzones! Het grootste land ter 
wereld biedt een veelvoud aan unieke landschappen en 
heeft dus alles om al uw verlangens te beantwoorden.
In dit monumentale land reis je van het getemperd en 
gedistingeerd licht van het romantische Sint-Petersburg 
naar het sublieme noorderlicht in het Hoge Noorden. En 

van de ijskoude wateren van de Noordelijke IJszee naar 
de dorre steppen van Mongolië. Maar Rusland voert ook 
terug naar het leven van de tsaren tijdens een cruise 
op de Wolga die de grootste trekpleisters met elkaar 
verbindt: Sint-Petersburg en Moskou. Of zorgt voor (ijs-
koude) voeten tijdens een rondrit met de pulka (hon-
denslee) of tijdens een kajaktochtje tussen zeehonden  
en poolberen.
Omdat deze majestueuze koningin van het noorden geen 
vastomlijnd parcours heeft, is alles er buitenmaats. Al 
komen al deze juweeltjes uiteindelijk op één punt 

samen, want bij je terugkeer ben je fan van de Roma-
novs, gehypnotiseerd door Raspoetin en overwelmd door  
zoveel schoonheid.

Moskou en Sint-Petersburg:
op het ritme van de Wolga
De Wolga, een van de grootste Europese stromen, strekt 
zich uit tussen de twee keizerinnen van Rusland: het gedis-
tingeerde Sint-Petersburg en het machtige Moskou. De 
eerste, de trots van de tsaren, is de meest romantische van 
alle Europese steden. Het intellectuele Sint-Petersburg 
is de stad van de pastelkleuren die door de rustige Neva 
wordt doorkruist. Hoewel zijn verleden de aandacht opeist, 
met de kunstwerken van de Hermitage voorop, waait er 
toch een frisse, moderne en ambitieuze wind. Geen bling-
bling, maar wel vlak in het spoor van een avantgardistisch 
en creatief Rusland. De tweede, waar de schoonheid het 
haalt van de kleur rood, leest als een open geschiedenis-
boek. Dankzij de grootheidswaanzin van Ivan de Verschrik-
kelijke en de revolutionaire ideeën van Vladimir Illitch dra-
gen alle monumenten in Moskou de sporen van de extreme 

wensen van hun leiders. Naast het Rode Plein, de Basilius-
kathedraal, het Kremlin en hun imponerende en luxueuze 
buurman Gum grossiert deze stad ook in ultra-trendy res-
taurants en statische kloosters. Wat kies je? Een Moscow 
Mule in een hippe bar of het Zwanenmeer van Tsjajkovski? 
Een rokerig sfeertje of een smoking? Kies, maar kies voor-
zichtig. En struikel vooral niet over een fabergé-ei! ▼

GRoepsReis culTuRe & DiscoveRY BY

MuZiKAle eN culTuRele cRuise
vAN MosKou NAAR siNT-peTeRsBuRG

Van 23 mei tot 3 juni 2020. Vanaf 3185 euro pp.

Info & boeking:
Laurent de Rosée: Ldr@eagletravel.be - 02 672 02 52
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Exclusieve gegidste rondleiding in
de Hermitage
De Hermitage bestaat uit vier paleizen in het hart van Sint-
Petersburg en is een echte kunststad. Dat deze museum-
collecties zo overweldigend en spectaculair zijn, komt in 
grote mate door keizerin Catharina de Grote die haar per-
soonlijke collectie uitbreidde in het Winterpaleis. Vandaag 
is het een van de grootste en rijkste musea ter wereld. 
De Hermitage telt ruim 3 miljoen kunstwerken. Deze zijn 
tentoongesteld in verscheidene gebouwen die op een 
indrukwekkende wijze zijn ingericht. Verwen jezelf met een 
exclusief bezoek! Je spaart uren wachttijd uit en ontdekt de 
geschiedenis van de Romanovs dankzij de ontelbare schat-
ten die door de jaren heen werden verzameld.

Tsarenkamer in het
Belmond Grand Hotel Europe
Het Grand Hotel Europe reflecteert de geschiedenis van 
Rusland. Hier heerst een magische sfeer, want hier druk 
je de voetstappen van de grootste namen uit de Russi-
sche kunstwereld. Alle 266 kamers en suites hebben een 
uniek karakter. Mede dankzij de prachtige decoratie en 
de klasse-service is dit paleishotel een van de mooiste 
etablissementen van Sint-Petersburg.

1. 

2. 3. Onvergetelijke avond in het 
Mariinskytheater
Leg je (imitatie)nerts, avondjurk of beste pak al maar klaar 
voor een avondje-uit en ontdek de feeërieke sfeer in dit 
prachtige theater in Renaissance-barokstijl. Een opvoering 
bijwonen in het beroemde Mariinskytheater is een absolute 
en onvergetelijke must tijdens je verblijf in Sint-Petersburg. 
De opvoeringen zijn perfect, de muzikale ondersteuning 
fenomenaal en de emoties die men ervaart bij het bekijken 
van dit ballet laten zich amper met woorden beschrijven.

Georgië:
Met één voet in het Oosten, een andere in het Westen en 
het hoofd in Rusland zorgt dit land aan de overgang tussen 
Europa en Azië voor verwarring. Het doet ons hart op hol 
slaan en laat zich ontsluieren als een verrassingsdoos. 
Grandioze landschappen, tussen de Zwarte Zee en de ber-
gen van de Kaukasus, onverwachte ontmoetingen en een 
warm onthaal: zij kleuren het programma van een reis in 
dit Georgië met zijn buitengewone cultuur, want zijn schat-
ten behoren tot de meest prestigieuze die door de mens-
heid zijn voortgebracht. Meer dan 1000 jaar geschiedenis 
leverden ontelbare unieke artistieke en culturele rijkdom-
men op en een unieke religieuze architectuur. In Tbilissi 
houden minaretten en Armeense kerken, een orthodoxe 
kathedraal, een synagoog en moskeeën elkaar gezelschap. 
Het absolute modernisme van de Brug van de Vrede con-
trasteert er op een harmonische manier met de ontwape-
nende charme van de huizen met hun houten balkons en de 
blauwe mozaïeken van de zwavelbaden van Abanotubani. 
Vanaf de citadel Narikala ontrolt zich de geschiedenis van 
de stad en zijn vele invloeden: Omajjaden, Georgiërs, Otto-
manen, Perzen... Stuk voor stuk drukten zij hun stempel 
op de hoofdstad. En verder is er ook de wijn: zeer oud – de 
oudste ter wereld, wordt gezegd – want hij zou hier geboren 
zijn. Er waren al Georgische wijnen ten tijde van de sjah van 
Perzië… en zij krijgen een extra dimensie wanneer men ze 
drinkt in het bergdorpje Sighnaghi, een van de mooiste van 
het land, met een licht dat mediterraan aandoet.
In het westen, vlakbij de Armeense grens, ligt de site van 
Vardzia. Deze locatie tussen hemel en aarde is ronduit 
adembenemend; bijna zo mooi als de uit rots gehouwen 
stad Uplistisike in het centrum van het land. De zon wordt 

er aanbeden en dat wordt terugbetaald met prachti-
ge stralen. Om de oorlogen te ontvluchten die het 

land hebben verscheurd, trokken de Geor-
giërs de heuvels in. Het is dan ook daar 

dat men de mooiste schatten ont-
dekt die dit land met de gepaste  

grandeur aanbiedt.

GRoepsReis culTuRe & DiscoveRY BY

GeoRGiË: De oNBeKeNDe pARel vAN De KAuKAsus

Van 2 tot 9 juni 2020. Vanaf 1825 euro pp.

Info & boeking:
Quentin Houtekie: qh@eagletravel.be - 02 672 02 52

besteMMING KAUKAsUs

Members Only
DRIe

tIPs VOOR
sINt-PeteRsbURG
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Aan de oostkant van Rusland, op zes uren vliegen van 
Moskou, heeft ook Siberië heel wat te bieden. Het meest 
fascinerende en meest emblematische is het Baikalmeer. 
Dat wordt soms ook de ‘Galapagos van Rusland’ genoemd, 
omwille van de diversiteit van de flora en de fauna. De wilde 
schoonheid van dit stille water maakt het Baikalmeer niet 

Aanbevolen lectuur: ‘Zes maanden in de 
Siberische wouden’ door Sylvain Tesson
De auteur zoekt het contact met de natuur op en reist een 
half jaar door Siberië. In de grootst mogelijke eenzaamheid 
vult hij zijn dagen bij het Baikalmeer met lezen, schrijven en 
het bewonderen van de landschappen die zich aandienen. 
Let op: zijn beschrijving van dit kleine paradijs te midden 
de uitgestrekte Siberische bossen fascineert en kan inspi-
reren om zijn sporen te drukken…

De ultieme
   eRVARING
Van december tot maart:
Polaire koude, vanaf de ijsschotsen zover het oog reikt, en 
een adembenemend licht. Welkom in een omgeving waar de 
winter op zijn puurst is en het water al zijn pracht etaleert 
in een vaste vorm.
De adem stokt bij zoveel schoonheid die zich versterkt weet 
door de aantrekkingskracht van het meer. Van december 
tot maart is deze plek beladen met magie en verwordt zij 
tot een woestijn van ijs zover het oog kan zien. Het meer 
vriest dicht over honderden kilometers en de ijsschotsen 
zijn zo helder dat men er zich in kan spiegelen. Want dit 
is de Baikal, de parel van Siberië en een heilige zee voor 
de sjamanen uit de regio. Deze ijsmassa is voortdurend in 
beweging. Zij kraakt en verheft zich om velden te scheppen 
van een duizelingwekkende schoonheid. Als de ijsblokken 
met elkaar botsen, levert dat een oorverdovend kanonnen-
gebulder op. Uit dit contact met deze ruige, maar terzelfder 
tijd tedere, gigantische en buitenmaatse omgeving, groeit 
een bijzondere fascinatie die de reiziger overdondert. Wie 
het Baikalmeer in de winter ontdekt, gaat de confrontatie 
aan met de uitgestrektheid en de schoonheid die de natuur 
ons op een brutale, haast irreële manier voorschotelt. Door 
het geringe aantal inwoners in deze regio is het ook een 
abrupt afhaken. Schrik dus niet als je het gevoel hebt op 
het einde van de wereld te zijn beland…
Het Baikalmeer heeft ook een verbazend grote spirituele 
kracht. Heel wat kleine eilandjes hebben mythische plekken 
met heilige sites. Op de steppen die het meer afboorden 
kan je zelfs stukken stof aantreffen die door de sjamanen 
zijn achtergelaten. Dit alles geeft dit meer een bijzondere 
energie die uitnodigt om te herbronnen. 

 siberië en de
    zeehonden van het
              bAIKALMeeR

alleen tot een unieke bestemming, maar ook tot een van de 
topattracties op de Trans-Siberische spoorlijn. Het diepste 
meer ter wereld, waarvan de bovenste 40m doorzichtig 
zijn, ademt een rust en sereniteit uit, Tolstoi waardig. Cen-
traal ligt het eiland Olchon met een uniek landschap en een 
pakkend contrast: diepblauw water, bergtoppen tot 2500m 
en steppen waar je kilometers ver kan zien.
Op de kiezelstranden – net zoals op die van de Ushkaniy 
Eilanden vlijen de Baikalzeehonden zich graag neer in de 
zon die er de aarde opwarmt… Zij voelen zich helemaal op 
hun gemak, want de Tajeranski steppe en hun onverharde 
wegen houden het massatoerisme op een afstand. Hier 
regeren rust en stilte. Die charme ervaar je zowel in een 
familiehoeve als in een hotel in de Aya-baai.
Eveneens beschut tegen het toerisme en over de rivier 
Bargoezin strekt zich Bourjatië uit: het meest ongerepte 
deel van het Baikalmeer. Dit is een van de mooiste plek-
ken van het meer, maar daar moet je wel een inspanning 
voor leveren, want hier logeer je bij de bewoners en eet je 
de lokale vis. En natuurlijk is er ook drank. Niet weigeren, 
maar drinken. Want het omgekeerde zou onbeleefd zijn…

Het meer ligt vijf tijdzones van Moskou verwijderd en volgt 
zijn eigen ritme. Omdat het een groot deel van het jaar is 
dichtgevroren, wordt de scheepvaart er geregeld door de 
wetten van de natuur. Al is de mens er in geslaagd om die te 
omzeilen door de ijsoppervlakte van het meer als een echte 
weg te gebruiken. Trucks, auto’s en hovercrafts delen er het 
traject met sleden die door rendieren en honden worden 
getrokken. Dit is een droombestemming voor wie houdt 
van weidse landschappen en de natuur. De lucht, het water 
dat ijs wordt, de rotsen, de korstmossen: alles is er om te 
krachtiger, om te betoverender…
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DOMAINe De 
ROCheVILAINe

Het Domaine de Rochevilaine, een Relais & Châteaux die omringd 
wordt door de zee, is Bretagne op z’n best. Die excellentie proef je alom. 

Eigenaar Bertrand Jaquet verzorgt de rondleiding. 
 

Door Miguel Tasso

Hallo, kapitein: we zetten koers naar Bretagne. 
Het echte. Daar waar de wind door de golven 
schuimt…’ 
Het gaat dus richting het Domaine de Roche-

vilaine op Pen Lan: een rotsachtig schiereiland waar de 
wind uit alle hoeken kan komen. Met Google Maps in de 
aanslag bevinden we ons in het zuiden van de Morbihan. 
Het pittige Vannes ligt vlakbij, maar hier is het rustig. Geen 
stadsdrukte en wifi in een ondergeschikte rol. Hier zijn het 
de getijden die het leven bepalen en de golven die het tem-
po aangeven. ‘Ik kan de hele dag naar de zee kijken zonder 
mij ook maar één seconde te vervelen’, bekent Bertrand 
Jacquet, de eigenaar van dit vijfsterrenetablissement dat 
sinds 2003 het label Relais & Châteaux opspeldt.
En natuurlijk heeft hij overschot van gelijk. Om alles los te 
laten, te herbronnen, inspiratie te vinden is er geen beter 
adres dan dit. Zoals in een gedicht van Baudelaire vullen 
de kleuren, de geuren en de geluiden er elkaar aan. Al is 
er maar één die hier echt zijn wetten dicteert en dat is de 
alomtegenwoordige zee.

Uitkijkpost
Rochevilaine is een heel ver-
haal. Destijds was het een uit-
kijkpost. Logisch ook gezien 
zijn unieke geograf ische 
ligging. Zo was het in 1759 
getuige van de Slag bij Qui-
beron (in het frans bekend 
als ‘la Bataille des Cardinaux’) 
waar de franse vloot zwaar in 
de pan werd gehakt. In de 19e 

eeuw was Pen Lan de hoofdstad van de zoutmeren en het 
‘witte goud’. Tijdens WOII diende het als basis voor de 
‘Atlantikwall’ met luchtafweer en ondergrondse bunkers. 
Een periode die nu nog altijd zijn pijnlijke sporen nalaat.
In 1952 kwam de plek in het bezit van Henri Dresch die er 
een herberg opende. Enkele jaren later bezweek de arts 
Jean-Paul Liégeois voor de charme. Hij stortte zich met 
overgave op de bouw van een granieten kasteel waar het 
licht aan de binnenkant kon binnenstromen via een groot 
glazen dak. Maar pas in 1997 nam het Domaine de Roche-
vilaine zijn echte start toen Bertrand Jacquet – een man 
met ervaring in de sector – de commando’s van het ‘schip’ 
in handen nam en de eerste eigenaar-hotelhouder werd. 
Vandaag is de plek synoniem van luxehotel, sterrenrestau-
rant en hypermoderne Spa. Met overal een uniek uitzicht 
op de Atlantische Oceaan.

Kamers met zeezicht
follow the guide. Net als de manoirs, de lage hoevege-
bouwen, het granieten kasteel en de ‘Comptoir des Indes’ 
hebben de 37 kamers en suites zicht op de zee. Omdat 
de architectuur, de materialen, het decor of de locatie 
telkens anders zijn, hebben ze stuk voor stuk een eigen 
karakter. De grote renaissance-manoir (16e eeuw), met zijn 
gesculpteerde steen- en houtpartijen, wijdt zijn decoratie 
aan bijzondere thema’s: dierenriem, muziek, zeven hoofd-
zonden, seizoenen…
De Chambre de l’Amiral is beroemd voor zijn ronde vor-
men en voor het 270° groot uitzicht op de zee, zodat de 
zonsopgang en -ondergang zich vanuit de eerste loge 
laten bewonderen. 
Voor de designliefhebbers is de Loft des Artistes ideaal: 90 
m2 vlakbij het water en een breedte van 10m waar het licht 
vanuit de zee ongehinderd naar binnen kan stromen.

Altijd de zee
Ter plekke bepaalt de zee mee de agenda en dat zelfs bij het 
ontbijt. De kaart biedt keuze tussen drie menu’s met daar-
bij het – zeer bijzondere – ‘accords marins’. Huisbereide  

‘

De ster van de zee

Eigenaar Bertrand Jaquet met 
dochter Cécile en schoonzoon/
Chef Maxime Nouail.

Een schiereiland met een bijna 
buitenaardse schoonheid.
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Binnenzwembad 
met zicht op zee.

64

D i s c o v e R Y
HERfST 2019

64



broodjes, zalm gemarineerd met zout, ‘creuses de 
Pénerf’ (oesters), krabvlees en een crème ‘retour des îles’ 
met zeewier. Zinnenprikkelend!
De Spa Aqua Phenicia volgt dezelfde epicurische filoso-
fie. De oude beschavingen wisten hoe ze het beste uit 
de harmonie moesten halen en het was vanuit die basis 
dat Bertrand Jaquet de eerste marine Spa in frankrijk 
uitbouwde: liefst 1300 m2 groot en met zicht op zee. De 
verzorgingskaart is één en al genot, met keuze uit hydro-
therapie, hydromasserende baden, modderpakkingen, 
jetdouches, een groot aanbod van massages en een Marie 
Galland schoonheidssalon.

Marine gastronomie
Het restaurant, dat een plekje kreeg op de rotspunt van 
Pen Lan, vervolledigt het aanbod. Van achter de grote 
ramen over een breedte van 50m lijkt het wel alsof men op 
zee zit, helemaal op de brug van een groot schip.
Aan het roer staat Cécile Jaquet, de dochter van de eige-
naar. Zij superviseert de service terwijl haar echtgenoot 
en chef Maxime Nouail zich over de gerechten buigt. 
Zijn visvijver bevindt zich recht tegenover zijn keuken: 
kreeft en schelpdieren, oesters uit de regio, baars die 
aan het eiland Dumet wordt gevist, tong van Turballe, 
de beroemde langoustines van Guilvinec... Puur genot 
in het bord, met bovendien een ruim wijnaanbod: liefst 
650 labels die zijn ondergebracht in een kelder van een 
voormalig wachtlokaal.
Het restaurant, dat zijn ster met gepaste trots draagt, is 
een van de beste gastronomische adressen in Bretagne. 
Het viergangenmenu met kreeft is de grote blikvanger, 
maar ook de warm/koude spinkrab met zijn romige bisque, 
het gevogelte van la ferme du Rahun, de gestoofde kalfs-
zwezerik en de Paris-Brest behoren tot de klassiekers. Hier 
staat het product immer centraal.
De eetzaal werd onlangs vernieuwd door binnenhuisar-
chitecte Chantal Peyrat. ‘Bedoeling was om nog dichter 

bij de zee te zitten en de decoratie te moderniseren’, zegt 
Bertrand Jaquet. Het resultaat is een voltreffer! Chantal 
Peyrat liet zich inspireren door de geest van de locatie en 
door zijn voorgeschiedenis. Zij behield de patrimoniale 
elementen – zoals het 200 jaar oud parket – en laat het 
licht binnenstromen via een spel van spiegels. Dat maakt 
het contact tussen de hemel, de aarde en de zee intenser 
dan ooit.

Tijdloos
Zoveel is duidelijk: in het Domaine de Rochevilaine is het 
geen slecht idee om zich te laten leven. Er is keuze zat: 
je kan er heerlijk wandelen of fietsen langs de kustweg, 
een uitstap plannen rond de Golfe du Morbihan met zijn 
60 eilandjes, of een bezoek brengen aan Vannes, een 
leuke stad met een middeleeuwse sfeer. En golfen kan 
natuurlijk ook, want er liggen heel wat mooie clubs binnen 
een regio van 50 km. Met name Baden, La Bretèsche en 
Rhuys Kerver.
Maar, zoals de eigenaar dit ook altijd herhaalt: alleen al 
de zee produceert voldoende verstrooiing om je daar de 
hele dag aan over te geven. ‘Geen enkel ander hotel is als 
Rochevilaine. Het is een ander soort vakantieplek, met de 
voeten in de zee. Hier strijk je best neer zonder vooraf al te 
veel te plannen. Wij zijn het ganse jaar door open en elke 
periode heeft zijn eigen magie. Wij hebben zelfs klanten die 
enkel komen wanneer het stormt, want dan is het decor 
majestueuzer dan ooit’, aldus Bertrand Jaquet, die samen 
met Cécile en Maxime het commando voert van dit Huis. 
Een familietrio gedreven door passie.
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Het sterrenrestaurant focust op het 
beste wat Bretagne te bieden heeft. 
Hier de geweldige carpaccio van kreeft.

Bretoense messen 
‘en persillade’.

Bretagne heeft heel wat 
prachtige golfbanen.

Ondernemers

Bent u zelfstandige of eigenaar van een kmo? Uw zaak is uw passie. Bescherm ze! 
Welke verzekeringen heeft  u nodig voor uw activiteiten, uw medewerkers en uzelf? 
Doe in minder dan 5 minuten een check-up van uw professionele verzekeringen 
met de Insurance Scan. En overleg met uw makelaar over een bescherming op 
maat.  

5 minuten om de check-up van uw professionele verzekeringen te doen. 
Scan de code onderaan deze pagina of ga naar axa.be/ondernemers

  Blijf 
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Vleugje Afrika
IN GeNèVe

Het Hotel-Spa La Réserve Genève aan het Lac Léman
verwent zijn gasten met een uniek kader.

Zoals een Afrikaans decor en een Chinees sterrenrestaurant.

Door Miguel Tasso

Genève, Paris, Ramatuelle en binnenkort 
Zürich: Michel Reybier drukt zijn stempel op 
almaar meer locaties en illustreert er keer op 
keer zijn liefde voor perfectie. Deze franse 

zakenman, een visionaire ondernemer die fortuin maakte 
in de agrovoeding en ook actief is in de wijnbouw, bouwde 
een verzameling hotels uit die enig zijn in hun soort. ‘Bij 
mijn streven naar excellentie creëer ik unieke plekken, 
met een servicepakket dat tot in de kleinste details tege-
moet komt aan de wensen van onze gasten. Wij delen een 
zelfde filosofie van het leven en van luxe. Luxe die niet 
bang is van eenvoud. Luxe die ver verwijderd is van schijn 
en overdaad’, klinkt het.

Tijdloze lodge
La Réserve Genève draagt het label ‘Leading Hotels of the 
World’ en is het perfecte voorbeeld van deze levenskunst. 
In dit 5-sterrenetablissement aan de boorden van het Lac 
Léman – op vijf minuten van de luchthaven – lijkt het leven 
stil te staan. Hier kom je vanaf de eerste seconde tot rust, 

want je stapt een andere wereld binnen. Een wereld van 
luxe, sereniteit en weelderigheid. 
Wat een schitterende plek! Dit gebouw werd opgevat als 
een tijdloze lodge die terugvoert naar een verloren para-
dijs dat aansluit bij een legendarisch Afrika. De spa, 5 
restaurants, 73 kamers en 29 suites nemen u mee op 
een wonderlijke reis. Want ja: hoewel u in Genève bent en 
vlakbij het meer, wordt u in de lobby opgewacht door een 
sculptuur van een volwassen olifant. Dat heet bezieling.
Geolied eiken parket, een schrijver/reizigersbureel met 
lederen top, een met fluweel beklede avonturierstoel. Elke 
kamer en suite heeft zijn eigen warme sfeer en kleur: oranje, 
lichtblauw, zijdezacht taupe of celadon groen. Tegen de 
muur verhalen originele foto’s de magie van de expedities 
uit vervlogen tijden in Indië en Afrika. Alle kamers kijken 
breeduit naar buiten. Sommige hebben zelfs een patio met 
directe toegang tot het park en het zwembad. Keuze uit 
hoofdkussens, beddengoed in katoensatijn, badkamers met 
mozaïeken van marmer en zwart graniet, de edele uitstra-
ling van natuurlijke materialen. Please, do not disturb…

Een… Chinese ster
In dit mythische adres bezet de gastronomie vanzelfspre-
kend een bijzondere plek. Er is dan ook keuze uit meerdere 
restaurants, maar de ‘pole position’ is weggelegd voor 
een… Chinees. Enigszins vreemd, maar tegelijk overheer-
lijk, want Tsé fung is een juweel van de Aziatische keuken 
en werd dan ook terecht onderscheiden met een Michelin-
ster. De chef, een vertegenwoordiger van de 3e generatie 
van een dynastie van koks, bespeelt een van de mooiste 
partituren van de Chinese gastronomie die bekendstaat als 
een van de beste ter wereld. Hij excelleert met name in de 
herinterpretatie van de traditionele Kantonese gerechten. 
Uitmuntende producten, absolute beheersing van de cuis-
sons, spel van texturen, borden die visueel even elegant zijn 
als tijdens het degusteren, efficiënte service: het plaatje is 
perfect. En de Pekingeend in twee gangen is een referen-
tie. Zoals de traditie dit wil, wordt deze chef gesecondeerd 
door zijn eigen brigade. Deze bestaat uit vier chefs, met 
elk hun eigen specialiteit: woks, dim sum, barbecue en 
‘découpage’. ‘Met frank Xu hebben Kanton en heel China 
hier een unieke ambassadeur. Zijn creaties zijn authentiek 
en superlekker en worden minutieus bereid met absolute 
topproducten. Vooral de desserts zijn waanzinnig lekker en 
spreken tot de verbeelding’, zo lezen we in de rode gids.

Anti-aging in de Spa
De Spa is een andere oppertroef van dit etablissement. Er 
is niet alleen de kaart met verzorgingen en klassieke mas-
sages, maar ook – en vooral – de erkende medische anti-
aging expertise van Nescens met kuren, verzorgingen en 
consultaties, met de innoverende ‘better-aging’ approach 
in het bijzonder. ▼

La Réserve, aan de boorden van het 
Lac Léman, is een oase van rust en 

exclusief bestemd voor levensgenieters.

Chinees restaurant met 
Michelinster: fantastisch!

Privéboot voor klanten die snel 
even naar het centrum van 

Genève willen.

Zicht op het meer: 
ideaal om helemaal tot 

rust te komen.
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Het merk Nescens werd gecreëerd in het Centre de 
Prévention du Vieillissement. Het ontstond door toedoen 
van professor Jacques Proust. Hij geldt als een pionier 
in het domein van de biologie van de cellulaire veroude-
ring en de preventieve anti-aging geneeskunde. Dankzij 
dit exclusieve partnerschap kan La Réserve Genève een 
unieke approach aanbieden en blijft het altijd mee met de 
nieuwste wetenschappelijke evoluties.
De medische en paramedische teams ter plaatse bieden 
een complete preventieve geneeskunde aan op basis van 
doorgedreven analyses en diagnoses: anti-aging, osteopa-
tie, voeding en esthetische geneeskunde. 
De Spa Nescens ligt centraal in het etablissement en is uit-
gerust met 17 verzorgingscabines, een fitness, een sauna, 
een hammam en diverse relaxatieruimtes. Zonder Le Café 
Lauren, het restaurant van de spa te vergeten, want dat 
staat voor een evenwichtige, lichte en lekkere restauratie. 
Deze wordt gesuperviseerd door Eric Canino, de sterren-
chef van La Réserve Ramatuelle. Hier geniet men zonder 
aan te komen. Dat alles in een bubbel van wellness.
De yogasessies staan onder leiding van de spirituele mees-
ter Jeff Grant (een referentie). Zij helpen mee om terug te 
keren naar de bron en op zoek te gaan naar spiritualiteit.

Levenskunst
Maar La Réserve is toch vooral sfeer, mentaliteit, levens-
kunst, want alles staat in het teken van ‘buitengewoon’. 
Met ‘La petite Réserve’ hebben zelfs de kinderen hun eigen 
ruimte, waar de ouders… geen toegang hebben.
In de zomer is het zwembad, dat een plekje kreeg in het 
park, ‘the place to be’ voor de epicurist. U bouwt er aan 
een nieuwe wereld en dat doet u met zicht op het meer. 
Genève ligt trouwens maar op een klein kwartiertje met 
de Motoscafo, een elegante Venetiaanse boot die voor 
shuttle speelt tussen het privéponton van het hotel en het 
stadscentrum. Heerlijk!
Al de rest sluit aan op dit niveau van perfectie, want luxe 
schuilt nu eenmaal in de details. Een escapade met een 
privéjet? Naar de skipistes met de helikopter? Alles kan. 
Het kapsalon Rossano ferreti vlakbij de Spa kijkt uit op 
het hotel. Dit is naar verluidt een van de meest prestigieuze 

ter wereld, met ‘la coupe invisible’ als signatuur. Die wordt 
helemaal gepersonaliseerd voor elke vrouw en sublimeert 
het potentieel van het haar in combinatie met de diepste 
persoonlijkheid van de klant. Elke coupe, elke kleur, elke 
verzorging heeft tot doel om de schoonheid tot haar recht 
te laten komen. De wijnkelder vertrekt vanuit dezelfde 
hedonistische overtuiging, met heel wat unieke cru’s voor 
de kenners, want oenologie is de andere passie van Michel 
Reybier: eigenaar van de domeinen Cos d’Estournel en La 
Goulée in de Bordeauxstreek, en van het prestigieuze Tokaj 
Hétszölö in Hongarije. La Réserve Genève onderscheidt 
zich dus ook door zijn topwijnen. Getuige daarvan de kaart 
met meer dan 1000 labels. Al deze flessen worden met 
zorg gekozen bij 60 partners/wijnbouwers in de verschil-
lende terroirs van frankrijk en zij worden nu al enkele jaren 
ook te koop aangeboden om mee naar huis te nemen.
En natuurlijk blijft ook de kunstliefhebber niet op zijn 
honger, want in het park en tegen de muren lopen gere-
geld tentoonstellingen met topnamen van de moderne 
en hedendaagse kunst. Zo is er deze herfst werk te zien 
van fred Erdekens, een Belgische kunstenaar die bekend 
staat voor zijn driedimensionale werken met staal, licht 
en schaduw.

Yogasessie.

Spa en binnenzwembad.

Her en der in het hotel: 
de mooie verwijzingen 
naar Afrika.

De luxekamers zijn 
zeer origineel en met 
veel smaak ingericht.

OUVERT 7/7 midi et soir | SERVICE VOITURIER

COMMANDES EN LIGNE | SERVICE TRAITEUR (emporter & livraison)

SALLE PRIVATIVE pour toutes vos réceptions privées & professionnelles 

TOUCAN BRASSERIE +32 2 345 30 17 | Avenue Louis Lepoutre 1, 1050 Bruxelles
www.toucanbrasserie.com | Facebook.com/restaurantstoucan
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Le tOUqUet:
go ‘West’!

In Le Touquet heeft het hotel Westminster, dat tegenwoordig eigendom 
is van de Groupe Barrière, nog geen spat ingeleverd van zijn magie, zijn 
gemodereerde luxe en zijn unieke sfeer. 

Door Miguel Tasso

Wie in Le Touquet verblijft, kan er niet naast 
kijken, want alleen al de majestueuze 
voorgevel symboliseert de sfeer van deze 
emblematische badplaats aan de franse 

Opaalkust. Al staat de Westminster in wezen ook voor 
het totale prestige van deze plek. Zonder te raken aan de 
retrosfeer stemde dit paleishotel zijn serviceaanbod hele-
maal af op de 21e eeuw. Dit betekent dat gasten er dankzij 
de wifi hun mails meteen van bij hun aankomst kunnen 

raadplegen. Ja: ook in de glazen en met hout beklede lift 
uit de art-decoperiode!
Dit in 1924 gebouwd paleishotel dankt zijn naam aan de 
Hertogin van Westminster. Zij was meter van het militair 
hospitaal dat tijdens WOI in de salons van het casino was 
ondergebracht. De Belgische invloeden zijn merkbaar 
vanaf de eerste steen, want het was een onderneming van 
bij ons die de werken uitvoerde. Dat verklaart het gebruik 
van bakstenen en vlakke dakpannen.

Nadat het tijdens WOII de deuren sloot, opende de West-
minster opnieuw in 1946 en werd achtereenvolgens eigen-
dom van de Groupe Barrière, de familie flament en de 
groep Open Golf. Sinds 2016 wordt het opnieuw geleid 
door de Groupe Barrière. Dit management gebeurt vanuit 
dezelfde sfeer als in Deauville, La Baule en Dinard.

Sterrengang
De ‘West’ – want zo luidt zijn hippe bijnaam – zag in zijn 
bestaan heel wat beroemde namen passeren en droeg zo 
in grote mate bij tot de expansie van de badplaats. Dat was 
vooral zo in ‘Les Années folles’ (1920-29). Het gulden boek 
puilt uit van de bekende handtekeningen. In een van de 
gangen pronken trouwens, permanent, de zwart-witfoto’s 
van sterren die er verbleven, zoals Winston Churchill, Mar-
lène Dietrich, Serge Gainsbourg, Sean Connery (die in een 
van de salons zijn contract tekende voor zijn eerste James 
Bond), Carole Bouquet, Jacques Chirac en Tony Blair. Allen 
lieten een boodschap en een dankwoordje achter.
Want ja: de Westminster is veel meer dan een hotel. Het 
staat voor een unieke sfeer en een apart gevoel. Die magie 
is al voelbaar vanaf het eerste ogenblik en verstrengelt met 
een charme uit vervlogen tijden, zoals blijkt uit het fraaie 
hout- en ijzerwerk en de opmerkelijke verlichting. Ook de 
bar met zijn unieke whiskykaart en de leessalon met de 
imponerende schouw missen hun effect niet. Zoals alles 
in het getemperd en elegant decor zijn ook zij er op gericht 
om de geest tot rust te brengen.

Gastronomie & Spa
Achter de immense gevel van baksteen en witte steen 
biedt het hotel 115 kamers en twee suites aan. Deze zijn 
elegant ingericht en bieden uitzicht op de stad, het park 
of de vuurtoren.
De Westminster draagt ook zorg voor de innerlijke mens. 
Mede door zijn eerste ster is het gastronomisch restaurant 
Le Pavillon zelfs uitgegroeid tot een echte referentie bij de 
kenners. ‘De eenvoud van een lekkere keuken begint bij het 
respect voor de smaken en de kwaliteit van de producten’, 
zegt chef William Elliott. Om dat te bewijzen, prijken op zijn 
kaart heel wat lokale producten, zoals ‘la ratte du Touquet’, 
bloemkool en verse geitenkaas (Montreuil), rode vruchten 
van Samer (Boulonnais), producten uit de zee (kreeft van 
Audresselles, ‘turbot petit bateau’, zeebaars…). Puur genot. 
Om deze ‘heerlijke kunst van het vluchtige’ extra kracht bij 
te zetten, kleedt hij die gerechten aan in samenwerking  

met de franse ontwerpster Elisabeth Monroy. Elk attribuut 
(leisteen, porselein, glas) harmoniseert met het geser-
veerde gerecht. De trendy brasserie ‘Les Cimaises’ en de 
Brits aandoende bar vervolledigen het aanbod.
De Spa, die met een binnenzwembad is uitgerust, is de 
andere trekpleister van deze plek. Hij draagt het prestigi-
euze label van het huis Nuxe en staat voor een uitgebreid 
gamma van verzorgingen en massages. Alle cabines wer-
den ingericht rond authentieke kleuren die zich door de 
natuur laten inspireren: donkere vloer, stenen muren, hou-
ten meubelen in rustgevende tinten. Op de verzorgings-
kaart prijkt onder meer de ‘massage signature’ waarbij 
schoonheidsspecialistes gebruik maken van… golfballen. 
Het is een knipoog naar de sport bij uitstek in de badplaats 
en naar de twee referentiebanen: La Mer en La forêt. 
Hoewel het hotel Barrière Le Westminster de komende 
winter een ingrijpende renovatie wacht, is nu al duidelijk 
dat er niet zal geraakt worden aan zijn DNA en aan zijn 
uniek en tijdloos karakter.

Sterrenkeuken 
in Le Pavillon.

De Westminster gisteren 
en vandaag: altijd 
dezelfde allure.

Een beroemde 
voorgevel.

In Le Touquet is de 
golfsport altijd dichtbij…

De legendarische 
lift in de inkomhal.
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‘Gypset’-sfeer 
OP LA CROIsette

De MGallery Collection van de Groupe Accor heeft er een nieuwe telg 
bij. Het Hôtel Croisette Beach Cannes is één en al charme.

Door Miguel Tasso

Iedereen kent de prestigieuze paleishotels in Cannes, 
maar de populaire franse badplaats heeft ook enkele 
leuke adresjes die weliswaar minder blingbling zijn, 
maar waar men met een gerust gevoel een kamer 

kan boeken. Zoals de Croisette Beach Cannes: de laat-
ste aanwinst van de Collection MGallery in de categorie 
Signature. Dit knus en gezellig adres, waar de spirit altijd 
relax is, ligt amper enkele meters van de Croisette en kiest 
voor een stijl met ‘Gypset’-allures (samentrekking van 
‘Gypsy’ en Jet-Set’).
De oculus is de blikvanger van het hotel en hij manifesteert 
zich op verschillende plaatsen: op de voorgevel bij de ingang, 
in een claustra die deel uitmaakt van de lobby en ook in de 
kamers door middel van een majestueuze spiegel.
Hoewel er niet geraakt werd aan de naam en de identiteit, 
deelt het Hôtel Croisette Beach Cannes wel de waarden van 
singulariteit en elegantie met alle andere boetiekhotels van 
het label. Zo zijn de 94 kamers opgevat als ‘living areas’, met 

natuurlijke en ruwe materialen in heldere kleuren. Bohemi-
an chic, waarbij alle decoratie binnen de link maakt tussen 
geometrische vormen en natuurlijk licht.
Het hotel, dat in 1981 is gebouwd, werd op een briljante 
manier gerenoveerd door de Parijse architect Jean-Philippe 
Nuel. Het heropende de deuren in mei onder een nieuw 
label. Mede door zijn cocoonsfeer is het een echt rustpunt 
tussen de zee en de zon, en dat is niet onbelangrijk in het 
hart van het immer bruisende Cannes. En als de zon schijnt, 
biedt het zijn gasten de faciliteiten van een privéstrand aan, 
met restaurant, bar, solariumponton en 180 strandstoelen.
MGallery, een toplabel van de Group Accor, gaat prat op een 
unieke geschiedenis die zich laat inspireren door de locatie 
van zijn hotels. Deze Collection focust specifiek op mensen 
die houden van het leven, literatuur en cultuur. Daardoor 
opent elk etablissement de deuren naar een andere wereld: 
een glorierijk verleden, een verborgen heiligdom of een 
uniek natuurlijk landschap.

Trendy boetiekhotel 
zonder bling-bling.

De omgeving van Cannes telt 
heel wat prachtige golfbanen.

Privéstrand op 
La Croisette.

Dolce vita op 
de Rivièra.

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

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

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

Exclusive penthouses nearby the golf.

Living nearby Sterrebeek’s golf
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GROeN: De AUtO’s
van de toekomst

Deze rubriek is gewijd aan de auto-initiatieven die streven naar een 
betere en groenere mobiliteit, met respect voor onze planeet.

Door Philippe Van Holle

We spoelen terug naar een tijd die al 
wie jonger is dan 20, 30 en 40 wellicht 
niet heeft gekend. Behalve dan via oude 
videobeelden en dito magazines. Alle 

anderen herinneren zich zonder twijfel deze periode en 
de karakteristieke Buggy: doorgaans in het oranje en 
bedoeld om over de Californische stranden te struinen…

De Buggy is back!
50 jaar later is hij terug, maar in een elektrische versie. 
Volkswagen brengt deze legende weer tot leven en gebruikt 
daarvoor het MEB-chassis: het platform van het ID.-gam-
ma. Van de Boxer tot de elektrische motor: één knipoog 
is voldoende om vijf decennia te overbruggen en de gelij-
kenissen te zien tussen de strandbuggy van weleer en de 

nieuwe ID. Buggy. Het elektri-
sche model wordt uitgerust met 
een batterij van 62 kWh en heeft 
een reële actieradius van 250 
km. Door de modulaire struc-
tuur kan het bovenste deel van 
het MEB-chassis worden losge-
maakt en aan externe producen-
ten worden toevertrouwd. Weet 
u nog dat België in dit segment 
in het verleden een belangrijke 
rol speelde? Apal, Vanclee en 
Ritter: ook dat zijn namen die 
de ouderen niet onbekend in 
de oren zullen klinken. Hoe dan 
ook: de elektrische buggy vindt 
gegarandeerd zijn plaats in het 
ID-gamma van Volkswagen.

ID.R hyperefficiënt in de bochten!
De ID.R heeft alle records voor elektrische auto’s verbe-
terd op de legendarische Nürburgring. Bij de analyse van 
de resultaten vallen verschillende aspecten op. Om te 
beginnen is er het bijzonder laag elektriciteitsverbruik. 
Op het 20,8 km lang circuit had de ID.R amper 24,7 kWh 
nodig. Akkoord: uitgerekend over 100 km betekent dat 
een verbruik van 125 kWh en dat is gigantisch, maar men 
mag niet vergeten dat we het over een circuit hebben en 
er vol…-elektriciteit wordt gereden tegen meer dan 200 
km/u. Gemiddeld 204,96, om precies te zijn. Tweede ver-
rassing: hoewel dit cijfer geweldig hoog is, ligt de top-
snelheid relatief laag: slechts 273 km/u. Een belangrijk 
gegeven want wanneer de ferrari’s en de Lamborghini’s 
over de Nürburgring razen, halen zij meer dan 300 km/u 
op het grote rechte stuk. Toch zijn zij alles samen een 
minuut… trager omdat de Volkswagen ID.R niet alleen rap 
is, maar ook bliksemsnel door de bochten flitst. En niet 
zo’n klein beetje, want sensoren maten een zwaartekracht 
van 3,49G in de dichtste bocht van het circuit. Je moet al 
stevig gebouwd zijn om dergelijke krachten te trotseren. 
Vraag het maar na bij de fransman Romain Dumas. Hij 
bestuurde de ID.R en weet er alles van…

Mercedes lanceert zijn elektrische 
V-klasse
De eerste elektrische seriegebouwde Mercedes, de EQC, 
is zoals iedereen weet een SUV. De tweede wordt een grote 
monovolume. Deze EQV is gebaseerd op de V-klasse. Geen 
transformatie qua look, want de batterijen zitten gewoon 
in de vloer. De batterij heeft een capaciteit van 100 kWh. 
Zoals op de beste Tesla’s. En niemand die vandaag beter 
doet. De voorlopige cijfers kondigen een actieradius aan 
van 405 km, wat duidelijk voldoende lijkt voor de shut-
tlediensten tussen stadcentra, hotels en luchthavens, wat 
wellicht de eerste toepassing wordt van deze Mercedes.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
Porsche kondigt het aan met gepaste trots: de meest per-
formante versie van zijn grote SUV, de Cayenne, is de her-
laadbare hybride. De Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 
wordt aangeboden in twee carrosserieversies: Coupé en 
klassieke SUV. Herlaadbaar dus, met een 4 liter V8 turbo-
benzine die goed is voor 550 pk en wordt gecombineerd 
met een elektrische motor van 100 kW (136 pk). Samen 
levert dat 680 pk op met een koppel van 900 Nm. De zui-
vere elektrische autonomie bedraagt 43 km in theorie… 
maar dan moet je wel een lichte voet hebben, want deze 
machine weegt alles samen 2535 kg en de elektrische 
motor levert slechts 136 pk…

Opel Corsa e-rally
De Corsa-e neemt de plaats in van 
de (benzine) Adam Cup voor het eer-
ste elektrische rallykampioenschap 
ADAC Opel e-Rally Cup vanaf 2020: 
een ideale leerschool voor jonge 
piloten. Net zoals de Open Corsa-e 
wordt hij uitgerust met een motor van 
100 kW (of 136 pk) en 260 Nm. Hij 
heeft ook vierwielaandrijving en een 
Torsen-differentieel. De ophanging 
is specifiek, net zoals de 17 inch-

De VW ID. R: bijzonder 
snedig en efficiënt op 
de Nürburgring.

De V-Klasse is de tweede 
100% elektrische auto 

van Mercedes.
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wielen waarbij de geventileerde remschijven worden 
aangegrepen door remklauwen met vier zuigers. Ook de 
batterijen zijn dezelfde als de basis e-Corsa met een capa-
citeit van 50 kWh en een WLTP-autonomie van ongeveer 
350 km… Al zal dat wellicht een stuk minder zijn in wed-
strijdomstandigheden!

Audi: elektrische step & skateboard
Met zijn nieuwe e-tron Scooter speelt Audi duidelijk in op 
de steeds grotere vraag naar multimodabele mobiliteit 
in de steden. De Audi e-tron werd speciaal ontwikkeld 
voor de sportfan want hij combineert de voordelen van de 

De Corsa-e is nog maar 
net uit en er is al een 

competitiemodel op komst!

elektrische step en de skateboard. Hij weegt slechts 12 kg en 
kan dus makkelijk mee in de auto, de bus of de trein. Hij laat 
zich makkelijk opvouwen en opbergen in de autokoffer, maar 
hij laat zich ook voorttrekken als een trolley. Verder onder-
scheidt de e-tron Scooter zich door de manier waarop hij zich 
laat controleren: een beetje zoals een surfer op de golven. 
De bestuurder houdt één hand vrij, kan om zich heen kijken 
en indien nodig aanwijzingen geven met de vrije hand. De 
productie en verkoop zijn voorzien voor eind 2020. Noteer dat 
ook Seat momenteel zijn eigen steps bouwt die probleemloos 
in de autokoffer kunnen en tot 25 km/u halen. Zeer praktisch, 
want we probeerden ze al uit…

5,9 - 9,4 L /100 KM • 155 - 213 G /KM CO2 (WLTP)*

 * WLTP-goedgekeurd voertuig. Situatie op 14/08/2019, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie 
over de fiscaliteit van uw voertuig. Getoond model uitgerust met betalende opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be 

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

Voor stijlvolle avonturiers.

Tiguan Platinum.

www.volkswagen.be

Volkswagen

DIETVWG7671_PM_TIGUAN_PLAT_297x210_SEPT.indd   2 05/09/2019   15:59
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JAGUAR Xe:
elegantie, klasse en 

persoonlijkheid

Halfweg zijn veronderstelde levenscyclus was de XE, die in 2015 op de 
markt verscheen, toe aan een verjongingskuur. Maar deze esthetische 
en technologische evolutie is veel meer dan zomaar een upgrade.

Door Philippe Van Holle

Toen de Jaguar XE net geen vier jaar geleden 
gelanceerd werd, viel hij mede door zijn prach-
tige lijn meteen in de smaak. Sterker: hij zorg-
de voor heel wat deining in de nochtans zeer 

concurrentiële sector. Ook het publiek wist de nieuwe 
frisse wind te waarderen die het nieuwe label door het 
segment stuurde. Hetzelfde publiek dat Jaguar zo’n beetje 

de rug had toegekeerd toen de X-Type werd afgevoerd, 
waardoor alle premiumrivalen in dit genre – voornamelijk 
Duits – plots vrij spel kregen. 
Nu ook de concurrentie de modellen hernieuwt of daar 
volop mee bezig is, kon Jaguar vanzelfsprekend niet roer-
loos blijven toekijken. En laten we het maar meteen toege-
ven: de verjongingskuur doet geen afbreuk aan zijn initieel 

karakter, want de XE blijft een karaktervolle berline, zowel 
qua lijn als qua weggebruik. En altijd vanuit het talent en de 
traditionele klasse die dit Britse merk kenmerken.

Evolutie zonder revolutie
Op esthetisch vlak heeft de XE zijn elegant karos gespier-
der gemaakt zonder in te leveren op zijn standing. Een 
duidelijke evolutie, dat zeker, maar gelukkig geen onnodige 
revolutie. Op het voorste deel zijn de lichten – nu met LED 
in serie – strakker en ietwat anders qua vorm. Daardoor 
lijken ze agressiever dan in het verleden. De grille werd 
vergroot en verbreed. De motorkap werd hertekend en 
ook de vleugels werden aangepast om plaats te bieden aan 
de vernieuwde lichten. De achterlichten zijn minder hoog, 
waardoor de auto visueel breder oogt. Daardoor straalt de 
hele achterkant meer persoonlijkheid uit.
De R-Dynamic versies met hun sportievere look zijn uitge-
rust met een unieke motorkap. De luchtinlaten zijn groter 
en er is ook een monogram op de grille.
Op het achterste deel van het dak valt de grote ‘haaien-
spoiler’ op. Die dient niet alleen voor een betere connec-

tiviteit, maar ook – voor de topmodellen in het gamma 
– voor het huisvesten van de achteruitcamera Clearsight. 
Dit systeem vergt enige aanpassing, maar verzekert de 
bestuurder van een veel beter achteruitzicht dat ook veel 
completer is dan via de traditionele spiegel. Qua uitrusting 
zijn er de uitvoeringen S, SE en HSE. In alle gevallen heeft 
de koper de keuze tussen de zogeheten ‘normale’ look en de 
meer sportieve R-Look. Op technisch vlak kan er enkel uit 
4-cilinder Ingeniummotoren worden gekozen. De 2.0 turbo-
benzine komt in twee versies met 250 of 300 pk. De 2-liter 
diesel bestaat enkel met 180 pk. Al deze motoren worden 
gekoppeld aan een Zf 8-gangenautomaat. Deze wordt niet 
langer bediend via de pook met een ietwat te passieve stijl 
naar onze smaak, maar wel via de Sportshiftselector die we 
kennen van de f-Type. Het gebruik vergt enige aanpassing.
Voor elke van de drie motoren kan men kiezen uit achter-
wielaandrijving of integrale transmissie. Met deze laatste 
en de Intelligent Driveline Dynamics snelt de top-XE van 
het gamma (de P300) naar 100 km/u in 5,7 seconden. Het 
gemiddelde verbruik van de dieselversie bedraagt dan 
weer 4,9l/100 km.  ▼
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Interieur afgeleid 
van elektrische I-PACE
In de cockpit zorgt de restyling voor modernisme en intuïti-
viteit. Zo werden het nieuwe stuur, de 100% digitale instru-
menten en het dubbele scherm van 10 inch – elk Touch 
pro duo gedoopt – overgenomen van de I-PACE: het 100% 
elektrisch model van Jaguar. Zij moderniseren zonder meer 
dit interieur dat helemaal to the point is. De kwaliteit van 
de materialen is er sterk op verbeterd en de assemblages 
staan boven elke kritiek.
De achterste zitplaatsen zijn ruim, ook al maken de lage 
daklijst en de manier waarop de achterste deuren als een 
coupé zijn uitgesneden de toegankelijkheid een ietsje 
moeilijker dan bij een klassieke berline. Maar ook dat is al 
bij al niet onlogisch.
Eens je achter het stuur zit van deze nieuwe XE kan de 
toverkracht zijn werk doen. Als er één ding boven alle kri-
tiek staat op deze auto, dan zeker het chassis dat zich 
aanpast aan elk type rijgedrag. Het comfort blijft in alle 
opzichten optimaal. Dit komt mee dankzij de stoelen die 
altijd lekker zitten. Ja, ook bij een sportieve rijstijl. 
Welke motor er ook onder de kap zit: hij heeft duidelijk 
karakter en duikt graag in de hoge toeren. Bovendien klinkt 
hij bijzonder aangenaam en nooit overdonderend. Lekker 
voor het oor en zonder te irriteren.

In de stad is de draaicirkel zoals het hoort. De Stop & Start is 
efficiënt en discreet. Bij zoverre dat je nooit zin hebt om 
hem uit te schakelen. Verder is het ook belangrijk om aan 
te stippen dat de technologie aan boord helemaal op punt 
staat, zoals bijvoorbeeld op het vlak van rijhulp- en veilig-
heidssystemen. Adaptieve snelheidsregelaar met filede-
tectie, rijstrookwisselhulp, camera 360°, enz. De XE is ook 
helemaal mee met zijn tijd voor wat betreft schermen en 
multimedia: digitaal dashboard, digitale radio, wifi hotspot, 
head-up display, Apple CarPlay… En nog zo veel meer.

Echte must
Als we een snelle evaluatie van deze Jaguar XE zouden 
moeten maken, zouden we duidelijk durven stellen dat 
deze Engelse vierwieler zijn gelijke niet heeft voor wat 
betreft design en chassis. Bovendien scoort hij qua prijs 
beter dan bij de concurrentie en dat zonder in te leveren 
op de sterke punten die dit merk door de decennia heen 
zijn faam hebben bezorgd. Niet in het minst omdat ook de 
serie-XE bijzonder goed is uitgerust.
Als u een klassevolle berline zoekt, met een duidelijk tem-
perament en een visueel bijzonder geslaagde en verfijnde 
vormgeving, en u wil u ook onderscheiden van alle andere 
aanbiedingen in dit segment, dan is dit misschien wel uw 
witte raaf.

Uccle, Avenue Hamoir 
23 luxury apartments 

www.h14byeaglestone .be

+32 (0)2 340 24 73
new@trevi.be
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immobilierneuf@victoire.be
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PRIVÉJets & 
bUsINess:

een succesformule!
De zakelijke luchtvaart is een sector in volle opmars. Je spaart er 
inderdaad kostbare tijd mee uit. Of dat nu voor een belangrijk contract 
is of voor een partijtje golf.

Door François Levicot

Met de veiligheidsriem goed vastgegespt en 
min of meer comfortabel geïnstalleerd in 
uw stoel bij het raampje is het u vast al 
overkomen dat u net voor het opstijgen 

en na het landen rondkijkt naar de landingspiste en alles 
daarrond. In dat geval heb u ze zeker al zien staan, want ze 
zijn overal, of toch bijna. De meeste commerciële lucht-
havens hebben inderdaad op een stukje van de tarmac 
‘kleinere vliegtuigen’ geparkeerd staan: dwz. kleiner dan 
de modellen die van 100 tot 450 passagiers vervoeren. 
Soms zijn dat, zoals op de luchthaven van Charleroi, 
instructiemodellen voor de vliegschool. Maar vaker – en 
dit geldt zowel voor Charleroi als voor Zaventem – zijn 

het ‘business planes’. Wereldwijd vliegen er vandaag zo’n 
17.000 rond. Sommige hebben een schroef, maar andere 
zijn echte jets. Ze worden vaak als ‘privéjets’ bestempeld, 
ook al is hun gebruik perfect commercieel. Zij het met een 
unieke souplesse.

Snel, flexibel, vertrouwelijk
Eén enkele ervaring met zo’n toestel is voldoende om te 
overtuigen. De zakenluchtvaart helpt inderdaad om kost-
bare tijd te sparen. Welke luchthaven men ook kiest: men 
hoeft zich geen uren op voorhand te melden. De parking 
ligt doorgaans goed gesitueerd en vlakbij de check-in, want 
de toegang tot het vliegtuig gebeurt niet via de klassieke 

weg. Er zijn geen wachtrijen (niet voor het inchecken, niet 
voor de veiligheidscontrole), al blijft er natuurlijk wel een 
security check. Ook de bagage wordt veel vlotter verwerkt. 
Volgens de European Business Aviation Association (EBAA) 
spaart men met een privévlucht gemiddeld twee uur uit in 
vergelijking met andere vluchten op commerciële lijnen 
(tijd verplaatsing naar luchthaven, check-informaliteiten, 
vluchttijd, ophalen bagage…).
Die winst laat zich vooral verklaren door het feit dat er in 
West-Europa om en bij de 4000 luchthavens zijn, zoals 
die van Temploux (Namen) en Zwartberg (Genk), om twee 
Belgische voorbeelden te geven, tegen 350 commerciële 
luchthavens. Omdat zij tevreden zijn met een minimale 
infrastructuur – korte piste, soms op gras, een ontvangst-
lokaal voor de passagiers, een controlepost en eventu-
eel een tankpunt voor kerosine – trekken deze business 
airports volop de kaart van de bereikbaarheid om hun 
klanten te overtuigen. De meeste zijn trouwens binnen 
het kwartier bereikbaar vanuit de stad. ‘Onze vliegtuigen 
brengen de passagiers, met vertrek uit Charleroi, Brussel 
en Antwerpen, natuurlijk naar Zürich en Nice, maar wij 

kunnen ook kleine luchthavens aandoen, zoals bijvoor-
beeld St. Hubert met zijn 600m lange graspiste. We vliegen 
bijvoorbeeld ook op Andernos-les-Bains vlakbij de golf 
van Arcachon en naar het eiland Ile d’Yeu, maar we trek-
ken ook de bergen in, zoals naar Sion (vlakbij de golf van 
Sierre-Crans Montana, red.) en Courchevel…’, aldus Denis 
Petitfrère, directeur van EAPC (European Aircraft Private 
Club), een coöperatieve vennootschap die exclusief voor 
zijn leden en via een niet-commercieel vliegmodel een 
vloot beheert van 7 vliegtuigen.

Onbetaalbare luxe?
Vaak is dat het eerste idee wat opborrelt: de zakenlucht-
vaart is er enkel voor de superrijken. Het klopt ook dat de 
inrichting van sommige jets aan de luxe van paleishotels 
doen denken. Dat soort vliegtuigen, waarvan er een paar 
tentoon werden gesteld tijdens de meest recente lucht-
vaartshow op Le Bourget, doen heel wat mensen dromen. 
De lange wachtrijen om binnen in zo’n jet een kijkje te 
nemen, nemen ze er met plezier bij. Maar al bij al is dit 
maar een klein deel van deze sector die nu volop in de groei 
zit. De naweeën van de economische crisis in 2008-2009 
zijn inderdaad al lang verleden tijd.
‘Dit soort transport heeft een prijskaartje, dat zeker, maar 
je moet alles in zijn perspectief plaatsen’, benadrukt Denis 
Petitfrère. ‘Voor heel wat zakenlui weegt de kostprijs van een 
zakenvlucht niet op tegen het belang van een contract op een 
belangrijke meeting en alles dat daarmee samenhangt.’
De cijfers geven hem gelijk. ‘Onze huidige vloot is samen-
gesteld met drie types van vliegtuigen die elk aan het 
profiel van een ander soort opdracht beantwoorden. Als 
twee of drie mensen naar Straatsburg moeten (50 minuten 
vliegen van Charleroi), stellen wij een vliegtuig voor dat 
ongeveer 500 euro kost per vlieguur. De dagtrip, all-in, 
kost dan alles samen minder dan 1000 euro. Als u met 
z’n achten een dagje wil gaan skiën in Courchevel met de 
Pilatus PC 12 – dat zijn dus uitgaven binnen de vrijetijds-
sector – betekent dat anderhalf uur vliegen aan doorgaans 
zo’n 2000 euro per uur. De vluchten duren 3 uur, of 6000 
euro, te verdelen over acht.’
Deze ‘vrijetijdssector’ omvat ook een golfpubliek. Zo 
beschikken sommige vliegtuigen over een grote cargodeur 
wat het inladen van de golftassen vergemakkelijkt. Het 
gebeurt dus wel vaker dat zes golfers richting Engeland, 
frankrijk of Spanje vliegen voor een korte golftrip. Ultra 
praktisch én hyper comfortabel!

Ver achter de USA
In werkelijkheid is de zakenluchtvaart ook een culturele 
kwestie. Zo gaapt er een enorme kloof tussen de manier 
waarop dit segment aan weerszijden van de Atlantische ▼
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Oceaan wordt ingevuld. In de USA, waar het de gewoon-
ste zaak is om een privéjet te gebruiken, zijn de cijfers 
ronduit indrukwekkend. Deze sector, waarin 1,1 miljoen 
mensen werkzaam zijn, spijst de Amerikaanse economie 
met 219 miljard dollar. In Europa staat deze business even-
wel nog in zijn kinderschoenen. Dit kan ook worden ver-
klaard door het feit dat de wetgeving lange tijd verplichtte 
om specifieke vliegtuigen te gebruiken die zeer duur waren 
en bovendien niet overal konden landen. Daardoor liepen 
de budgetten hoog op. Wie toen een privéjet afhuurde, 
betaalde daar stevig voor, maar er was geen alternatief 
omdat turbo-aangedreven eenmotorige vliegtuigen niet 
waren toegelaten.
De Pilatus PC 12, een turbo-aangedreven eenmotorig 
vliegtuig, wordt wereldwijd al meer dan 20 jaar gebruikt 
in de commerciële luchtvaart. Toch mag dit in Europa pas 
sinds 2015. ‘Tot dan mochten eenmotorige vliegtuigen (in 
de commerciële luchtvaart) enkel vliegen bij mooi weer’, 
aldus Denis Petitfrère. ‘Als we bekijken wat er elders 
gebeurt – zonder stil te staan bij minder ontwikkelende 
landen of landen waar de veiligheid niet verzekerd is – 

zoals bijvoorbeeld in 
de USA, Canada en Bra-
zilië, stellen we vast dat de PC 12 
en andere vliegtuigen van hetzelfde type al sinds het 
eind van de jaren 90 bijzonder veilig zijn. Momenteel zijn 
er wereldwijd meer dan 1600 Pilatus PC 12 in de wereld. 
1200 daarvan bevinden zich in Amerika. Daarvan wordt 
meer dan de helft ingezet in de commerciële luchtvaart. 
Australië heeft er een 100-tal en China een 20-tal, maar 
daar komt deze markt nog maar net op gang. Nochtans 
wordt dit vliegtuig, dat 9 tot 20 personen kan vervoe-
ren, in Zwitserland gebouwd, wat toch wel het hart van 
Europa is! Toch zijn er in Europa maar zo’n 250 van deze 
vliegtuigen operationeel.’
Met andere woorden: deze sector heeft nog een grote 
progressiemarge. Er zijn vele tientallen operatoren in 
werkzaam. Jaarlijks worden iets meer dan een miljoen pas-
sagiers vervoerd en de gemiddelde leeftijd van deze passa-
giers vertoont een dalende lijn. Dat merken we ook in 
België dat elke dag gemiddeld zo’n 60 vertrek-
ken of aankomsten van privéjets noteert.

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

Diesel :  6,5-7,9 L/100 KM.  170-207 G/KM CO2. (WLTP)   
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen  
(zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde  
voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer uw Ford-verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg  
www.nl.ford.be.  Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be

1081_Edge MCA 297X210 NL.indd   1 26/08/2019   11:18
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Het Limburgse Millennium was gastheer voor de editie 2019 van 
de KPMG Trophy. Met vier dagen zon, topgolf en spektakel was het 
plaatje compleet!

Door Miguel Tasso

KPMG tROPhY:
topniveau

op Millennium

De 5e editie van de KPMG Trophy liep van 29 
augustus tot 1 september op het Limburgse 
Millennium. Dat zorgde voor heel wat spek-
takel en voor een Engelse winnaar: Dale 

Whitnell. Na vier opwindende ronden haalde hij zijn slag 
thuis dankzij een schitterende birdie op de tweede hole 
van de play-off tegen zijn landgenoot Laurie Canter. 
Beiden hadden het toernooi afgerond op 23 onder par: 
een score die alles zegt over het geweldige niveau in deze 
Belgische manche van de European Challenge Tour. Dat 
de cut na twee ronden op 5 onder par lag, was eveneens 
een veelzeggende statistiek!

Millennium lag er prachtig bij voor dit toernooi en loste alle ver-
wachtingen in. Met zijn vele waterhindernissen is het parcours 
van Paal-Beringen een van de spectaculairste van het land en 
verplicht het de spelers tot atletische kracht en precisie.
Het niveau van de Challenge Tour wordt almaar beter. Het 
is op dit circuit – een verplichte overstap naar de Europese 
Tour – dat de meeste grote sterren van de Europese swing 
traditioneel hun wapens smeden. Zelfs de Amerikaan 
Brooks Koepka, de huidige nr. 1 van de wereld, kwam er de 
stiel leren. ‘Het was een bijzonder interessante ervaring. 
Elke week een totaal andere baan en een hoog niveau’, 
herinnert de kampioen uit florida zich van die periode.

Door de mazen naar de top
De organisatie van een Belgisch toernooi in deze categorie 
past ook perfect in de huidige groei van de golfsport. ‘Het 
belangrijkste doel van de wedstrijd is onze elitespelers de 
kans te bieden om zich met spelers van een hoog niveau te 
meten, ervaring op te doen en punten te scoren in de inter-
nationale rankings. Dit concept heeft zijn waarde bewezen, 
met onder meer Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en 
Thomas Detry. En natuurlijk hopen wij op die weg door 
te gaan’, aldus Emmanuel Rombouts, voorzitter van de 
Koninklijke Belgische Golf federatie. De mooie prestatie 
van Christopher Mivis in de editie 2019 geeft hem gelijk. 

De lokale Limburgse pro werd 15e en deed dat met 16 
onder par: een sterke prestatie. Ook het resultaat van de 
jonge amateur Jean de Wouters (Hulencourt) verdient een 
vermelding. Hij mocht in het toernooi starten via een wild 
card en slaagde er in om de cut te halen. Een fantastische 
ervaring die hij zonder twijfel nooit meer zal vergeten.

De stempel van KPMG
Het is al voor het 5e jaar dat KPMG, trouwe partner van de 
Koninklijke Belgische Golf federatie, zijn naam geeft aan 
dit evenement. ‘De eerste keer was in 2015 en in Pierpont. 
Daarna sponsorden wij achtereenvolgens de toernooien  ▼

De Engelsman Dale Whitnell 
is de briljante winnaar van de 
5e KPMG Trophy. Hij finishte 
op 23 onder par!

KBGF-voorzitter Emmanuel 
Rombouts met Olivier 
Macq (beheerder KPMG).

Veel spektakel en mooi 
spel op Millennium.
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op Cleydael, Royal Waterloo, L’Empereur en nu dus  
Millennium’, aldus Olivier Macq, beheerder van dit audit-, 
taks- en advieskantoor.
Voor KPMG, dat 1300 mensen tewerkstelt in ons land, is 
deze competitie een mooie etalage en dat zowel voor de 
naambekendheid als voor de zakenrelaties. ‘Ons bedrijf 
en de Challenge Tour hebben heel wat gemeen. Wij leiden 
allebei jong talent op en begeleiden dat om naar het hoog-
ste niveau op te klimmen’, aldus Olivier Macq.
Dit trouwe lid van La Tournette (hcp 9,3), al 25 jaar golf-
liefhebber en gedreven om zijn sport in ons land te laten 
groeien, lag aan de basis van het enthousiasme voor golf 
door KPMG België. ‘Ik geloof echt in dit partnerschap. 
Voor heel wat decision makers is golf een referentie-
sport. Golf wordt ook steeds populairder in België door 
de toenemende mediabelangstelling, de terugkeer op 
de Olympische Spelen en de vele jonge kampioenen 
die opstaan. Tegelijk staat golf ook voor heel wat mooie 
waarden, zoals het respect voor de regels, fair play, hard 
werken, bescheidenheid…’

In de USA werven sommige CEO’s bepaalde kandidaten 
enkel aan nadat ze hen hebben meegetroond op een golf-
baan: kwestie van een idee te krijgen over hun strategische 
aanpak, hun gevoel voor risico, hun stressbeheer. ‘Zover 
zal ik nooit gaan, maar het klopt dat golf vaak een goed 
beeld geeft van de persoonlijkheid en het karakter’, beves-
tigt Olivier Macq.
Hij is er zich van bewust dat de golfsport in België de 
komende jaren nieuwe uitdagingen zal moeten waarmaken 
om zijn opmars verder te zetten. ‘Het wordt zeer belangrijk 
om meer jeugd aan te trekken, attractiepolen te ontwik-
kelen voor nieuwe leden en het ludieke karakter van de 
trainingen en de competities te vergroten, zonder daarom 
afstand te doen van de fundamentals van deze sport.’
KPMG heeft de swing al langer in het bloed. Op internatio-
naal vlak sponsort het bedrijf Phil Mickelson en Paul Dunne 
op de mannentour en Stacy Lewis op de ladies tour. Het 
is ook de emblematische sponsor van het Women’s PGA 
Championship, een van de Majors bij de ladies. Hun aanwe-
zigheid op Belgisch niveau kadert in dezelfde logica.

Weinig briljante Belgen tijdens 
deze editie 2019. Christophe 
Mivis was de beste met een 
eervolle 15e plaats.

Some investments are simply better than others.
Our job is to find them.

Qualion-pub-09-2019.indd   1 9/9/19   7:55:32 PM
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Sterren op de greens en in de coulissen, een droomkader en een zowel 
sportieve als selecte sfeer: ook de editie 2019 van de Omega European 
Masters was een grand cru.

Door Miguel Tasso

Eind augustus werd de editie 2019 van de Omega 
European Masters afgewerkt op de prachtige 
holes van de Crans-sur-Sierre Golf Club. In 
de heuvels van Crans-Montana deden heel 

wat toppers een gooi naar de titel. Die was uiteindelijk 
weggelegd voor Söderberg. De Zweed haalde het op de 
eerste hole van de play-off van zijn vier laatste concur-

renten: de Italiaan Lorenzo Gagli, de Argentijn Andres 
Romero, de fin Kalle Samooja en de Noord-Ier Rory 
McIlroy. Dit vijftal speelde de 72 reglementaire holes 
in 14 onder par. De winnende putt voor een birdie door 
Söderberg maakte uiteindelijk het verschil in de play-off 
die bol stond van de spanning.
Het was alweer een geweldig spektakel in de Zwitserse 
bergen waar de sterren van de swing hun beste beentje 
voorzetten. Het talrijk opgekomen publiek – om en bij 
de 65.000 toeschouwers voor de vier dagen – hoopte 
wellicht stiekem dat Rory McIlroy zich tot winnaar zou 
kronen en de vers gekroonde fedExCupkampioen kwam 
daar ook dicht bij. Op de slotdag begeesterde de Noord-
Ier het publiek met aanvallend spel en vijf birdies op de 
laatste zeven holes. ‘Akkoord: ik won dit jaar geen Major, 
maar ik voel dat de grote vorm terugkeert en dat ik op de 

juiste weg zit om opnieuw nummer één van de wereld te 
worden’, lachte McIlroy, die niets van zijn populariteit en 
charisma heeft ingeleverd.
Deze editie 2019 haalde een zeer hoog niveau. Op spor-
tief vlak pronkte het toernooi inderdaad met een unieke 
affiche, want de meeste topnamen van de Europese Tour 
waren op de afspraak. Het deelnemersveld bevatte niet 
alleen de drie Omega-ambassadeurs op de greens, Rory 
McIlroy, Sergio Garcia en Tommy fleetwood, maar ook 
de Engelsen Matthew fitzpatrick, Lee Westwood en Luke 
Donald, de Spanjaard Miguel-Angel Jimenez, de fransman 
Victor Dubuisson en onze drie Belgische musketiers (Tho-
mas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts). En zoals 
het hoort groeide het slotscenario dankzij de vele birdies 
uit tot een echte thriller. ‘Het was een unieke jaargang met 
een fantastische affiche en een dito spelniveau’, aldus 
Raynald Aeschlimann, voorzitter en CEO van Omega.

Een echte klassieker
De Omega European Masters is een van de klassiekers 
op de Europese Tour. Het is ook een van de oudste toer-
nooien. Sinds 1972 bekroonde dit rendez-vous een resem 
selecte kampioenen, zoals Severiano Ballesteros, Jose-
Maria Olazabal, Nick Price, Ernie Els, Colin Montgomerie, 
Sergio Garcia, Danny Willett en Matthew fitzpatrick.
Het parcours van Crans, dat op 1500m hoogte ligt en uit-
kijkt op de Cervin en de Mont-Blanc, levert ook zelf zijn 
bijdrage tot het feeërieke landschap. Het werd in 1906 
uitgetekend en kreeg daarna een upgrade van niemand 
minder dan grootmeester Ballesteros. Het is dan ook een 
echte topper in Zwitserland. De baan speelt niet echt lang, 
maar ze is wel technisch en strategisch. Dat merk je ook 
aan de waterhindernissen en de talloze doglegs. Op deze 
‘championship course’ in de bergen, die er bijligt als een 
Engelse tuin, hebben de ballen de neiging om verder te 
vliegen dan normaal. Je hebt er dus de precisie van een… 
horloge nodig om goed te scoren. 
Voor Omega, waarvan de zetel in Biel gevestigd is, is de 
European Masters natuurlijk een schitterende etalage om 
zijn enthousiasme te benadrukken voor een sport die het 
helemaal in zijn DNA heeft zitten en waardoor het zich ook 
geregeld laat inspireren.

Timberlake met McIlroy
Behalve het uitspelen van zijn drie vaandeldragers in het 
grote toernooi verzorgde het horlogemerk ook de teams 
met de genodigden voor de Celebrity Masters, die als 
proloog fungeerde. Naast McIlroy, fleetwood en Garcia 

herkenden we dus ook de acteurs Dennis Quaid (The Right 
Stuff), Anthony Mackie (Million Dollar Baby), Michaël Pena 
(Narcos) en Niall Horan, de zanger van One Direction. Ook 
Justin Timberlake, een grote fan van de swing, was op 
de afspraak. De bekende zanger-acteur was gekoppeld 
aan Rory McIlroy en dat team won de Celebrity Masters: 
heerlijk voor de vele fans die speciaal voor hem waren 
gekomen. Ook de Belgische voetballer Wesley Sonck – ook 
hij is bezeten van golf – was uitgenodigd.
Als historische en officiële tijdopnemer van de Olympische 
Spelen is Omega vaak getuige van belangrijke sportpres-
taties in de stadions. De bekende Zwitserse horlogemaker 
is ook al lang actief op de greens. Naast de vaste sponsor-
ships op toptoernooien zoals het PGA Championship in de 
USA, de Desert Classic in Dubai en de Masters in Crans 
Montana, sponsort Omega ook de Amerikaanse afspraken 
op de Ryder Cup. Naast wereldiconen als George Clooney, 
Nicole Kidman, Daniel Craig , Eddie Redmayne en Michael 
Phelps rekent het ook heel wat legendarische golfers tot 
zijn ambassadeurs, zoals Rory McIlroy, Tommy fleetwood 
en Sergio Garcia. Een logische marketingstrategie als men 
weet dat golf een prestigieuze en universele precisiesport 
is die daardoor perfect aansluit bij de filosofie van een 
merk, dat zweert bij grote en mooie waarden. 
De terugkeer van golf op de Olympische Spelen van Tokio 
in 2016 heeft dat enthousiasme nog kracht bijgezet. ‘Dat 
was een zeer bijzonder moment voor ons. Wij zijn natuurlijk 
heel trots dat golf opnieuw tot de belangrijkste sporten 
op de Spelen behoort’, aldus Eric Vanderhoeven, brand 
manager voor Omega voor de Benelux.
Een van de blikvangers in de collectie van het merk is de 
‘Seamaster Aqua Terra Golf’: een horloge dat een bijzonde-
re plek opeist op de greens. De jonge Italiaanse kampioen  
Renato Paratore mocht zijn exemplaar in ontvangst nemen, 
net als auteur van een fantastische hole in one op hole 13 
tijdens de 3e ronde.

OMeGA MAsteRs:
Prachtig spektakel 
in Crans-Montana

De editie 2019 van de Omega 
European Masters was een grand 

cru. De Zweedse winnaar Sebastian 
Söderberg poseert met zijn trofee.

Tommy Fleetwood.

Justin Timberlake: 
groot golffan.

Wesley Sonck met 
Sergio Garcia. 
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teRRe bLANChe
is puur genot

Welkom in een van de meest 
prestigieuze adressen voor golfers die 
van het leven genieten. Het resort 
van Terre Blanche, in het zuiden 
van Frankrijk, is een oase van rust 
die helemaal in het teken staat van 
de levenskunst en de swing.

Door Miguel Tasso

Het resort van Terre Blanche, dat ideaal gele-
gen is in een beschermde en authentieke 
natuurlijke omgeving, heeft alles om een 
exclusief cliënteel te behagen: een luxehotel 

met het label ‘Leading Hotels of the World’, een sterren-
restaurant (La faventia) en een hypermoderne Spa. Deze 
plek op een halfuur rijden van Cannes en op 45 minuten 
van Nice nodigt uit om alles los te laten en te ontspan-
nen in een magisch kader vlakbij het Provençaalse dorp 
fayence. Hier tjirpen de krekels en de… birdies het hele 
jaar door!

Twee droombanen
Qua golfinfrastructuren is Terre Blanche een must. Een 
referentie. Het domein stapelt trouwens de prijzen en 
onderscheidingen op. Zo werd het onlangs nog door het 
gerenommeerde Britse magazine Golf World UK uitgeroe-
pen tot nummer 1 van Europa.
Eigenaar Dietmar Hopp, een Duitse zakenman (en oprichter 
van SAP) is een groot liefhebber van de golfsport. Omdat 
hij op het einde van de jaren 90 verliefd werd op de regio en 
daar toekomstmogelijkheden zag, creëerde hij dit domein 
van 300 ha dat hij invulde als een hymne aan twee van zijn 
grootste passies: de Provence en de golfsport. Sindsdien 
wordt deze plek er almaar mooier op. Behalve de beide 
topbanen – Le Château en Le Riou – biedt zij inderdaad ook 
unieke trainingsfaciliteiten aan met een gloednieuwe Aca-
démie. Vandaag is Terre Blanche dus top op alle niveaus.

Le Château (par 72, 6616m) is de championship course 
bij uitstek: een zeer uitdagende baan met veel water en 
bunkers. Een stevige test dus, ook voor de betere golfer. 
Le Riou (par 72, 6005m), dat enkel toegankelijk is voor 
hotelgasten, speelt smaller en vereist zowel een goede 
strategie als uiterste precisie. Het is op deze baan dat elk 
jaar een toernooi van de Ladies European Tour Access 
wordt gespeeld. Beide banen zijn dus perfect complemen-
tair en dankzij de vele afslagplaatsen zeer toegankelijk 
voor spelers van alle niveaus.

Topacademie
De nieuwe Académie volgt diezelfde filosofie en stelt 
hypermoderne installaties ter beschikking om de pres-
taties te optimaliseren. Het aanbod is ultra-compleet en 
omvat onder meer een ‘biomecaswing center’ dat uniek 
is in Europa en geleid wordt door Jean-Jacques Rivet. Dit 
wonderlijke toestel ontleedt elke swing en helpt de gol-
fer met corrigerende oplossingen. Verder is de Acadé-

mie trouwens uitgerust met de laatste technologische 
nieuwigheden (zoals TrackMan, videoanalyse…) en wordt 
het aanbod ingevuld door een team van specialisten: niet 
alleen teaching pro’s, maar ook mental coaches alsook 
voedingsdeskundigen. Kortom: het plaatje is helemaal af.
‘Wij verwelkomen hier het hele jaar door profspelers, elite-
amateurs en golfers met alle soorten handicaps. Zij heb-
ben toegang tot al onze installaties en kunnen hun spel 
echt door de scanner jagen’, zegt Pascal Chardon. Hij is 
een van de pro’s die actief zijn in dit centrum van de 21e 
eeuw. Hij heeft ook een kort Belgisch verleden, want in het 
begin van zijn carrière was hij werkzaam op de Golf van 
Bornem: bekend bij Dominique Monami.
Op Terre Blanche beweegt de golfer zich in een kleine 
cocon. Er is keuze uit tal van pakketten die aan alle  ▼

Een golfclub in het hart van 
de Provence met zicht op de 
kleine dorpjes in de omgeving.

Uniek golfdomein.

Topgastronomie met het 
gezang van de krekels 
op de achtergrond.

In Terre Blanche 
is elke kamer

een suite.

Een schitterende Spa 
met binnenzwembad.

De Académie de Golf 
is uitgegroeid tot een 

internationale referentie.

Achter de voorgevel van Terre 
Blanche wacht het geluk.
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verlangens beantwoorden. Dit kan zowel met individu-
ele stages als met groepen (met of zonder begeleidende 
pro, met of zonder hotel). Wat is het heerlijk om het werk 
in de diepte in de Académie vervolgens te combineren met 
het bespelen van twee echte kampioenschapsbanen!
Met het GEO-label (Golf Environnement Organisation) is de 
Golf van Terre Blanche ook een schoolvoorbeeld van res-
pect voor de natuur. Die harmonie ervaar je overal, want 
architect Dave Thomas hield bij het uittekenen rekening 
met de valleien, meren, ravijnen, watervallen, bossen… 
Aan de bestaande reliëfs en vegetatie werd amper geraakt. 
Zijn handtekening vindt men trouwens ook terug in de 
bunkers met het hun gekartelde contouren.
De greenkeepers zijn momenteel druk bezig om de flora bij 
te sturen. Hierdoor zal vanaf de zomer van 2020 exclusief 
op bermudagras gespeeld worden. Met een stevige daling 
van het waterverbruik en het gebruik van meststoffen als 
een positief gevolg.

Sterren alom
Toch is golf niet de enige echte troef van dit vijfsterrenre-
sort. Zo is het hotel een echte Provençaalse tuin, met los-
staande suites en villa’s die helemaal volgens de sfeer van 
de regio zijn ingericht: ruwe steentexturen en terracotta, 
de geuren van lavendel en wilde tijm. Deze ‘appartementen’ 
zijn echte oases van rust en omvatten een salon en een 
privéterras, een afzonderlijke slaapkamer, een ruime bad-
kamer en een werkplek met alle elektronische faciliteiten.
Ook de Spa nodigt uit tot nietsdoen. Zij ligt in het hart van 

een prachtige villa van 3200 m2 en wordt omringd door 
cipressen en geurende planten. De intieme sfeer creëert 
een tijdloosheid die terugvoert naar de essentie en een 
boost is voor het evenwicht en de vitaliteit.
De Terre Blanche Spa is uitgerust met topinstallaties: een 
20m groot binnenzwembad met het water op 28° C, een 
verkwikkend buitenzwembad van 35° C met bubbelbed-
den en verkwikkende jets, sauna, hammam, laconium, 
ijsfontein en tropische douche, twee relaxatieruimtes en 
een kapsalon met het merk Davines. De verzorgings- en 
massagekaart, die werd uitgewerkt in samenwerking met 
de partners Valmont en KOS Paris, combineert traditionele 
therapeutische behandelingen met innoverende cosmeto-
logieën. Puur genot.
En natuurlijk is er ook de gastronomie. Restaurant faventia, 
dat een Michelinster opspeldt, is een van de beste tafels 
in de regio. Chef Philippe Jourdin brengt een hulde aan 
de zuiderse keuken die zich op een fijnzinnige manier 
laat inspireren door de seizoenen, de terroir en de  
regionale producten.
Kortom: het Terre Blanche Hotel Golf Spa Resort is een 
bestemming die zich ongeremd laat genieten en dat zowel 
op de greens als daarbuiten. Temeer omdat er in de omge-
ving geen gebrek is aan excursies en ervaringen. Zoals 
‘La Route de la Lavande’, ‘La Route des Vins’, ‘La Route 
des Parfums’ en ‘la bicyclette gourmande’, waar men ver-
gezeld door een lokale gids de verborgen parels van de 
Provence ontdekt en onderweg kennismaakt met kleine 
lokale producenten.

www.terre-blanche.com & www.lhw.com

Twee 18 holesbanen en 
uitdagingen voor spelers 

van alle niveaus.

In het sterrenres-
taurant Faventia 
wordt koken 
kunst.

Farniente in de zon tussen 
een paar swings door.

AN UNEXPECTED 

EXPERIENCE OF PROVENCE

W W W. U L T I M A T E P R O V E N C E . C O M

W W W . B R I S T O L F O O D A N D W I N E . B E
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bOLD eAGLe:
rijkste paard ter wereld
Met meer dan 4,6 miljoen euro prijzengeld sinds 
het begin van zijn carrière zit Bold Eagle dicht bij 
het ‘all time record’. Wat een succesverhaal!

Door Christian Simonart

Sommige atleten worden geboren om de geschie-
denis van hun sport te kleuren. Dat is ook zo bij 
paarden waar de namen – maar ook de presta-
ties van – Milton, Jappeloup en andere Ourasi’s 

voor eeuwig in het collectief geheugen staan gegrift. Ook 
Bold Eagle heeft alles om tot zo’n legendarische kampioen 
uit te groeien, want in de drafwereld behoort hij tot de 
allerbesten. Met ruim 4,6 miljoen euro prijzengeld sinds 
het begin van zijn carrière in 2013 is hij momenteel het 
rijkste actieve paard. Het is best mogelijk dat hij binnen-
kort zelfs uitgroeit tot de rijkste draver in de geschiedenis 
van deze sport.
Bold Eagle werd geboren op 22 maart 2011. Zijn geboor-
tegrond? De Haras de la Perrière in het franse Belfonds 
(Orne). Zijn fokker? Jean-Etienne Dubois, een bekende 
en gerenommeerde naam in de drafwereld. Hij heeft als 
driver al meer dan 1200 successen op de teller staan, met 
daarbij de meest prestigieuze van allemaal – de Grand Prix 
d'Amérique die hij in 1996 won met Cocktail Jet – en meer 
dan 1500 zeges als trainer. Toen hij in 2010 Ready Cash 
uitkoos als vader van zijn toekomstig veulen was hij duide-
lijk goed geïnspireerd. Enkele weken voor de geboorte van 
Bold Eagle won deze laatste inderdaad zijn eerste van twee 
Grands Prix d’Amérique.

Een echte crack
Bold Eagle is dus onder een goed gesternte geboren. Niet 
alleen met excellente roots, maar ook op de juiste plek: in 
een huis waar zijn kwaliteiten snel worden opgemerkt, ont-
wikkeld, gevaloriseerd…. Na een 9e plaats enkele dagen 
eerder bij zijn eerste kennismaking met de racewereld 
wint de tophengst op 29 september 2013 zijn eerste koers. 
In de sulky zit zijn fokker-eigenaar. Het enthousiasme is 
groot, maar Jean-Etienne Dubois houdt het hoofd koel. 
‘Bold blijft nonchalant, maar hij wordt elke wedstrijd beter. 
Hij wordt echt goed, zeer goed.’

Zo goed zelfs dat hij al snel in de kijker loopt. Na amper 
tien wedstrijden (waarvan acht gewonnen) verkoopt Jean-
Etienne Dubois het grootste deel van de aandelen van 
Bold Eagle aan Pierre Pilarski, maar blijft niettemin mede-
eigenaar. De kampioen in wording wordt nu ook bege-
leid door Sébastien Guarato (trainer) en franck Nivard 
(racetactisch). Hij zet zijn steile klim naar de top verder 
en stapelt de successen op met een zelden geziene regel-
maat: negen zeges in evenveel wedstrijden in 2014, met 
daarbij een eerste Groupe 1, het Criterium voor 3-jarigen; 
acht zeges op negen wedstrijden in 2015 en een tien op 
twaalf in 2016.
‘Nooit eerder trainde ik een paard als dit. Een echte 
kampioen’, zegt de ervaren Sébastien Guarato die in de 
Haras de la Meslerie in Le Menil-Benard (Orne) nochtans 
heel wat kwaliteit heeft zien passeren. Ook zijn driver 
franck Nivard, die Ready Cash in 2011 en 2012 naar 
de zege mende in de Grand Prix d'Amérique, spaart zijn 

loftuitingen niet. ‘Hij gaat altijd tot het uiterste en het 
maakt niet uit of hij voorin koerst of vanuit de achter-
grond komt. Hij kan alles!’

Als een pony een tornado wordt
Gezien zijn erelijst en ondanks zijn jonge leeftijd begint Bold 
Eagle in 2017 als topfavoriet aan de Grand Prix d'Amérique. 
‘Ik wil niet hooghartig doen, maar als Bold de wedstrijd 

maakt, wint hij’, voorspelt zijn eigenaar Pierre Pilarski. 
Deze race, die algemeen beschouwd wordt als het WK van 
de dravers, mag de kampioen niet ontsnappen. Gebeurt 
ook niet, want hij wordt een van de zeldzame 5-jarige win-
naars in Vincennes.
Een eindpunt? Allerminst! Hij gaat immers door op zijn elan 
en wint het jaar daarop zijn tweede Grand Prix d'Amérique. 
Zoals zijn vader hem dat had voorgedaan. De legende wordt 
geboren. ‘Ik zag nooit eerder een fenomeen als Bold Eagle. 
Ik ben meer met hem bezig dan met de andere paarden in 
de stal: twee tot drie uur per dag. En hij is niet alleen de 
beste: hij is ook bijzonder braaf, rustig en aanhankelijk. 
Hij laat zich graag knuffelen’, lacht zijn vaste stalknecht 
Hugues Monthulé. ‘In de box is Bold een echte pony, maar 
op de piste wordt hij een tornado’, aldus Philippe Bastien, 
voorzitter van de fanclub van Bold Eagle. Het is trouwens 
aan deze laatste – groot supporter van voetbalclub Lens 
– dat de kampioen zijn kleuren dankt: ‘Sang et Or’, te ▼
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duchten op de piste en alomtegenwoordig in de tribunes 
waar heel wat fans elke van zijn wedstrijden van dichtbij 
komen volgen.

Populairste op Facebook
De voorbije jaren is Bold Eagle uitgegroeid tot de 
‘chouchou’ van de turfisten. De koning van de dravers is 
gigantisch populair in het milieu en dat is ook te merken 
aan de sociale media. Zijn facebookpagina telt meer dan 
24.000 volgers. Veel meer dus dan zijn concurrenten 
van nu of vroeger. Dat zorgt voor alleen maar druk op 
zijn schouders en op die van zijn entourage, maar dat 
is amper een zorg als men Bold Eagle heet. ‘Het is het 
beste paard dat ik ooit mocht trainen’, zegt Sébastien 
Guarato, die zelfs nog een stapje verder gaat. ‘Ik heb 
vaak gezegd dat hij twee motoren heeft en een zesde 
versnelling die anderen niet hebben. Ik vraag me af of ik 
in mijn leven nog een dergelijk fenomeen ga tegenkomen, 
want hij is succesvol op alle pistes en op alle afstanden.’ 
Nochtans kreeg dit prachtig avontuur op 10 maart jongst-

leden een knauw tijdens een race in Cagnes-sur-Mer. Daar 
ging Bold Eagle inderdaad helemaal de mist in. Pierre 
Pilarski zag zich plots geconfronteerd met vragen over 
de toekomst van zijn toppaard. ‘Ik zie hem liever te vroeg 
stoppen dan te laat. Wij moeten in de eerste plaats het 
paard respecteren en ik wil hem niet die wedstrijd te veel 
laten lopen. Hij verdient beter.’ Maar Bold Eagle wiste al 
snel de twijfels uit toen hij drie maanden later in Vincennes 
opnieuw de Groupe 1 won en begin augustus de Grand Prix 
de Wallonie. In Bergen werd hij de eerste die de ‘doublé’ 
kon realiseren, iets waar zijn vader Ready Cash zoals vele 
anderen nooit was in geslaagd.
Met meer dan 4,6 miljoen prijzengeld in zijn carrière is 
Bold Eagle de rijkste en nog altijd actieve draver. Elke 
wedstrijd brengt hem een stapje dichter bij Timoko: met 
5 miljoen prijzengeld het rijkste paard in de geschiede-
nis. Wat er ook gebeurt: zijn legende zal zich ook na zijn 
sportieve carrière blijven verderzetten, want de eerste 
nakomelingen – hoewel nog zeer jong – vertonen nu al 
dezelfde zegedrang van hun vader.
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Peter Braem, de charismatische 
baas van Cyber Security Mana-
gement, herbront zich graag op 
golfbanen. Hij doet dat voor de 
fun en voor de networking.

Door Miguel Tasso

CAPItALAtWORK
‘De beste van de klas’

Wij praatten met Isabelle Dujardin, Commercieel Directeur van 
CapitalatWork in de nieuwe gebouwen van Louvain-la-Neuve.

Door Philippe Janssens

CapitalatWork is al ruim 25 jaar een beken-
de naam in patrimoniumbeheer in België, 
Nederland en Luxemburg. De opening van een 
filiaal in Waals-Brabant, meer bepaald in het 

Axisparc van Louvain-la-Neuve, bood ons de kans tot een 
gesprek met Isabelle Dujardin, Commercieel Directeur van 
dit welvarend bedrijf.

isabelle Dujardin: vanwaar de keuze voor dit nieuwe 
filiaal in Waals-Brabant?
‘Een direct contact met onze klanten blijft onze eerste prio-
riteit. Velen van hen moesten naar Brussel komen voor een 
afspraak met ons. We wilden hen het leven eenvoudiger maken 
en tegelijk ook onze activiteiten ontwikkelen in deze regio.’

u zegt vaak dat capitalatWork tegendraads werkt in 
vergelijking met de andere spelers op de markt. Wat 
bedoelt u daar precies mee?
‘Wij zijn de bewakers van een patrimonium, niet de jagers 
op een patrimonium. Wij vinden het niet belangrijk om de 
grootste te zijn, zolang we maar de beste van de klas zijn. 
Dat vind je ook terug in onze resultaten. Ik denk dat dit 
een gezonde doelstelling is. Het is de tevredenheid van 
onze klanten die ons motiveert. Niets is dankbaarder dan 
een klant die in het leven is geslaagd en ons zijn kapitaal 
toevertrouwt.’

Wat kapitaalbeheer betreft, pleit u voor geduld en voor 
een langetermijnvisie?
‘Ja, absoluut. Men bouwt geen patrimonium op door snel 
resultaat te willen boeken of door blind de dagelijkse evolu-
ties op de beurzen te volgen. Een patrimonium groeit omdat 
de investeerder en zijn beheerder naar de lange termijn 
kijken en de voorkeur geven aan kwaliteit.’

Bovenop de evenementen voor golfers, wielrenners en 
auto’s innoveert u ook met bijzondere seminaries.
‘Wij nodigen onze relaties inderdaad uit op evenementen 
met inhoud: een rally met collector cars, een fietsevene-
ment, een golftoernooi. Maar wij lanceren ook innoverende 
seminaries die zich richten tot de kinderen van onze klanten. 
Zij leren er om op een juiste manier om te springen met een 
kapitaal en de risico’s en de valstrikken goed in te schatten. 
Dat is trouwens de essentie zelf van elke investering.’

Zijn leven is een roman. Nadat hij in eerste instan-
tie leek voorbestemd voor een carrière als agent 
bij de politie van Vorst – zoals zijn vader – werd 
hij achtereenvolgens verkoper van telefooncen-

trales bij Siemens, gangmaker van de cel fleet bij Peugeot 
Ukkel en afdelingshoofd PME bij Belgacom. In 1999 
stond hij vervolgens mee aan de basis van Econocom dat 
gespecialiseerd is in het leasen van informaticamateriaal. 
‘Mijn hele leven is een aaneenschakeling van hoogte- en 
dieptepunten. Ik heb soms zwarte sneeuw gezien maar ik 
beleefde ook onwaarschijnlijke success stories. Het was 
een leuke tijd…’
Toen hij drie jaar geleden besliste om een versnelling terug 
te schakelen en wat meer van het leven te genieten, koos hij 
voor de Azurenkust. ‘Maar uiteindelijk kon ik niet weerstaan 
aan een nieuwe uitdaging aan het hoofd van Cyber Security 
Management, een ultragespecialiseerde start-up en markt-
leider in de bescherming van de mailboxen in bedrijven.’
Werken is gezond en Peter Braem is de eerste om dat te 
beamen. ‘In het begin zelfs meer dan 100 uur per week’, her-
innert hij zich. Zijn adressenboekje staat boordevol. En zijn 
natuurlijk charisma, zijn enthousiasme en zijn epicurische 
geest doen de rest. ‘Met zijn sterke persoonlijkheid laat hij 
niemand onverschillig’, stellen zijn vrienden in koor.
Als hij niet op kantoor is of op zakenrendez-vous, vind 
je hem op de green. ‘Ik leerde de golfsport zo’n 10 jaar 
geleden kennen tijdens een initiatie op Steenpoel en was 
meteen verkocht. Dankzij tennis en squash had ik ook 
meteen het balgevoel.’
Golf is voor hem sport, ontspanning en een tool tot networ-
king. Hij speelt van hcp 19 en golft ‘op intuïtie’. Net zoals in 
het leven. ‘De 19e hole is ideaal om mensen te leren kennen 

PeteR bRAeM:
epicurist van de swing

en bij te praten met vrienden of mogelijke klanten. Dat is 
een van de redenen waarom Cyber Security Management 
partner is van Members Only Golf Tour, een competitie die 
business en fun combineert in een gezellige sfeer…’
Zelf organiseert hij al acht jaar lang in dezelfde spirit een 
toernooi in het buitenland. Dat is voorbehouden aan ceo’s. 
Bij de trouwe deelnemers onder meer fabrice Wuyts, Serge 
Boucquillon, Pierre Résimont en Marc Toledo. ‘Het is een 
originele manier om de vriendschaps- en professionele 
banden te versterken. We speelden al in Cannes, Marbella, 
Mallorca en Cascais. Heerlijk…’
En omdat hij van nature erg gul is, staat hij altijd klaar om 
zijn vriend Cédric Lescut, de gangmaker van Handigolf, te 
steunen bij zijn caritatieve stichting Androïd 34 waarvan hij 
een trouwe ambassadeur is.
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Daniel Dressen (‘Belgian Watch Company’) ver-
deelt in België de prestigieuze horloges van 
Michel Herbelin. Een open gesprek met een 
echte liefhebber.

Hoe heb je Michel Herbelin leren kennen? 
‘Dat gebeurde meer dan 30 jaar geleden. Ik ben in de hor-
logerie ‘beland’ dankzij Jacques Blanpain (die net als mijn 
vader lid was bij de Rotary Club). Het is dankzij hem dat ik 
Michel Herbelin ontmoette die een werkpartner werd en 
een vriend.’

Wat maakt het merk zo bijzonder?
‘Het Atelier d’Horlogerie Michel Herbelin is in 1947 opge-
richt in de franse Jura. Het is een horlogemerk voor een 
groot publiek en een familiebedrijf dat de productie voor 
100% controleert. De horloges Michel Herbelin zijn uitge-
rust met Zwitserse kalibers – mechanisch of kwarts (ETA 
& Ronda) – maar worden in frankrijk geassembleerd en 
hersteld (8 werkdagen, red.). Dat heeft enorme voordelen 
op het gebied van kwaliteit en service.’

Wat is er nieuw voor het najaar?
‘De collectie Newport heeft een upgrade gekregen. Dit 
horloge, dat in 1988 werd ontworpen en emblematisch is 
voor het merk, is 30 jaar later nog altijd het bestverkopend 
model van Michel Herbelin. Het is een chique en sportieve 

DANIeL DResseN:
altijd bij de tijd

Zoals hij dit zelf ook toegeeft, heeft Daniel Dressen twee passies: horloges 
en golf. Van de liefde voor het eerste maakte hij zijn beroep. Zijn honger 
naar het witte balletje werd een hobby die (bijna) al zijn vrije tijd opslorpt.

Door Raoul Buyle

collectie voor alle gelegenheden. Zelf houd ik veel van de 
Newport Chrono (36656/AN65) met zijn prachtig ronde 
horlogekast, zijn afgeschuinde zwarte lunet, de diepblauwe 
uuraanduidingen, de ‘pointe de diamants’ rubberen arm-
band. Voor de dames is er Antarès. De collectie met verwis-
selbare armbanden brengt voortdurend nieuwe modellen 
uit, zoals met een gematelasseerde en gelakte zwarte of 
witte kalfslederen armband. Dit model vult de grote keuze 
aan kleuren en materialen verder aan.

is golf een echte passie?
‘Ja. Terwijl de passie van Michel Herbelin vooral… in de 
zeilsport ligt. Hoe lager mijn handicap wordt, hoe meer zin 
ik heb om te spelen! Als ik op een golfbaan ben, heb ik het 
gevoel dat ik ‘echt’ leef. Er is de natuur, de ruimte, de vrien-
den en… de discipline van het spel. Golf is een veeleisende 
sport, zowel fysiek als moreel. Er zijn geen zekerheden. Het 
ene moment sla je een fantastische bal van 250m en het 
volgende mis je een putt van een meter. Vandaar dat golf in 
de eerste plaats een grote les blijft in bescheidenheid.’ ■
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shOPPeN
Stijlvol

OMeGA:
gereconstrueerd kaliber 321

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Maanlanding 
en de missie Apollo 11 brengt Omega de nieuwe generatie 
uit van de Speedmaster Moon Watch 321 Platinum, het eer-
ste model met het emblematisch kaliber 321. Dit was ook 
het binnenwerk van het eerste horloge dat op 21 juli 1969 
op de Maan werd gedragen. Dit gereconstrueerd kaliber 
laat zich helemaal bewonderen dankzij de saffierkristallen 
doorzichtige achterkant. Voor de kleine wijzerplaten wer-
den stukjes van een echte maanmeteoriet gebruikt.

WWW.oMeGAWATcHes.coM

1.

Collectie Nato
PANeRAI

De nieuwe collectie Nato Panerai kiest voor simpele en 
tegelijk handige stoffen (nylon) armbanden die compati-
bel zijn met alle 44 mm-modellen. Een origineel idee om 
uw Panerai-horloge te personaliseren. De naadloze Nato-
armbanden hebben een eenvoudig design en metalen pas-
santjes. De Nato Panerai-armbanden komen in drie versies 
met blauwe en zwarte strepen. Op die manier geven zij de 
Panerai-horloges extra kleur.

WWW.pANeRAi.coM

3.

bVLGARI:
extraplatte chronograaf

De saga van de Bvlgari Octo finissimo bereikt een nieuw 
hoogtepunt met een 5e wereldrecord: de allerdunste (dikte: 
6.90 mm) Chronographe GMT Automatique op de markt. 
Het dankt dit technische huzarenstukje aan zijn automa-
tisch kaliber, want dat is uitgerust met een GMT-functie die 
amper 3.30 mm dik is. Hierdoor is dit de dunste van alle 
bestaande ultraplatte chronografen.

WWW.BulGARi.coM 

4.

1.

2.

3.

4.

LeMPICKA
Green Lover

Het nieuwe parfum Lempicka Green Lover ademt de ele-
gantie en de verfijnde viriliteit uit die de moderne man in 
zich heeft. Het is onverschrokken en ontwapenend. Het 
trekt aan door zijn frisheid van een Cologne en door zijn 
eenduidige signatuur met warme en stralende accenten: 
een mix van groene mandarijn, muntbladeren, jeneverbes 
en vanille van Madagaskar. Sensueel ten top!

WWW.loliTAleMpicKA.coM

5.

PIAGet:
kostbare avonturen

Piaget trok de sublieme Olivia Palermo aan om zijn nieuwe 
Haute Joaillerie-collectie Golden Oasis te promoten. In deze 
ode aan de natuur en aan de oneindige schoonheid van de 
woestijn versterken goud, diamanten, schitterende robijnen 
en kostbare saffieren elkaar. Te noteren dat de mooie Ameri-
kaanse ‘socialite’ eveneens en voor het derde jaar op rij de ico-
nische Piaget Possession aanprijst met de draaiende ringen. 
Deze collectie is toegankelijker voor de gewone sterveling.

WWW.piAGeT.coM 

7.

NAtAN
op Royal Ascot

Juni 2019, Royal Ascot. De Nederlandse koningin Maxima 
draagt een chiffonjurk met beige en wit tweedtekening, 
doorzichtige mouwen, hoge taille en uitgeschuinde rok. 
Deze jurk draagt de handtekening van Edouard Vermeulen 
voor Natan. Dit Huis heeft zes boetieks in België en één in 
Amsterdam in de Hooftstraat. Een signatuur die, zo wordt 
gezegd, ook heel wat eminente leden van de Londense 
Gentry zou hebben aangesproken. Dus binnenkort ook een 
boetiek in Londen?

HTTps://NATAN.Be

2.

beLL & ROss
Green Camouflage 

Als je Bell & Ross heet, is het logisch dat je je door mili-
taire codes laat inspireren en die vervolgens in een chic en 
modern jasje giet. Het nieuwe model BRS Green Camoufla-
ge keert voor het eerst terug naar dit motief, al voeren heel 
wat details terug naar de essentie van vrouwelijkheid. Het 
verfijnd polijstwerk van de afgeschuinde boorden van de 
heldere lunet laat de satijnen afwerking van de horlogekast 
oplichten terwijl de gladde kroon een zijdezacht contact 
verzekert met de pols.

WWW.BellRoss.coM 

8.

ebeL:
het hele jaar door

De collectie Ebel Discovery 4 Seasons valt op door zijn schit-
terende kleuren die aansluiten op elke periode van het jaar. 
Elk seizoen past bij een glimmend galvanische wijzerplaat die 
helemaal in balans is met de tweekleurige versieringen en het 
roestvrije staal. Deze wals van kleuren reikt van het verfijnde 
roze Spring Cherry Blossom naar het trendy groene fresh 
Summer Green, en van het bruine Hazy Brown Autumn naar 
het zachtroze Pale Pink Winter Sky. Met bijpassende armband 
in alligator- of slangenleer.

WWW.eBel.coM

6.

6.

7.

8.

5.
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LOU feRRI:
Provençaalse geuren 

Dit adres in Ukkel ademt vanaf de eerste meter een Proven-
çaals parfum uit. Alsof de krekels er zich onder de borden 
verschuilen. Ladychef Karin Burton kreeg haar opleiding in 
de omgeving van Uzès en exporteert nu, samen met haar 
echtgenoot uit Marseille, de magie van het zuiden naar 
België. Haar kaart is een lofzang aan de Provençaalse pro-
ducten, met natuurlijk de echte bouillabaise ‘à l’ancienne’, 
maar ook Camarguestier, duif van Costières, olijven uit 
Baux, courgettes van Mouriès en, vooral, truffel alom: soms 
subtiel, dan weer prominent. Streekwijnen – aanraders van 
bevriende wijnbouwers – vervolledigen de magie van de 
maaltijden. Lou ferry is een gastronomisch restaurant dat 
anders is, omdat het gedreven wordt door de passie. Kom 
snel langs, want hier zomert het het hele jaar door.

WWW.loufeRRi.Be

1.

ethIOPIë:
bakermat van de Mensheid

Architecturale vesten, hoogplateaus, meren, vulkanen, fauna, 
flora... dit alles met een van de aangenaamste Afrikaanse kli-
maten. Ethiopië, dat als de bakermat van de Mensheid wordt 
beschouwd, is een unieke en nog redelijk onontgonnen toe-
ristische bestemming. Het agentschap Eagle Travel nodigt uit 
om dit unieke land te ontdekken – een van de oudste op het 
Afrikaanse continent – en dat van 13 tot 23 november e.k.. 
Reis in dubbele kamer vanaf 3620 euro p.p.

Info & reservatie: 
Quentin Houtekie: qh@eagletravel.be - 02 672 02 52 

3.

tANzANIA
met carnaval

Eagle Travel stelt een droomreis voor naar een van de 
mooiste natuurgebieden ter wereld. Van 22 februari tot 
1 maart (carnavalverlof) beleeft u tijdens deze reis met 
het gezin een uniek avontuur in het hart van de natuur. U 
maakt er kennis met de wildlife en de brutale schoonheid 
van de oneindige ruimte. Doorkruis de savanne, ontdek 
de emblematische fauna en zit op de eerste rij voor het 
topspektakel van het Afrikaanse dierenrijk ‘op ware grote’ 
in de Tanzaniaanse natuurparken.

Info & reservatie:
Cindy Mondus: cm@eagletravel.be - 02 672 02 52

4.

subliem
RAJAsthAN

Onze partner Eagle Travel nodigt uit om van 17 tot 27 janu-
ari 2020 de heerlijkheden van Rajasthan te ontdekken, 
met zijn burchten en paleizen van de maharadja’s, en de 
kleurrijke winkeltjes met hun opwindende geuren. Op het 
programma: een explosie van licht, sferen en onvergetelijke 
ervaringen. Reis in dubbele kamer vanaf 2150 euro p.p.

Info & reservatie: 
Sophie Mortier: sm@eagletravel.be - 02 672 02 52

2.

1.

2.

4.

3.

4.

CbX2 van
CLeVeLAND

Heel wat golfers zweren bij de wedges van Cleveland. De 
nieuwe CBX2 nodigt uit tot de perfecte slag dankzij de 
onzichtbare cavity, de dynamische zool en de Rotex club-
face. Gemak en precisie: het is dankzij een goed kort spel 
dat de beste kaarten geboren worden!

5.

UNIteD fUND 
fOR beLGIUM

De vereniging United fund for Belgium organiseerde zijn 
traditioneel liefdadigheidstoernooi op het parcours van Golf 
Château de la Tournette. Naast de golfcompetitie (formule 
shotgun per team) was er ook een galadiner en een veiling 
die vele duizenden euro’s opbracht. Thomas Detry, peter 
van het evenement, schonk een van zijn clubs en bood ook 
een 18 holes aan in zijn gezelschap. De vzw United fund 
helpt al meer dan 45 jaar kansarme kinderen en mensen 
met een handicap. Dit gebeurt via verschillende liefdadig-
heidsorganisaties. De opgehaalde fondsen worden inte-
graal verdeeld over concrete projecten.

 WWW.ufB.Be

8.

POMPILIO:
jacht en klasse

Voor dit warm en wintercomfortabel hoofddeksel liet Elvis 
Pompilio zich duidelijk inspireren door de jacht. Melusine 
vilt, dwz. waterdicht konijnenhaar, is een van de favoriete 
materialen van de ontwerper. Deze flessengroene fedora, 
met afneembare veren, is klassiek, tijdloos en zeer klasrijk.

WWW.elvispoMpilio.coM

6.
5.

7.

6.

8.

sR GALLeRY
op de zavel

De SR Art & Event Gallery Space, die gelegen is in het hart 
van de Zavelwijk, werd speciaal opgericht voor de kunstlief-
hebber en verwelkomt artiesten van uiteenlopende horizon-
ten. Het kader is modern en de infrastructuur hoogtechnolo-
gisch. Daardoor schitteren de werken van de kunstenaar er 
op hun mooist en hebben ze elk een eigen touch en identi-
teit. Deze locatie, die ideaal is voor een vernissage, kan ook 
worden omgebouwd tot een evenementiële of commerciële 
ruimte. De verschillende niveaus laten toe om activiteiten 
te scheiden of te verenigen. Zo snel mogelijk te ontdekken!

WWW.sRGAlleRY.Be

7.
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smaken kleuren de herfst bij 
MARChÉ Des Chefs

Bij Marché des Chefs is de 
terugkeer van de vallende bladeren 
synoniem van een gigantisch 
aanbod typische herfstsmaken. 
Samen met Gérald Watelet, die 
zweert bij de topproducten van 
dit emblematisch adres in Brussel, 
houden we een pleidooi voor de 
gastronomie van dit seizoen dat 
één van de interessantste is op het 
vlak van lekkere smaken.

Door Philippe Bidaine

Gérald Watelet was altijd fan van goede sma-
ken en dat in de breedste zin van het woord. 
Na zijn studies aan de Ecole Hôtelière van 
Namen was hij lange tijd actief in de zaal om 

zich vervolgens te ontwikkelen tot couturier, tv-ster en 
interieurontwerper. De bekende presentator van ‘Un gars, 
un chef’, ‘C’est du Belge’ en ‘Affaire conclue’ heeft een 
bijzondere band met Marché des Chefs.
In het begin van zijn carrière – toen hij werkzaam was in 
de Villa Lorraine – werd Gérald Watelet aangetrokken door 
Jean Mailian als eerste ‘maître d’hôtel’ van het bekende 
restaurant Carlton. Samen met een echt dreamteam, 

bestaande uit chef Alain Passart in de 
keuken en Pierre Hermé aan de patisserie, 

schreef hij er een mooi hoofdstuk van de Belgi-
sche gastronomie, dat bekroond werd met twee sterren 
in twee jaar tijd.
Nadat de wegen van Gérald Watelet en Jean Mailian elkaar 
gekruist hadden, lieten zij elkaar weer los, maar sinds de 
opening van Marché des Chefs, het referentieadres van de 
epicurische gastronomen, vonden beide mannen elkaar 
terug. Hun relatie staat helemaal in het teken van de uit-
zonderlijke producten waar ze beiden fan van zijn. Die 
liefde krijgt vandaag trouwens een bijzonder vervolg in zijn 
decoratieruimte die hij recent opende op de Waterloose-
steenweg in Ukkel. Daar kan men inderdaad één keer per 
week een tafel voor 8 tot 10 personen boeken met Gérald 
Watelet in hoogsteigen persoon achter het fornuis.

Hymne aan de eenvoud
Zoals hij dat ten tijde van zijn programma ‘Un gars, un 
chef’ overvloedig illustreerde, zweert Gérald Watelet bij 

eenvoud in de keuken en dit vooral wanneer hij met excel-
lente basis-ingrediënten kan starten: zoals bij Marché des 
Chefs. ‘Waarom het leven ingewikkeld maken wanneer de 
producten vanuit hun essentie heerlijk zijn? Je moet niet 
zoeken naar wat er niet is. Neem nu de patrijs. Die krijg je 
niet lekkerder dan gewoonweg geroosterd met boter. Geen 
gesofistikeerde sauzen nodig. Gewoon het bakvet, enkele 
dungesneden frietjes en een appel cranberry compote, en 
uw dag kan niet meer stuk!
Een andere seizoenmust bij Marché des Chefs is de witte 
truffel uit Piemonte. Ook hier is eenvoud troef. ‘Wat mij 
betreft, is hij het lekkerst wanneer hij geschaafd wordt op 
de pasta. Dat is de beste manier om hem te degusteren en 
optimaal van zijn unieke geur te genieten. Al kan hij natuur-
lijk ook een meerwaarde zijn in een salade.’
Zelfde vaststelling voor wat betreft de bospaddenstoelen 
die vanzelfsprekend ook op de afspraak zijn deze herfst. 
‘Eekhoorntjesbrood, cantharellen, gele stekelzwam… Zij 
zijn van zichzelf zo smaakvol dat het zonde is om ze in 
ingewikkelde bereidingen te verzuipen.’ ▼

De witte truffels zijn verantwoordelijk 
voor een van de meest typische smaken 
van de herfst.

Gérald Watelet zweert 
altijd bij het product 
om het product.

In Marché des Chefs worden de 
Sint-Jakobsvruchten van Dieppe 

enkel geopend op aanvraag.
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MARCHÉ DES CHEFS
Lensstraat 38, 1050 Elsene

Tel.: 02 647 40 50 - fax: 02 647 42 62
Voor de kaviaar, ook +32 485 660 202

marchedeschefs@skynet.be & tm@caviarmailian.com 
www.caviarmailian.com

Open: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.
Er wordt aan huis geleverd.

tische ‘creuses’ uit de zee. ‘Vlezig en knapperig, en 
hun smaak heeft een unieke zachtheid. Nog zo’n 

product dat ruim voldoende heeft aan zichzelf!’ 
Een ander uniek product zijn de fantastische 
en gigantische King Crabscharen. ‘Nooit lek-
kerder dan met een beetje kruidenboter!’
Maar als er één bestseller is bij Marché des 
Chefs die geen ingewikkelde opvoering nodig 
heeft, dan is het vanzelfsprekend de kaviaar. 
Het label Mailian-Maïlov biedt keuze uit twee 

verschillende versies. De eerste heeft de tra-
ditionele Iraanse smaak en 

wordt te koop aangebo-
den als Caviar Mailian. 

De andere, die meer de 
Russische stijl opzoekt, 

wordt verkocht onder de 
naam Caviar Maïlov.
Verder is er natuurlijk ook 
de gerookte zalm Le Borvo 
die door de grootste fran-
se chefs wordt gebruikt, en 
de overheerlijke ganzenlever 
volgens een recept van Abel 
Bernard. Een lekkernij die Henry 
Gault ooit omschreef als de ‘lekkerste 
ter wereld’.
Marché des Chefs staat natuurlijk ook voor een enorm 
aanbod van kwaliteitsfruit en -groenten. Zo zijn er naast 
de verbazend lekkere appels van het huis Lechat ook over-
heerlijke peren en de smaakvolste pruimen. Stuk voor stuk 
afkomstig van de beste franse boomgaarden. Idem dito 
voor een hele reeks vergeten groenten die onmisbaar zijn 
voor een geslaagde herfstmaaltijd.

Ook de heerlijke Sint-Jakobsvruchten van Dieppe beho-
ren tot de seizoenproducten die zich best op een eenvoudige 
manier laten bereiden. Deze zijn vanaf oktober beschikbaar. 
‘Vers uit de schelp en daarna voorzichtig licht aanbakken. Is 
er iets lekkerder op de tong?’, aldus Watelet.

Droomproducten
In hetzelfde maritieme register schuiven we ook de schit-
terende oesters van Père Gus naar voor. Zij komen uit 
Normandië, meer bepaald van La Pointe d’Agon. fantas-

Rechtstreeks uit Normandië: 
de schitterende oesters 
‘creuses’ van
Père Gus.

De kaviaar Mailian: 
een must.

GÉRALD WATELET
Waterloosesteenweg 885, 1180 Brussel

Tel.: 02 646 06 12 - www.geraldwatelet.be

#smegdolcegabbana
#sicilyismylove
#dgsmeg

#madeinitaly
#dgsicilyismylove

www.smeg.be

@smeg_be

Members_Only_A4_EN.indd   1 12/03/2019   11:22
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NeGResCO
forever

Als een waar museum symboliseert het Negresco de passie voor kunst van 
de betreurde Jeanne Augier. Dit luxehotel bij uitstek op de Promenade des 
Anglais in Nice zweert van oudsher bij een zelfde filosofie.

Door Miguel Tasso

Anders en verrassend. Een paleishotel bij de 
zee met de allures van een museum. Ronduit 
uniek. En bovendien veel meer dan luxehotel. 
Het Negresco, een geklasseerd monument 

dat de Baie des Anges domineert, fascineert en overtuigt 
van bij de eerste aanblik. Dat komt niet in het minst door 
zijn majestueuze voorgevel en zijn beroemde roze koepel.
In januari jongstleden overleed Jeanne Augier op 96-jarige 
leeftijd. Zij was sinds 1957 eigenaar van het hotel. Deze 
‘Grande Dame’ – zoals haar bijnaam luidde – liet een schit-
terende erfenis na: een wonderbaarlijk gebouw met een 
perfecte ligging op de Promenade des Anglais. Het Negres-
co, het laatste onafhankelijke tophotel in frankrijk, heeft 
niet alleen een uniek en onwrikbaar DNA. Ook qua bezie-
ling en geschiedenis is zijn waarde niet te becijferen.

In de naam van de kunst
flashback. In 1893 belandt de jonge Henri Negrescu in Mon-
te-Carlo. Hij stamt uit een Roemeense zigeunerfamilie en zijn 
vader is herbergier. In 1910 beslist deze visionair, die onder-
tussen de franse nationaliteit heeft aangenomen, om in Nice 
zijn eigen hotel te bouwen. Hij doet hiervoor een beroep op 
de architect Edouard Niermans. Zo ontstaat op 8 januari 1913 
het Negresco. Het paleishotel spreekt meteen tot de verbeel-
ding en lokt heel wat beroemde klanten, heersers uit de oude 
en de nieuwe wereld: koningin Amelia van Portugal, de graaf 
van Parijs, de groothertogen Wladimir en Dimitri, … 
In amper één jaar tijd verdient het Negresco zijn bijnaam 
van het ‘weelderigste van alle paleishotels’. Het eerste sei-
zoen is een daverend succes met een winst van meer dan 

800.000 goudfranken. Iedereen is laaiend enthousiast over 
de grote ellipsvormige hal in Lodewijk XVI-stijl, de heldere 
rotonde, het gigantische tapijt dat toen 300.000 franken 
kostte en het meubilair van Paul Dumas in de 450 kamers.
Wanneer WOI uitbreekt, biedt Henri Negresco (zijn fran-
se naam) die recentelijk tot ridder in het Erelegioen is 
benoemd, het land zijn hotel aan als noodhospitaal. Hij 
betaalt het onderhoud van de 100 bedden zelfs uit eigen 
zak. Dit heeft het voordeel dat hij ter plaatse gemobiliseerd 
wordt en dus over het gebouw kan waken. Op het einde 
van de oorlog is Henri Negresco geruïneerd. Hij overlijdt 
in Parijs in 1920. Het hotel wordt opgekocht door een Bel-
gische onderneming en raakt ietwat in het vergeetboek, 
ook al blijft het een favoriete bestemming voor heel wat 
elegante overwinteraars.
In 1957 krijgt het etablissement een nieuwe eigenaar: 
Jean-Baptiste Mesnage en zijn dochter Jeanne, de toekom-
stige echtgenote van meester Paul Augier (een advocaat 
en politicus uit Nice). Daardoor herrijst het meteen uit zijn 
as. De passie van Jeanne Augier voor haar Huis heeft maar 
één doel en dat is de top. Haar grootste concept is om de 
topmomenten van de franse kunst – via een unieke col-
lectie kunstwerken – te verzamelen en haar paleishotel uit 
te bouwen tot een levende ambassade van frankrijk. 

Alle topnamen
Jeanne Augier breidde haar collectie met de jaren uit. 
Daardoor creëerde ze niet alleen meer prestige voor haar 
paleishotel, maar trok ze ook een glamoureus en trouw 
cliënteel aan. Alle topnamen uit de politiek, film, mode ▼De majestueuze ingang 

van Negresco.
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en cultuur verbleven in het Negresco. Grace Kelly, Jean 
Cocteau, Walt Disney, Marc Chagall en zelfs de Beatles 
liepen er graag binnen.
Aan anekdotes dan ook geen gebrek! Zo streek Michael 
Jackson er neer met zijn eigen keukenchef. Nadat hij een 
van de kamers tot keuken had laten ombouwen, liet hij in 
een andere een dansvloer aanleggen. Hij vermomde zich 
om in alle rust naar buiten te kunnen lopen: als hippie, Lon-
dense gentleman, boodschapper en als prostitué… 
Toen de elektriciteit een keertje uitviel en de lift niet werk-
te, weigerde Arthur Rubinstein om zich via de trap naar de 
vierde verdieping te begeven. Hij bestelde twee hoofdkus-
sens, een dekbed, een wekdienst om 8 uur ’s morgens 
met champagneontbijt… Waarna de beroemde pianist de 
nacht doorbracht in het Salon Louis XIV!
Anthony Quinn liep op zekere dag binnen met 20 reiskof-
fers, met daarin de 100 avondjurken van zijn echtgenote. 
Naast een witte Cadillac met chauffeur bestelde hij ook 
een… eenvoudige fiets, die hij trouwens elke dag zou 
gebruiken. Elke ochtend bracht de parkeerwachter hem 
zijn fiets en daarna verdween de acteur in het verkeer… 
met daar achter de Cadillac waarin zijn echtgenote plaats 
had genomen.

Op naar de 21e eeuw
Ook al beweegt het Negresco zich buiten de tijd, toch is het 
met overtuigende tred de 21e eeuw ingestapt. Meegaan met 
z’n tijd ligt nu eenmaal in zijn genen. Dat was ook al zo in 
1912, toen het paleishotel met hypermoderne snufjes uitpak-
te, zoals een autoclaaf met stoom, lichtschakelaars en een 
intern buizenpostsysteem naar alle kamers. Vandaag wordt 
het discreet geüpgraded volgens de laatste wensen van de 
domotica. Dat alles zonder te raken aan zijn filosofie.
Op deze plek gaan kunst en levenskunst altijd samen. Dat 
merk je aan alles en tot in de kleinste details. Een verblijf 
in het Negresco betekent een duik in een verrassende mix 
van tijden en stijlen. Het is raak van bij de eerste aanblik, 
want de serre die het Salon Royal verlicht, tart alle ver-
beelding. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door de 
imponerende luchter in Baccaratkristal: liefst 4,60 m hoog, 
met 16.800 kristallen die door tsaar Nikolaas II voor het 

Kremlin werden besteld. Alles is navenant, met her en der 
monumentale beeldhouwwerken en schilderijen van grote 
meesters van nu en toen. En met de gigantische tapijten 
op de vloer en tegen de muren. Meer dan 6000 items, met 
de grootste namen! Zo werd één verdieping voorzien voor 
de werken van Salvador Dali, een trouwe gast. Geen enkel 
hotel ter wereld heeft zoveel schatten onder zijn dak. Het 
lijkt wel het Louvre!

Mooie waarden
Het Negresco, een historisch lid van de ‘Leading Hotels 
of the World’, biedt keuze uit 100 kamers en 25 suites die 
stuk voor stuk verschillend zijn ingericht. Barok, modern of 
klassiek, met tuin- of met zeezicht: dankzij hun gepersona-
liseerd meubilair van weleer ademen zij stuk voor stuk de 
geest van dit Huis uit. Zo verrast de Suite france met hints 
naar de beroemde pakketboot, met een patrijspoort in de 
badkamer en een schaalmodel in de salon.
Ook de gastronomie staat voorop. Het tweesterren res-
taurant Le Chantecler onder leiding van Virginie Basselot 
is een referentie aan de Azurenkust. Deze lady chef heeft 
ook de leiding over de ultra-trendy en recentelijk herin-
gerichte brasserie La Rotonde. ‘Mijn keuken is klassiek, 
direct en simpel: ik zoek geen chaos, maar rust’, aldus deze 
briljante chef die in 2018 tot ‘meilleur ouvrier de france’ 
werd verkozen.
Met het houtwerk in notelaar uit 1913 en de bekleding uit 
1683 is de Brits aandoende bar ‘the place to be’ om de 
avond met een brokje jazz of soul af te ronden. En natuur-
lijk is ook het keienstrand vlakbij: je hoeft er enkel de Pro-
menade des Anglais voor over te steken!
Het Negresco, een museumhotel – of als u dit liever hebt, 
‘een kunstgalerij met kamers’ – zweert meer dan ooit bij 
zijn mooie waarden. Ook het Ecolabel geeft aan dat het 
qua respect voor de natuur mee is met z’n tijd en de blik 
op de toekomst gericht houdt. Jeanne Augier vermaakte 
haar eigendommen en persoonlijk fortuin aan een stichting 
met drie missies: het verdedigen van de dierenrechten; 
hulp aan mensen met een handicap/in nood; de actieve 
‘bescherming van de franse cultuur’, met name door te 
waken over het hotel Negresco en zijn collecties.

De beroemde kristallen 
luchter in het Salon Royal.

Een kunstgalerij met kamers: in 
Negresco waant u zich in

een museum.

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
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bReGUet:

Guillocheren, emailleren, graveren, schilderen, afschuinen, 
sertisseren… Al deze bijzondere en unieke ambachten 
geven de Haute Horlogerie een extra dimensie, maar bij 

Breguet zijn ze uitgegroeid tot de essentie van de manufactuur. Op dit 
ogenblik is er namelijk geen enkele machine die het handwerk overtreft 
dat bij de afwerking van deze miniatuurkunstwerkjes komt kijken.

Door Raoul Buyle

Als Breguet het paarlemoer op de wijzerplaat 
van de Reine de Naples guillocheert, gebeurt 
dit met een intense zorgzaamheid en vanuit 
een unieke kennis. Als wordt de onvoorwaar-

delijke band van de horlogerie met de kunstige hand van 
de ambachtsman bezegeld. Elk Breguethorloge en elk 
kaliber combineert verschillende decoraties. Dit merk zet 
dan ook van oudsher in op esthetiek, techniek, kunsten en 
wetenschappen, rigoureusheid en romantiek.
Zo is het guillocheren er uitgegroeid tot een echte signa-
tuur. Dat is geen toeval want Abraham-Louis Breguet was 
de eerste om deze techniek in te voeren (in 1786, red.). 
Dit erfgoed wordt niet alleen gekoesterd door het merk; 
het werd ook verder ontwikkeld naar een 30-tal gespe-
cialiseerde werkposten binnen de manufactuur. Hoewel 
deze verwant lijken met de oude machines, beschikken 
ze over de modernste snufjes op het vlak van ergonomie, 
verlichting, optiek en precisie. Het desbetreffende atelier 
is dan ook een van de belangrijkste in de hele Zwitserse 
horlogeindustrie. De ambachtslui kunnen er niet alleen een 
grote variatie geometrische motieven aan; er werd ook een 
apart research- en ontwerpbureau opgericht dat doorgaat 
met vernieuwen en nieuwe figuren ontwikkelt. Bij Breguet 

ook het graveren is met de jaren 
geëvolueerd en het groeide uit 

tot een van de kenmerkende 
dimensies van Breguet.

uit de kunst

is het immers zo dat bijna alle horloges worden geguillo-
cheerd: hetzij op de wijzerplaat, de horlogekast, het oscil-
lerende gedeelte, het chassis of de bruggen.

Blauw email ‘grand feu’
Dit jaar kiest de nieuwe Breguet Classique 5177 binnen de 
collectie voor het eerst voor het bekende Breguetblauw 
in email ‘Grand feu’. Deze unieke kleur accentueert de 
elegante soberheid van de Breguetstijl in een hedendaags 
register. Het betreft een bijzonder delicate en moeilijk 
te realiseren techniek. Zo schildert de handwerker/hor-
logemaker de tekening niet rechtstreeks op het horloge, 
maar wordt gebruik gemaakt van een mix van silicium, 
pigmenten en oxides die in de gouden wijzerplaat worden 
geslepen. Deze wordt vervolgens verscheidene keren ver-
hit (van 800 tot 900° C), waardoor het motief en de kleuren 
zich beetje bij beetje manifesteren. De compositie van één 
wijzerplaat in email neemt soms weken in beslag. 
Het email ‘Grand feu’ geeft het horloge een unieke korrel 
en laat toe om decors te maken die niet verkleuren. Om 
de afleesbaarheid te bevorderen, contrasteren de appel-
vormige wijzers in rhodiumstaal van de Breguet Classique 
5177 met de diepblauwe achtergrond. Nog voor de lees-

Nieuwe Breguet Classique 5177 
blauw email ‘Grand Feu’.

In het afschuinatelier van 
de manufactuur Breguet.

In het guillocheer-atelier.

Nieuwe Breguet Classique Tourbillon 
Extra-Plat Squelette 5395.

Emailtechniek 
‘grand feu’.
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baarheid zijn de Arabische cijfers, de sterren, de ruiten 
en de franse lelie van de minuterie in zilver en in volume. 
Hun reliëf ontstaat vanuit een overdruk met een 
grote finesse.

Afschuinatelier
Het afschuinen, dat door iedereen als een 
bijzonder moeilijk afwerkingsproces wordt 
beschouwd, is door Breguet verheven tot 
kunst. Deze techniek vereist fijngevoe-
lige vingers, want de sterke bramen 
van de verschillende componenten 
dienen met een vijl weggehaald 
zodat een afschuining van 45° ont-
staat met een constante breedte 
en met perfecte parallelle hoeken. 
Ook het polijsten dient dusdanig 
uitgevoerd dat de reflectie uniform 
is, zonder wrongen of facetten. De 
‘inlopende hoeken’ moeten een heldere 
lijn volgen op de plaats waar beide schui-
ne kanten elkaar ontmoeten. Geen enkele 
machine kan een dergelijke afwerking voor-
leggen en bovendien wordt dit soort opleiding 
bijna nergens meer gegeven. Bij Breguet is 
het afschuinatelier simpelweg het grootste van 

Zwitserland. Deze keuze verklaart ook de extreme zorg 
voor de kwaliteit van de kalibers. Voor zijn nieuwe Clas-

sique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395 
selecteerde Breguet een kaliber met een 
ultraplatte tourbillon en een skeleton. Een 
echt technisch en… artistiek huzarenstuk-
je! De ambachtslui maakten het kaliber 
inderdaad bijna 50% lichter en dat zonder 

toegevingen te doen. Door de skeleton 
flirt het (gouden) kaliber echt met de 

grenzen van de klassieke fysica. 
Voor dit model in het bijzonder 
bouwde Breguet de kast en de 
bruggen van het kaliber in een 
legering van 18 karaat goud, 
want ondanks de complexiteit 
van de makelij en de assemblage 

biedt goud heel wat technische 
voordelen. Het kan verhard worden 

en is daardoor resistenter voor een 
kaliber met een skeleton. Verder is het 

zeer duurzaam en laat het zich manueel 
afwerken. Het werk van de horlogemaker 
wordt afgerond met graveren, guilloche-
ren en handmatig afschuinen, zodat het 
eindresultaat uniek is.

De manufactuur Breguet 
in de Vallée de Joux.

Breguet Marine Tourbillon Equation 
Marchante 5887: blauwe wijzerplaat in 

goud en met de hand geguillocheerd.

ATENOR is a real estate company specialized in the development of large scale urban projects with a  
portfolio of 27 projects representing more than 1,200,000 m² through 13 European cities. ATENOR’s mission is to 
contribute to the creation or revitalization of entire districts, and as such to renew the urban fabric and improve 
the life of citizens. Social responsibility, innovation, culture and creativity are key to urban renewal. That’s why 
ATENOR is committed to support talents and artists. In this context, ATENOR launches, in partnership with the 
photographer Benoît Feron, an exhibition on urban art. The exhibition will celebrate street art photography in 
the European metropolis where ATENOR is present. This exhibition will take place first in Brussels, and will 
then be exported to these other European metropolis.

A STREET ART JOURNEY BY BENOÎT FERON THROUGH 8 CITIES 

11/10 > 9/11 ARTHUS GALLERY > BRUSSELS - BELGIUM

DISCOVER THE EXHIBITION

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

Discover 
the project 
in video
on Youtube

ATENOR 
Art for Cities
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evenwichtskunstenaar
CARINe GILsON

Ze hult de nacht, de dag en de avond in haar bijzondere creaties, met 
zijde en kant als de belangrijkste uitgangspunten van haar talent. 
Negligés, jumpsuits, kimono’s, couturelingerie,… Carine Gilson 
behoort tot de laatste magische kunstenaars die de Haute Couture in 
leven houden. Ze stelt enkele van haar mooiste stukken tentoon in het 
Museum voor het Kostuum en de Kant, in Brussel.

Door Raoul Buyle

Maart 2017. Naomi Campbell prijkt op de 
cover van het magazine Town & Country en 
verschijnt ook in een mode-editorial (vastge-
legd door Max Vadukul) die (in de VS) nogal 

wat stof doet opwaaien. Eerst en vooral omdat Naomi 
er prachtig blijft uitzien – ongeacht haar leeftijd – maar 
vooral ook omdat ze een volle pagina vult als een zwarte 

Venus, gehuld in een nachtblauwe negligé van Carine 
Gilson. De shoot doet ook van zich spreken omdat het 
magazine (uit 1846!) eerder bekend staat om zijn conserva-
tieve houding en WASP-lezeressen met weinig oog voor de 
Afro-Amerikaanse kwestie. Het is eveneens in een zijden 
negligé van het merk dat de sublieme James Bond-girl, 
Bérénice Marlohe, 007 verleidt in Skyfall, volgens velen 

één van de beste films uit de reeks aller tijden. Eigenlijk heeft de 
glamoureuze kanten, Made in Belgium ‘kamerjas’ de hele wereld 
al gezien. Zo hebben de creaties van de Brusselse ontwerpster al 
Nicole Kidman, Monica Bellucci, Kate Blanchet, Rihanna en Bella 
Hadid gekleed.
De belangrijkste reden voor dit succes? Knowhow, het kanten 
inlegwerk en het verfijnde handwerk dat flirt met de codes 
van de Haute Couture. Elk stuk is uniek en exclusief en wordt 
gemaakt in het atelier van Carine Gilson in Anderlecht door 
gepassioneerde handwerkers van het hoogste niveau. Sinds 
1989 herinterpreteren ze de geheimen achter de mooiste kor-
setten en kanten lingerie en focussen ze al hun aandacht op 
de mooiste, zachtste creaties. Inspiratie vindt Carine Gilson in 
kunst, films, het leven,… Haar ontwerpen zijn even elegant als 
de Ballets Russes, het oeuvre van Gustav Klimt, Art Nouveau 
of Art Déco. Elk stuk van haar hand geeft haar liefde weer voor 
de perfect snit, gedurfde kleuren en de aangenaamste materi-
alen. Vandaag heeft de ontwerpster boetieks in Brussel, Parijs 
en Londen en ook een franchise met een boetiek in Taipeï. 
Het merk wordt verdeeld in veertien landen, waaronder bij  

Kant is al eeuwenlang 
de trots van Brussel 

en geniet bekendheid 
over de hele wereld.

Lingerie Couture-collectie 
2019-2020, in zijde met 

ingewerkte kant.

Carine Gilson. 
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Expo Carine Gilson in het Museum 
voor het Kostuum en de Kant, Brussel.
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prestigieuze warenhuizen als Barneys in New York, 
Le Bon Marché in Parijs en Harrods in Londen maar ook 
online bij Net-A-Porter.

Brusselse Kant
Van alle materialen heeft ze een grote voorliefde voor kant. 
En dan nog het liefst Brusselse kant, die volledig handge-
maakt is en daarmee het meest kostbaar (want het rijkelijkst 
versierd). Sinds het kanttype bekendheid begon te genieten 
vanaf de 17e eeuw is het een symbool van handwerk dat 
vandaag verdwenen is. Het Museum voor het Kostuum en 
de Kant heeft enkele prachtige stukken in zijn bezit die dit 
buitengewone textielerfgoed eer aandoen. In samenwerking 
met conservator Caroline Esgain neemt Carine Gilson ons 
mee op een sensuele en hedonistische reis waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan het historische aspect van kant 

dankzij een aantal emblematische stukken van het museum 
zoals een prachtige sluier (NVDR een ‘volant’ van Brusselse 
bodem op mechanische tule), eigendom van de Oostenrijkse 
keizerin, de iconische Sissi. De ontwerpster lacht zelfs dat 
ze moeilijk de verleiding kon weerstaan om de oude kant te 
verknippen en te gebruiken voor nieuwe modellen! 
De tentoonstelling gaat ook over wat Carine Gilson 
inspireert: van de tuin van Eden en Japanse kimono’s 
tot kunstwerken van bekende schilders. Ze vertelt over 
haar ontmoetingen, haar samenwerkingen met bekende 
handwerkers… en ze onthult haar eigen, zelfontworpen 
kant (gemaakt door de Manufacture Sophie Hallette in 
Cambrai) – een cadeautje voor zichzelf ter ere van het 
dertigjarige bestaan van het couturehuis. Een vorm van 
creatieve zelfreflectie die ongetwijfeld zal leiden naar nog 
meer esthetische en technische meesterwerken.

TENTOONSTELLING BEAUTIFUL LACE & CARINE GILSON
MUSEUM VOOR HET KOSTUUM EN DE KANT

Violetstraat 12, 1000 Brussel
Tot 19 april 2020

www.carinegilson.com

Boetiek op de Brusselse 
Waterloolaan. Kantontwerp van 
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Bérénice Marlohe, 
James Bond-girl in 
Skyfall, in een negligé 
van Carine Gilson.

Ontdek ons duurzaam beleggingsaanbod 

op abnamroprivatebanking.be.

Uw investering vandaag?
Van onschatbare waarde 
voor de volgende generatie.

Investeren met impact? Beleggen met oog op de toekomst lijkt een evidentie. 

Maar wat als u die toekomst tegelijkertijd ook wat mooier kunt maken? 

ABN AMRO Private Banking biedt duurzame investeringsoplossingen dankzij 

een zorgvuldige selectie van ondernemingen die fi nancieel én maatschappelijk 

rendement nastreven. Want wij geloven in de waarde van uw vermogen en in 

die van onze wereld. U ook?

ABN AMRO_1992_Ad Sustainability_SABATO 230x275_3.indd   7 29/08/19   15:00
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JICKY
VAN GUeRLAIN:

Het was abstract, vol gevoel en genderloos. 130 jaar later 
wordt het nog altijd gemaakt – een record! – en blijft het 
een klassieker, zonder toegevingen.

Vol en luchtig
Jicky is een gedurfde combinatie van natuurlijke en syn-
thetische moleculen als coumarine en vanilline. Cou-
marine, met zijn heerlijke amandelgeur, werd ontdekt 
in 1868 door de chemicus Perkin. Toen het in 1882 zijn 
intrede deed in de eerste parfums leidde dat tot het ont-
staan van een heel nieuwe geurfamilie: de ‘fougères’. 
Vanilline is dan weer een reproductie van de geur van 
vanille. Het is een krachtige, zachte noot die behoort tot 
de geschiedenis van het Huis Guerlain en haar bekende 
‘guerlinade’. Met Jicky doorbrak Aimé Guerlain de traditie 
van de populaire naturalistische en één-bloemige par-
fums, zijnde één en al roos, jasmijn of lelietje-van-dalen. 
Jicky is een ‘Oriëntaalse fougère’. De topnoten (rozemarijn, 

mandarijn en bergamot) flirten met een fris en aromatisch 
hart (lavendel, vanille, iris, tonkaboon en jasmijn) op een 
basis van leder, sandelhout, benzoë, amber en Braziliaanse 
palissander. Oorspronkelijk werd het parfum gelanceerd 
in een ‘vierkante’ fles met een sobere en pure, bijna man-
nelijke look die losjes geïnspireerd was op een 19e-eeuwse 
apotheekpot. Maar toen Guerlain in 1908 begon samen te 
werken met kristalhuis Baccarat werd de vierpasflacon met 
de op een champagnekurk geïnspireerde dop geboren.
‘Vandaag wordt Jicky zowel door mannen als door vrou-
wen gedragen’, vertelt Sylvaine Delacourte, lange tijd de 
belangrijkste medewerkster van Jean-Paul Guerlain. ‘Het 
parfum geeft het perfecte evenwicht tussen mannelijk en 
vrouwelijk weer. De vele paradoxen maken het een com-
plexe geur. Jicky is tegelijk vluchtig en standvastig, vol en 
luchtig, helder en duister. Het is net aan die complexloze 
vrouwelijkheid dat zijn bedenker een ode wou brengen en 
die hij omdoopte tot het mythische Jicky.’ ▼

Sean Connery, Jicky-
icoon van Guerlain.

1889. Aimé Guerlain, zoon van de oprichter van 
de mythische parfumdynastie, bedenkt Jicky. Een 
iconische geur die vandaag zijn 130e verjaardag 
viert en een heel nieuwe generatie (jonge) 
vrouwen verleidt. Maar wist u dat Jicky ook door 
‘echte’ mannen wordt gedragen? Sean (007) 

Connery is één van hen.

Door Raoul Buyle

Aimé Guerlain 
(1834-1910).

Tijdloos modern

Mannelijk of vrouwelijk? De naam ‘Jicky’ 
staat bij Guerlain voor twee verhalen die 
samenkomen. Enerzijds was het de 
afkorting van Jacques, de neef 

van Aimé Guerlain, anderzijds was het ook de 
naam van een meisje dat Aimé leerde ken-
nen toen hij in Londen studeerde en waar hij 
verliefd op werd. Hij zou de ouders van de 
mooie Engelse zelfs om haar hand gevraagd 
hebben … zonder succes.
De legende van Jicky is dus zowel gelinkt 
aan een hij als aan een zij, wat van 
de geur meteen een vlaggenschip 
maakt binnen de androgyne ‘no 
gender’ parfumerie met als groot-
ste fans onder andere Jane Birkin, 
Jackie Kennedy, Joan Collins, Sean 
Connery en Karl Lagerfeld.
In zijn ‘Answered Prayers’ beschrijft 
Truman Capote zijn bezoek aan 
Colette (in 1952) in Palais Royal, 
Parijs, en hoe het hele salon door-
drongen is van Jicky. Hij citeert: 
‘Ik hou van de geur (Jicky). Het is 

een parfum van vroeger met een charmant verhaal erach-
ter en het is licht zonder platvloers te zijn – net als een  

goede spreker.’

Gevoel en gender fluidity
Het was in 1828 dat Pierre-françois-Pascal 
Guerlain zijn eerste Parijse parfumhuis open-
de als ‘Parfumeur-Vinaigrier’ op de rue de 

Rivoli, op de gelijkvloerse verdieping van het 
Hôtel Meurice (waar vandaag de eetzaal is). Hij 

genoot al snel bekendheid, vooral nadat hij 
in 1852 uitgeroepen werd tot leve-

rancier van keizerin Eugénie ter ere 
van zijn Eau de Cologne Impériale. 
Zijn ondernemerszin dreef hem 
naar de Champs-Elysées waar de 
oorspronkelijke boetiek vandaag 
nog altijd gevestigd is. Toen Pierre 
Guerlain in 1864 overleed, namen 
zijn zonen Gabriel en Aimé het 
roer over: Gabriel als zaakvoerder, 
Aimé als parfumeur. Zijn bekend-
ste creatie, Jicky (1889), was het 
begin van de moderne parfumerie. 

Extrait de parfum.
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Band met Afrika
Voor de 130e verjaardag van de geur valt Jicky terug op een 
verrassende, door weinigen gekende link met Afrika. In Sene-
gal geniet Sheikh Ahmadou Bamba (1853-1927) nog steeds 
enorm veel respect. De politicoloog, dichter, soefi-heilige 
en vooral grote parfumliefhebber kwam op een vredevolle 
manier in opstand tegen de kolonisering van zijn land. Op de 
dag van zijn verbanning naar Gabon verzamelen zijn volgelin-
gen jaren later nog elk jaar aan zijn graf en laten er, zo blijkt, 

een vleugje Jicky achter. Om dit verrassende Afrikaanse 
facet (letterlijk) in de verf te zetten, maakte plastisch kun-
stenaar en percussionist met Senegalese roots Baye Gallo 
speciaal voor Guerlain een zelf ontworpen limited edition van 
Jicky. Op de gigantische kristallen flessen neemt Baye Gallo 
Jicky mee op reis naar het verre continent. Zwarte men-
selijke silhouetten worden afgewisseld met geometrische 
motieven in primaire kleuren. Elke flacon is uniek, genum-
merd en handgetekend. Een waardig eerbetoon.

Baye Gallo.

Jicky 130e verjaardag-
editie door Baye Gallo.

De vele paradoxen maken van Jicky 
een complexe geur die perfect het 

evenwicht tussen mannelijk en 
vrouwelijk weergeeft.

www.mogt.be
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