
H E T  M A G A Z I N E  V A N  T R A D I T I E  E N  P L E Z I E R
T R I M E S T R I E E L   -   L E N T E  2 0 2 0   -   N U M M E R  7 3

www.members-only.be





Embodies tranquillity. Exudes dynamism.
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– Combined 14.8. Combined CO! – 337 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
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Eén zwaluw maakt nog altijd de lente niet. Eén birdie evenmin. Maar 
toch zijn we blij dat de lente in het land is, want hij prikkelt ons 
verlangen om er op uit te trekken. De dagen worden lager, het kwik 
klimt hoger en als bij toverslag ziet het leven er mooier uit. Geef 

toe: in deze beangstigende tijden is dat mooi meegenomen!
Het zijn niet de golfers die ons zullen tegenspreken. Akkoord: we hebben 
er geen al te harde winter opzitten en daardoor zitten de meeste golftassen 
niet echt onder het stof. Maar het is natuurlijk wel leuk om het gras te zien 
groeien op de fairways en de greens beetje bij beetje hun zomertenue te 
zien aantrekken.
Bij Members Only, het magazine van plezier en traditie, kijken we geregeld 
ook graag in de achteruitkijkspiegel. Zeker in deze jaargang 2020, want 
dat is een olympisch jaar, met in het najaar de Olympische Spelen in Tokio. 
Een leuke gelegenheid dus om eraan te herinneren dat België exact 100 
jaar geleden gastheer was van dit universele sportrendez-vous, want ja: in 
1920 werden de Olympische Spelen in Antwerpen gehouden. Zo kort na het 
einde van WOI was het enthousiasme niet op alle banken aanwezig, maar de 
competities gingen door in de Metropool en de Belgen veroverden een hele 
rist medailles. Dit evenement verdient dan ook een vintage evocatie, net 
zoals de 70 kaarsjes die het WK Formule 1 dit jaar uitblaast. De eerste Grote 
Prijs werd namelijk in 1950 gereden op het circuit van Silverstone. Sindsdien 
is deze wereld van decibels en pk’s stelselmatig geëvolueerd. Toch blijft 
iedereen die van mooie auto’s houdt nog altijd begeesterd van het spektakel.
Maar genoeg gepraat. Het is tijd om u dit lentenummer te laten ontdekken 
met de vertrouwde epicurische rubrieken: mooie bestemmingen, leuke 
reizen, pittige verhalen. Dat alles natuurlijk met de swing op de achtergrond…
Toch nog snel even dit. Bij deze kondigen wij u de geboorte aan van onze 
nieuwe website die u, op zijn eigen manier en vanuit hetzelfde gevoel om 
van het leven te genieten, vanaf nu een nieuwe en meer digitale invalshoek 
aanbiedt. Kijk dus snel op www.members-only.be!
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Snel noteren: van 28 tot 31 mei strijkt de Ladies European Tour neer 
op het parcours van Naxhelet in Wanze. De beste Europese speelsters 
worden er op de tee verwacht voor een toernooi met 200.000 euro prij-
zengeld. Er wacht de Belgische dames een mooie uitdaging en dat geldt 

zonder meer voor de Antwerpse Manon De Roey (foto boven), want zij wordt een 
van de grootste blikvangers van deze allereerste Mithra Belgian Ladies Open. Een 
mooi event dat hopelijk zal uitgroeien tot een groot populair succes.

!a"ies aa# het $eest i#
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8,2-13,4 l/100 km • 216-304 g/km CO2 (WLTP)
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verzorgen 
spektakel

Eind februari weerklonk in Sydney het startschot 
van het SailGP-seizoen. De F50’s, zeg maar 
de F1-bolides van de zee, zorgden er voor een 
geweldig spektakel. De absolute uitblinkersrol 

was weggelegd voor Ben Ainslie (Ineos). De Britse skipper 
blies de concurrentie letterlijk weg in dit eerste van zes 
rendez-vous die voor 2020 op het programma staan. Deze 
F50-catamarans met hun stijve vleugels vliegen over de 
golven dankzij hun revolutionaire foils. Zij halen snelheden 
van ruim 50 knopen (meer dan 90 km/uur).

F1-BOLIDES
VAN DE ZEE 
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BOBBY JONES

Bobby Jones, de geïnspireerde schepper van de mythische Augusta 
National waar de Masters wordt gespeeld, was een atypische kampioen. 
Deze Amerikaan was zo getalenteerd dat zelfs de grootste titels hem op 

zeker ogenblik niet langer gelukkig maakten.

Door Miguel Tasso

In 1931 ontwierp het golfgenie Bobby Jones de Augusta 
National waar elk jaar de Masters wordt gespeeld. 
Sommigen noemden hem de Rimbaud van de greens; 
een soort dichter van de swing, met zoveel talent dat 

het hem onbeschaamd en onstabiel maakte. Hoewel het 
altijd moeilijk en gevaarlijk is om generaties met elkaar te 
vergelijken, past het beeld van een overbegaafd kind zeer 
goed bij het personage van Robert Tyre Jones Junior, beter 
bekend onder de naam Bobby Jones. Tegelijk zijn alle his-
torici het eens dat deze speler, die voor golf geboren was 
zoals Mozart voor muziek, een van de allerbesten ooit was. 
Zijn verhaal sluit aan bij zijn imago: fluctuerend. Een mix 
van hemel en hel; van vreugde en verdriet.

Uniek talent
De op 17 maart 1902 in Atlanta geboren Bobby Jones kent 
een moeilijke jeugd. Hij is vaak ziek en verzwakt. Artsen 
voorspellen een korte levensduur. Maar dankzij de liefde 

van zijn ouders verlegt deze enige zoon voor het eerst zijn 
grenzen en groeit op tot een normale knaap.De jonge Bobby 
leert de golfsport kennen op de nabijgelegen club van East 
Lake. Het zijn z’n ouders die hem stimuleren om te sporten 
en de buitenlucht op te zoeken. Zijn eerste golfleraar, de 
Schot Stewart Meide, kon niet vermoeden dat deze frêle 
leerling zou uitgroeien tot een van de grootste kampioenen 
aller tijden.
Dit gezegd zijnde: Bobby Jones volgde amper golfles. Hij was 
begiftigd met een uniek talent en hij is de ultieme autodi-
dact. Hij heeft de swing in het bloed en toont dat een eerste 
keer wanneer hij 9 jaar oud is en juniorkampioen wordt in 
zijn club. Hij is amper 14 wanneer hij deelneemt aan zijn eer-
ste US Open amateur, wint het kampioenschap van Georgia 
als hij 15 is en dat van zuidelijk USA als hij 16 is. Nooit eerder 
zag men in de Verenigde Staten een jeugdig talent als Bobby 
Jones! Die gaat vervolgens rustig op zijn elan door en wint in 
1923 zijn eerste US Open. Hij is dan amper 21 jaar oud.

Sche%er va& het 'aradij(

Een droom van een 
swing voor een droom 

van een kampioen.
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Altijd amateur
Er is een bibliotheek nodig om de 1001 geheimen van deze 
fascinerende golfer te vertellen die zich obstinaat bleef 
verzetten om prof te worden en golf combineerde met 
zijn ingenieurstudies (eerst) en een carrière als zakenman 
(later). Maar zoveel is zeker: Bobby Jones was superbe-
gaafd. Bij het putten oefende hij enkel op de lange putts: 
van 4 tot 6 meter. ‘Want die moeten er in’, zei hij. Verder 
beheerste hij alle slagen, vooral dan met de ijzers die hij 
systematisch bij de vlag sloeg. Hij liep er ook altijd picobello 
bij. Hij was zeer Brits in zijn kledingkeuze en zijn manieren. 
De enige vrijheid die hij zich veroorloofde was een iets los-
sere dasknoop, zodat die hem niet hinderde bij het slaan.
Tegelijk was de kampioen uit Georgia bijzonder prikkelbaar 
op weg naar de eerste tee. Hij was hypernerveus en hyper-
gevoelig. Voor de start van elk toernooi kromp hij ineen van 
de maagkrampen. Het was geen unicum dat hij na afloop 
van een toernooi zeven kilo lichter was geworden…
Zijn handen waren even kwetsbaar als die van een pianovir-
tuoos. Het was wellicht ook om die reden dat hij het aantal 
bezoekjes aan de oefenbaan beperk-
te en geregeld periodes van drie tot 
vier maanden inlaste waarin hij geen 
stok aanraakte! Maar wees gerust: 
bij zijn terugkeer uit de sabbaticals 
was zijn genie nog altijd onaangetast. 
Bobby Jones was een tovenaar van 
de bal. Met de stok in de hand werd 
de bal een speelgoedje dat hij aaide, 
temde, met een zweepslag afvuur-
de, al naargelang zijn humeur of 
inspiratie. Hij moest niet werken op 
zijn slagen, want alles bij hem was 
natuurlijk. Bijna bovennatuurlijk. 
Het is dan ook niet echt verwonder-
lijk dat deze unieke golfer de eerste 
– en tot op heden ook de enige – was 
die de onmogelijk geachte Grand 
Slam waarmaakte: in hetzelfde jaar 
de toenmalige vier Majors winnen: US 
Open, British Open, US Amateur en British Amateur.

Historische Grand Slam
Die stunt bracht Bobby voor elkaar in 1930. Hij was toen 28 
jaar oud. Tot dan had hij zijn erelijst opgesmukt met heel 
wat grote titels, waarbij 4 US Amateurs, 3 US Opens en 2 
British Opens, maar hij was vastberaden om de ultieme uit-
daging, door velen beschouwd als een fata morgana, rond 
te maken: de Grand Slam.
In mei legde hij de eerste steen van die stunt met winst 
tijdens de British Amateur op St Andrews. Het was de enige 
Major die hij nog niet op zijn marstabel had staan. Niet 
dat St Andrews bij hem goede herinneringen opriep, want 

het was op die Schotse links dat hij in 
1919 aan zijn eerste British Amateur 
had deelgenomen en er zo ontgoo-
cheld was door de baan, de wind, de 
regen en de bunkers dat hij zijn sco-
rekaart had stukgescheurd. Want bij 
Jones hadden medailles niet alleen 
een geniale voorzijde, maar soms ook 
een verwerpelijke keerzijde… 
Maar in 1930 was het anders. Bobby 
Jones verkeerde in een topvorm en 
kreeg ook steeds meer waardering 
voor de bijzondere site. Hij overvleu-
gelde de debatten voor een extatisch 
publiek en domineerde in de finale een versteende Roger 
Wethered (7&6). Zo werd St Andrews, de geboorteplek van 
golf, voor Jones plots heilige grond…
Gedreven door deze prestigieuze titel ging hij door op zijn elan. 
Ondanks een aarzelende slotronde op de links van de Royal 
Liverpool, met op een bepaalde hole zowaar een triple bogey, 
eigende hij zich ook de British Open toe. Een kleine uitschuiver 
die hij wel vaker had wanneer zijn dominantie te groot werd…
Met al twee titels op zak kon het genie uit Atlanta met geheven 
hoofd naar zijn thuisland terugkeren om daar zijn meester-
werk af te maken. Wat hij ook deed. Hoewel hij op Interla-
chen (Minnesota) geconfronteerd werd met extreme hitte 
en vochtigheid – totaal andere omstandigheden dus dan op 
de Britse eilanden – werd zijn suprematie er niet door aan-

getast. Hij dicteerde de wet van bij het 
begin en beëindigde het toernooi onder 
par (wat toen een enorme stunt was). 
Bovendien vergastte hij het publiek op 
een paar unieke slagen, zoals toen hij zijn 
bal bewust op het water liet stuiteren om 
hem beter op de green te krijgen. Uniek!
Daarna maakte hij zijn uitdaging rond 
met winst in de US Amateur, wellicht 
het moeilijkste deel van het vierluik. 
Dat toernooi werd gespeeld in Merion 
(omgeving Philadelphia). Bobby Jones 
was zich bewust van het feit dat hij op 

punt stond om de allermooiste pagina uit 
de golfgeschiedenis te schrijven en putte uit zijn allerfraai-
ste slagenarsenaal. Nadat hij in de halve finale ruim te sterk 
was voor Sweetser (9&8) speelde hij in de finale ook Homas 
naar huis (8&7). De 18.000 toeschouwers keken hun ogen 
uit bij deze kampioen van een andere planeet. 
In vijf maanden tijd – van mei tot september – had Bobby 
Jones de grenzen verlegd en stapte hij definitief de legende 
in door het onmogelijke vierluik waar te maken in combina-
tie met het allerperfectste golf. 

De magie van Augusta
De verwende en verzadigde Bobby Jones ervoer de magi-
sche Grand Slam als een eindpunt, want wat had hij inder-
daad nog meer te bewijzen? Na een optocht door de 

De magie van Augusta: 
schitterend schouwtoneel, maar 
een duivels moeilijke baan.
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straten van Broadway, waar gans New York hem toe-
juichte als was hij een beroemd staatshoofd, kondigde hij 
zijn afscheid aan. Hij was niet eens 30 jaar oud. Jones ging 
nog altijd prat op zijn amateurstatus en haalde als excuus 
aan dat hij zijn financiële toekomst moest veiligstellen. 
De golfsport had hem geen dollar opgeleverd, want al zijn 
titelpremies gingen systematisch naar de nummer twee!
In werkelijkheid vond de kampioen er geen plezier meer 
in om het wereldgolf te domineren bij gebrek aan com-
petitie. Hij vond geen tegenstanders van zijn niveau en 
zelfs de golfbanen bleken niet bestand tegen zijn talent. In 
acht jaar tijd (1923 tot 1930) won hij liefst 13 Majors. Alles 
samen speelde hij 52 toernooien waarvan hij er 23 won! 
Een gemiddelde waar zelfs Tiger Woods bij verbleekt! Hij 
had zijn carrière nog heel wat jaren kunnen verder zetten en 
alle records kunnen verpulveren, maar omdat hij trouw was 
aan zijn principes, koos hij ervoor om zijn stokken op zolder 
te plaatsen en met iets anders te beginnen.
Na zijn afscheid plukte Bobby Jones de eerste dividenden van 
zijn bekendheid met twee films in Hollywood. Daarna kreeg 
hij het idee om de mooiste golfbaan ter wereld te tekenen. 
Ook daar was enkel de perfectie goed genoeg. Het moest 
een parcours worden naar zijn imago: perfect, helder, niet te 
verslaan. Een baan waar je telkens de perfecte slag moest 
realiseren om uit de problemen te blijven. Een onmogelijke 
baan, zoals zijn Grand Slam. En zo werd de Augusta National 
geboren, het ultieme schouwspel voor de prestigieuze US 
Masters. Zijn eerste zet was de aankoop van het domein van 
baron Mathieu Edouard Berckmans. Deze Belgische tuinbou-

wer was gespecialiseerd in floralieën, maar zijn bedrijf ging 
over de kop door de Grote Depressie van 1929. Samen met 
de bekende Britse architect Alister McKenzie nam Jones zijn 
mooiste potlood ter hand en tekende één na één de holes 
uit van dit unieke parcours. Hij dacht aan elk detail, zoals de 
naamgeving van elke hole (een bloem). Drie jaar later werd 
de eerste editie van de Masters afgewerkt (1934) en zagen de 
spelers zich geconfronteerd met deze opeenvolging van 18 
fantastische holes. Een mix van hemel en hel; een botanische 
tuin met duivelse greens en veelvuldige valstrikken. Bobby 
Jones volgde het toernooi vaak vanaf het terras van zijn villa 
in wit hout naast hole 10. Fier en duidelijk genietend.
Helaas waren zijn laatste levensjaren minder vreugdevol. Hij 
kwam verzwakt uit WOII en werd slachtoffer van een virus 
en syringomyelie: een zeldzame neurologische aandoening 
waarbij het ruggenmerg wordt aangetast. Hij overleed op 
18 december 1971 op 69-jarige leeftijd. Zijn golferfenis is 
er één om u tegen te zeggen!
Elk jaar opnieuw is er tijdens de Masters geen enkele speler 
die zal nalaten om hulde te brengen aan deze unieke en 
uitzonderlijke kampioen. Akkoord: Robert Tyre Jones Junior 
heeft niet de mooiste erelijst uit de golfgeschiedenis, maar 
hij was wel de eerste die de Grand Slam realiseerde en hij 
schiep ook het 8e wereldwonder voor elke golfer die zich-
zelf respecteert: de Augusta National.
Als er in het paradijs een 18 holes bestaat, hopen we dat 
Bobby Jones en Tiger Woods daar ooit een keertje samen 
kunnen spelen. In match-play, of course. En voor de fun, 
want Bobby Jones is altijd amateur gebleven…

De Augusta National werd aangelegd op het 
domein van een Belgische tuinbouwer.
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 ANTWERPEN
       1920

2020 wordt een jaar met een grote focus op de Olympische Spelen in 
Tokio. Precies 100 jaar geleden was België aan de eer voor dit evenement 
van wereldformaat. Een terugblik op dit historisch sportmoment  
in Antwerpen.

        Door Miguel Tasso

We schrijven 14 augustus 1920 wanneer koning 
Albert I de Spelen van de 7e Olympiade offi-
cieel opent. Het publiek toont zich blij en 
enthousiast, ook al zijn de wonden van WOI 

nog maar amper geheeld. In het Beerschotstadion wordt 
trouwens een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van 
al degenen die sneuvelden op het veld van eer. Het zwaar-
moedig beeld wordt extra geaccentueerd wanneer de sym-
bolische witte duiven worden vrijgelaten in een grijze hemel 
met laaghangende wolken boven de Metropool.
Het is inderdaad niet evident om Olympische Spelen te orga-
niseren nu Europa nog volop zijn wonden likt en de politieke 
spanningen nog duidelijk voelbaar zijn. Hoewel deze Spelen 
pas in 1914 zijn toegekend, stond de keuze voor Antwerpen 
nooit ter discussie. Wel integendeel, want baron Pierre de 
Coubertin had niets dan lof voor de verdienste van de haven-
stad. ‘Alleen al voor zijn moed verdient België, meer dan 
welk ander land, deze Spelen’, herhaalde de stichter van de 
Olympische Beweging en de voorzitter van het IOC.
De uitdaging is nochtans niet min, want zo kort na WOI is 
de economische crisis een feit. Om het nodige geld op te 
halen, moeten de Antwerpse organisatoren een beroep 
doen op wapenmakers en diamantairs. Die willen natuurlijk 

hun geld terug en vragen dan ook woekerinteresten. Met 
als resultaat dat de Spelen niet echt het populaire succes 
zullen opleveren dat van een evenement met een dergelijke 
omvang mag verwacht worden.

De eed van Victor Boin
Welgeteld 29 landen defileren op de openingsceremonie in 
het olympisch stadion van Beerschot. De verliezers van WOI – 
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en Turkije – zijn 
niet uitgenodigd. Baron de Coubertin hoopte noch-
tans heimelijk op ‘Spelen van de Verzoening’, maar 
gezien de omstandigheden was dit wellicht iet-
wat prematuur. Rusland blijft weg omdat het 
verscheurd wordt door een burgeroorlog.

Niettemin zijn de Spelen van Ant-
werpen meer dan een voetnoot 

in de olympische geschiedenis. Zo legt een atleet voor 
het eerst de olympische eed af. Die eer is weggelegd voor 
schermer Victor Boin, de latere voorzitter van het Belgisch 
Olympisch Comité. Met een zwartgeelrode vlag in de ene 
hand en de andere hand opgeheven spreekt hij, overduide-
lijk geëmotioneerd, in naam van alle atleten de woorden uit: 
‘Wij zweren dat we aan de Olympische Spelen deelnemen 
als loyale tegenstrevers, met eerbied voor de geldende 

regels, en fier om ridderlijk te kunnen strijden voor de eer 
van ons vaderland en de eer van de sport.’ Anno 

2020 is deze tekst nog altijd identiek, ook al 
is ‘zweren’ vervangen door ‘beloven’ en ‘ons 
vaderland’ door ‘onze teams’, teneinde elk 
misplaatst nationalisme te vermijden. Voor 
het eerst ook wordt de olympische vlag, 
die in 1914 tijdens het congres van Parijs Ee) *eu+ ,-.eden:

De Italiaan Ugo Frigerio: 
winnaar van de 10 km 

snelwandelen.

29 landen zijn vertegenwoordigd 
op de openingsceremonie in het 

olympisch stadion van Beerschot.
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DE BELGISCHE GOUDEN MEDAILLES
van 1920

GEWICHTHEFFEN VEDERGEWICHT 60 KG
Frans de Haes

 BOOGSCHIETEN, VAST VOGELDOEL, KLEINE VOGEL BOOGSCHIETEN, VAST VOGELDOEL, GROTE VOGEL
 Edmond Van Moer Edmond Cloetens

BOOGSCHIETEN, VAST VOGELDOEL, GROTE VOGEL, TEAM
Edmond Cloetens, Firmin Flamand, Joseph Hermans, Louis Van de Perck,

Auguste Van de Verre, Edmond Van Moer

BOOGSCHIETEN, BEWEGEND VOGELDOEL 28M
Hubert Van Innis

BOOGSCHIETEN, BEWEGEND VOGELDOEL 33M, TEAM
Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert,

Edmond De Knibber, Louis Delcon, Louis Van Beeck, Louis Fierens

BOOGSCHIETEN, BEWEGEND VOGELDOEL 50M, TEAM
Hubert Van Innis, Pierre Van Thielt, Jérôme De Mayer, Alphonse Allaert, Edmond De Knibber,

Louis Delcon, Louis Van Beeck, Louis Fierens

 PAARDRIJDEN SCHOONSPRINGEN INDIVIDUEEL PAARDRIJDEN SCHOONSPRINGEN TEAM
 Daniel Bouckaert Daniel Bouckaert, Louis Finet, Van Ranst

WIELRENNEN 50 KM PISTE
Henry George

ZEILEN, 6M (OUDE TYPE 1907)
Belgique (Albert Bruynseels, Emile Cornellie, Florimond Cornellie)

VOETBAL
Equipe nationale (Félix Balyu, Désiré Bastin, Mathieu Bragard, Robert Coppée, Raoul Daufresne de La Chevalerie,

Jean De Bie, André Fierens, Émile Hanse, Georges Hebdin, Henri Larnoe, Joseph Musch, Fernand Nisot,
Armand Swartenbroeks, Louis Van Hege, Oscar Verbeeck)

 KUNSTPRIJSVRAAG BEELDHOUWKUNST KUNSTPRIJSVRAAG MUZIEK
 Albéric Collin       Georges Monier

is goedgekeurd, aan de top gehesen in de verschillende 
stadions. Voor het ontwerp met de geschakelde ringen liet 
Pierre de Coubertin zich naar verluidt inspireren door een 
symbool uit de Griekse oudheid, maar daar bestaat gerede 
twijfel over. Hoe dan ook: de vijf ringen staan symbool voor 
de vijf werelddelen.

Goud voor de Rode Duivels
22 disciplines (154 wedstrijden) staan op het menu voor de 
2669 deelnemende atleten (2591 mannen, 78 vrouwen). Op 
sportief vlak worden deze Spelen gekenmerkt door enkele 
bijzondere uitschieters. Op Belgisch vlak is dat zonder twij-
fel de titel van de nationale voetbalploeg. Een overwinning 
die bijzonder veel enthousiasme losmaakt, want in die tijd 
was er nog geen Wereldbeker. Het olympisch toernooi was 
dan ook bijzonder belangrijk. In de kwartfinales versloe-
gen de Rode Duivels het grote Spanje van Zamora (3-1). 
Daarna wonnen zij ook de zwaarbevochten derby tegen 
Nederland (3-0). In de finale moest België het opnemen 
tegen Tsjechoslowakije. Dat had zich het hele toernooi bij-
zonder sterk getoond, met onder meer een overtuigende 
zege tegen Frankrijk in de halve finales (4-1). Hoewel het 
Beerschotstadion veel te klein is om alle supporters een 
plaats te geven, voelen de Rode Duivels zich gedragen door 
een golf van enthousiasme. Zij leiden al snel met 2-0 dankzij 
doelpunten van Coppée en Larnoe. Wanneer Steiner na een 
smerige overtreding wordt uitgesloten, is dat te veel voor de 
boze Tsjechen. Zij tonen zich slechte verliezers en verlaten 
zowaar het veld! Voor de finale is dat een trieste epiloog, 
maar dat maakt er de Belgische vreugde niet minder om. Ter 
herinnering: dit is nog altijd de enige internationale titel voor 
de Rode Duivels! Het team van bondscoach Emile Hanse 
bestond uit Debie, Swartenbroeks, Verbeeck, Musch, Han-
se, Fieren, Van Hege, Coppée, Bragard, Larnoe en Bastion.
Naast het voetbal tonen de Belgen zich ook bijzonder bedre-
ven in het boogschieten. Onze nationale schutters zijn goed 
voor zes gouden medailles. Daarvan zijn er vier voor Hubert 

daarmee 5e in de landenstand na de USA, Zweden, het Ver-
enigd Koninkrijk en Finland. Dat is natuurlijk een historisch 
record. Bovendien zijn bepaalde disciplines op de dag van 
vandaag volledig uit de tijd. Zo won ons land in Antwerpen 
onder meer goud in artistieke competities, zoals de kunst-
prijsvragen muziek en beeldhouwkunst!

Nurmi zorgt voor ophef
Deze Antwerpse Spelen zijn ook synoniem van enkele 
wereldsterren. Zo bevestigde de Hawaïaanse zwemmer 
Paoa Kahanamoku zijn dominantie in het water. Na zijn 
overwinning op de 100 m tijdens de Spelen van Stockholm 

in 1912 toonde hij zich ook in het Antwerpse zwembad 
de baas en hielp het Amerikaanse team aan goud op de 
4x200m. Niemand die kan voorspellen hoeveel medailles 
deze Amerikaan, die opgroeide tussen de golven van Wai-
kiki Beach, zou behaald hebben zonder de onderbreking 
door WOI.
Ook de Italiaan Nedo Nadi haalde de headlines. Van de 
zes disciplines in het schermen won hij er vijf. De man uit 
Liverno toonde zich daarmee de bijna-perfecte schermer 
en groeide in Italië uit tot een nationale held. Tijdens de 
oorlog vocht hij inderdaad mee in twee regimenten van de 
cavalerie. Hij klom op tot de rang van kapitein en werd 

Van Innis. Deze Mechelaar is nog altijd Belgisch recordhou-
der in het aantal behaalde olympische medailles, want op 
de Spelen van Parijs (1900) en Antwerpen won hij er negen 
(zes gouden, drie zilveren). Al moeten we daar wel aan toe-
voegen dat de competities boogschieten in die tijd aparte 
specialiteiten hadden, zoals het schieten naar bewegende 
en vaste vogeldoelen…
In totaal was België tijdens deze ‘Home Olympics’ goed 
voor… 36 medailles, waarvan 14 gouden. Ons land werd 

De eerste olympische 
eed ooit door atleet 
Victor Boin.

De Fin Hannes Kolehmainen 
tijdens de marathon.

De Belgische nationale ploeg 
won het voetbaltoernooi.
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tweemaal onderscheiden. Zijn exhibities in Antwerpen 
bevestigden zijn genialiteit.
In tennis stond er geen maat op Suzanne Lenglen. De 21-jari-
ge Franse domineerde het damestoernooi op de courts van 
Beerschot. Zij viel op door haar gratie in het spel en door 
haar smetteloze jurk. Alles samen verloor zij vier spelletjes. 
‘Ik was bijzonder ontroerd toen koning Albert I mij persoon-
lijk kwam feliciteren. Een moment dat ik nooit meer vergeet’, 
aldus de kampioene, die samen met veteraan Max Decugis 
ook de titel in het gemengd dubbel veroverde. 
Maar de Spelen van Antwerpen zijn natuurlijk – en vooral – 
ook die van de Fin Paavo Nurmi, een legendarische loper die 
in de daaropvolgende jaren heel wat legendarische atletiek-
pagina’s zou invullen. Toen de 23-jarige Nurmi in de Metro-
pool aankwam, was hij nog een nobele onbekende, maar 
na verlies op de 5000m pakte hij uit met ophefmakende 
revanches op de 10.000m en in de cross-country. Het was 
de prelude van een onwaarschijnlijke dominantie in de lan-
geafstandswedstrijden. Naast Nurmi vierden de Finnen nog 
een ander atletiekfeestje, want de marathon werd gewonnen 
door Johan Hannes Kolehmainen. Deze Fin – een schoolvoor-
beeld van soberheid – vierde zijn titel met zijn eerste eerste 
glas bier in zijn leven! Dat was hij België wel verschuldigd…
Nog opmerkelijk: de Spelen van 1920 boden de Zweedse 
schutter Oscar Swahn de kans om op zijn 72e de oudste 
olympische kampioen uit de geschiedenis te worden. Bij de 
vrouwen was de Britse Dorothy Wright deelzaam aan het 
succes van haar zeilteam in ‘7m-klasse’. Dat kon want de 
zeilwedstrijden waren open klassen.
Dat alles dus 100 jaar geleden. De archieven zijn intussen 
verkleurd met de tijd, maar het is duidelijk dat er nog heel 
wat generaties overheen zullen gaan vooraleer ons land dit 
ultieme sportfeest opnieuw zal mogen organiseren…

De Amerikaanse zwemmers 
in groot ornaat.

Tenniskampioene Suzanne 
Lenglen tijdens de Olympische 
Spelen in Antwerpen.
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Dit jaar viert het WK Formule 1 zijn 70e verjaardag. Voor ons een ideale 
invalshoek om terug te blikken op deze legendarische competitie.

Door Stéphane Lémeret

Dit jaar wordt samen met de start van het sei-
zoen de 70e verjaardag van het WK Formule 1 
gevierd. Voor alle duidelijkheid: het WK is niet 
hetzelfde als de discipline, want de categorie 

‘Formule 1’ is nog veel ouder. Die ontstond al in 1946 
en omvatte ook toen al heel wat wedstrijden. Terwijl 
de eerste officiële kampioenschappen minder dan een 
10-tal races per jaar telden, namen de auto’s en de 
piloten alles samen aan een dikke twintig wedstrijden 

deel, waarvan de meeste niet meetelden voor de titel. 
Dat maakt van 13 mei 1950 de startdatum van het eerste 
WK Formule 1, met een Grote Prijs van Groot-Brittannië 
op het circuit van Silverstone. De winnaar van die eerste-
ling is niemand minder dan de legendarische Giuseppe 
Farina met een Alfa Romeo. Hij wordt later ook de eerste 
wereldkampioen in deze koningsdiscipline. Noteer dat in 
de eerste jaren enkel de piloten bekroond werden. Het WK 
voor constructeurs kwam er pas in 1958.

Van mannen en auto’s
In die 70 jaar bouwden heel wat merken een mythische status 
op of hielden die in stand. Zoals gezegd was Alfa Romeo de 
eerste die zijn naam op de erelijsten schreef. We kunnen ons 
dit de dag van vandaag nog moeilijk voorstellen, maar in de 
eerste helft van de 20e eeuw was Alfa een gigantische naam 
in de autowereld en de racerij. Het dankte die faam aan een 
excellente technische directeur die de dominante F1 Alfa (en 
dit al eind de jaren 30) had ontworpen en vervolgens onder 
zijn eigen naam geschiedenis zou schrijven. Straks daarover 
meer. De eerste wereldkampioen Formule 1 reed dus met 
een Alfa. En ook de tweede, want in 1951 won een man wiens 
naam tot een populaire uitdrukking zou evolueren, zijn eerste 
van in totaal vijf wereldtitels Formule 1. Een record dat pas 45 
jaar later verbeterd zou worden door Michael Schumacher. 
Inderdaad: we hebben het over ene Juan Manuel Fangio.
Een ander legendarisch merk dat het vandaag minder goed 

doet en waarvoor de F1-fans nog altijd warm lopen, is Lotus. 
Het staat vierde in de F1-erelijst voor wat betreft het aantal 
gereden Grote Prijzen (606) en wereldtitels bij de construc-
teurs (7), en had een aantal legendarische piloten achter het 
stuur: Graham Hill, Jim Clark, onze nationale held Jacky Ickx, 
Nigel Mansell en natuurlijk… Ayrton Senna. De F1 Lotus 
stond lange tijd ook voor de meest emblematische looks in 
de geschiedenis van deze sport: de zwarte lak met gouden 
letters, beter bekend onder de naam ‘John Player Special’.

Dandy
Als we het over Formule 1 hebben, moet men geen kenner 
zijn om meteen ook aan McLaren te denken, waarvan het 
rood en wit al even beroemd is als het zwart van Lotus. 
Hoewel het nu al enkele jaren is weggezakt naar de midden-
moot van het WK blijft McLaren een legendarische renstal, 
want zij staat tweede op de erelijst inzake gereden Grote 

F170 jaar van passie, 
glamour & drama

De Lotus Player Special werd gebouwd 
door Colin Chapman en hielp Emerson 

Fittipaldi aan twee wereldtitels.

Guiseppe Farina wint met Alfa. Enzo Ferrari met een Alfa. Juan Manuel Fangio.
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Prijzen (863 op het einde van het seizoen 2019, en de 
teller gaat nog door), zeges (182), titels bij de piloten (12), 
podiumplaatsen en pole positions. Ook hier is de lijst met 
piloten indrukwekkend: Jacky Ickx (alweer hij), de dandy 
James Hunt en zijn grootste vijand Niki Lauda, Gilles Vil-
leneuve, Mika Häkkinen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, 
en vooral een duo dat niet altijd even close was, maar wel 
tekende voor een aantal topmomenten in de F1-geschiede-
nis: Alain Prost en Ayrton Senna.
Net zoals McLaren is ook Williams van de top weggezakt 
naar de bodem. Het is nochtans derde voor wat betreft 
het aantal zeges (114), pole positions, podiumplaatsen, en 
zelfs tweede voor wat betreft de titels bij de constructeurs 
(9). Ook daar heel wat helden achter het stuur, zoals Prost, 
Senna, Ickx (wel ja…), Pescarolo, Lafitte, Keke Rosberg (en 
zijn zoon Nico), Mansell, Piquet… Toch is zijn aura minder 
sterk als de andere stallen die we opnoemden. Mogelijk 
omdat dit een ‘one shot’-renstal is waar de piloten nooit 
meer dan één titel wonnen. Who knows?…

Mercedes: door Le Mans
Zonder een vreselijk ongeval in de… 24 uur van Le Mans 
zou Mercedes wellicht de onbetwistbare nummer één 
zijn in de Formule 1-geschiedenis. Het was inderdaad als 
gevolg van een dodelijk drama in de Sarthe in 1955 dat 
de constructeur zich terugtrok uit alle raceactiviteiten, en 
dat twee jaar nadat het de F1 met kop en schouders had 
gedomineerd. Het keerde terug in 1994: eerst als ‘simpele’ 
motorist, vanaf 2010 als volwaardige renstal. Sinds 1994 

– aan de hand van een motor of onder de eigen naam – is 
Mercedes goed voor tien titels bij de piloten en acht bij 
de constructeurs. Het cumuleert beide nu al sinds 2014: 
de langste ononderbroken reeks ooit! Al naargelang de 
statistieken won de renstal tot dusver 48%¨van de races 
waar zij aan deelnam, tegen 24% voor Ferrari. Zonder die 
bijna 40 jaar lang durende afwezigheid had dit palmares dus 
nog veel gigantischer kunnen zijn. Qua piloten is de lijst bij 
Mercedes duidelijk minder lang, maar twee namen springen 
boven alles en iedereen uit. Deze van Lewis Hamilton, die 
volop bezig is om zijn eigen legende te schrijven (en nog 
één wereldtitel en zeven Grand Prixsuccessen nodig heeft 
om de records van Michael Schumacher te evenaren), en 
degene van de allereerste wereldlegende in de autosport 
die bij Mercedes drie van zijn vijf wereldtitels veroverde: 
Juan Manuel Fangio.

Ferrari: binnenkort 1000 Grote Prijzen
Wel dient gezegd dat het merk dat onvermijdelijk gelinkt is 
aan de Formule 1 werd opgericht door een ex-werknemer 
van het reeds genoemde Alfa: Ferrari. Het is simpel: Ferrari 
ìs Formule 1! Het is de enige renstal die sinds 1950 elk jaar 
present is geweest; de enige ook die geboren werd voor 
competitie en vervolgens auto’s voor op de weg gingen 
bouwen om zijn competities te financieren. De enige ook 
die altijd zijn chassis en zijn motoren heeft gebouwd. De 
renstal waarvan gezegd wordt dat hij een crisis doormaakt 
wanneer hij maar tweede is in het WK. Ferrari nam deel 
aan 991 Grote Prijzen (de 1000e is dus voor dit jaar, de GP 

de France). Het won 238 races en was 16 keer kampioen 
bij de constructeurs en 15 keer bij de piloten. Vijf daarvan 
komen op het conto van Michael Schumacher. Het is de 
stal waar elke F1-piloot ooit een keertje wil voor uitkomen. 
Zelfs Lewis Hamilton, die nochtans niet te klagen heeft, gaf 
toe dat hij er soms van droomt om ‘in het rood’ te winnen. 
Daarmee zou hij dan in het rijtje komen van een ongelo-
felijke lijst met piloten die de meest mythische van alle 
F1-bolides mochten besturen: Ascari, Fangio, Trintignant, 
Paul Frère, Surtees, Bell, Jacky Ickx (of wat had u gedacht?), 
Gilles Villeneuve, Mansell, Berger, Prost, Alonso, Vettel 
en natuurlijk ook de (op dit ogenblik) meest gelauwerde 
F1-piloot ooit: Michael Schumacher, goed voor 91 zeges 
en zeven wereldtitels.

Niet te missen
F1-fan of niet: we bevelen hoe dan ook en met veel enthou-
siasme Rush aan, een prent uit 2013 door Ron Howard. 
De film schetst een goed beeld van de rivaliteit binnen 
de Formule 1 in de jaren 70: de jaren van James Hunt en 
Niki Lauda, twee tegenstrijdige karakters. De eerste is het 
archetype van de playboy-piloot, getalenteerd en flamboy-
ant, die soms reed onder invloed van alcohol of drugs. De 
tweede was koel, harde werker, methodisch en 1000% ‘in 
the zone’. Deze prent is een must, zelfs voor de leek. 
Idem dito voor de docureeks Drive to Survive. Ook al 
zorgt de montage voor wat overdreven extra dramatiek: 
deze reeks laat u kennismaken met de coulissen van 
de Formule 1 en met de angsten en dromen van de 

J. M. Fangio.

Alfa Romeo won de allereerste 
Grote Prijs in Formule 1.

Juan Manuel Fangio 
in 1947 aan het stuur 

van de Ferrari 125.

Michael Schumacher. Niki Lauda. James Hunt. Lewis Hamilton. Giuseppe Farina. Alain Prost & Ayrton Senna. Nigel Mansell.

Ayrton Senna 
werd drie keer 
wereldkampioen met 
McLaren-Honda.

Jacky Ickx met Ferrari in 
Spa-Francorchamps in 1968.

Jackie Stewart met 
zijn Matra MS80.

Mercedes is al bijna een 
decennium lang dominant.

De Zuid-Afrikaan Jody 
Scheckter werd in 1979 

wereldkampioen met Ferrari.
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De geschiedenis van de Formule 1 start daadwerke-
lijk op 13 mei 1950. Die dag wordt op Silverstone de 

Grote Prijs gereden, de allereerste race die meetelt voor het  
eerste WK Formule 1 voor piloten.
26 pioniers staan aan de start. Onder hen een aantal legen-
darische namen, zoals natuurlijk Juan Manuel Fangio en 
Giuseppe Farina, maar ook de Monegask Louis Chiron – aan 
wie Bugatti momenteel een hulde brengt met een gelijkna-
mige hypercar – en de Belg Johnny Claes. De constructeurs 
zijn minder talrijk dan de piloten want er staan maar vijf 
merken op de grid. Maar ook daar zijn prestigieuze namen 
bij, zoals Alfa Romeo, Maserati en Talbot-Lago.
En hoewel dit al 70 jaar geleden is, gingen de bolides van 
toen ook al goed vooruit! De pk’s die ze ontwikkelen zijn 
natuurlijk peanuts in vergelijking met de 1000 pk van de 
moderne hybride F1-motoren, maar met 350 pk voor de 

700  kg van de Alfa 58 van Farina, de winnaar van deze eerste 
Grote Prijs en de eerste wereldkampioen in de geschiedenis, 
was de power ook naar moderne normen best indrukwek-
kend. Temeer omdat de wegligging en de remmen allerminst 
de huidige standaard benaderen. De piloten van toen waren 
inderdaad echte evenwichtskunstenaars.
Die dag op Silverstone komen 200.000 toeschouwers het 
spektakel bekijken. Hoewel de race 70 ronden duurt, vallen 
er geen drama’s te betreuren. Het belangrijkste incident is de 
opgave van Fangio. Na een schuiver op een olieplek bescha-
digt hij zijn auto wanneer hij een veiligheidsvoorziening raakt 
aan de rand van het circuit. In casu: een strobaal…
Farina wint de race met een gemiddelde snelheid van 146 
km/h. Ter vergelijking: Lewis Hamilton won de editie 2019 
van de Grote Prijs van Silverstone met een gemiddelde van 
226 km/h!

REMEMBER
Silverstone 1950

piloten, de onderlinge rivaliteiten, de tumultueuze 
einde-contracten. Bijna niets blijft verborgen. Bijzonder 
opwindend dus, en dat wordt het wellicht nog meer de 
komende jaren, want nadat Ferrari en Mercedes hun 
medewerking hadden geweigerd aan het eerste seizoen 
(met het WK 2018) zijn ze present in het tweede seizoen. 
Dat belooft, want het WK van 2019 was behoorlijk rijk 
aan ruzies, ontgoochelende prestaties en polemieken! 
Tenslotte nog dit: als u een van degenen bent die hebben 

afgehaakt omdat ze het beu waren iemand gedurende twee 
uur solo voorop te zien rijden, weet dan dat de tv-uitzen-
dingen een stuk boeiender zijn geworden. Want door toe-
doen van de nieuwe eigenaars van de Formule 1 volgen de 
camera’s nu ook de gevechten in de buik van het peloton. 
Dit voor zover er zich voorin weinig spectaculairs afspeelt, 
wat overigens een zeldzaamheid is met drie renstallen die 
geregeld winnen: Ferrari, Mercedes en Red Bull. Geloof ons: 
er is spektakel!

5,6-12,5 L/100 KM. CO2 : 146-281 G/KM (WLTP). 
Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. 

Elke Jaguar met een SV-badge toont het allerbeste wat het merk  
te bieden heeft. Van exclusieve modellen op maat over limited 
editions tot auto’s die zich onderscheiden door hun vermogen  
of hun uitrustingsniveau: Jaguar Special Vehicle Operations staat 
garant voor verblu!ende prestaties, ongeëvenaarde luxe en 
baanbrekende technologie. 

Ontdek deze wagens bij onze erkende SV Specialist Centers.

  
Jaguar Wavre - Jaguar Brussels West, Drogenbos - Jaguar Asse - 
Jaguar Herentals - Jaguar Metropool Noord, Brasschaat -  
Jaguar Hasselt - Jaguar Tournai - Jaguar Namur

LUXE EN PERFORMANCE 
IN DE OVERTREFFENDE TRAP 

DEALER JG_SVO_advertentie A4 NL.indd   1 16/03/20   15:23
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AUDI QUATTRO CUP
Grensverleggend toernooi

Mooie golf banen, een originele spelformule, verschillende 
nevencompetities en initiaties: de Audi quattro Cup blijft een van de 
favoriete toernooien voor de Belgische amateurgolfer.

Door Miguel Tasso

Op 6 mei gaat de editie 2020 van de Audi 
quattro Cup van start op The National in 
Sterrebeek. Daarna strijkt het toernooi neer 
op de Royal Waterloo, de Royal Fagnes in 

Spa, in Koksijde Ter Hille en op de Royal Limburg, met 
per club telkens twee competitiedagen. De finale is 
geprogrammeerd voor eind september en in de prachtige 
Nederlandse club van Eindhoven. Meteen een originele 
en internationale manier om de 30e verjaardag van het 
toernooi te vieren.
De Audi quattro Cup heeft zich met de jaren opgewerkt tot 
een grote klassieker van de Belgische amateurkalender. Het 
toernooi, dat is voorbehouden aan de genodigden van de ver-
delers en de concessiehouders van het merk met de ringen, 
wordt traditioneel in ‘greensome stableford’ gespeeld: een 
formule waar beide spelers na het afslaan elkaar afwisselen. 
Het toernooi is ook anders omdat er na elke manche op de 
19e hole heel wat nevencompetities en animaties georgani-
seerd worden. Er is de ‘Nearest to the Pin’ op een simulator 
en de ‘Putting Contest’, waarbij de deelnemers hun bal blind 
onder een auto door moeten slaan. Dankzij de ‘livescoring’ 

kan iedereen zijn klassement in realtime volgen. ‘Dit alles 
zorgt voor een sportieve en gezellige sfeer en dat nog vòòr 
de prijsuitreiking’, aldus Quentin Sibille (Bench Marketing). 
Hij is de sportieve organisator en bedenker van dit toernooi 
dat bij alle deelnemers op een bijna maximale tevreden-
heidsgraad kan rekenen.
Om zijn netwerk op de greens verder uit te breiden, heeft 
Audi beslist om deze editie 2020 ook te openen voor de 
niet-golfer. Zo worden in de marge van elke competitie 
initiatiesessies georganiseerd. Hierdoor kunnen de conces-
siehouders bestaande en potentiële klanten uitnodigen die 
nog niet bezweken zijn voor de lokroep van de swing. En 
natuurlijk kunnen op die wedstrijddagen ook de nieuwste 
modellen worden proefgereden.
Audi en golf hebben al lang een mooie en intieme band. Het 
Duitse merk heeft de swing altijd gekoesterd als een van zijn 
favoriete dansen. De Audi quattro Cup wordt trouwens in alle 
delen van de wereld gespeeld. De laureaten uit alle landen zul-
len het traditioneel ook tegen elkaar opnemen. Dat gebeurt dit 
jaar tijdens een wereldfinale die eind september doorgaat op 
de Oostenrijkse baan van Kitzbühel-Schwarzsee.

Maak de juiste keuze met Audi.

 Plug-in hybride, 
CNG of 100% elektrisch?

*  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.

Met plug-in hybride, CNG- en 100% elektrische modellen 
is Audi klaar voor de mobiliteit van morgen en komt het 
tegemoet aan alle noden. Audi toont u de weg naar een nog 
slimmere, duurzamere én verblu!ende manier van rijden. 
Vandaag al aangedreven door de alternatieve brandsto!en 
van morgen.
Neem opnieuw voorsprong op audi.be

2,1 - 2,6 L/100 KM " 48 - 59 G CO2/KM " 18,8 - 19,8 kWh/100 KM (WLTP)
Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

DIE00121_hybride_297x210_FR+NL+UK_Members Only_01b.indd   1 16/03/20   14:07
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PORSCHE GOLF CUP
Swing met veel pk’s

Het prestigieuze automerk is historisch verbonden met de golfsport, 
want het DNA van de Porscherijder en de golfer lijken vaak heel goed 
op elkaar. Met de passie als rode draad.

Door Miguel Tasso

Op 8 mei ek. gaat de editie 2020 van de 
Porsche Golf Cup van start op het parcours 
van Golf Club De Palingbeek. Vervolgens strijkt 
het toernooi neer op Latem (15 mei), Royal 

Hainaut (5 juni), Keerbergen (12 juni), Spiegelven (19 juni), 
Spa (24 juni), Royal Zoute (28 augustus), Bercuit (2 
september) en Ternesse (17 en 18 september). 
De grote finale is voorzien voor 2 oktober op 
The National in Sterrebeek. Zoals gebruikelijk 
is de spelformule ‘single stableford’.
De Porsche Golf Cup is door de jaren heen 
uitgegroeid tot een van de meest hoogstaande 
competities op de amateurkalender. Het toer-
nooi is voorbehouden aan de genodigden van de 
officiële Porsche Centers en zweert bij de grote waar-
den van het merk: passie, sportieve geest, levenskunst.
Gepersonaliseerd onthaal, gemanicuurde banen, een ‘valet 
service’ voor het reinigen van de clubs, een ‘turn’ georkes-

treerd door Choux de Bruxelles en een champagnecocktail 
Veuve Cliquot na de prijsuitreiking: het DNA van Porsche 
is aanwezig op alle vlakken. Met enkele nieuwigheden 
daarbovenop, zoals de door Tapptic gesponsorde virtuele 
‘longest drive’ op de 19e hole. Hiervoor zullen de deelne-

mers een helm aantrekken - zoals bij een video-
game. Sfeer gegarandeerd! Bij elke wedstrijd 

staat verder ook een ‘hole in one challenge’ op 
het programma die gesponsord wordt door de 
horloges Ebel. 
Porsche en golf: het is een lang en mooi lief-

desverhaal, want er zijn heel wat overeenkom-
sten voor de liefhebbers van de swing en van 

mooie auto’s. De Porsche Golf Cup wordt trouwens 
in alle hoeken van de wereld georganiseerd en wordt 

ook dit keer en naar goede jaarlijkse gewoonte afgerond 
met een mondiale finale op het parcours van de Alcanada 
Golf Club dat eigendom is van de familie Porsche.

Vincent Gaspar,
Internationale vicevoorzitter bij Prolacta Bioscience

ING Private Banking, maar vooral
Gaspar Banking 

Aanbod voor bank-, financiële en/of verzekeringsdiensten, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits 
wederzijds akkoord. Voorwaarden en modaliteiten (reglementen of algemene voorwaarden, tarieven en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. 
ING België nv – Bank /Kredietgever – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de 
FSMA onder het nr.0403200393. Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

Via de commerciële ontwikkeling van medische hulpmiddelen bouwde
Vincent zijn internationale carrière uit. Het is voor hem zo veel meer dan een
beroep. Het is ook zijn passie die ervoor zorgde dat hij de wereld kon rondreizen
en met zijn gezin in het buitenland kon wonen. Bij zijn terugkeer naar België
was Vincent op zoek naar advies en begeleiding op maat dus besloot hij
om zijn fi nanciën aan ING toe te vertrouwen. Al ruim twee jaar beheert zijn
Private Banker zijn fi nancieel vermogen. Ook u kunt de uiterst persoonlijke
aanpak van ING Private Banking ontdekken op ing.be/privatebanking

09578_ING_Private_Banking_Gaspar_297x210_NL.indd   1 12/03/2020   15:42
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BRAFA
Kunst in al zijn schoonheid

Brafa, de kunstbeurs die gesponsord wordt door Delen Private Bank, is 
en blijft het toprendez-vous voor al wie van kunst houdt of verzamelt. 
Ook de editie 2020 was een grand cru.

Door Michel Thibaut

Aan de 65e editie van de Brafa Art Fair namen 
33 exposanten deel uit een 15-tal landen. 
Zij verzamelden in Brussel op de site van 
Tour & Taxis. Deze beurs, die door prestigi-

euze bedrijven als Delen Private Bank wordt gesponsord, 
is uitgegroeid tot een wereldwijde referentie voor de 
kunstliefhebber. Dat was ook dit jaar het geval met een 
recordaantal bezoekers: liefst 68.000, zijnde 2000 meer 
dan in 2019. Een absolute topprestatie, ook al gezien het 
feit dat de editie 2020 een dag korter was dan de vorige. 
Het recept van dergelijk succes? ‘Ik heb het liever over een 

afgesloten van de realiteit van deze tijd. Het mag geen 
bubbel worden, zoals dat soms het beeld is van de kunst-
wereld. Brafa moet een feest zijn, een voorkeurmoment, 
en dat zowel voor de exposanten als voor het publiek. Ik 
ben overtuigd dat het elke bezoeker de kans moet bieden 
om met een apart gevoel naar huis te keren, of die nu een 
kunstwerk heeft gekocht of niet’, aldus Brafa-voorzitter 
Harold t’Kint de Roodenbeke.

Berlijnse Muur
De cru 2020 werd in schoonheid afgerond met een veiling 
voor een goed doel. Er werden vijf originele stukken van de 
Berlijnse Muur aangeboden. Die waren samen goed voor 
326.000 euro en daarmee werden de verwachtingen van de 
organisatoren overtroffen. ‘Wij hoopten voor elk van de stuk-
ken 25.000 euro te halen en daar gingen we dus ruim boven. 
De veiling was spannend tot de laatste seconde. Er werd niet 
alleen uit België geboden, maar ook uit Duitsland, Luxem-
burg en Nederland, en zelfs uit een universiteit in de USA…’
De vijf begunstigden van deze operatie (actief in de domei-
nen van onderzoek naar kanker, integratie van mensen met 
een beperking en cultuurpatrimonium) zijn Hart voor Han-
dicap (! 60.000), CAP48 (! 62.000), Museum voor Kunst 
& Geschiedenis (! 64.000), Télévie – FNRS (! 70.000) en 
Kom op tegen Kanker (! 70.000).
Het idee om deze stukken van de Berlijnse Muur te veilen 
was origineel en gedurfd. ‘Tijdens een reis in het Canadese 
Nova Scotia in de zomer van 2018 botste ik in een klein vis-
sersdorpje bij toeval op een stuk van de Berlijnse Muur. Ik 
was daar zo door verrast dat het me niet meer losliet. Niet 
in het minst door de symboliek van de Berlijnse Muur en 
zijn boodschap die zelfs tot in de verste uithoeken van de 
wereld is doorgedrongen. Bij mijn terugkeer in België heb ik 

me meteen verdiept in dit onderwerp en ben ik naar Berlijn 
gereisd. Daar kreeg ik de kans om enkele van de laatste 
originele en volledige stukken te kopen. Daarna was de stap 
naar een veiling voor een goed doel de logica zelf’, aldus nog 
Harold t’Kint de Roodenbeke.
De symboliek miste zijn kracht niet. ‘Ik hield van het idee 
om goede doelen te laten profiteren van deze symbolen van 
lijden en verzet, en wij zijn ervan overtuigd dat de kopers 
vanuit diezelfde hoek hebben gedacht. Ik denk trouwens 
dat het bijna onmogelijk is om dergelijke stukken te kopen 
als je niet gevoelig bent voor datgene waar ze voor staan. 
Ook voor Brafa is dit een manier om zich te onderscheiden 
ten opzichte van andere beurzen. Wij zijn een vzw, en dus is 
er voor ons naast het commerciële aspect van deze beurs 
ook het belang om het beroep van kunsthandelaar te pro-
moten. Een beroep dat vaak miskend of onderschat wordt, 
want het drijft op passie, eruditie, kennis en ik zou bijna 
zeggen: een beetje gekkenwerk…’

Nieuwe records
De editie 2020 was een groot succes op alle niveaus. Dit 
kwam in de eerste plaats door de doorgedreven kwaliteits-
selectie van de galerijen. ‘In vergelijking met de vorige editie 
verwelkomden wij acht nieuwe galerijen. Elf keerden terug, 
wat de grote trouw van onze exposanten onderstreept. Het 
is belangrijk om te vermelden dat de helft van deze nieuwe 
deelnemers dit jaar vooral oude kunst verkochten, wat 
onze band met deze specialiteiten toch wel accentueert en 
dit ondanks onze recente openingen naar moderne kunst. 
Deze editie was trouwens zeer internationaal, met 50 nati-
onale handelaars (37%) tegen 83 uit het buitenland (63%). 
Ik denk dat deze mix van verschillende roots bijdraagt tot 
een groter artistiek aanbod van Brafa en het zo mogelijk 

evolutie dan over een revolutie. Het blijft voor ons belang-
rijk om het aanbod te verfijnen en het nog completer, nog 
doelgerichter te maken. Die criteria gelden zowel voor het 
selecteren van de galerijen als voor de tentoongestelde 
kunstwerken. Verder is het een must om ons evenement 
een open karakter te blijven geven. Het mag niet worden 
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DELEN PRIVATE BANK:
in naam van de passie

Delen Private Bank is al 14 jaar een trouwe sponsor van Brafa 
en bevestigt daarmee zijn grote passie voor kunst. Voor 
deze 14e editie opteerde de Bank voor ultra-getalenteerde 
artiesten. Zo kozen Marie-Alix Delen en haar dochter voor 
een retrospectieve van Tapta. Deze briljante Belgisch-Poolse 
beeldhouwster is gespecialiseerd in werken die op een ver-
rassend manier omgaan met materialen, kleuren, rondingen 
en (vooral) licht. Parallel hieraan werden ook werken van 
Arno Declercq geëxposeerd. Deze jonge Belgische designer 
bewerkt ruwe materialen en doet dat via een prisma van 
zijn passies voor Afrikaanse tribal art, architectuur en bouw-
werken van na WOII.

nog eclectischer maakt. Brafa zal altijd de vaandeldrager 
blijven van de Belgische galerijen, maar een sterke interna-
tionale inbreng blijft belangrijk.’
Na afloop bleek dat alle sectoren het goed hadden gedaan 
bij de koper. De alom bejubelde Samuel Vanhoegaerden 
(Knokke) presteerde schitterend, want hij verkocht bijna 
alle werken van een fantastische collectie gewijd aan James 
Ensor. Verkoopprijzen? Van 50.000 tot 700.000 euro. Blik-
vangers bij Guy Pieters (Knokke) waren de verschillende 
schetsen op groot formaat van Christo. Zij vormen de aan-
zet naar het inpakken van de Arc de Triomphe in september 
dit jaar en vonden kopers tussen 600.000 en 1,2 miljoen 
euro. Heel wat galerijen erkenden dat zij op deze Brafa hun 
beste resultaten ooit boekten. Dat was onder meer het 
geval voor galerij Vrouyr (Antwerpen), die kopers vond voor 
een art-deco-tapijt van Albert Van Nuffel en een Bakhtar 

Shustar-kelim uit Iran (rond 1900) van Alexis Lartigue 
(Parijs), de Galerie de la Béraudière (Brussel) dat een 
brons van Joan Miro (Vrouw & Vogel, 1968) verkocht, met 
verder een flamboyante Red Circle (2010) van Bosco Sodi. 
De Wit Fine Tapestries (Mechelen) verkocht 6 wandtapij-
ten, terwijl Charly Bailli de twee belangrijkste stukken van 
zijn stand zag vertrekken voor zo’n half miljoen euro elk. 
Primitieve kunst is traditioneel een sterk punt op deze 
beurs en dat was ook dit keer zo. Zo verhandelde Adrian 
Schlag (Brussel) een van zijn grootste blikvangers: een 
Mblo-masker van de Baoulé, voor zo’n 280.000 euro. Dal-
ton Somaré (Milaan), een van de nieuwkomers op Brafa, 
verkocht een grote dubbelzijdige Kota-Obamba-bewaker 
uit Gabon (midden 19e eeuw) voor een bedrag met zo’n 6 
cijfers. En dat was lang niet alles.
De editie 2021 gaat door van 24 tot 31 januari.

www.brafa.art
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66e RALLYE NEIGE ET GLACE
Slippen en schuiven

Bij zijn terugkeer naar de Doubs en de Jura werd de 66e Rallye Neige et 
Glace gekruid met een opwindende epiloog. Daar was de overvloedige 
sneeuw in de laatste twee etappes niet vreemd aan.

Door Philippe Janssens

De traditie zorgt ervoor dat deze ritus aanvoelt 
als een broederlijk weerzien. Als een fami-
liereünie. Dag op dag drie jaar naar na zijn 
laatste vertrek uit Sochaux zocht de Rallye 

Neige et Glace het Musée de l’Aventure Peugeot op voor 
de start van zijn 66e editie. Op het programma: ruim 2000 
km verdeeld over vier etappes en over boswegen die de 
organisatoren minutieus hadden uitgekozen langsheen 
de Frans-Zwitserse grens. Nadat de eerste twee dagen 
in droge omstandigheden werden afgewerkt, met onder 
meer een nachtrit om het HK in Malbuisson te bereiken, 
begon de rally aan zijn beslissende eindfase en een opwin-
dende finale met veel slippen en schuiven. 

Volop sneeuw
Flashback. Eerst ‘Tombe la neige’, dan ‘Let it snow’... En na twee 
nachten van bezweringen en smeekbeden in alle talen was het 
mirakel ook een feit: het sneeuwde boven de Franche-Comté!
De hemel kleurt zwart boven de Mouthe. Een bliksem-
schicht doorklieft de lucht. De donder rolt over Malbuisson. 

Plots lijkt Frankrijk een stukje… Siberië. De hagelstorm 
maakt plaats voor sneeuw. Het witte tapijt wordt uitgerold. 
De spijkerbanden worden naar boven gehaald. Zij zullen in 
de derde etappe duchtig aan het werk worden gezet. 
‘Welcome to Jura ski Park!’ Glijden of slalommen: het is 
erop of eronder. In de spits zetten de 4x4’s hun tractie aan 
het werk. De navigatie in dit ongerept sneeuwtapijt blijkt 
vooral nattevingerwerk. De helden met tweewielaandrijving 
leveren een echt sneeuwballengevecht. De ongrijpbare 
Sanseignes plegen een Italiaanse hold-up en laten de Bel-
gen de verkeerde wapens kiezen. Wie de verkeerde banden 
heeft opstaan, harkt om te overleven. En bij het ontbijt in 
Arbent regent het strafpunten!

Geweldig gevecht
Nadat ze op sneeuwbanden de eerste ZR van de dag heb-
ben aangevat, kiezen Yves Deflandre en Eddy Gully voor 
Sisterons om de ochtend af te werken. Dat blijkt een ver-
keerde keuze want de sneeuw kost de viervoudige winnaar 
meer dan 50 punten voor de lunch, waar de assistentie 

de Porsche met Burzets schoeit. Het Belgisch team hoopt 
daarmee punten terug te pakken in de namiddag, maar 
het wordt in Saint-Claude afgeremd door een gebroken 
koppelingskabel. Daardoor gaat ook heel wat kostbare tijd 
verloren op de verbindingsrit naar de laatste drie regelma-
tigheidszones. ‘Die middag wist ik dat we de punten die we 
’s morgens door onze slechte bandenstrategie hadden ver-
loren niet zouden terugpakken’, aldus onze ietwat bedrukte 
landgenoot. ‘Voorin doen de Sanseignes het geweldig. Zij 
maken geen enkele fout. Zij voelen zich helemaal thuis. 
Als dit Spa was, zou het misschien anders zijn gelopen. De 
breuk van de koppelingskabel deze namiddag kostte ons 
alweer enkele punten. Voor ons komt het er nu op aan de 
derde podiumplaats te vrijwaren.’
Die plaats zal onze landgenoot uiteindelijk aan zijn neus zien 
voorbijgaan na een schuiver in de voorlaatste ZR van de rally. 
Nota bene net in dezelfde bocht (maar dan in de omgekeer-
de richting) waar de titel hem drie jaar geleden ontglipte. ‘Ik 
stel voor dat we die bocht herdopen tot Deflandre’, lacht de 
Luikse piloot die deze rally al vier keer heeft gewonnen. Na twee ritten op een 

droog wegdek nam de 
sneeuw over…

Start van de 66e editie aan 
het Musée de l’Aventure 

Peugeot in Sochaux.
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Zoals wel vaker is de ene zijn dood de andere zijn brood. 
Daardoor komen de Antwerpenaar Guino Kenis en zijn BMW 
325i als derde op het podium achter de Sanseignes waar 
Romulad (Fiat Cinquecento) uiteindelijk het pleit beslecht 
voor zijn oom Joël (Autobianchi) na een rally die overheerst 
werd door de kleine Italiaanse bolides.
‘Zodra de sneeuw viel, amuseerde ik me echt geweldig met 
mijn serie-BMW’, aldus Guino Kenis. ‘Tweede vorig jaar in de 
Vercors, derde dit jaar in de Doubs en de Jura: ik zal volgend 
jaar moeten terugkomen om te winnen, ook al is het met de 
huidige versie van het reglement echt moeilijk om de kleine 
Fiats en Autobianchi’s van de lokale piloten te verslaan…’
Het slotwoord is natuurlijk voor Patrick Zaniroli, de organi-

sator van de wedstrijd die in zijn 66e editie duidelijk heraan-
knoopte met het verleden. ‘Omdat de sneeuw op de laatste 
twee dagen met bakken uit de lucht viel, kregen we een 
schitterende finale. Twee droometappes waarin er naar har-
tenlust geschoven werd. Op sportief vlak was er spanning 
in elke categorie. Bij de tweewielaangedreven auto’s werd 
het peloton van de favorieten duidelijk gedomineerd door 
de Sanseignes. Zij tekenden voor een unieke familiedubbel 
voor de beste Belgische teams. In elke van de categorieën 
diende tot de laatste ZR’s gewacht om zekerheid te hebben 
over de eindzege. Proficiat aan alle teams die zich volop 
smeten en meewerkten aan een memorabele editie.’

© Foto's: Richard Bord/Philippe Fugier.

De Belg Guino 
Kenis bereikte 

het podium.

De Doubs met zijn 
magische landschappen…

Voor de terugkeer naar Malbuisson trok de 
Doubs een wit kleed aan waardoor deze editie 

2020 spannend bleef tot aan de finish.
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VAN ANTARCTICA

Op z’n 53e belichaamt Mike Horn de avonturier van de moderne tijden. 
Na een epische expeditie naar de Noordpool zette deze Zuid-Afrikaan 
zijn reputatie op de helling met een deelname aan de Dakar 2020 in 
Saoedi-Arabië. Het zoveelste bewijs van zijn grenzenloze passie voor 
onze planeet.

Door Philippe Janssens

Zijn achternaam is voorbestemd om uitersten op 
te zoeken en dat doet hij ook, want zoals Mike 
Horn zijn er geen twee! Deze reality-tv presen-
tator, drukbezette gastspreker en door multi-

nationals gesponsorde slimme zakenman liep afgelopen 
winter twee keer in de kijker. Eerst vertrok hij samen 
met zijn Noorse gezel Borge Ousland op een poolexpe-
ditie die de gevolgen van de klimaatopwarming moest 
accentueren. Kort daarna nam hij deel aan de Dakarrally 
in Saoedi-Arabië. Geef toe: veel ruimer kan een spreid-
stand niet zijn! Toch viel zijn laatste keuze bij velen niet 
in goede aarde...

WAT WAS HET BASISPLAN VOOR JOUW 
ULTIEME POOLEXPEDITIE?
‘Om het Pole2Pole-project af te sluiten, dat drie jaar gele-
den werd opgestart, moesten we nog de laatste etappe 
rondmaken: de oversteek van de Arctische Oceaan via de 
Noordpool. We vertrokken op 25 augustus uit Nome in 
Alaska met mijn boot, de Pengaea, richting de meest noor-
delijk gelegen ijsvlakte. We geraakten tot op de 85e breed-
tegraad, wat een wereldrecord is voor een zeilboot. Op 12 
september zijn we gestart met de oversteek van het ijs op 
ski’s. We deden dat zonder assistentie en trokken zelf onze 
sleden met levensmiddelen. Terwijl wij de pool oversta-

/ot… 012a3

‘Een rollend tapijt in 
de verkeerde richting.’

Mike Horn reed de Dakarrally als 
copiloot van Cyril Despres aan 
boord van een SSV OT3.
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ken, moest de Pangaea langs de Siberische kust rond 
het ijs zeilen. Hij moest ons oppikken aan de andere kant 
van de ijsvlakte, ergens tussen Groenland en Spitsbergen. 
In totaal waren wij 550 km op stap tot aan de Noordpool 
en vervolgens 1000 km in het tweede deel. Dat alles zonder 
één voet op vaste grond.’

KLOPT HET DAT U VOORAL ’S NACHTS 
IN ACTIE KWAM?
‘Inderdaad. Met 57 dagen in de totale duisternis op in totaal 88 
dagen stappen, werden wij echte nachtdieren. Dat was een van 
de elementen die de expeditie mentaal loodzwaar maakten.’

WAS HET VERRASSEND MOBIELE PAKIJS NIET UW 
GROOTSTE VIJAND?
‘Ja. Het leek wel alsof we alles tegen hadden: de getijden, de 
winden, het ijs. Wij moesten ook permanent rekening hou-
den met het bewegende pakijs. Dat verplaatste zich in één 
nacht soms tot 36 km als de wind zo’n 100 km/h haalde. 
Het was een echt rollend tapijt in de voor ons verkeerde 
richting en dat kwam in grote mate door een hogedrukge-
bied op de verkeerde plek. Dat afdrijven naar het westen en 
in de richting van Groenland – een tegenslag die ons verder 
van de Noordpool drong terwijl we absoluut aan de pool 
wilden passeren – was des te sterker omdat het ijs er dun-
ner is door de klimaatopwarming. Bovendien creëerde de 
botsing tussen dit jonge en het oude ijs hindernissen waar 
we rond moesten. Zonder de waterstromen te vergeten die 
vaak de weg versperden.’

DOOR DE OPGELOPEN ACHTERSTAND 
KWAM DE EXPEDITIE UITEINDELIJK NOG 
IN GEVAAR. HADDEN JULLIE GENOEG 
VOEDSELVOORRADEN MEE?
‘Dat laatste was inderdaad een probleem, 
maar we hadden ons natuurlijk ook kunnen 
voeden met de resten van de zeehonden die 
door de ijsberen waren opgegeten, want die 
halen enkel het vet weg. En omdat er heel 
wat waterstromen waren, hadden we ook zelf 
op zeehonden kunnen jagen. De Inuits heb-
ben me geleerd hoe: met een harpoen of een 
berenbuks. Die optie bleef dus open. Maar 
wat ons even sterk bezig hield, was de vraag 

‘Toen dacht ik: dit is het einde.
Ik ga dood.’

wie ons zou komen ophalen. Het ijs was zo onberekenbaar 
dat ik de Pangaea en zijn crew niet in gevaar wilde brengen. 
Wij stonden voor een dilemma: als we vroegen om met de 
helikopter gerepatrieerd te worden of door een ijsbreker, 
was onze expeditie mislukt. Tegelijk konden we zo ook niet 
langer verder. Toen we nog voor tien dagen voedsel hadden, 
besloot Borge om de basis Search and Rescue in Tromso te 
contacteren. Zij hadden een boot ter beschikking: de Lance. 
Dat is geen ijsbreker, maar hij heeft er geen probleem mee 
als hij vastraakt in het ijs. Uiteindelijk hebben we voor die 
oplossing gekozen. Zelf schakelden we over naar dagen van 
30 uur om voedsel te sparen. Door die aanpassing van onze 
biologische klok hadden we 20 uur om ons te verplaatsen 
in plaats van twaalf.’

Deze avonturier, die in 
Zwitserland woont, bezocht 
in drie jaar tijd zowel de 
Noord- als de Zuidpool.
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MAAR TOEN U HEN ZAG OPDUIKEN OM U TE KOMEN 
OPHALEN, LIEP HET BIJNA NOG FALIEKANT AF?
‘Plots zagen we hun licht. Het was het licht van de redding, 
vooral omdat we nog maar 200 gram voedsel over hadden 
en een liter brandstof. Spijtig genoeg werden de  twee man-
nen van ons gescheiden door een gigantische waterstroom 
van 12 km lang en met een constant wisselende breedte, 
maar gemiddeld zo’n 600m. Ik liep voor Borge. Hij filmde 
me met een infraroodcamera. Het ijs was gevaarlijk. Ik 
draaide me om hem iets toe te schreeuwen en het ijs begaf. 
Het was -28°C met winden tot 50 km/h. Ik dacht: “Dit is het 
einde. Ik ben te zeer verzwakt, ik zal niet meer uit het water 
geraken en ik ga dood van de kou”. Maar ik had de reflex om 
me naar achter te laten vallen, de punten van de ski’s naar 
boven te steken en me op mijn kant te draaien. Met de ski’s 
onder water had ik het kunnen vergeten, maar nu stak één 
van de twee nog naar boven en kon ik me met mijn handen 
vastgrijpen aan de rand van het ijs. 
Ik riep Borge toe om er me via mijn 
harnas uit te trekken, maar dat had 
een averechts effect, want zo trok ik 
hem naar het water toe. Daarop riep 
ik hem toe om mij los te laten, waarna 
ik op mijn buik ben gerold en dankzij 
de punt van mijn ski uit het water ben 
gesukkeld. Daarna telde elke secon-
de. Borge trok mijn slee op het ijs om 
er de tent uit te halen. Ik rolde me 
in de sneeuw om een isolatielaag te 
creëren. Borge stak de brander aan: 
daar ging onze laatste liter brandstof! 

Omdat ik opgesloten zat in mijn bevroren kleding – als in 
een diepvriezer – sneed Borge mijn jas in stukken met een 
mes. Meer kon hij voor mij niet doen. Daarop is hij in zijn 
eentje een doorgang gaan zoeken. Die heeft hij ook gevon-
den. Vervolgens zijn we met onze kleine opblaasboot tot bij 
zijn twee vrienden geraakt, waarna we nog 12 km moesten 
stappen tot aan de boot. Om 0.10 uur waren we aan boord 
van het schip dat drie weken lang onze onbeweeglijke thuis 
zou worden…’

TOCH HEB JE NIET GEAARZELD OM JE AMPER EEN 
PAAR WEKEN LATER IN EEN NIEUW AVONTUUR TE 
STORTEN: DE DAKARRALLY. VAN DE IJSVLAKTEN 
NAAR DE ONMETELIJKE WOESTIJN…
‘Red Bull vroeg me om zijn team van jonge piloten te coa-
chen, zoals ik dat gedaan heb met de Duitse nationale voet-
balploeg, het Indische cricketteam en de Zuid-Afrikaanse 
rugbyspelers. Tegelijk bood men mij de stoel aan van copi-
loot bij Cyril Despres aan boord van de OT3. Die SSV is 

gebouwd door uw landgenoten van het Overdrive-team 
en trad aan als officieel voertuig van het Red Bull Off-road 
Junior Team. Ik vond het heerlijk om door de woestijn te 
rijden met een kleine en benzinezuinige 3-cilindermotor. Ik 
had nooit de kans gekregen om Saoedi-Arabië te bezoeken, 
een land dat me trouwens ook niet aantrok. Maar de land-
schappen en de bergen zijn er fantastisch. Om eerlijk te zijn: 
ik wil daar met plezier terug naartoe.’

BRACHT DIE BESLISSING GEEN SCHADE TOE
AAN UW IMAGO VAN ‘REDDER TEN DIENSTE
VAN DE PLANEET’?
‘Natuurlijk wel. Ik heb daar met mijn dochters ook zwaar 
over doorgedebatteerd. Maar weet je: ik trek me niets aan 
van de kritiek van de mensen! Ik heb projecten geleid tegen 
ontbossing, ik heb tientallen jongeren de wereld rondgeleid 
en opgeleid tot ambassadeurs van deze aarde. Ik ga niet zeg-
gen dat een deelname aan de Dakar een goede zaak is; ik zeg 
enkel dat ik een avonturier ben en ik zin had in die nieuwe 
ervaring. Ik heb niemand die voor mij eten zoekt of meters 
maakt. En aan zij die me met de dood bedreigen, zeg ik: 
‘Probeer maar’. En als er mensen me laten weten “dat ze mij 
niet langer gaan volgen op Instagram of Facebook” of dat ze 
“mijn foto’s niet meer gaan liken”, denk je dat ik daar wakker 
van lig? Ik ben een avonturier, geen militant. Ik ben nooit lid 
geweest van om het even welke vereniging of partij. Politiek 
is mijn ding niet. Ik pleit ervoor dat iedereen zo hard mogelijk 
zijn best doet op zijn niveau en op basis van zijn kennis, maar 
zonder daarom al zijn vrijheden op te geven.’

De SSV OT3 is de nieuwe blikvanger 
van het Belgische Overdrive-team uit 
de omgeving van Hoei.

Mike Horn en 
Cyril Despres.

Ook al haalde het team de finish 
niet: de deelname aan de Dakar 2020 

werd voor Horn een verrassend 
mooie kennismaking met een voor 

hem onbekend land.

Dankzij zijn unieke 
avonturen krijgen 
de gevolgen van de 
klimaatopwarming 
extra aandacht. 
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Welke zijn de mooiste golfbanen ter wereld? Onze Amerikaanse 
confraters van Golf Magazine stelden een hiërarchie samen die zonder 
meer subjectief is, maar wel doet dromen!

       Door Miguel Tasso

Het valt niet mee om een rangschikking te 
maken met de mooiste golfbanen ter wereld. 
Zo zijn de criteria zonder meer subjectief. 
Voor de ene is het decor belangrijk, de pano-

rama’s, de natuur. Voor de andere primeert de tekening 
en de moeilijkheidsgraad van de holes. En aan de finish is 
het zoals bij de gastronomie: over smaken en kleuren valt 
niet te twisten. 
Niet dat onze Amerikaanse confrators van Golf Magazine 
zich daardoor uit het lood laten slaan, want net zoals de 
Michelingids publiceren ook zij een klassement. De jury 
voor deze top-100 van de wereld is ingevuld met grote spe-
cialisten. Wij nodigen u uit om de top-10 te ontdekken. Die 
is duidelijk zeer Amerikaans getint, ook al mogen er ook 
enkele Britse clubs mee aanschuiven.

1. Pine Valley (New Jersey)
Deze parel van George Crump en Harry Colt uit 1914 ligt in 
de bossen rond Philadelphia. De smalle fairways en de fraai 
vormgegeven greens en bunkers zijn één en al schoonheid. 
Dit is de nr. 1 bij uitstek. De club zelf behoort tot de meest 
private in de USA. Enkel de leden mogen er spelen en dat 
uitsluitend tussen april en oktober. Het lidgeld is een goed-
bewaard geheim. Leden mogen soms gasten van buitenaf 
uitnodigen. Ladies mogen enkel op zondagnamiddag de 
baan op.

4e mooist5     6olfbane7
2. Cypress Point (Californië)
Deze club ligt op een swing van het legendarische Pebble 
Beach, de favoriete baan van Nicolas Colsaerts. Dit werk-
stuk van de Britse architect Alister MacKenzie ligt vlakbij de 
golven van de Stille Oceaan. Het is een site met een unieke 
natuurlijke schoonheid; een echt stukje van het paradijs waar 
de golfers begeleid worden door meeuwen, zeehonden en 
zeeleeuwen. De eerste 14 holes doorkruisen de duinen, de 
laatste vier lopen over de kliffen. Adembenemend! Ook deze 
club is even gesloten als een oester. Er zijn geen greenfees.

3. St Andrews (Schotland)
Als geboortegrond van de golfsport kan de Old Course, die 
op het einde van de 18e eeuw werd geboren, natuurlijk niet 
ontbreken in dit lijstje. De baan werd uitgelegd in de dui-
nen en ontstond zonder architect. Zij is tegelijk de ultieme 
referentie en een openluchtmuseum. Hier ademt alles golf 
uit: van de starter, die de naam van elke speler aankondigt 
op de eerste tee, tot de verstokte caddies die de golftas-
sen dragen en de lijnen aangeven. Deze oeroude links, die 
amper beschutting biedt tegen de wind, is een pelgrimsoord 
voor de echte golfliefhebber. De greenfee is ernaar (onge-
veer 250 euro), maar de ervaring is dan ook uniek. 

1.

3.

2.

TER WERELD!
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4. Shinnecock Hills (New York)
Deze echte klassieker ligt op Long Island vlakbij de Big 
Apple. Hier werden al heel wat grote internationale toer-
nooien georganiseerd, met onder meer vijf US Opens (sinds 
1986). Dit parcours, dat uit 1895 dateert en bij momenten 
aan een links doet denken, is zeer uitdagend, windgevoelig 
en bezaaid met enorme bunkers. Het werd getekend door 
Willie Dunn en in 1937 gerenoveerd door William Flynn. 
Magisch, maar voorbehouden aan de rijken van New York!

6. Royal County Down (Ierland)
Deze Ierse links, die vaak beschouwd wordt als het mooiste Britse 
parcours, laat zich amper beschrijven, maar gelukkig wel bespe-
len. En wie dat doet, krijgt daar nooit genoeg van. County Down 
ligt in de omgeving van Newcastle en werd in 1889 getekend door 
Old Tom Morris. Het natuurlijk kader is van een sublieme schoon-
heid en die toverkracht uit zich ook in de vele zand- en grasdui-
nen, de diepe potbunkers en de adembenemende vergezichten 
over de baai. Een must dus, ook al kost de greenfee er in het 
hoogseizoen 200 pond. En om je bal in de rough terug te vinden 
en de puttinglijnen goed te lezen, is de caddie warm aanbevolen! 

7. Royal Melbourne (Australië)
Volgens sommigen is dit de mooiste baan ter wereld. Dit 
schouwtoneel van heel wat topcompetities – zoals onlangs 
nog de Presidents Cup – is inderdaad een juweel aan de 
kroon. Hoewel deze parkland ogenschijnlijk vrij eenvoudig 
oogt en geen enkele waterhindernis heeft, is het een enorme 
strategische uitdaging. Om goed te scoren moet de bal na 
elke slag op de juiste plek landen. Dit is golf op zijn puurst, 
zonder kunstmatige extraatjes, met supersnelle greens. Ook 
dit is een parkland waar je nooit genoeg van krijgt.

5. National Golf Links of America (NY)
Nog altijd op Long Island vinden we dit parcours dat bij de zee 
ligt en uit 1908 stamt. Het roept dan ook herinneringen op aan 
een Schotse links. Voor enkele holes liet architect Charles Mac-
Donald zich trouwens openlijk inspireren door de Old Course 
van St Andrews en North Berwick. Deze prachtig onderhouden 
baan is fabelachtig mooi en even exclusief als zijn buurman 
Shinnecock Hills. Ook hier heb je dus best een dikke porte-
feuille wanneer je de deur van het secretariaat openduwt.

4. 6.

7.5.
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10. Royal Dornoch (Schotland)
Deze fantastische links ligt in het noorden van Schotland 
en in de spreekwoordelijke ‘middle of nowhere’. Deze baan 
met een unieke wilde schoonheid werd gebouwd halver-
wege de 19e eeuw, ook al wordt gezegd dat men hier al 
golft sinds 1616! Door zijn klassiek en natuurlijk karakter 
inspireerde hij ontelbare Amerikaanse toparchitecten. ‘Dit 
was een van mijn mooiste golfervaringen ooit’, orakelde 
de legendarische kampioen Tom Watson toen hij dit stukje 
paradijs ontdekte. Hoewel afgelegen is de verplaatsing de 
moeite waard. Dat geldt ook voor de greenfee (180 pond in 
het hoogseizoen, 100 pond in het laagseizoen).

Deze top-100 omvat natuurlijk heel wat andere legendari-
sche golfmusts, zoals bijvoorbeeld het Californische Pebble 
Beach (11e). In tegenstelling tot Cypress Point opent deze 
club wel voor bezoekers, maar met een greenfee van 500 
dollar is hij wel de duurste ter wereld. Maar schoonheid 
heeft geen prijs, toch?
Bij de Europese banen in de erelijst vinden we Royal 
Portrush (de majestueuze links in Noord-Ierland waar de 
laatste British Open plaatsvond), Turnberry (de Schotse 
links en eigendom van Donald Trump), de Old Course van 
Ballybunion (Ierse historische referentie) en Sunningdale 

(Engelse historische referentie). In de top-40 vinden we ook 
de emblematische links terug van Carnoustie (Schotland), 
Royal St George’s (Engeland), Lahinch (Ierland), North Ber-
wick (Schotland) en Royal Birkdale (Engeland).
De golfclubs van het Europese vasteland zijn dan weer 
minder talrijk. Het mythische Morfontaine in het Franse 
Chantilly staat 41, de Koninklijke Haagsche (Nederland) 
is 77e en de De Pan (Utrecht) 88e. Geen spoor evenwel 
van Valderrama (Spanje), Monte Rei (Portugal) en Vieux  
Chantilly (Frankrijk). 
Zoals we al zegden: smaken en kleuren…

8. Oakmont (Pennsylvania)
Deze historische ‘inland’ behoort tot de musts van het Ame-
rikaanse golflandschap. De baan opende in 1903 en verwel-
komde tot dusver negen keer de US Open. Dit gebeurde 
voor het laatst in 2016 (titel Dustin Johnson). Door zijn 
lengte en zijn moeilijkheidsgraad is dit een test op mensen-
maat, ook voor de allerbeste golfers. Heel wat topkampioe-
nen gingen er de mist in op de supersnelle greens of in de 
enorme bunkers in de vorm van kerkbanken.

9. Augusta National (Georgia)
Over dit mythisch parcours, waar elk jaar de Masters wordt 
gehouden, is zowat alles gezegd en geschreven. Dat hij 
slechts 9e staat in dit klassement komt omdat de juryleden, 
die verknocht zijn aan tradities, niet al te wild zijn van de 
laatste aanpassingen op een aantal holes. Maar voor alle 
golfers van de wereld blijft het meesterwerk van Bobby 
Jones de must bij uitstek, met de bunkers in hun gesluierde 
kleuren en de greens met hun 1001 glooiingen. Augusta is 
niet alleen een magische championship course waarvan het 
gras door een 60-tal tuinlieden wordt gekoesterd – soms 
zelfs met de schaar – ; het staat ook voor een unieke sfeer. 
Zo waren op deze club lange tijd geen vrouwen welkom. 
Onder grote druk van buitenaf kregen uiteindelijk twee 
ladies lidmaatschap: voormalige staatssecretaris Condo-
leezza Rice en de bekende zakenvrouw Darla Moore. Deze 
club heeft 300 selecte leden en opent slechts zes maanden 
per jaar (om het gras te sparen). De Augusta National opent 
enkel tijdens de Masters zijn deuren voor de bezoekers.

10.

Royal Portrush.
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ADRIEN DUMONT DE CHASSART

‘Made in USA’
De grote belofte van de Belgische golfsport leert de fijne kneepjes

aan de universiteit van Illinois.

Door Miguel Tasso

Sommigen noemen hem reeds de opvolger van 
Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas 
Detry. ‘Het is ook mijn droom om hun voetsporen 
te drukken. Maar alles op zijn tijd. De weg is nog 

lang’, tempert hij enig misplaatst enthousiasme.
Op 1 maart viert de in 2000 geboren Adrien Dumont de 
Chassart zijn 20e verjaardag. Na een prachtige carrière in 
ons land verkaste de jongeman uit Villers-la-Ville anderhalf 
jaar geleden naar de USA. Aan de universiteit van Illinois 
combineert hij de studies business en topgolf. Opstaan 
om 5 uur, gym voor het ontbijt, ’s morgens les, training na 
de middag: zijn dagschema is afgeregeld als een Zwitsers 
horloge. Met tijdens het weekend natuurlijk competitiegolf!
De universiteit van Illinois is een referentie in de interna-
tionale golfwereld. Zij vormde met name Thomas Pieters 
en Thomas Detry. ‘De infrastructuur is ronduit uniek. Zo is 
er bijvoorbeeld een enorm indoorcentrum met de laatste 
technische snufjes en een verwarmde practice. Bovendien 
hebben we binnen een straal van enkele kilometer vijf 18 
holesbanen ter beschikking. Het is een andere wereld!’ 
De afdeling ‘elite’, waar Adrien bijhoort, is in totaal tien 

jonge kampioenen sterk. Daarbij ook Giovanni Tadiotto, 
een andere grote belofte van de Belgische swing. ‘Wij wer-
ken onder toezicht van Mike Small, een van de bekendste 
trainers in de USA. Bedoeling is top te zijn wanneer we de 
universitaire kleuren verdedigen op de kamipoenschappen. 
Maar we worden natuurlijk ook gekneed om op een dag als 
prof actief te zijn op de grootste tours.’
Dat de methode werkt, bewijst het verleden. ‘Ik leer elke 
dag bij. De coach legt zeer veel nadruk op het belang van 
de strategie. Wij werken hard om de vlaggen langs de juiste 
kant aan te vallen en zo de makkelijkst mogelijke putts over 
te houden. Eigenlijk staat alles in het teken van efficiëntie 
en scoren…’
Adrien Dumont de Chassart werd geboren met de liefde voor 
de bal. Hij kreeg zijn opleiding op de banen van La Bruyère 
en Royal Waterloo en combineerde zijn trofeeën in alle leef-
tijdscategorieën met uitstekende schoolrapporten. ‘Idealiter 
studeer ik over twee jaar af en heb ik mijn universitair diploma 
op zak. Daarna zou ik mijn kans willen wagen op de Europese 
Tour. Het is met dat doel voor ogen dat ik elke ochtend opsta’, 
klinkt het vanuit een zelden geziene maturiteit.

OPEN GOLF CLUB TROPHY 2020De swing in 8rivi.e9emo:u(
De leden van de elf clubs die bij het netwerk Premium Benelux Golf 
Courses zijn aangesloten, hebben recht op heel wat voordelen. We 

overlopen ze even met PBGC-voorzitter Philippe Roberti de Winghe.

Door Miguel Tasso

Premium Benelux Golf Courses zag het daglicht 
in 2012. Vandaag is deze vereniging vijftien 
clubs sterk, waarvan drie in Nederland en een 
in Luxemburg. ‘Wat ze gemeen hebben, is dat ze 

deel zijn van het Open Golf Club netwerk, wat het moge-
lijk maakt om synergieën te creëren en voordelen aan te 
bieden. Want ook in golf maakt eendracht macht’, aldus 
PBGC-voorzitter Philippe Roberti de Winghe.
Concreet: leden van PBGC-clubs krijgen 25% korting op de 
green fees van alle banen in de vereniging. Verder genieten 
zij ook voorkeurtarieven op alle bestemmingen van het 
Open Golf Club netwerk (52 banen en 16 bestemmingen 
in Europa). ‘Golfers ontdekken per definitie graag nieu-
we banen. Daar helpen wij hen bij, het hele jaar door en 
tegen voorkeurvoorwaarden’, aldus nog Philippe Roberti 
de Winghe, die enthousiast meewerkt aan de verdere groei 
van een sport die hij al zijn hele leven in zijn hart draagt.
Op dit ogenblik zijn elf Belgische clubs aangesloten bij 
PBGC: Cleydael, La Bawette, L’Empereur, Palingbeek, Mil-
lennium, Mont-Garni, Oudenaarde, Rigenée, Winge, Henri-
Chapelle en de prestigieuze RGC des Fagnes in Spa, die 
net tot de kring is toegetreden. Ruim voldoende dus om 
alle swingliefhebbers aan hun trekken te laten komen! 
Clubs met het Premium Benelux Golf Courses zijn alvast 
zeer blij met het win-win concept. En de Open Golf Club 

Trophy is vanzelfsprekend 
een van de spraakma-
kende uithangborden van 
de vereniging. De editie 
2020 wordt alweer zeer 
druk met zeven afspra-
ken op het programma. 
De eerste is geprogram-
meerd voor 18 april op 
het parcours van De 
Turfvaert in Nederland. 
Daarna strijkt het toer-
nooi neer in De Palingbeek 
(9 mei), Best Golf (16 mei), Henri-Chapelle (13 juni), 
Maastricht (18 juli), Clervaux (8 augustus) en La Bawette 
(19 september). Zoals gewoonlijk gaat de finale door op 
de prachtige banen van Le Touquet en Hardelot (18 et 19 
oktober). ‘De competities worden gespeeld in single sta-
bleford (met rechtstreekse kwalificatie voor de finale) en 
staan open voor alle spelers die in het bezit zijn van een 
federatiekaart. Enkel de leden van de gastclubs mogen 
niet deelnemen’, aldus nog Philippe Roberti de Winghe. 
Dat is meteen ook het originele van het hele concept: 
golfers nieuwe banen laten ontdekken in combinatie met 
een leuk toernooi.

www.pbgc.be
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MONT GARNI
Een verhaal van 30 passievolle jaren
Dit jaar viert de Mont Garni Golf Club zijn 30e verjaardag. Al die tijd bleef 
deze familiale en gezellige Henegouwse club trouw aan zijn waarden. Een 
terug- en vooruitblik met voorzitter en eigenaar Eric van der Schueren.

Door Miguel Tasso

Al van bij zijn geboorte in 1990 huldigt de 
Mont Garni Golf Club dezelfde filosofie. ‘Doel 
is onze leden en onze vele bezoekers te 
verwennen in een aangenaam kader’, aldus 

Eric van der Schueren, voorzitter en eigenaar van deze 
Henegouwse club. Die telt vandaag om en bij de 500 
leden en stagiairs. ‘En we hopen vanzelfsprekend om nog 

meer volk aan te trekken. Vandaar ook onze keuze voor 
democratische tarieven en dat zowel voor volwassenen als 
jongeren. Golf is in beweging en wij bewegen mee…’

Een goede omkadering
De Mont Garni Golf Club ligt in Baudour, tussen Bergen en 
Doornik, in het hart van een beboste site van 150 ha. De 
club kwam tot stand op initiatief van Roger van der Schue-
ren – als zakenman actief in de brouwers- en uitgeverswe-
reld – op de familie-eigendom. Het initiële project van een 
9 holes golfschool evolueerde vrij snel naar een 18 holes 
voor een groot publiek. In die periode beleefde de golfsport 
inderdaad zijn grote Belgische boom.
Het parcours, dat werd uitgetekend door de Ierse architect 
Tom McAuley en de Belgische landschapsarchitect Jean-
Noël Capart, ligt in een echt park en tussen velden, bossen 
en vijvers. ‘De leefbaarheid blijft een uitdaging en dat op alle 
niveaus. Maar het blijft leuk’, aldus Eric van der Schueren 
die de fakkel in 2000 overnam.

De 18 holes championship course (drie lussen van 6 holes) 
is vlak en lang (par 73, 6331m van de back tees), en speelt 
aangenaam voor golfers van alle niveaus. Voor de beginners 
is er het compact parcours van 6 holes. ‘Het clubhouse, een 
oude familiemanoir in Anglo-Normandische stijl, dateert uit 
1910 en heeft al zijn charme behouden. Wij vertrouwden de 
sleutels van het restaurant toe aan Reza Barandoozy, een bij-
zonder getalenteerde chef met Perzische roots. Hij kiest voor 
een Italiaans geïnspireerde kaart en omdat hij zelf een prima 
speler is, weet hij wat golfers verwachten. Wie de cultus van 
de 19e hole wil eren, vindt in de regio geen beter adres!’

Democratische politiek
Bij de Mont Garni Golf Club ligt het accent meer dan ooit op 
een familiale en gezellige aanpak die mee is met zijn tijd. Dit 
is een simpele en warmhartige sportclub waar men zich vanaf 
de eerste seconde thuis voelt en men in de eerste plaats voor 
het plezier komt golfen. ‘Ik word opstandig telkens ik hoor 
dat golf een sport is voor rijken, snobs of ouderen. Dat is 

een beeld uit een andere eeuw’, aldus de voorzitter. Vandaar 
ook de democratische tarieven, met een jaarlijks lidgeld van 
1500 euro voor een volwassene (2500 voor een koppel), een 
korting van 20% voor weekleden en nog goedkopere tarieven 
voor wie jonger is dan 40 jaar. Bovendien zijn de oefenballen 
gratis!’ ‘Kers op de taart: onze leden hebben recht op 8 gratis 
greenfees in de partnerclubs en 25% korting in de clubs die 
lid zijn van Open Golf Club en Premium Benelux Golf Courses; 
netwerken waar wij deel van uitmaken.’

Nul fytoproducten
Net zoals vele andere Waalse clubs wordt ook Mont Garni 
geconfronteerd met het decreet dat het gebruik van fyto-
producten verbiedt. Deze maatregel maakt het de green-
keepers niet makkelijker om de greens in topconditie 
te houden. ‘Ik ben hoegenaamd niet gekant tegen deze 
evolutie, maar ik heb wel moeite met het moratorium dat 
Vlaamse clubs toelaat om producten te gebruiken die in 
Wallonië verboden zijn! Twee verschillende legislaturen 
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Het gezellig clubhouse waar 
de cultus van de 19e hole zich 

volop laat beleven.

Waterhindernissen, 
golvende greens, 

honderdjarige bomen: het 
decor heeft allure!

Een voormalige Anglo-
Normandische manoir 

als clubhouse.
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in hetzelfde land: dat is behoorlijk surrealistisch. Ik vind 
dat men de Waalse greenkeepers op z’n minst de kans zou 
moeten bieden om in noodgevallen een EHBO-kit te gebrui-
ken. Want het eindresultaat is zeer belangrijk…’
Vanuit diezelfde spirit pleit hij voor het creëren van een 
‘green label’ onder toezicht van onafhankelijke autoritei-
ten. Hij hoopt ook dat de federale instanties budgetten 
zullen vrijmaken die moeten helpen bij het onderzoek naar 
vervangende producten die beter zijn voor het milieu. ‘Het 
onderhoud van een golfbaan is bijzonder complex gewor-
den. Bovendien moeten we op Mont Garni ook rekening 
houden met everzwijnen, die hier geregeld opduiken en 
de baan beschadigen. En door de opwarming van de aarde 
krijgen we op korte of middellange termijn ongetwijfeld ook 
te maken met waterbeperkingen…’

Nieuwe golfers aantrekken
Niet dat dit alles een nefaste invloed heeft op het enthousi-
asme van Eric van der Schueren, want hij is gemotiveerder 

dan ooit om de prachtige golfsport in zijn grote tuin te 
houden. ‘In de toekomst zullen de Belgische banen wellicht 
niet meer dezelfde kwaliteit halen als voorheen, maar het 
spelplezier zal blijven. Ik denk dat we niet zullen ontsnap-
pen aan een stevige introspectie. Rekening houdend met 
de professionele en private verplichtingen van de nieuwe 
generatie dient absoluut nagedacht over snellere en leu-
kere spelformules. Misschien veeleer 9 holes dan 18. Dat 
is een trend…’
Jong en minder jong opleiden en vertrouwd maken met 
de geneugten van de swing: ziedaar een andere prioriteit 
‘van het huis’. Daarom heeft headpro Vincent Simoni ver-
schillende pakketten klaar voor beginners: niet duur, met 
materiaal dat ter beschikking wordt gesteld en begeleiding 
richting GVB. Zo worden er bijvoorbeeld op vrijdagnamid-
dag competities georganiseerd voor de Rabbits en staan 
op zaterdag geregeld initiatiedagen gepland. 
Want ook na 30 jaar wordt Mont Garni nog altijd gedreven 
door dezelfde passie: ‘Wie niet probeert, niet wint’.

30 jaar oud en boordevol 
toekomstplannen.

Een passionerende golfuitdaging 
in een klassieke omgeving.

SUPER STRENGTH 
A.I. FACE PROVIDES 
NEXT LEVEL 
FORGIVENESS  
AND UNMATCHED 
BALL SPEEDS

NEW CYCLONE 
AERO SHAPE 
REDUCES DRAG 
FOR INCREASED 
HEAD SPEED AND 
MORE DISTANCE

 ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE HAS 
CREATED THE NEXT LEVEL OF DISTANCE

©2020 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Cyclone Aero Shape and 
Mavrik are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. 
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SERVANES
Swingen aan de voet van de Alpilles
De Golf de Servanes symboliseert de schoonheid van deze prachtige en 
zonnige regio in de Provence waar kenners maar al te graag swing en 
levenskunst combineren.

Door Miguel Tasso

Welkom in het land van Marius, het land waar 
het getjirp van de krekels mixt met dat van 
de birdies. Welkom ook in het Parc Naturel 
Régional des Alpilles, in het hart van die 

wonderlijke Provence waar het altijd ruikt naar tijm en 
lavendel. De Golf de Servanes, in een geklasseerde site op 
10 minuten van rijden Les Baux en Saint-Rémy, is een oase 
van rust en een lofzang aan de levenskunst van deze regio.
‘Het parcours is 30 jaar oud. Het werd in 1989 gebouwd door de 
architecten Thierry Sprecher en Gery Watine. Het decor is dat 
van een prentbriefkaart: een echte parel, met adembenemende 
landschappen’, aldus Jean Badéa, de dynamische directeur van 
deze club waar het aangenaam toeven is.

Tussen de olijfbomen
Het kader heeft inderdaad alles wat een golfhart belieft. Op 
het 40ha groot domein bakenen zo’n 4000 olijfstammen de 
fairways af. Silence is golden. Enkel de krekels verstoren 
er soms de concentratie van de golfer. ‘Onze 18 holesbaan 
is bijzonder panoramisch. De eerste holes, met de Alpil-
les tegen de achtergrond, gaan redelijk op en neer en zijn 
rotsachtig. Daarna bereikt de golfer een open veld met een 
meer Amerikaanse tekening en enkele waterpartijen. Zo zijn 
de grote greens op de holes 6 en 8 schiereilanden. Precisie 
is daar een must. De sfeer op de laatste holes is dan weer 
totaal anders, want daar worden de fairways afgeboord met 
zeedennen’, vervolgt onze gesprekspartner.

Drie verschillende sferen dus, maar spelplezier alom. 
‘Dankzij de vele tees kiest elke golfer hier zijn eigen 
uitdaging uit. Vanaf de backtees heb je een stevige 
drive nodig, maar algemeen beschouwd is dit een zeer 
faire en aangename baan. Belangrijk is je afslag niet 
te missen en daarna het hoofd koel te houden bij de 
strategische keuzes…’
Op de scorekaart speelt hole 5 (par 4, 411m van de back-
tees) het moeilijkst. Gelukkig ligt de teebox op een verhoog-
je. De ‘finishing hole’ is een lange par 5 van bijna 500m, 
weliswaar met een brede fairway. Het is een mooi verde-
digde hole met een green die uitnodigt om het clubhouse 
binnen te wandelen!

Open Golf Club
Servanes behoort toe aan de Premium golfketen Open Golf 
Club (www.opengolfclub.com) en wordt algemeen erkend 
als een van de meest kwaliteitsvolle en spectaculaire clubs 
in de Provence. Dit verklaart waarom hier het hele jaar door 
heel wat buitenlandse gasten neerstrijken die het heerlijk 
vinden om in dit schitterend decor op birdies te komen 
jagen. ‘Daarbij ook heel wat Belgen die hier, tussen een 
paar toeristische bezoeken door, komen verpozen op de 
greens’, aldus Jean Badéa.
Het clubhouse sluit aan bij het totaalbeeld: gezellig en gast-
vrij. Het restaurant La Bergerie de Servanes, dat in een 
prachtig 18e-eeuws gebouw is ondergebracht, is puur genot 
voor de smaak en een hymne aan de 19e hole. Jean-Michel 
Alazard en zijn team verwennen hun gasten met een typi-
sche Provençaalse keuken. De dagschotel en de lunch zijn 
gewoonweg schitterend.
Ook het greenfeetarief (van 50 tot 82 euro al naargelang 
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Saint-Rémy-de-Provence, een typisch en historisch stadje 
dat bij heel wat kunstenaars in de smaak viel, waarbij ene 
Vincent Van Gogh. Of Baux-de-Provence, een geklasseerd 
dorp en een absolute must met zijn kleine pleintjes, de 
schaduwrijke terrassen en de beroemde citadel. Ook de 
schitterende steengroeven van Lumières, die wereldwijd 
bekend zijn voor hun verrassende lichtspektakels, verdie-
nen een bezoek. En natuurlijk liggen ook de steden Arles, 
Nîmes en Avignon (met een TGV-station dat rechtstreeks te 
bereiken is vanuit Brussel) amper een drive weg.
Het Open Golf Club netwerk is actief in alle uithoeken van 
de regio Provence-Côte d’Azur. Servanes kan dan ook een 
ideale uitvalsbasis zijn om deze streek te doorkruisen en 
het plezier van golf, cultuur en farniente te combineren. En 
dat het hele jaar door!

het seizoen) is zeer klantvriendelijk. Tegelijk is er ook 
keuze uit een aantal interessante pakketten. ‘De leden van 
Open Golf Club hebben natuurlijk recht op een voorkeurtarief 
(van 150 tot 180 euro voor drie banen). Verder bieden wij ook 
verschillende golfpassen aan, zoals deze van Alpilles-Lube-
ron, die ook de banen van Pont-Royal en Saumane omvat.’
De oefeninfrastructuur beantwoordt helemaal aan de ver-
wachtingen. De oefenbaan is meer dan 250m lang met bui-
tenafslagplaatsen op gras en tapijt. Een 300m2 grote putting-
green maakt het aanbod compleet. ‘Verder hebben wij ook 
een kleine compacte baan met 4 holes: ideaal voor beginners 
of voor zij die meer technische slagen willen inoefenen…’
De stempel van Open Golf Club is vanzelfsprekend op alle 
niveaus aanwezig, met een gepersonaliseerd onthaal, een 
parcours in topvorm en professionalisme alom.

Provençaalse levenskunst
Kortom: dit is een zeer leuke bestemming voor golfers die 
van het leven houden, want ook voor hun verblijf is er keuze 
uit een aantal gerenommeerde etablissementen. ‘Het hotel 
“Du Côté des Olivades – B Design & Spa” ligt op 10 minuten 
van de golf. Het is een referentie. Deze vijfsterren wordt 
trouwens gerund door een Belg, André Bourguignon. Ook 
“Le Vallon de Valrugues & Spa” heeft alles om veeleisende 
klanten te verwennen’, aldus Jean Badéa.
Vergeet ook niet dat de Golf de Servanes in een van de 
mooiste streken van Frankrijk ligt, met voor de golftoerist 
heel wat fraais in de aanbieding. Zoals de charmes van 

OPEN GOLF CLUB
in de Provence

LA GRANDE BASTIDE par 72 de 5 929 m
OPIO VALBONNE par 72 de 5 698 m
BARBAROUX par 72 de 6 053 m
LA SAINTE BAUME par 72 de 6 005 m
PONT ROYAL par 72 de 6 537 m
GRAND AVIGNON par 72 de 5 838 m
MARSEILLE LA SALETTE par 70 de 5 106 m
NÎMES VACQUEROLLES par 72 de 6 185 m
SERVANES par 72 de 6 041 m

© Foto's: Hervé Hôte

GOLF DE SERVANES
13890 Mouriès
Tel.: (33)0490475995
www.opengolfclub.com
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De wedergeboorte 
van

ROYAL 
BERCUIT

De Royal Bercuit Golf Club 
cultiveert de swing- en de 
levenskunst en het parcours van 
Grez-Doiceau, dat door Robert 
Trent Jones werd ontworpen, is 
een parel.

Door Miguel Tasso

De 18 holes van de Royal Bercuit Golf Club, die 
door niemand minder dan Robert Trent Jones 
werden uitgetekend, behoort tot de mooiste 
van het land. In de heuvels van Grez-Doiceau 

werkte deze Brits-Amerikaanse architect een opwindende 
championship course uit die niet alleen technisch en tac-
tisch speelt, maar ook bijzonder prettig. De naam van Trent 
Jones Sr. is een wereldwijde referentie in de golfarchitec-
tuur, want hij tekende zowel in Europa als in de USA mythi-
sche banen uit. Bekende voorbeelden zijn: Valderrama, 
Sotogrande, Las Brisas, Sperone, Oakland Hills, Spyglass, 
Oakmont en Hazeltine. Een mooier cv is haast ondenkbaar. 
Trent Jones Sr. heeft een unieke aanpak die men van ver 
herkent. Zoals de betere schilder of schrijver. 

Magisch parcours
In 1967 liet Trent Jones op Bercuit zijn potlood de vrije loop 
en dat leidde tot een echt juweeltje in een bosrijk en gol-
vend domein. Hoewel deze par 72 (5974m van de backtees) 

vrij kort speelt, is hij een echte test voor spelers van alle 
niveaus. Hier moet je inderdaad 18 holes lang precies zijn, 
je approaches verzorgen en het bewijs leveren van een 
grote regelmaat op de greens, die vaak stevig doorhellen 
en van meerdere plateaus werden voorzien. Bepaalde holes 
zijn onvergetelijk, zoals de 5: een par 3 van 130m van de 
back tees. Het hoogteverschil is groot en de green wordt 
beschermd door water en bunkers.
De golfer staat op elke hole voor een uitdaging en dient dus 
telkens de juiste slag af te leveren om een mooie scorekaart 
te realiseren. ‘Het is niet altijd nodig om de driver te slaan. 
Het belangrijkste is om de bal op de juiste plek te plaatsen 
en verstandig en strategisch te spelen’, vat clubbeheerder 
Jean-Philippe Semal samen.
Bercuit bestaat 52 jaar en zag in die tijd heel wat mooie 
en grote competities passeren. Zo was de club in 1988 
gastheer voor de Belgian Open die toen deel uitmaakte 
van de European Tour. Bij die gelegenheid kwamen grote 
namen als Gordon Brand, Peter Baker, Eduardo Romero, 
Colin Montgomerie, Sam Torrance, Ronan Rafferty, Chris-
ty O’Connor en Jesper Parnevik in actie op de Brabantse 
fairways. De eindzege ging naar de jonge Jose-Maria Ola-
zabal die vier kaarten onder par binnenbracht (67, 69, 
64, 69) en amper zijn woods gebruikte. Zijn ijzerslagen 

waren dan ook van een zeer hoog niveau. De club was ook 
gastheer voor heel wat grote afspraken bij de dames. Zo 
werd er van 1989 tot 1994 de European Ladies Masters 
georganiseerd in een periode toen Florence Descampe tot 
de wereldtop behoorde.

Privé, maar toch open
Hoewel Bercuit twee jaar geleden ‘koninklijk’ werd, staat de 
club nog te vaak in de schaduw. Zonde, want dankzij green-
keeper Jean-Marc Dokier is de baan nu al verscheidene 
jaren top. ‘Het hele parcours wordt automatisch beregend. 
Dat is een echt privilege. Om aan de strenge bio-normen en 
de Europese voorschriften te beantwoorden, die ons ver-
biedt om fytosanitaire producten te gebruiken, proberen wij 
permanent nieuwe methodes uit om onze greens zo goed 
mogelijk te onderhouden. En de baan zelf blijft natuurlijk 
een meesterwerk’, aldus nog Jean-Philippe Semal.
De club telt momenteel 570 leden. ‘Omdat wij hen de kans 
willen bieden om ten volle van dat lidmaatschap te genieten, 
is het onze wens om de kaap van de 600 niet te overstijgen.’ 
Daardoor definieert Le Bercuit zich dan ook als een private 
club – maar niet exclusief – met een sportieve, familiale en 
gezellige sfeer. De bestuursraad wordt trouwens samen-
gesteld door leden die deze filosofie helemaal ter harte 

Een prachtig parcours 
omzoomd door bomen.

Technische uitdagingen alom, 
zoals hier op hole 10.
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nemen. Vanuit die geest worden dan ook heel wat formu-
les uitgewerkt die de toegankelijkheid moeten stimuleren. 
‘De golfsport beweegt en wij bewegen mee. Zo hebben wij 
voor beginners een “Let’s play Golf”-pakket uitgewerkt dat 
hen de kans biedt om snel op het parcours te spelen onder 
begeleiding van een lid. Dankzij onze jeugdschool onder 
leiding van Anthony Otterström en Jonathan Davin bereiden 
wij de toekomst voor. Onze club telt 89 juniores. De ratio 
ligt zeer hoog. Dat is een goed teken. Verder organiseren 
wij ook open dagen en initiatiesessies.
Terwijl de leden – wat logisch is – verwend worden, zijn 
ook bezoekers meer dan welkom. Het is een verplaatsing 
die zij zich ook zelden zullen beklagen, want het Domaine 
Bercuit heeft inderdaad een aparte sfeer. Zodra men de 
kronkelende weg is ingeslagen die naar het clubhouse leidt, 
betreedt de golfer een andere wereld, ver verwijderd van 
stadsdrukte en -stress. Na de intro met de zingende vogels 

op de putting green doet de gemanicuurde baan de rest.
Het recentelijk gerenoveerde clubhouse huldigt een zelfde 
epicurische filosofie. Het restaurant, waar men de sco-
rekaarten inruilt voor het menu, brengt de smaakzin in ver-
rukking. Het is dan ook een van de beste adresjes in de 
regio. ‘Dit jaar bieden wij op maandag een speciaal tarief 
aan voor bezoekers, met greenfee en lunch. De gastrono-
mie maakt deel uit van ons aanbod…’
Bercuit, sinds vorig jaar onder leiding van voorzitter Eric 
Hermann, heeft inderdaad alle troeven mee. Het swing-
plezier is er verheven tot een levenskunst, met viervou-
dig clubkampioen Olivier Rochus als een van zijn trouwste 
ambassadeurs. Hij schept vandaag evenveel plezier in zijn 
birdies als destijds in zijn dropshots op de tenniscourts. En 
daarmee is ook die cirkel rond.

www.royalbercuitgolfclub.be

De magie van een parcours waar 
men helemaal tot rust komt.

Een trendy bar: ideaal 
voor de 19e hole.

Bij mooi weer is het zonneterras 
ideaal om bij te praten.
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ELEKTRISCHE SFEER 
op de wegen

Steeds meer initiatieven zijn er op gericht om de auto’s te verbeteren 
en ze groener te maken. De nieuwe modus is dus elektrisch en mikt op 
meer respect voor onze Planeet.

Door Philippe Van Holle

De elektrische auto was een van de grote blik-
vangers op het Brusselse Autosalon. Het grote 
publiek toont immers steeds meer interesse 
voor deze ‘groene’ modellen die het leven van 

de chauffeurs moeten veranderen. In elk van zijn nummers 
staat Members Only stil bij de laatste nieuwigheden.

en rustiger maken, onderscheidt de nieuwe Golf zich ook 
omdat het de eerste Volkswagen is in hybride versies. Er 
is de eTSI, met drie lichtgewicht hybride 48V-motorisaties 
(81kW, 96kW & 110kW), en de eHybrid met twee powerni-
veaus (150kW & 180kW (GTE)). Bovendien is dit de eerste 
VW met standaard Car2X-communicatiefunctie, waardoor 
hij nieuwe normen uitzet op het vlak van wegveiligheid. 
Met 35 miljoen gebouwde exemplaren is en blijft de Golf 
een echt fenomeen en de meest verkochte Volkswagen. 
Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit met 
dit 8e opus zou veranderen, want dat is technologischer en 
performanter dan ooit.

De Ford met de elektrische… Mustang
De puristen mogen dit stukje eventueel overslaan, want het 
wonder is inderdaad geschied: de Ford Mustang wordt elek-
trisch! De Ford Mach-E, die tot de Mustangfamilie behoort, 
laat zich inderdaad duidelijk inspireren door de lijnen van 
het mythische Amerikaanse model, al is er natuurlijk wel het 
volle radiatorrooster. Het Mustang-DNA vinden we terug in 
de lange en gespierde motorkap, de opstaande vleugels 
achteraan, de strak vormgegeven koplampen en natuurlijk 
de driedelige achterlichten. Al naargelang het gekozen type 
batterij ontwikkelt de Mach-E van 258 tot 285 pk, met een 
koppel dat gaat tot 415 Nm. Met de integrale transmissie 
levert het model van 258 tot 337 pk in de basisversie, met 
een koppel van 565 Nm. In de GT-versie tenslotte, de meest 
performante van het hele gamma, klimt de power naar 456 
pk en het koppel naar 830 Nm. Tijdens het rijden heeft 
de bestuurder de keuze uit drie rijmodi met verschillende 
prestaties Engage, Whisper en Unbridled. Al naargelang de 
gekozen batterij ligt de autonomie tussen 400 en 620 km.

MG terug in België!
We kunnen opnieuw een MG kopen in België! Maar opgelet: 
het ZS-model, dat bij ons te koop is (via Alcomotive, dat 
reeds Hyundai, SsangYong en Suzuki invoert) draagt wel 
het achtervoegsel EV voor Electric Vehicle! Sinds het fail-
lissement van Rover werd het merk overgenomen door de 

Golf in hybride versies
De 8e generatie van de Volkswagen Golf was een van de 
vedetten op het voorbije Brusselse Autosalon. Behalve de 
volledig digitale cockpit, de innoverende stembediening, 
de ultraperformante We Connect, We Upgrade en Alexa-
systemen die het leven van de bestuurder eenvoudiger 

Chinese groep SAIC. Gedaan dus met de kleine roadsters 
die de Britse constructeur beroemd maakten! Vanaf nu 
hebben de heilige SUV’s het voor het zeggen, maar de ZS 
breekt niet met die regel. Dit is een compacte SUV met 
een volledig elektrische powertrain. De elektrische module 
combineert 143 pk met een batterijcapaciteit van 44,5 
kWh, wat goed is voor een WLTP-autonomie van 263 km. 
Dankzij de snelle oplaadfunctie is het mogelijk om 80% van 
de batterij te herladen in 40 minuten. Thuis daarentegen, 
en met een klassiek stopcontact, moet je minimaal 8 uur 
rekenen voor een complete autonomie.

Seat kiest voor de robot
Seat is het eerste merk in Europa dat zelfrijdende voertui-
gen op de markt brengt die buiten zijn ateliers actief zijn. 
Zij worden gestuurd via een 4G-verbinding, laden zichzelf 
op via inductie en maken konvooien tot 25m. Elk van deze 
konvooien kan tot 10 ton vervoeren en in totaal 240 km 
per dag afleggen. Deze zelfrijdende voertuigen verzekeren 
een meer efficiënte bevoorrading van de componenten. Zij 
verminderen de CO2-uitstoot met 1,5 ton en vervangen het 
transport met trucks tussen de ateliers. Het lijkt er sterk 
op dat we meer van dit soort robots zullen zien. Alvast in 
de VW-groep…
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Honda Jazz: efficiëntere hybride
Het is bekend: Honda wil tegen 2022 al zijn modellen 100% 
elektrisch maken. Dat betekent eigenlijk morgen, want 
dit segment van de autowereld evolueert razendsnel. De 
nieuwe Jazz e:HEV zou binnen dit engagement een sleu-
telrol moeten spelen. Dit compacte model komt met extra 
comfort, intuïtieve gebruikersinterface, ingebouwde apps 
en draadloze ‘smartphone mirroring’. Complete pakketten 
die op een harmonieuze manier aansluiten op het leven van 

de passagiers. In Europa zal de Jazz uitsluitend verkocht 
worden met een hybride motorisatie. De beide elektrische 
motoren zijn gekoppeld aan een DOHC i-VTEC 1,5 liter ben-
zinemotor, een lithium-ionbatterij en een transmissie met 
een unieke overbrenging. Dit alles is goed voor een gecom-
bineerde power van 109 pk en voor drie verschillende en 
elektronisch gestuurde rijmodi (elektrisch, hybride en ther-
misch). Aangekondigd gemengd verbruik: 4,5l/100 km.

Porsche Taycan: het gamma groeit
Eind vorig jaar liet Porsche weten dat de productie van de 
Taycan al helemaal volgeboekt was voor de komende twaalf 
maanden. Dit bewijst het succes van het vol-elektrisch model 
van het merk. Maar in Stuttgart rust men niet op zijn lauwe-
ren, want het gamma blijft verder groeien. Zo zien we na de 
Taycan Turbo (680 pk) en Turbo S (760 pk) de Taycan 4S 
verschijnen. Dit kleine broertje is goed voor 530 pk, maar dat 
kan ook 571 pk worden met de ‘Performance Battery Plus’. 
Noteer dat er nog altijd gebruik wordt gemaakt van een 
voorste en een achterste blok, wat goed is voor vierwiel-
aandrijving. De 4S haalt een top van 250 km/h en flitst 
in 4 seconden van 0 tot 100 km/h. In de basisversie 
heeft deze variante een kleine batterij (79,2kWh). 
De autonomie bedraagt 407 km (volgens de nieuwe 
WLTP-cyclus). Men kan ook in optie voor de 93,4kWh-
batterij kiezen waarmee de Turbo-versies worden 
uitgerust. Dat geeft dan een autonomie van 463 km. 
Deze goedkopere Taycan (110.534 euro, zijnde 47.000 
euro goedkoper dan de Turbo) onderscheidt zich ook door 
de velgen, de banden en de kleinere remmen, terwijl de aan-
kleding van de cockpit een (tikkeltje) minder luxueus is. Hij 
blijft evenwel standaard uitgerust met de luchtvering, 100% 
verstelbare LED-lichten en een lederen interieur.

volkswagen.be

*Situatie op 12/02/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Sommige voorgestelde uitrustingen 
zijn optioneel. De R-Line-versie en het radiatorrooster zullen later beschikbaar zijn. Voor meer informatie, neem contact op met 
uw Volkswagen-concessiehouder. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

Ontdek onze 
lanceringscondities

De nieuwe Golf 
Life happens with a Golf
Charismatisch, want hij maakt indruk met het strakke lijnenspel van zijn dynamische 
design. Innovatief, want hij is standaard uitgerust met de nieuwste uitrustingen. 
Aan boord van de nieuwe Golf is het de mens die een centrale plaats inneemt. 
Uitgerust met intuïtieve technologieën vormt hij een heuse cocon rondom u. 
Hij is speciaal gemaakt om u het leven makkelijker te maken, om uw veiligheid 
te garanderen, om u rijplezier te laten beleven en om ervoor te zorgen dat u altijd 
en overal geconnecteerd blijft.

Vraag een testrit bij een Volkswagen-concessiehouder.

4,2 ! 6,1 L /100 KM " 109 ! 140 G /KM CO2 #WLTP$*

DIETGOL7864_PM_New_GOLF_297x210_V5.indd   2 27/02/2020   17:42
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FABRIEKSBEZOEK IN CREWEFABRIEKSBEZOEK IN CREWE

BENTLEY
Technologieën en 

ambachten verenigd

Wat een eer! Members Only werd namelijk uitgenodigd voor een 
fabrieksbezoek aan een der edelste automerken ter wereld: Bentley. 
Al is atelier een betere omschrijving dan fabriek, want ondanks de 
spitstechnologie is bijna alles er nog handwerk. Follow the guide…

Door Stéphane Lémeret

Flashback. Einde jaren 30. Rolls-Royce, toen eige-
naar van Bentley, koopt een aardappelveld in 
Crewe in het noordwesten van Engeland. Daar 
wil het een kleine fabriek voor motorvliegtuigen 

bouwen. Deze fabriek wordt na WOII ingericht voor de 
productie van auto’s. Het eerste model dat er buiten rolt 
is de Mark VI, de allereerste Bentley met een standaard 
carrosserie (en dus niet afkomstig van externe carrossiers 
die de bodies leverden).

Het fijnste handwerk
Het eerste wat opvalt bij het begin van het bezoek is de 
stilte: die is bijna even volmaakt als degene in de cockpit 
van een Bentley. Mannen en vrouwen buigen zich in alle rust 
over het assembleren van de auto’s. Er zijn inderdaad amper 
robots in deze fabriek: hooguit gereedschapswerktuigen die 
de werklui helpen om hun job optimaal in te vullen. Dit blijkt 
lang niet de eerste demonstratie van de technologie die de 
man helpt in plaats van hem volledig te vervangen, want bij 

Bentley wordt werkelijk alles door mensenhanden gemon-
teerd, geassembleerd en geïmmobiliseerd!
In de lederafdeling verderop is de samenwerking tussen 
mens en machine zelfs nog mooier. Omdat Bentley geen 
enkele onzuiverheid in de korrel van zijn leer tolereert, 
worden de huiden met het menselijk oog geïnspecteerd. 
Elke onzuivere, beschadigde of te korrelige zone wordt met 
dunne en kleurrijke kleefstroken gemarkeerd. Daarna gaan 
de huiden naar de machine die weet voor welke auto zij 
zijn voorbestemd. Zij detecteert de kleurstrips en snijdt de 
lederen stukken zo dat er een minimum aan afvalmateriaal 
overblijft. Daarna belanden de stukken bij ervaren zadel-
makers. Na enkele tientallen uren machine- en handwerk 
ontstaat zo een volledig interieur, van het stuurwiel tot de 
zetels, zonder de deurbekleding te vergeten.

Een kwestie van filosofie
Traditie en technologie heersen ook in het heiligdom der hei-
ligdommen: het atelier waar de motoren worden gemonteerd. 
Na het meten en uitbalanceren met de laser gebeuren de 

correcties en de montage met de hand. Daarna ondergaan 
de motoren een 90 minuten lange test op een ultramoderne 
proefbank en… op het gehoor! De beste werklui kunnen 
namelijk tot 70 anomalieën onderscheiden, en dit enkel 
alleen door naar de motor te luisteren. Als dat niet mooi is!
In de lakafdeling zijn het vanzelfsprekend ook mensen die de 
ontelbare lagen aanbrengen met het pistool. Akkoord: het is 
een robot die de allerlaatste laklaag voor zijn rekening neemt, 
maar hij is zo geprogrammeerd dat hij de bewegingen van een 
zeer ervaren carrossier tot in de perfectie kan reproduceren.
In de volgende ruimte is de technologie nog niet doorgedron-
gen: het houtwerkatelier. Blijkbaar gaat er nog altijd niets boven 
de menselijke hand en het oog om de perfecte houtsoorten uit 
te kiezen en deze vervolgens te vernissen en te polieren. Zodat 
composities ontstaan die op geen enkel vlak moeten onder-
doen voor de prachtigste marqueterieën in koninklijke paleizen.
Nadat u dit gelezen hebt en als u de volgende keer een Bent-
ley ziet of ermee rijdt: droom dan rustig even weg naar al die 
toegewijde ambachtslui die hem gebouwd hebben volgens 
een traditie die men ten allen prijze moet preserveren!

De menselijke 
hand dirigeert 

elk stadium 
van de bouw.

Het eerste wat opvalt in 
de fabriek is de stilte.
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De mooie verhalen van 
ABARTH

Abarth, het beroemde merk dat brave Fiats tot pittige bommen 
omtovert, lanceerde onlangs een nieuwe communicatiecampagne. 
Hierin komen gepassioneerde celebrities aan het woord die onlangs 
hun eigen model hebben gekocht. Een van hen is Thierry Boutsen. 

Door Stéphane Lémeret

Deze originele ‘stories’ duren welgeteld een 
minuut en zijn ingeblikt als korte video’s. De 
gast vertelt in het kort wat hem tot Abarth 
heeft aangetrokken en hoe hij het eerste con-

tact met zijn nieuwe auto heeft ervaren.
Wij ontmoeten Thierry Boutsen in het Prinsdomein Monaco 
waar hij al vele jaren woont en werkzaam is. Hij is er met 
Boutsen Aviation makelaar in vliegtuigen en heeft er nog 

Leuke bocht!
Aan het stuur van zijn gloednieuwe Abarth 695 70e Anniver-
sario neemt Thierry zijn gasten mee voor een pittig tochtje 
op de o zo kronkelende wegen rond Monte Carlo. En hij ver-
telt… Zo ontdekken we dat hij zijn moeder heeft leren rijden 
toen hij amper acht jaar oud was! En in welke auto had zijn 
mama die eerste lessen gekregen? In een Fiat 500! Wellicht 
is het die jeugdherinnering die er Thierry Boutsen toe bewo-
gen heeft om zichzelf een korte tijd gelegen te verwennen 
met een … Fiat 500. Een auto die zijn keuze beïnvloedde 
toen hij zijn nieuwe Abarth bestelde. ‘Ik kocht deze speciale 
editie voor de 70e verjaardag van het merk, want hij heeft 
identiek dezelfde buitenkleur als de Fiat 500 van 1957 die 
ik al heb. Op die manier is de cirkel rond’, lacht hij.

Beperkte oplage
De Abarth 695 70e Anniversario is inderdaad een gelimi-
teerd eresaluut speciaal voor de 70e verjaardag van het 
merk; een gebeurtenis waar we vorige lente al stil bij ston-
den. Deze verjaardagsversie is gebaseerd op de 695, met 
de 1,4 liter turbobenzinemotor die goed is voor 180 pk. 
Maar hij heeft heel wat exclusieve trekjes. Eerst en vooral 
– en zoals we van Thierry Boutsen hoorden – is er de kleur. 
Die lijkt inderdaad zeer sterk op die van de kleine 500 en 
kreeg de naam ‘Verde Monza 1958’. De kleur keert terug 
naar de eerste Abarth 500 die dat jaar op Monza goed was 
voor zes wereldrecords.

een ander bedrijf dat dichter aansluit op zijn carrière. ‘Ik 
blijf natuurlijk een groot autofan. Vandaar dat ik recent een 
nieuw bedrijf heb opgestart dat gespecialiseerd is in de 
verkoop van collector cars en dat zowel voor de gewone 
weg als voor competitie. Onze specialiteit is dat wij op zoek 
gaan naar zeldzame auto’s die exact overeenstemmen met 
de criteria van onze kopers. Dat gaat van een Lancia Stratos 
tot een Porsche 904, maar ook een rijklare Ferrari F1!’
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Ook de ‘Griggio Campovolo’-kleurschakering is een nos-
talgische blikvanger, net als de ‘Spoiler ad Assetto Varia-
bile’ die het dak siert. Deze verstelbare knoert stamt uit de 
competitie en heeft 12 mogelijke standen. Hierdoor kan bij 
200 km/h tot 42 dynamische neerwaartse druk worden 
toegevoegd. Voeg daar de royale Brembo-remmen aan toe, 
de al even expressieve Record Monza-uitlaat en de speciaal 
voor de 70e Anniversario uitgewerkte Recaro ‘Tricolore’-
kuipzetels, en u begrijpt dat Thierry Boutsen bij het kiezen 
voor een Abarth uiteindelijk uitkwam bij een van de 1949 
exemplaren – een referentie naar het geboortejaar van het 
merk – van deze toch wel heel bijzondere serie!
Op de kleine wegen van Monaco en op de corniche die naar 
de autostrade naar Menton leidt, kan men vaststellen dat de 
voormalige Formule 1-kampioen nog altijd een schitterende 
piloot is. Dat maakt dat hij de kwaliteiten van zijn nieuwe 
speeltje ook perfect kan waarderen. ‘Deze nieuwe Abarth is 

echt alles wat je kan verlangen: licht, snel, krachtig, goede 
wegligging, stevige remmen. Alles is berekend om top te 
zijn’, zegt hij. En een kenner mag je vertrouwen!

Info: de video van de Abarth Story van Thierry Boutsen kan 
worden bekeken op de pagina Youtube ABARTH Belgium - 
Luxembourg.

!"#$%&'&($)"*%&+,&-,"*,&.&/01234&35&3/&&6&&!"#$%&'&-,78$$((9"*,"&.&/01234&35&3/
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CADZAND
The place to be!

Hoewel Cadzand vlakbij het Zoute ligt, is het toch helemaal anders. 
Deze Nederlandse badplaats komt almaar meer in ‘the picture’, met 
hotel Blanke Top als ideale uitvalsbasis.

Door Miguel Tasso

De habitués van het Zoute kennen Cadzand, 
want dat is een traditionele wandelbestem-
ming naar de andere kant van het Zwin. Deze 
kleine Nederlandse badplaats is tegenwoordig 

zeer trendy. Mensen komen er het hele jaar door om te 
herbronnen, naast de zee te wandelen, te dagdromen in 
de duinen. Ook Blanke Top is een aanrader, vooral nu dit 
gerenommeerde hotel helemaal gerenoveerd werd.
Geen drukte in Cadzand. Niet het rumoer van de ‘place 
m’as-tu vu’. Geen luxeboetieks, geen mensenstromen. Inte-
gendeel: een zeer aangename en rustige levenssfeer en dat 
op amper 10 km van Knokke. Het is dan ook geen toeval dat 
er langs de zee heel wat luxevastgoed is bijgekomen; luxe-
vastgoed dat niet moet onderdoen voor dat van het Zoute.
Blanke Top, al generaties lang in het bezit van de familie Mil-
liano, is de ideale uitvalsbasis. Dit viersterren familiehotel 
met 93 fraai ingerichte kamers en suites kijkt uit over de 
blonde duinen van dit prachtig stukje Zeeland en over een 

van zijn mooiste Noordzeestranden. Het is uitgerust met 
een wellness van 1400 m2 (met prachtig binnenzwembad) 
en een gastronomisch restaurant ‘Le Sommet’. Daar kun-
nen de liefhebbers zich te goed doen aan de vele kwaliteits-
menu’s (4-, 5- of 6-gangen) van chef Martin Philipse. De 
Brasserie Henriette, de wijnkelder en de kidsclub vervol-
ledigen het aanbod van dit modern etablissement. Kortom 
een adres dat nu vooral nog bij ingewijden bekend is en 
meer erkenning verdient. 
Even uitblazen, vakantie aan zee of teambuilding? Deze plek 
heeft alles wat nodig is. Er komen trouwens steeds meer 
Belgische klanten over de vloer die het heerlijk vinden om 
zo dicht en tegelijk zo ver van onze eigen kust te verblijven. 
Ook golfers kennen de weg naar Blanke Top. Logisch ook, 
want de Royal Zoute ligt op amper 20 minuten rijden. Maar 
Golfclub Oostburg is nog dichterbij. Deze Nederlandse par 
73 van 6402m speelt bijzonder uitdagend en valt zeer in de 
smaak bij Belgische golfers.

www.blanketop.com
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DOLCE LA HULPE
Een en al rust

Dolce La Hulpe, het prestigieus resort in het hart van het Zoniënwoud, 
blijft een referentie voor business en ontspanning, en in elk opzicht een 
leuke ervaring.

Door Miguel Tasso

De Dolce by Wyndham La Hulpe vlakbij de grote 
verkeersaders rond Brussel is een oase van 
rust waar de tijd lijkt stil te staan. Dit Hotel & 
Resort in het hart van het Zoniënwoud is sinds 

zijn oprichting in 2017 een ideale uitvalsbasis voor zakelijke 
en private klanten. ‘Op weekdagen ontvangen we heel wat 
seminaries en teambuildings. Tijdens het weekend heerst 
er een andere sfeer, want de meeste klanten komen zich 
herbronnen en de stadsdrukte ontvluchten’, aldus Pieter 
Allaerts, directeur Sales & Marketing.
Met 264 heldere kamers, 40 vergaderruimtes, gevarieerde 
restauraties, de prestigieuze Spa Cinq Mondes en de magi-
sche omgeving geldt de Dolce als een referentie, met een 
service op maat om aan alle verlangens te beantwoorden.
Het restaurant Argan, dat onlangs volledig gerenoveerd werd 
en naar het bos werd gericht, symboliseert deze levenskunst 
met een open keuken en een centrale bar. ‘Elke middag bie-
den wij een themabuffet aan, zodat gehaaste seminaristen 
snel kunnen lunchen. Maar wij kunnen natuurlijk ook een 
service à la carte aanbieden en dat zowel ’s middags als ’s 
avonds’, aldus Adrien Clauwaert, de Executive Chef die zijn 
opleiding kreeg in de grootste sterrenrestaurants van de 
hoofdstad. De elegante Brasserie 135 vervolledigt het aanbod 

met een meer intimistische sfeer en een creatievere kaart. 
Ook de Spa Cinq Mondes kadert helemaal in de zen en 
trendy sfeer van de Dolce. Deze 800 m2 grote tempel is 
helemaal gericht op welzijn en relaxatie. Binnenzwembad, 
sauna, hamman, fitness: het aanbod is compleet. Ook de 
kaart met lichaamsverzorgingen en massages heeft de 
sfeer van een echte zintuigelijke reis. ‘Het Franse cosmeti-
camerk Cinq Mondes is uitgegroeid tot een mondiale refe-
rentie en dit zowel voor zijn producten als voor zijn oosterse 
rituelen die op voorouderlijke kennis zijn geïnspireerd. Wij 
zijn trots dat we een van de weinige officiële franchises in 
Europa zijn’, bekent Spa manager Alice Bourguignon.
Het nieuwe Indiase ritueel Royal Shirodhara is puur genot, met 
achtereenvolgens een hammam, een ayurvedische verzorging 
en afrondend een Shirodhara-massage, de favoriete verzorging 
van de maharadja’s. Na het aanbrengen van warme sesamolie 
op het voorhoofd gaat de schoonheidsspecialiste over tot een 
massage van de hoofdhuid voor een totale relaxatie.
Dit alles maakt de Dolce tot veel meer dan een hotel. ‘Wij 
bieden onze klanten een echte totaalervaring aan. Het is dan 
ook niet toevallig dat wij hier tijdens het weekend heel wat… 
Brusselaars over de vloer krijgen’, besluit Pieter Allaerts, 
want in Dolce La Hulpe staat alles in het teken van rust.

ATENOR  
acts for a  
sustainable  
future

Als vastgoedpromotor en stadsspeler investeert ATENOR in duurzame ontwikkeling. 
Een evenwicht tussen economische, sociale en milieuaspecten waarbij architectonische 
uitmuntendheid zijn volle betekenis krijgt.

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

Meer info op : 
https://www.atenor.eu/nl/maatschappelijk-engagement/

STADSHEROPLEVING

NIEUWE WIJKEN

TOEGANKELIJKHEID

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN EN MATERIALEN

RESPECT VOOR DIVERSITEIT

TUINEN EN PARKEN

ZACHTE MOBILITEIT

DUURZAAM WERFBEHEER

82

F O C U S
LENTE 2020

82



DEAUVILLE:

In Deauville biedt de Groupe 
Barrière zijn klanten de keuze uit 
drie schitterende paleishotels. 
Met de golfbanen altijd vlakbij.

Door Miguel Tasso

Deauville, de mythische en trendy badplaats aan 
de Normandische kust, behoeft nog amper te 
worden voorgesteld. Luxehotels en -boetieks, 
een prachtig strand, casino’s en vooral een bij-

zondere sfeer: hier kom je als levensgenieter helemaal aan 
je trekken. Deauville heeft alles en heeft golf tot referentie-
sport verheven. Hoewel de weergoden er zich bij momenten 
nukkig kunnen opstellen, straalt Deauville in alle omstan-
digheden een uniek parfum uit. Het is er dus lekker toeven, 
al was het maar om te herbronnen. De Groupe Barrière liet 
er zich door inspireren om er zijn hoofdkwartier te vestigen 
met drie legendarische paleishotels: Le Normandy, Le Royal 
en L’Hôtel du Golf. Een uniek aanbod in zijn soort!

Le Normandy forever
Le Normandy heeft een apart plekje in alle harten. Dit hotel 
droeg inderdaad in grote mate bij tot de legendarische 
uitstraling van Deauville. Bij de inhuldiging in 1912 werd 
het door de toenmalige media beschreven als ‘het mooiste 

hotel ter wereld’. Het was het begin van een geweldig avon-
tuur. Dit was de plek waar Coco Chanel haar ‘Gabrielle Cha-
nel’ hoedenboetiek opende en waar de elite uit de kunstwe-
reld, de letteren, de politiek, de pers en de sport elkaar voor 
de voeten liep in de inkomhal.
Na WOI wierp het modieuze Deauville zich al snel op tot de 
badplaats waar men gezien wilde worden, met Le Norman-
dy als ‘the place to stay’. Churchill en de Spaanse koning 
Alfonso XIII brachten er hun vakanties door. De Prince of 

Wales viert er zijn 30e verjaardag. In 1966 werd de legende 
kracht bijgezet toen filmmaker Claude Lelouch er zijn ‘Un 
homme et une femme’ inblikte.
Anno 2020 heeft het recentelijk gerenoveerde paleishotel 
zijn ziel, zijn natuurlijke magie en zijn Belle Epoque-sfeer 
behouden. Nathalie Ryan, die belast werd met de herin-
richting van de 271 kamers en suites, aarzelde niet om 
terug te grijpen naar alle elementen die de geschiedenis van 
deze plek hielpen kleuren binnen muren die zoveel genera-
ties zagen passeren. Haar talent deed de magische sfeer 
herleven terwijl zij het mythische gebouw een modernere 
aankleding gaf; een nieuwe decoratie die aansluit bij de 
directieven van de Anglo-Normandische elegantie. 

De magie van de Royal
Ietwat verderop en naast de zee ligt een andere uitvalsbasis 
die bijzonder in de smaak valt: L’Hôtel Le Royal. Deze tempel 
van elegantie en lid van de ‘Leading Hotels of the World’ is 
de favoriete plek van de sterren. Dit paleishotel met zeven 
verdiepingen, dat een jaar na Le Normandy werd gebouwd, 
heeft de uitstraling van de grootste kastelen. Kristallen luch-
ters, imponerende ramen, baldakijnen en kingsize-bedden, 
zijdeachtige stoffen en attent personeel staan garant voor 
magische nachten en een weelderig verblijf tussen glamour 
en traditie. Alleen al de inkomhal is een bezoek waard omwil-
le van zijn grootsheid. En dat is slechts het begin…

;ri<o,ie van =a>eis?ote>(

In het majestueuze L'Hôtel Le Royal 
is de ruitersport nooit ver weg...

Rust 
gegarandeerd...

De pianobar
van Le Normandy.

In Deauville is het 
strand altijd vlakbij.

Le Normandy: eeuwi 
en magisch.
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Dit paleishotel staat voor 219 kamers en suites. Het res-
taurant Côté Royal onder leiding van chef Eric Provost kiest 
voor een gesublimeerde traditionele keuken en behoort tot 
de beste van de regio. De bar L’Etrier, die duidelijk Brits is 
geïnspireerd, is ideaal voor een glas champagne, een trendy 
cocktail of een clubsandwich met kreeft. De Spa Diane 
Barrière nodigt uit om alles los te laten en helemaal zen te 
worden via yoga en meditatie.
Elke zomer ontvangt dit hotel ter gelegenheid van het festi-
val van de Amerikaanse film de grootste sterren van de 7e 
kunst. En die verblijven maar al te graag in deze historische 
plek die de ‘art de vivre’ op z’n Frans perfect symboliseert.

L’Hôtel du Golf
L’Hôtel du Golf, dat recent ook helemaal gerenoveerd werd, 
vervolledigt het aanbod. Met zijn Chesterfield meubilair en zijn 
Schotse tartans kiest dit hotel, dat in 1929 de deuren open-
de en een plekje vond op de flanken van de Mont Canisy (10 
minuten buiten het stadscentrum), voor een casual chic sfeer. 
Geborsteld eiken vloeren en gepatineerd leder: de uitgepuurde 
inrichting draagt de handtekening van Chantal Peyrat. Met 
170 kamers en suites, vier restaurants en bars, de Spa Diane 
Barrière, een cryotherapiecabine, drie tenniscourts en een ver-
warmd buitenzwembad (28°C) is deze plek een oase van rust.
De Golf Barrière (27 holes) is vanzelfsprekend de grote blikvanger 
van dit paleishotel. Dit parcours, dat door architect Tom Simpson 

werd uitgetekend, trotseerde de decennia zonder een spier te 
vertrekken en blijft nog altijd een favoriet bij de kenners. Vanaf 
het balkon van het hotel kan de golfer de baan overschouwen en 
is hij maar enkele meters verwijderd van de eerste tee. Pure luxe!
Op het klassieke parcours (rood/wit) werden verscheidene 
Opens de France gespeeld en kwamen legendarische spe-
lers in actie, zoals Gary Player en Tony Jacklin. Hoewel de 
baan ogenschijnlijk makkelijk speelt, zijn er veel zones waar 
je beter wegblijft. Wijsheid en strategie zijn de boodschap. 
De bunkers zijn bijzonder mooi neergelegd en de greens 
met verschillende plateaus laten zich moeilijk lezen. Ook de 
9 holesbaan (blauw) van Henri Cotton uit 1964, die tussen 
bocages en valleien loopt, heeft alles om de golfer blij te 
maken. De practice, de putting green en het ‘Old England’-
clubhouse vervolledigen het kwaliteitsaanbod.
Met vertrek vanuit Deauville valt er voor de golfer in de 
omgeving nog veel meer te beleven. Zo telt Normandië liefst 
36 golfbanen met een grote variatie. Zoals bijvoorbeeld de 
Golf de Saint-Julien: amper op een kwartiertje rijden in het 
hart van le Pays d’Auge. Ook deze baan is eigendom van de 
Groupe Barrière (interessant voor de ‘packages’!). Zij ligt 
op een geklasseerde site in een domein van 90 ha en biedt 
eveneens 27 bucolische holes (18+9) aan in een ongerept 
stukje Normandië. Het clubhouse van de Saint-Julien staat 
bekend voor zijn uitstekende terroirkeuken. Ideaal voor 
golfers die een goede gastronomie weten te smaken.

Golf en levenskunst in 
een van de elegantste 

Franse badplaatsen.

L'hôtel du Golf: de eerste 
tee ligt naast de kamers!
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JUMPING MECHELEN
Wereldtop!

Jumping Mechelen, de grote blikvanger op de Belgische jumping-
kalender, dankt zijn succes in grote mate aan Eric Wauters, in 1976 
medaillewinnaar op de Olympische Spelen van Montreal. 

Door Christian Simonart

De Belgische ruitersportgeschiedenis is nauw 
verbonden met Jumping Mechelen, het oud-
ste en belangrijkste rendez-vous in ons land. 
Aan de basis ligt één man: Eric Wauters, een 

Belgische jumpinglegende en ook een internationale ster. 
Mede dankzij z’n bronzen medaille op de Olympische 
Spelen van Montreal in 1976 staat de Antwerpenaar – die 
in 1999 uit het leven stapte – hoog in aanzien bij zijn col-
lega’s. Bovendien was hij ook een visionair die graag zijn 
steentje wilde bijdragen tot de verdere groei van de ruiter-
sport in ons land.

De erfenis van Eric Wauters
Dat signaal gaf hij voor het eerst in 1980 toen hij in de 
zomermaanden een eerste jumping organiseerde in zijn 
‘Green Grass Land’ in Peulis-Putte vlakbij Mechelen; een 
plek waar paarden thuis zijn. Na die geslaagde eersteling 
werd de organisatie het jaar daarop uitgeregend, waarop 
Eric Wauters aankondigde dat dit meteen de laatste keer 
was geweest. Het was een visie die hij in 1982 bijstuurde 
om indoor te gaan in de gebouwen van een bevriend trans-
portbedrijf. Die bleken al snel te klein voor een evenement 

Mechelen in 1985 in de internationale kalender werd opge-
nomen en vanaf 1990 ook in de prestigieuze World Cup. Zijn 
impact werd ook onderstreept door de grote populariteit, 
met om en bij de 80.000 toeschouwers op elke editie. ‘Wij 
hebben het idee van Eric behouden om wedstrijden te orga-
niseren voor alle ruiters en dat concept met de jaren verder 
uitgebouwd. Dit valt niet alleen in de smaak bij de ruiters, 
maar ook bij de bezoekers.’
Zij kunnen zo inderdaad naast de jumping ook genieten van 
vierspan mennen en dressuur. Ook de fokkers, die nadruk-
kelijk aanwezig zijn in het noorden van het land, worden 
niet vergeten, want Mechelen maakt altijd plaats voor jum-

pingcompetities voor jonge paarden. 
‘Wij zijn zeer blij met het populair 
succes dat ons evenement te beurt 
valt. Deze organisatie is een enorme 
uitdaging. Wij hebben iedereen nodig 
en willen iedereen ook op zijn wen-
ken bedienen. Dat is de sleutel van 
het succes.’

Hoofdprijs: 60.000 euro
Toen hij een keertje op bezoek was 

bij de Duitser Paul Schockemöhle, 
naast topruiter ook groothandelaar in paarden, woonde 
Eric Wauters een veiling bij en besloot om dat concept mee 
te brengen naar Mechelen. Daar organiseerde hij de eerste 
officiële veiling in België voor jumpingpaarden ouder dan 
3 jaar. Vandaag is de concurrentie enorm in dit segment, 
maar eind 2019 knoopte Mechelen opnieuw aan met zijn 
prestigieus verleden. Deze veiling onder impuls van onder 
meer Niels Bruynseels, een streekruiter en een pijler van 
het Belgische jumpingteam, werd een groot succes. ‘Het 
betrof tweejarige paarden die zorgvuldig waren uitgeko-
zen. Er waren 500 kandidaat-paarden bij het begin van 

dat toen al populair was door het aura van zijn organisator, 
maar ook door zijn concept van ‘wedstrijden voor ieder-
een; van de kleine amateur tot de grote professional’, zoals 
bevestigd wordt door Yolande Wauters, de echtgenote van 
de ruiter die in 1999 overleed.
Bij gebrek aan een adequate infrastructuur was er geen 
jumping in 1983, maar een kennismaking met de Nekker-
hal, een 18.000 m2 en initieel voor groentekramers opge-
zette hal in Sint-Katelijne-Waver, opende nieuwe perspec-
tieven. Eric Wauters greep zijn kans en organiseerde er zijn 
jumping. ‘Het was het allereerste evenement in de Nekker-
hal en we zijn daar sindsdien niet meer weggeweest’, aldus 
Yolande Wauters. Samen met hun drie dochters Caroline, 
Wendy en Julie is zij ook vandaag de drijvende kracht achter 
het geesteskind van haar echtgenoot.

80.000 bezoekers
De ganse wereld verklaarde Eric Wauters voor gek toen hij 
aankondigde zijn evenement te organiseren van 26 tot 30 
december: een periode die de ruiters traditioneel invulden 
met familiale gezelligheid, en met rust voor zichzelf en hun 
paarden. Maar het concept sloeg aan, waarna Jumping 
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Dankzij zijn sponsoring 
van de Jumping World 
Cup is Longines een 
trouwe partner van 
Jumping Mechelen.

Ook de Australiër Boyd Exell is een 
habitué van Jumping Mechelen. 

Deze menner is de absolute ster 
van het internationaal circuit.

Eric Wauters: legendarische 
Belgische ruiter.
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het jaar, 200 op de halve finales in Lier, 60 op de finale 
in Mechelen en tenslotte 15 geselecteerden voor de ver-
koop’, aldus Niels Bruynseels, die wat blij is dat hij de beste 
Belgische paarden van deze generatie kon verenigen. ‘De 
verkoop zorgde voor veel interesse bij het publiek dat de 
kans kreeg om de beste tweejarige Belgische paarden te 
kopen. Die gingen uiteindelijk voor veel geld de deur uit.’
Zo werd de duurste verkoop op de veiling, de hengst Requi-
em J&F Champblanc, afgehamerd op 60.000 euro. Hij ver-
kaste naar de Hilton Stables in Geel, terwijl andere paarden 
de trailer opstapten richting Duitsland, Ierland, Nederland 
en zelfs Polen. ’60.000 euro is mooi geld voor een tweejarig 
paard, ook in vergelijking met de veilingen in het buitenland. 

Natuurlijk neemt de koper een risico, maar dat heb je ook 
voor tienjarige paarden. Dankzij onze doorgedreven selec-
tie is de klant zeker dat het aanbod kwalitatief in orde is.’

Grand Prix Longines
Al van bij de oprichting in 1980 is Jumping Mechelen een 
van de toprendez-vous op de internationale kalender. Het 
programma maakt al heel wat jaren deel uit van de Longines 
Jumping World Cup en ook van de World Cups mennen en 
dressuur. Enkel de competities in Lyon, Stuttgart en Londen 
hebben een identiek programma.
De beste internationale ruiters zijn intussen vertrouwd met de 
extratimes tijdens de Kerstjumping-Memorial Eric Wauters. 
Dat is vooral zo in de jumpingwereld, waar de Longines Grand 
Prix elk jaar de elite van deze discipline ziet passeren. De 
voorbije jaren zetten de Fransman Roger Yves Bost, de Duit-
ser Christian Ahlmann en de Nederlander Harrie Smolders elk 
hun naam op de erelijst van de Longines Grand Prix, terwijl de 
Duitser Daniel Deusser – gehuwd met Caroline Wauters – in 
2019 zijn tweede titel pakte na een eerste succes in 2013.
‘Als gevolg van dit succes kampen we stilaan met plaats-
gebrek in de Nekkerhal en ook daarbuiten’, aldus Yolande 
Wauters. ‘Het 12.000 m2 groot tentendorp voor de stallen 
en de oefenpistes heeft een grote impact op de parkeerfa-
ciliteiten voor de trucks en de auto’s.’ Het is het zoveelste 
bewijs van de populariteit van deze jumping die een echte 
pijler is voor de ruitersport in België.’
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Dressuur is samen met 
jumping en mennen een 
van de belangrijkste 
ingrediënten van het 
succes van de Memorial 
Eric Wauters.

De Duitser Christian Ahlmann 
(tweevoudig winnaar van de Grand 

Prix Longines) behoort tot de trouwe 
vedetten op het Mechelse rendez-vous.

The Longines Master Collection

Elegance is an attitude

Simon Baker

Kortedagsteeg 37-39 • 9000 Gent
TEL +32 (0)9 223 95 72

90

R U I T E R S P O R T
LENTE 2020



KUNST & VASTGOED
De perfecte combinatie

Eaglestone integreert al verscheidene jaren kunst in zijn 
vastgoedprojecten. Met een wedstrijd voor kunstenaars gaat deze 
promotor dit keer nog een stap verder. Doel is het aankleden van zijn 
Elyxproject in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Door Michel Thibaut

Bij een aantal promotoren is de integratie van 
kunstwerken in vastgoedprojecten een courante 
praktijk geworden, bijna een evidentie. Zoals bij 
Eaglestone dat al jaren de kunst een plekje geeft 

binnen het denkwerk. Het is een passie die de Brusselse 
promotor graag wil doorgeven via zijn projecten die 
dikwijls tot de meest spraakmakende van de hoofdstad 
behoren. Want kunst helpt mee om de stad te urbaniseren 
en mooier te maken.

Voor Eaglestone betekent het integreren van een kunstwerk 
zoveel als het achterlaten van een afdruk die voor iedereen 
zichtbaar is; net zoals de architectuur die gekozen werd voor 
de constructie van een nieuw gebouw. ‘Kunst en architectuur 
staan dicht bij elkaar, maar ze zijn onafhankelijk’, klinkt het bij 
Eaglestone. ‘Beide hebben hun plek in een welbepaalde ruimte. 
Het design dient uitgewerkt binnen een sfeer van integratie en 
respect, zonder daarbij de gevoeligheden van de mensen te 
vergeten die in die ruimte moeten leven, werken, actief zijn.’

Elyx geeft het voorbeeld
Eaglestone heeft al heel wat kunst geïntegreerd in zijn talloze 
projecten. Zo kan men bij het Twice-project langs de Vorst-
laan, dat in 2017 werd ingehuldigd, een sculptuur bewonderen 
van Catherine François. Een ander beeldhouwwerk (van Pierre 
Rulens) ‘kleedt’ het Tree-project aan op de Ukkelse Dolezlaan 
vlakbij het Zoniënbos. Deze lente zal een ander werk van dezelfde 
kunstenaar het Nautilusproject sieren langsheen de Anderlecht-
se Vaartdijk. Ook op het H14-project op de Ukkelse Hamoirlaan 
is kunst voorzien, meer bepaald drie schilderijen van Christine 
Nicaise. Het zijn stuk voor stuk projecten die ernaar streven om 
vastgoed met een esthetische insteek te combineren. 
Maar voor Eaglestone houdt het daar niet mee op. ‘In het 
kader van onze zoektocht naar een gepast kunstwerk voor 
ons Elyxproject langs de Woluwelaan in Sint-Lambrechts-
Woluwe hebben we uit eigen wil beslist om onze aanpak te 
veranderen en een wedstrijd voor kunstenaars te organise-
ren’, aldus Natacha Mertens, communicatie- en marketing-
verantwoordelijke van de groep.
Elyx behoort zonder enige twijfel tot de meest emblematische 
projecten van Eaglestone. Het betreft een resoluut heden-
daags geheel op mensenmaat tussen het Woluwe Shopping 
Center en het Woluwepark met 55 appartementen: van stu-
dio’s tot appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaapkamers. De 
toekomstige bewoners zijn dan ook verzekerd van een groene 
omgeving en dat in het hart van de hoofdstad van Europa. 
Sommige terrassen bieden trouwens een bijzonder mooi 
uitzicht op de vijvers en het Maloupark.
De benedenverdieping van dit complex, dat door het archi-
tectuurbureau Axent is uitgewerkt, is afgestemd op vrije 
beroepen. Maar het is vooral de locatie – op een steenworp 
van het Sint-Lambertusplein en zijn handelszaken, alsook de 
luchthaven en de grote Brussels verkeersaders – die de klan-
ten van de promotor snel kon overtuigen. Zo vonden bijna alle 
woongelegenheden een koper. Er blijven inderdaad nog maar 
één appartement en twee kantoorruimtes te koop. 

Geestelijke verruiming
Teneinde de integratie van dit gebouw op de totaal vernieuw-
de en heringerichte Woluwelaan nog beter te doen slagen, 
heeft Nicolas Orts, de CEO van Eaglestone, dus beslist om 
een beroep te doen op de artistieke gemeenschap, met de 
bedoeling om dit vastgoedensemble ‘geestelijk te verruimen’.
Speciaal hiervoor werd stevig gebrainstormd en dat over alle 
afdelingen heen. Dit begon bij de marketing die een naam 
en een logo (‘Eagleart’) creëerde. Daarna diende de wed-
strijd uitgewerkt en dat impliceert vanzelfsprekend een  
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lastenboek, een reglement, het samenstellen van een 
jury en een prijs voor de geselecteerde artiest. ‘In concreto 
werd de wedstrijd op 18 februari gelanceerd. De einddatum 
voor het insturen van de aanvraagdossiers werd vastgelegd 
op 30 maart’, aldus Natacha Mertens. ‘De presentatie van 
de dossiers die weerhouden worden en de selectie van de 
kunstenaar zal gebeuren op 20 april.’
Eaglestone heeft speciaal voor de communicatie over dit 
grootse project een bijzondere website (www.eagleart.be) 
en een Facebookpagina opgestart. Ook voor de samen-
stelling van de jury ging men niet over één nacht ijs. De 
keuze viel uiteindelijk op Claire Leblanc (conservator van 
het Museum van Elsene), die als voorzitter zal fungeren, Isa-
belle Anspach (curator van het Van Buuren Museum), Bruno 
Corbisier (architect), Beatrix Bourdon (directeur Brafa), 
Michel de Launoit (medeoprichter MIMA en Kunti Moureau 
(journaliste/curator Art & Design).
Voor het samenstellen van de jury en de coördinatie van de 
contacten met de verschillende artiesten doet Eaglestone 
een beroep op architecte, binnenhuisarchitecte en foto-
grafe Caroline Notté: een kunstzinnige alleskunner die meer 
dan één voet heeft in kunst en Belgisch vastgoed. 
‘Art is part of It’, het credo van de promotor, sluit elke verdere 
twijfel uit. Nog even afwachten en dan pakt het Elyxproject uit 
met een nieuwe exponent.

Meer over de projecten van Eaglestone op 
www.eaglestone.be

Where the city meets the water

I n d u st r i e l a a n  –  1 070  A n d e r l e c ht  
www.atlantisbyeaglestone.be
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Slim investeren 
met

PHILIPPE
FELLER

Philippe Feller, oprichter en 
beheerder van Qualion Finance  
– een referentie in wereldwijd 
vermogensbeheer – is goed 
bevriend met Nicolas Colsaerts 
die hij niet alleen sponsort, maar 
ook adviseert.

Door Miguel Tasso

Er komt een glimlach op zijn gelaat wanneer 
hij terugdenkt aan zijn eerste ontmoeting met 
Nicolas Colsaerts. ‘Dat was op de Old Course in 
St. Andrews, in oktober 2010, tijdens een toernooi 

van de European Tour. Ik was er uitgenodigd voor zaken en 
kende hoegenaamd niets van golf. Toen stelde mijn vriend 
Quentin d’Ursel ons elkaar voor. Wij praatten en konden 
het goed met elkaar vinden. In die tijd vocht Nicolas terug 
na een moeilijke periode. Zijn uitslagen waren niet fameus 
en bovendien kwam hij zo’n 30.000 euro te kort om zijn 
jaarbudget rond te maken…’
Philippe Feller, die toen nog de leiding voerde over vermo-
gensbeheerder 2PM, reageerde verrast en geboeid. Hij 
bood de Belgische kampioen een soort van vriendschaps-
sponsoring aan om zijn budget in evenwicht te krijgen. Dat 
kwam gewoon vanuit het hart. ‘Zes maanden later won 
Colsaerts in China zijn eerste groot toernooi…’
Met de jaren groeide er een echte band tussen beiden. 
‘Nicolas is een innemende persoonlijkheid, gevoelig en 
atypisch. Hij is een artiest die wellicht een mooiere erelijst 
had kunnen uitbouwen, maar altijd is blijven zweren bij 
spelplezier en menselijke waarden. Dat is zijn karakter. 

Tegelijk staat hij er nog altijd: op zijn 37e. Ik voel dat hij 
blij is, opengebloeid, en dat zowel op de greens als in zijn 
privéleven met Rachel en hun zoontje Jackson…’
Nicolas Colsaerts is de steun van Philippe Feller nooit ver-
geten. Ook vandaag draagt hij op zijn polo het logo van Qua-
lion Finance: de opvolger van 2PM. ‘Ik adviseer hem ook 
persoonlijk voor zijn vermogensbeheer, want hij moet aan 
de toekomst denken. Het is precies om die reden dat hij zijn 
domicilie in Monaco heeft gevestigd. Niet alleen vanwege 
de fiscale voordelen, dat zeker, maar ook vanwege de rust, 
het klimaat, de ligging. Voor een topsporter telt elk detail…’
De groep Qualion Finance, die actief is in België (zetel in 
Knokke), het Groothertogdom Luxemburg en Monaco, posi-
tioneert zich als een echte ‘wealth manager’ in de globale 
zin van het woord. Zij beheert ruim 1,2 miljard euro.
In die context is golf een prachtige etalage. ‘De waarden 
van golf en Qualion zijn dezelfde: kwaliteit, exclusiviteit, 
precisie, bescheidenheid, continuïteit. En Nico is een prach-
tige ambassadeur. Toegankelijk, lachend, geduldig. Elk jaar 
neemt hij met de glimlach deel aan de dag die we voor 
onze golfende klanten organiseren op de Royal Zoute. Dat 
is telkens een dag van puur geluk.’

Some investments are simply better than others.
Our job is to !nd them.
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De groene vingers van
GERT FLUYT

Voor Gert Fluyt, de general manager van Smeg voor België,
is golf zowel een passie als een networking tool.

Door Miguel Tasso

Wanneer hij niet actief is in zijn kantoor in 
Puurs, waar het Smeghoofdkwartier voor 
België is gelegen, gaat Gert Fluyt graag 
herbronnen op de golfbaan. ‘Ik ontdekte de 

golfsport per toeval in 2013. Toen ik jonger was, voetbalde ik 
op een redelijk niveau. In 1985 zat ik zelfs in de A-kern van 
Racing Jet. Die carrière moest ik afbreken door een grote 
blessurelast. En dan was er plots de golfsport in mijn leven…’
Die kennismaking kwam er ter gelegenheid van een… culi-
nair weekend in Genk. ‘Tijdens het ontbijt kruiste ik golfers 
die zich klaarmaakten om 18 holes te spelen. Toen dacht ik: 
waarom dit niet eens proberen?’
Hij was op slag verliefd. ‘Ik schreef me in voor een proefcur-
sus in het Golf Center van Sterrebeek. Daarna werd golf al 
snel een echte passie. In minder dan vijf weken had ik mijn 
GVB. Zodra ik daar tijd voor had, vond je me op de practice. 
’s Nachts droomde ik van golf!’
Door zijn talloze beroepsmatige verplichtingen heeft de 
general manager van Smeg voor België te weinig tijd om 
zijn passie tenvolle te beleven. ‘Maar ik probeer wel mini-
maal één keer per week te spelen en aan toernooien deel 

te nemen om mijn handicap (momenteel 13.2) te doen 
zakken. Ik ben lid geworden op The National. Het is een 
zeer uitdagende baan die heel goed aansluit bij mijn  
competitieve ingesteldheid!’
Voor Gert Fluyt is golf een combinatie van sport, amusement 
en networking. ‘Op de baan vallen de maskers af. En de 19e 
hole is een magische plek om contacten te smeden in een 
aangenaam kader. Het is om die reden dat Smeg zich gere-
geld positioneert op de greens. Zo organiseerden wij de voor-
bije twee jaar ons eigen toernooi voor onze klanten en pros-
pects. In 2020 worden wij partners van de Members Only 
Golf Tour, zodat we ook daar onze B2B kunnen verzekeren.’
Het Italiaanse merk Smeg (‘Smalterie Mettalurgiche Emili-
ane Gustalla’) is een referentie op het vlak van hoogwaar-
dige huishoudtoestellen en een bekende naam in België. 
‘Onze kwaliteitsproducten onderscheiden zich mede door 
hun opvallend design. Dat is het resultaat van een nauwe 
samenwerking met verscheidene Italiaanse architecten. Wij 
hebben zelfs partnerships met Dolce&Gabbana en Disney!’
Voor een klasrijke keuken – van koelkast tot broodrooster 
al over de wasmachine – is er geen beter adres!

De passie van
PAUL FEREL

Met deze super-de-luxe gastenwoning in het hart van de Molièrelaan 
in Brussel bereikt Paul Ferel op alle vlakken de perfectie.

Door Miguel Tasso

Hij ontdekte dit stukje vastgoed dankzij zijn 
echtgenote Pascale die helemaal onder de 
indruk was en ging vervolgens de uitdaging 
aan. ‘Dit huis, dat uit 1926 dateert en de hand-

tekening van architect Alfred Nyst draagt, 
oogde afgeleefd en somber. We hebben het 
volledig gerenoveerd: van de kelder tot de 
zolder. Dat betekende drie jaar werk en een 
grote investering op menselijk én financieel 
vlak, maar we maakten er een plekje van 
dat uniek is voor Brussel’, aldus Paul Ferel, 
de Franse cineast en producer die een 
10-tal jaar geleden naar België verkaste.
Zijn gastenwoning van 850 m2 op de Moliè-
relaan – een herenhuis waar art deco en 
modernisme elkaar versterken – is inderdaad 
uitgegroeid tot een echt juweel. ‘De uitdaging 
bestond er in om een gelukkig huwelijk te smeden tussen een 
hedendaagse woning met de modernste technieken en een 
historische plek met de strakke vormen uit de vorige eeuw, 
waarbij visgraat parketvloeren, eiken lambriseringen, marmer, 
mozaïeken en smeedijzer zorgvuldig dienden gerestaureerd…’
Opdracht volbracht en het resultaat mag er zijn. Vier verdie-

pingen, een lift, drie salons, een eetkamer, vijf luxueuze sui-
tes met een oppervlakte van 35 tot 45 m2 – telkens met privé 
badkamer – heel wat terrassen, een binnentuin en een apart 
achterhuis met drie kamers: dit adres heeft alles om een 

exclusief en tijdelijk cliënteel te behagen; een 
cliënteel dat ‘zich ver van huis toch thuis wil 
voelen’. ‘Het is een soort private vijfsterren, 
een cocon van welbehagen’, aldus Paul Ferel, 
die heel zijn kunstzinnig DNA in dit unieke 
project heeft geïnvesteerd.
‘Ik word gepassioneerd door de architectuur 
uit de jaren 20. Door mijn werk als filmma-
ker had ik altijd een goed gevoel voor licht 
en ruimte. Ik had ook de kans om heel wat 
hotels te bezoeken tijdens mijn reizen naar 
alle hoeken van de wereld. Dit huis is dan ook 
zowat de vrucht van al mijn ervaringen…’

‘Suites 124’ (ziedaar zijn doopnaam) is een unieke ervaring. 
Dit huis in een van de meest trendy wijken van de Brussel is 
‘the place to be’ om de hoofdstad op een andere manier te 
beleven. Het kamertarief? Ongeveer 225 euro per nacht.

www.suites124.com
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Denis Gorteman kwam in 1988 bij D’Ieteren 
Auto en is er CEO sinds 2012. Met bijna 23 % 
marktaandeel in België, 2000 medewerkers en 
3,5 miljard euro zakencijfer doet de groep het 

uitstekend. Die is actief op verschillende fronten, zoals bij-
voorbeeld de invoer en distributie in ons land van de auto’s 
van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, 
Lamborghini, Bugatti en Porsche. ‘Maar de evolutie van 
de sector is zo groot dat wij onszelf dag na dag in vraag 
stellen. Er zijn natuurlijk de elektrische auto’s die alomte-
genwoordiger zullen zijn. Maar wij investeren nu ook al in 
gedeelde en autonome voertuigen en de applicaties voor 
multimodaal transport’, klinkt het.
Met een nieuwe mobiliteit in de steden en hun wens om 
de natuur te respecteren is de revolutie volop bezig. Het is 
een uitdaging die D’Ieteren aangaat vanuit pole position. ‘Ik 
denk dat we op een keerpunt staan, zoals bij de overgang 
van de getrokken voertuigen naar de auto. Ik verwacht dat 
we ons in 2030 volledig anders gaan verplaatsen, met een 
mix van autonome en gedeelde voertuigen voor de korte 
trajecten en met meer klassieke auto’s voor langere reizen. 

Denis Gorteman, de CEO van D’Ieteren Auto,
anticipeert op een snelle revolutie in de mobiliteit.

Door Miguel Tasso

DENIS GORTEMAN
positioneert D’Ieteren

in pole position

Ook het transport zal helemaal anders georganiseerd zijn.’ 
Tijdens zijn zeldzame vrije ogenblikken laadt Denis Gorte-
man graag zijn batterijen op in een golfclub. ‘Ik ontdekte 
de spelvreugde van de swing met mijn partner die lid is 
in Naxhelet en ik was meteen overtuigd. Ik ben altijd een 
gepassioneerd sporter geweest. Ik beoefende onder meer 
tennis en triatlon. Maar golf is zo anders. De uitdaging is 
permanent, vooral op technisch en mentaal vlak. Beschei-
denheid is een must, want de frustraties loeren om de hoek. 
Maar wat een heerlijk gevoel om een perfecte bal te slaan!’
Al naargelang zijn agenda dit toelaat, golft hij met zijn 
gezin, vrienden, bestaande of potentiële klanten. ‘Golf is 
een networking tool en een informatiebron voor wat betreft 
persoonlijkheden. Op een parcours vallen de maskers af. 
En ontstaat er een bijzondere band. De ‘u’ van het begin 
wordt ‘je’ bij de finish, en op de bekende 19e hole heb je het 
gevoel dat je je spelpartner echt goed hebt leren kennen. 
Dat is trouwens de reden waarom wij dit jaar op La Tour-
nette een toernooi organiseerden voor golfende bedrijfs-
leiders: de D’Ieteren CEO Golf Trophy! Iets wat wij in 2020 
zullen overdoen…’

Experience the 
World’s Best Business Class 
Redefine your expectations with an unparalleled level of luxury in 
Qsuite, the World’s Best Business Class, as voted by 2019 Skytrax World 
Airline Awards. Enjoy the privacy of your own personal suite to work, 
dine or relax in the comfort of your fully reclining flat-bed. With our 
award-winning cabin crew on hand, you can expect service-excellence 
throughout your entire journey. Fly with us and experience Business Class 
like never before. 

qatarairways.com
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BVLGARI:
‘la vie en rouge’

Een ongeziene combinatie van rode en roze tinten werpt een 
geheel nieuw licht op de Serpenti Diamond Blast-handtas. 
Het centrale gedeelte met het iconische doorstikte motief 
in Ruby Red is geïnspireerd op de achtpuntige ster van de 
Bvlgari-boetiek op de via Condotti in Rome. De afwerking 
uit kalfsleder in de tinten Roman Garnet en Rosa di Francia 
zorgt voor een tegelijk chique en stadse allure dankzij de 
stralende kracht van het rood dat om het even welke dag-
look net dat tikkeltje glamoureuzer maakt.

WWW.BULGARI.COM

1.

DAG
of nacht

De laatste nieuwkomer van de LUM-collectie, de BR 03-92 
Grey Lum Day & Night van Bell & Ross, maakt het uur afle-
zen gemakkelijk dankzij de Superluminova®-behandeling 
die de zichtbaarheid zowel overdag als ’s avonds bevordert. 
De anthracietgrijze wijzerplaat, de kleur van de wijzers en 
de index en de grote cijfers doen denken aan de verlichting 
van een landingsbaan.

WWW.BELLROSS.COM 

3.

LADY MANSART
De March LA-B-horloges hebben hun hart verloren aan zowel 
Los Angeles als Biarritz. Geen wonder dus dat ze qua stijl per-
fect schommelen tussen klassiek en modern. De nieuwe Lady 
Mansart Électrique is een horloge van 26 mm met de achthoekige 
structuur van de Place Vendôme in Parijs – ontworpen door Jules 
Hardouin-Mansart, de architect van Louis XIV – als hoofdinspi-
ratie. Electric MIYOTA-kaliber. Armband uit glad of alligatorleer.

WWW.MARCH-LAB.COM 

4.

De Co-Pilot van
BREITLING

In 1953 lanceerde Breitling Ref. 765 AVI, een polshorloge 
(AVI staat voor ‘aviation’) beter bekend onder de naam ‘Co-
Pilot’. De gedurfde lijnen, de draaiende bezel en de opmer-
kelijke leesbaarheid (dankzij de extra grote Arabische cij-
fers) maken het een geliefd model onder piloten. De nieuwe 
AVI Ref. 765 1953 Re-Edition is een precieze, minutieuze 
heruitgave van de legendarische Co-Pilot en is geïnspireerd 
op één van de eerste exemplaren van dat jaar. 

WWW.BREITLING.COM

6.

TIFFANY
T1-collectie

De nieuwe Tiffany T1-collectie – ontworpen door Reed Kra-
koff, de Artistiek Directeur van Tiffany & Co – is bezet met 
elegante diamanten en combineert pure lijnen met grafische 
vormen. Het T-motief vormt zowel rond de pols als rond de 
vinger of de hals een oneindige cirkel als symbool voor het 
zelfvertrouwen van de Tiffany-vrouw. Gamma tussen 900 en 
32.000 euro. Roosgouden armband met diamant.

WWW.TIFFANY.COM

8.

LONGINES:
groen in de hoofdrol 

Na blauw, grijs en zwart is het de beurt aan groen om de 
HydroConquest-collectie van Longines in de verf te zetten. 
De lunet van deze versie in Green Kaki heeft een kerami-
sche insert in dezelfde kleur als de wijzerplaat. Net als voor 
de horlogekast (41 of 43 mm) met mechanisch kaliber en 
automatisch opwindsysteem is er ook voor de armband 
keuze uit twee opties: staal of groen rubber.

WWW.LONGINES.COM

2.

MANALYS
in gouden letters

Moïse Mann biedt samen met zijn team een uniek juweel 
in een oneindig aantal uitvoeringen. U kiest namelijk zelf 
welke letters of symbolen u laat graveren in een reeks 
kleine geel-, roos- of witgouden ‘kubusjes’ (7mm/5mm). 
Die kubusjes kunnen vervolgens net als parels op een fijne 
gouden ketting (hanger) worden geregen of op een zijden 
lintje (armband) met de naam van uw geliefde.

WWW.MANALYS.COM

9.

BENTLEY
als parfum

Met zijn glanzend zwarte afwerking en zijn sierlijke, tijdloze 
lijnen doet het flesje eau de parfum van Bentley For Men 
denken aan de elegante welvingen van de iconische limou-
sine. De geur geeft onmiddellijk zijn extravagantie prijs 
dankzij een mengeling van frisse gember, roze peperbol-
letjes, het houtachtige aroma van papyrus en cederhout uit 
de Atlas. Ook het mystiek vleugje wierook ontbreekt niet. 
Elegant, luxueus, sensueel. En oh zo mannelijk!

10.

De Blauwe Planeet van
FRANÇOIS AUBRY

De gepassioneerde kunstenaar François Aubry had het voor-
recht om op te groeien in een regio die bekend staat voor zijn 
vele prestigieuze horlogemerken. Na 30 jaar ervaring bij één 
van de absolute topnamen ontwierp hij een karakterhorloge 
als eerbetoon aan onze aarde: ‘La Planête Bleue’. ‘Bleue’ 
verwijst naar een propere oceaan die blaakt van gezondheid. 
Een deel van de verkoop gaat overigens rechtstreeks naar 
de organisatie ‘The SeaCleaners’ van Yvan Bourgnon die de 
strijd aanbindt met plastic oceaanvervuiling.

WWW.FRANÇOISAUBRY.CH

7.

5. CHOPARD
007

Het huis Chopard wordt de officiële partner van het 25e 

opus in de James Bond-saga. De juwelier kondigde aan dat 
Ana De Armas, die Paloma zal spelen in het langverwachte 
No Time To Die, drie Haute Joaillerie-modellen zal dragen 
uit de ‘Green Carpet’-collectie. De juwelen, zo benadrukt 
Chopard, worden geproduceerd met respect voor mens 
en natuur.

WWW.CHOPARD.COM
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TEDDINGTON
in Ukkel

Teddington is de Engelse villa waar de eerste regels van het hoc-
keyspel werden opgesteld, maar het is ook de doopnaam van een 
nieuw hip restaurant in Ukkel vlakbij het Sint-Jobsplein. Olivier en 
Catherine Lust, die al de eigenaars zijn van La Ligne Rouge in Lasne, 
bouwden er een oude drukkerij om. De prachtige inrichting, de 
casual chic vibe en de heerlijke bistronomiekaart met zowel plank-
jes om te delen als uitgebreidere eenpersoonsgerechten maken het 
nu al een geliefd adresje … en niet alleen bij hockeyfans! Open van 
dinsdag tot en met zaterdag.

WWW.TEDDINGTON.BE

1.

LA BRASSERIE DU LAC
in Genval

Dit adresje viert dit jaar al zijn tiende verjaardag, maar blijft in 
Waals-Brabant nog altijd even iconisch. La Brasserie du Lac, dat 
opgericht werd door Thierry Van Damme en Michel Grenier in Gen-
val, biedt een heerlijke kaart met klassieke gerechten (kroketten, 
kabeljauw, zeetong, steak,…) en seizoenstoppers (zuurkool, mos-
selen, wild,…). Het schaaldierenbuffet is één van de beste van 
het seizoen. Verder ook een tearoom (namiddag), het zicht op het 
meer, de ruime parking en een ontspannen sfeer. Must do!

WWW.BRASSERIEDULAC.BE

2.

LE VARIÉTÉS
op Flagey

Met een nieuwe strategie, een nieuwe directie, een nieuw team én 
prachtige ingrediënten is Le Variétés, op het gelijkvloers van het 
Flageygebouw, helemaal klaar voor een tweede jeugd. Alles werd 
in het werk gesteld om deze mooie Brusselse brasserie weer nieuw 
leven in te blazen, nadat ze werd overgenomen door Alexandre 
Masson, met Gauthier De Baere aan het roer in de keuken. De 
gevarieerde kaart biedt zowel menu’s als klassiekers en kleine 
gerechtjes. Op de achtergrond is er zelfs een draaispit dat elk stukje 
runds-, kalf- of varkensvlees en zelfs kip perfect tot zijn recht laat 
komen. 7 dagen op 7 open (tot 23 uur) met een prachtig terras in 
één van de meest levendige wijken van de hoofdstad.

WWW.LEVARIETES.BE

3.

DESSERTS ZONDER
schuldgevoel!

Het ondenkbare bedenken: dat vat de uitdaging samen waar Mar-
tine Fallon en haar dochter Dilara Feray voor stonden. Concreet nam 
die uitdaging de vorm aan van heerlijke, hypotoxische desserts die 
perfect aansluiten bij een gezonde, verantwoordelijke levensstijl. 
Bovendien zijn ze anti-bijkomen, anti-depressie, anti-aging, full ener-
gie en dus los van enig schuldgevoel! Het resultaat: 130 heerlijke 
recepten met 100% natuurlijke, onbewerkte ingrediënten en super- 
foods zonder gluten noch melkproducten. Eerst lezen, dan proeven!
 ‘Douce Detox, 130 desserts - zéro culpabilité’ door Martine Fallon 
en Dilara Feray - Editions Martine Fallon

WWW.MARTINEFALLON.COM

4.

‘MADE IN IRELAND’
In het zog van Saint-Patrick voorzien de Belgische chefs die tot 
de ‘Chef’s Irish Beef Club’ behoren op hun restaurantmenu’s een 
hoofdrol voor de beste Ierse producten zoals lam, rund, boeren-
kazen en natuurlijk bier en whisky. Een originele manier om het 
allerbeste van ‘made in Ireland’ te herontdekken. In en rond Brus-
sel nemen het Callens Café, Maxens, Marit, Mariadal, Brinz’L, Park 
Side, Lola en Maxime Maziers alvast het groene initiatief!

WWW.BORDBIA.IE

5.

TUI FLY
vliegt je naar de greens

Sinds de oprichting in maart 2004 is TUI fly uitgegroeid de tweede 
grootste luchtvaartmaatschappij van België. Meer dan 120 bestem-
mingen worden bediend, van Kaapverdië en de Canarische Eilanden 
tot Afrika en de Caraïben. TUI fly vertrekt van Brussels Airport, maar 
is ook de enige maatschappij die ook op de vier grote regionale 
luchthavens van het land actief is (Charleroi, Luik, Antwerpen en 
Oostende). Golfers zijn voornamelijk fan van de directe vluchten 
naar Malaga, Palma, Faro, Marrakech, Punta Cana en Miami.

WWW.TUIFLY.BE

6.

NIHANT:
alles in chocolade

Dit jaar wil de Belgische chocolatier Benoît Nihant van het paas-
feest een zo magisch mogelijke beleving maken. Het felgekleurde 
verenkleed van de pauw kondigt niet alleen de terugkeer van de 
lente aan, maar ook van de paaslekkernijen waar we zo dol op zijn. 
Onder zijn gevederte verbergt die trotse pauw een kostbare schat 
van overheerlijke zoetigheden. De klokjes, eitjes en schildpadjes uit 
chocolade en praliné zijn weer van de partij en daar is jong én oud 
maar al te blij mee. De creatie is volledig uit grand cru zwarte cho-
colade van de Dominicaanse Republiek, met noten van kruiden en 
vanille. Een onmisbare editie die even lekker smaakt als ze eruitziet!

WWW.BENOITNIHANT.BE

8.

SCABAL
in een olympisch kleedje

Het prestigieuze merk van mannenkledij Scabal is de officiële part-
ner van het BOIC. Het Brussels familiebedrijf onder leiding van Gre-
gor Thissen zal de leden (atleten en staf) van de Belgische delegatie 
kleden tijdens de komende Olympische Spelen in Tokio. Scabal 
gebruikt hiervoor lichte, ademende en comfortabele stoffen van 
de hoogste kwaliteit uit de ‘Dynamic’-collectie voor een elegante, 
sportieve en casual outfit.

WWW.SCABAL.COM

9.

Veiling bij
ARTHUIS

De erkende experts Nicolas Marceau en Christelle-Marie Scherrer 
richtten onlangs een nieuwe veilinghuis op in Brussel in één van de 
mooiste stadspaleizen die de Franklin Rooseveltlaan (op nummer 
90) rijk is. Arthuis – dat is de doopnaam – wil zich positioneren als 
een echte kunstambassade, een huis voor gepassioneerde verza-
melaars die begeleid willen worden door de grootste kenners. Op 
dit moment staan al veilingen van classic cars, wijnen, horloges, 
Aziatische, moderne en hedendaagse kunst op het programma.

WWW.ARTHUIS.COM

10.

LITTLE GUEST
voor de kinderen

Little Guest, de Brusselse startup die gespecialiseerd is in high-end 
kindvriendelijke vakanties, organiseerde onlangs een fundraising 
om zo snel mogelijk te kunnen groeien. Het bedrijf werd in 2017 
opgericht door de jonge papa en ondernemer Jerome Stefanski 
(onze foto) en groeide uit tot de eerste groep premium hotels spe-
ciaal voor gezinnen met kinderen. De 175 hotels met het Little 
Guest-label bevinden zich over heel de wereld en kunnen online 
gereserveerd worden. Het concept? Het gezin legt uit wat ze van hun 
vakantie verwachten via een digitaal platform en worden vervolgens 
gecontacteerd door een Travel Designer die hun reservatie afrondt.

WWW.LITTLEGUESTCOLLECTION.COM
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CALLAWAY:
als eerste op de bal

Het hoogtechnologisch Callaway imponeert met de Chrome Soft: 
een fonkelnieuwe, revolutionaire bal die niet alleen verder en con-
stanter vliegt, maar ook een betere controle van de spin genereert. 
Het prestigieuze merk uit Californië maakt gebruik van de aller-
nieuwste materialen en introduceert vanuit zijn ingenieurateliers 
deze zachte en snelle bal voor spelers van alle niveaus. Een must.

WWW.CALLAWAY.COM

1.

MAVRIK:
klaar om toe te slaan

In de slipstream van de beroemde Epic brengt Callaway een nieuwe 
driver op de markt met de naam Mavrik. Hij is uitgerust met de 
beste ontwikkelingen op het vlak van afstand, tolerantie, stand-
vastigheid en balgevoel. De nieuwe architectuur met een dunnere 
titanium clubface en een groter baloppervlak stimuleert de balsnel-
heid. Kers op de taart is het heerlijk geluid bij het slaan. Te koop 
met 9°, 10,5° en 12° loft.

WWW.CALLAWAY.COM

2.

Virtuele caddie bij
GARMIN

Garmin stelt zijn nieuw topgolfhorloge voor: de Approach S62. 
Naast de klassieke info (tekening hole, afstanden tot vlaggen en 
hindernissen, statistieken …) van ruim 41.000 golfbanen heeft dit 
model ook een ‘virtuele caddie’, die bijvoorbeeld de windsnelheid 
analyseert: altijd handig om de juiste stok te kiezen. Het horloge 
integreert ook heel wat gezondheidsfuncties (hartritme, Pulse Ox-
sensor,…) en je kan er zelfs je mails mee ontvangen! Dankzij het 
kleurtouchscreen, dat ook bij volle zon leesbaar blijft, is dit elegante 
horloge een nuttig hulpmiddel voor spelers van alle niveaus.

WWW.GARMIN.COM

3.

UNITED FUND OF BELGIUM
versie golf

De editie 2020 van het United Fund for Belgium Golf Tournament 
gaat door op 15 juni op Golf Château de la Tournette. Naast een 18 
holes shotguncompetitie met teams van vier wordt dit liefdadigheids-
event ook ingekleurd met een galadiner en een veiling. De volledige 
opbrengst gaat naar de genoemde vereniging die op een concrete 
manier hulp biedt aan de kansarmen van onze maatschappij (kinder-
welzijn, armoedebestrijding, hulp aan personen met een beperking,…).

WWW.UFB.BE

4.

David Lloyd en
THE NATIONAL

Sterrebeek zal zich eind 2021 mogen verheugen in een David Lloyd-
club. Die zal de deuren openen op de prestigieuze Sterea-site (voor-
malige hippodroom). De club vervolledigt het high endgamma 
dat is opgebouwd met een 18 holes golfbaan (de prachtige The 
National), een residentieel domein (villa’s, huizen en appartemen-
ten) en een boetiekhotel met 90 kamers (momenteel in opbouw). 
David Lloyd, een bekend wellnesscenter, is nu al actief in Ukkel en 
Edegem. Voor het project in Sterrebeek worden zwembaden, ten-
nis- en padelbanen, fitness, sauna, hammam, Spa en een business 
lounge voorzien.

WWW.STEREA.BE & WWW.DAVIDLLOYD.BE

5.

PORSCHE
schakelt turbo in

Porsche introduceert een fonkelnieuwe generatie van de 911 Turbo 
S. Dit topmodel van het 911-gamma is goed voor 478 kW (650 
pk) en voor een ongeëvenaarde dynamiek en comfort. De nieuwe 
911 Turbo S heeft een nieuwe 3.8-liter boxermotor met twee VTG-
turboladers. Die levert 51 kW (70 pk) meer dan zijn voorganger. 
Mede dankzij de specifiek voor de Turbo ontwikkelde PDF-acht-
versnellingsbak met dubbele koppeling (Porsche Doppelkupplung) 
spurt de nieuwe 911 Turbo S in amper 2,7 seconden naar 100 km/u 
(0,2 seconden sneller). De topsnelheid is dan weer onveranderd: 
330 km/u. De Turbo S is beschikbaar als Coupé en als Cabriolet. 

WWW.PORSCHE.BE

6.

DS 9 CROSSBACK:
klasse

Na de DS 7 en de DS 3 plaatst het jonge Franse premiummerk nu 
de DS 9 in de schijnwerpers. Met deze grote en elegante berline 
bevestigt DS aan heel de wereld zijn knowhow, stijl, verfijning en 
technologie. De DS 9 werd geboren met de herlaadbare E-TENSE-
hybridemotor. Omdat hij geen CO2 uitstoot, is hij voorbestemd om 
te beantwoorden aan alle toekomstige globale en lokale voorschrif-
ten. Een echte uitnodiging om de Franse excellentie op het vlak van 
auto’s te herontdekken.

WWW.DSAUTOMOBILES.BE

8.

Het groot hart van
MICHEL EATON

Voormalig Belgisch golfkampioen Michel Eaton maakt zich klaar om 
van Brussel naar Phnom Penh (Cambodja) te fietsen! De opbrengst 
van de 12 maanden en 18.000 km lange tocht gaat naar ‘La Chaîne 
de l’Espoir’, een caritatieve vereniging die hulp biedt aan zwaarzieke 
kinderen. Michel Eaton zal heel wat landen doorkruisen (Rusland, 
Mongolië, China, Thailand) met een gemiddelde van 1500 km per 
maand. Het is de bedoeling om de kilometers van deze reis ten 
voordele van het goede doel te ‘verkopen’. Een mooi initiatief. De 
start is voorzien voor 29 maart aan het Jubelpark.

WWW.CHAINOFLIFE.BE

9.

BRISTON
bekent kleur

De gekleurde wijzerplaat en de onderling verwisselbare NATO-
armbanden dragen bij tot de tijdloze look van de Clubmaster Clas-
sic van Briston. Deze chronograaf met twee tellers en evenveel 
drukknoppen is fun, elegant én sportief. Hij laat zich dan ook even 
vlot dragen op het werk als tijdens een weekendje met vrienden. De 
‘carrée cambrée’ komt helemaal uit de roaring twenties. Hij geeft 
dit model een unieke en klassieke look binnen een segment van 
gestandardiseerde ronde horloges.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.
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Het domein Fuori Mondo ligt in de golvende valleien van het maritieme 
Toscane en wordt al een 12-tal jaar geleid door de Belgische wijnbouwer 
Olivier Paul-Morandini. Beginnersgeluk of niet: zijn topwijnen komen 
tot stand op de meest natuurlijke wijze ter wereld. Focus.

Door Sandrine Mossiat

Die vrijdagmiddag in de Toucan-Brasserie in 
Elsene. Jean-Michel Hamon, de eigenaar des 
huizes, loopt tussen de tafels door en groet 
onderweg passanten en vaste klanten. Met 

meer dan 30 jaar excellentie op de teller van dit Huis zijn 
er al dat veel. Een van hen spreekt hem aan. Hij wacht op 
een vriend en heeft zijn zinnen gezet op een mooi tussen-

ribstuk dat vier weken gerijpt heeft en een plekje kreeg op 
de lijst met suggesties van chef Cyril Jolivet. Hij wil daar 
graag een verrassend goede fles bij.
Zoals altijd wanneer hij praat over dingen en mensen die 
hij koestert, lichten de ogen van de baas op. Want ja: hij 
heeft een precies idee van de wijn die zijn nieuwsgierige en 
gretige gast zeker zal bevallen. De Bretoense restaurateur 

FUORI MONDO

;oscaanse DoverkunsE
kent de meeste van zijn leveranciers persoonlijk, want hij 
selecteert de producten die bij hem op tafel komen met 
de grootst mogelijke zorg. Door een Libero te suggereren, 
een rode wijn uit het domein Fuori Mondo, neemt hij zijn 
toehoorder mee naar een regio die hem nauw aan het hart 
ligt: de Marenne, dat ongerepte stukje Toscane bij de zee.
Dit wijndomein in de heuvels en vlakbij de kust geniet niet 
enkel van een verfrissende zeebries, maar ook van een 
gediversificeerde flora en fauna met aparte geuren. Vanaf 
bepaalde percelen van het domein kan men er zijn blik laten 
dwalen over het schiereiland Punta Ala, de eilanden Giglio 
en Elba, en bij helder weer soms de toppen van Corsica. 
‘Wat de wijn betreft: de terroir heeft een eigen identiteit, 
maar de mensenhand is er even belangrijk’, verduidelijkt 
Jean-Michel Hamon. Daarmee kadert hij meteen ook het 
aandeel van domeineigenaar Olivier-Paul Morandini.

Geëngageerde Belg
Niets liet veronderstellen dat deze Belgische ‘laatbloeier-wijn-
boer’ zijn centen zou investeren in een wijndomein en daar 
sublieme Toscaanse wijnen zou produceren. Maar omdat het 
leven soms vreemde kronkels heeft, belandde de stichter van 
de vereniging die het Europese noodnummer uitwerkte op 
een mooie dag in 2003 in dit droomlandschap waar hij enkele 
lokale wijnen degusteerde. De verliefdheid was van die orde 
dat de jonge voorzitter van 112 er zo snel mogelijk terug wilde 
keren voor de sfeer en de wijn. Hij liet zich enkele seizoenen 
lang door de vorige – intussen overleden – eigenaars initiëren 
in het beheer van het wijndomein dat hij in 2010 overnam. 
Daarmee ging een levensdroom in vervulling en kon hij zich 
eindelijk vestigen op zijn 4 ha groot domein.
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Denken aan morgen
Omdat hij geen zoon of kleinzoon is van een wijnbouwer 
kiest de nieuwkomer voor een didactische aanpak. Zo vini-
ficeert hij een voor een de twaalf druivensoorten van zijn 
percelen in verschillende vaten; op die manier kan hij ze 
individueel proeven voor het assembleren. Op het menu: 
Sangiovese (typisch voor Toscane), Merlot, Cabernet Sau-
vignon en Cabernet Franc (de verplichte klassiekers), en 
verder ook Alicante, Ciliegiolo, Colorino en andere lokale 
druivensoorten met een karaktersterke toets. Het resul-
taat is dermate overtuigend dat hij beslist om enkel de 
monocépage-vaten te vinificeren. Omdat de toekomst van 
de aarde hem dierbaar is, maakt hij het domein helemaal 
bio en legt hij de lat nog hoger door de principes van de bio-
dynamica toe te passen. Dat betekent dus geen chemische 
componenten bij de vinificatie. ‘Ondanks de rijkdom van 
de wijnen doe ik er altijd alles aan om op een frisse noot te 
eindigen. Het werk van de bodem, de correcte maturiteiten 
en een beperkte extractie resulteren in een rijping die het 
fruit in de wijn naar voor laten komen’, vat hij samen. En 
het resultaat is geweldig! Ook Catherine Mathieu, de bazin 
van het vroegere sterrenrestaurant Cuisinémoi dat vervan-
gen werd door Pépite, de dynamische eetkelder in Namen, 
bezweek voor deze wijnen. De analyse van deze sommelier-
emeritus: ‘In tegenstelling tot heel wat Toscaanse topwijnen 
met een doorgaans zware structuur excelleren deze van 
Fuori Mondo door hun lichtheid en hun toegankelijkheid, 
hun zachtheid en hun elegantie.’
Momenteel wacht Jean-Michel Hamon met ongeduld op zijn 
kisten Coquelicoter waarvan hij quasi de exclusiviteit heeft 
voor België; een cuvée die zich aankondigt als fruitig en 
zomers. Te drinken met mate, maar wel met passie!

www.fuorimondo.com
www.toucanbrasserie.com

www.pepite-resto.be
© Foto's: Thibault Belvaux & Arnaud Bachelard

wwww.facebook.com/membersonly.magazine

wwww.members-only.be
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VOLOP LENTE
bij Marché des Chefs

Met de lente in het land smeken nieuwe producten om aandacht. Van 
rood fruit tot melklam en Ikejime-vis: het epicurisch bord heeft alles om 
te verleiden.

Door Michel Thibaut

Iedereen in Brussel die van lekkers houdt, weet intus-
sen de weg naar dit adres. De stalletjes, die uitpuilen 
van de mooie producten, zijn een echte hymne aan 
de gastronomie. Er zijn natuurlijk de grote klassiekers 

van het huis, zoals de kaviaar Mailian, die doet terugden-
ken aan de Beluga van weleer, de gerookte zalm met de 
stempel van Le Borvo die in de grootste restaurants op 
tafel komt, de ganzenlever volgens een recept van Abel 
Bernard, die vaak geroemd wordt als een van de beste ter 
wereld. Toch blijft Marché des Chefs in de eerste plaats een 
concept dat gebaseerd is op kwaliteit: niets dan kwaliteit.
Dit voorjaar trekt dit beroemde huis zijn mooiste lentetenue 
aan, met een zuiderse zon die zowel de harten als de smaak-
zin verwarmt. Het uur verandert en zo ook onze mood. En 
van de slag ondergaat het hele bord een metamorfose. Hier-
bij staan groenten en fruit natuurlijk duidelijk in de eregale-

rij. Door samen te werken met kleine ambachtelijke kwe-
kers, die van de natuur en lekkere producten houden, heeft 
Marché des Chefs – waar menselijke waarden essentieel zijn 
– nauwe banden gesmeed met zijn producenten en klanten. 
En vormt zo, ergens, een loopbrug naar smaakvol geluk.

Groenten en fruit
Eerste halte is de afdeling groenten en fruit. Omdat zij 
gekweekt zijn door specialisten waarbij de mens en de natuur 
centraal staan, hebben zij hun gelijke niet op het gebied van 
geur en smaak. Zij zijn het resultaat van duurzame landbouw 
in de edelste term van het woord. De traceerbaarheid is 100%.
Hoe kan men bijvoorbeeld waarstaan aan de beroemde gari-
guette? Deze aardbei komt uit de volle grond van het zuid-
westen en is met zijn vermiljoenrode jurk een puur genot 
voor de smaak. In ditzelfde smaakpalet levert de lente ook 

bloedappelsienen aan uit Italië en Frankrijk, artisjokken uit 
Bretagne, courgetten uit het zuidwesten, fijne groene boon-
tjes uit Loir-et-Cher, appels en peren uit de omgeving van 
Nantes. En overheerlijke bigarreaukersen, die bulken van 
de zon en ontzettend goed zijn voor onze gezondheid. En 
binnenkort volgen natuurlijk ook de frambozen…
Samengevat: de groenten en het fruit nodigen uit tot lek-
ker en gezond tafelen, en dit zowel puur natuur, maar ook 
als slaatje, gerecht en dessert. En hun ultragecontroleerde 
afkomst waarborgt natuurlijk hun smaak!

Onmisbare asperges
Aah, asperges! Deze emblematische delicatesse van de 
lente heeft natuurlijk ook zijn plekje in de mand met lekkers. 
Wit of groen: over smaken en kleuren kan niet geredetwist 
worden, zolang het product de perfectie haalt. En dat is zo 

bij Marché des Chefs. De asperges op zand uit de Landes 
zijn een puur genot. Het prachtige wit is de voorbode van de 
smaak en de frisheid. De strakke en rechte scheut mondt 
uit een bloem met strakke schubben. Puur genot voor het 
oog en daarna voor de smaak. Zijn karakter is uniek en voert 
terug naar zijn terroir in de Landes: een subtiele mix van een 
zanderige en een waterdoorlatende bodem in een zacht en 
levendig zeeklimaat.
Ook de groene asperge van Lauris, een charmant dorpje in de 
Luberon, heeft alles mee. Hij symboliseert de Provençaalse 
zachtheid van het leven. In tegenstelling tot de witte wordt hij 
geplukt zodra hij zijn kop uit de aarde opsteekt. Puur genot.
De asperge leent zich tot heel wat toepassingen. Voor-
gerecht of hoofdschotel. Koud of warm. In een slaatje of 
als bijgerecht. Op z’n Vlaams of met een mousselinesaus.  
Telkens ademt hij zijn magisch parfum uit.
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Melklam Pascal
De paasperiode is natuurlijk ook symbool 
voor het melklam: een klassieker bij heel 
wat familiediners. Bij Marché des Chefs 
behoort hij onveranderlijk tot de blikvan-
gers. De aanlevering gebeurt via erkende 
kwekers in het Baskenland: de coöperatie-
ve Axuria. Die verdedigt een familiaal land-
bouwmodel die gelinkt is aan de terroir. In 
het bord herinnert de geweldige smaak 
aan het vlees dat onze grootouders graag 
op tafel zetten. Lamsbout, schouder of 
ribstuk: de kwaliteit is alomtegenwoordig.

Methode Ikejime
Ook de vis en de schaaldieren worden niet vergeten. De 
kreeften, langoesten en langoestines komen rechtstreeks 
uit Guilvinec en de tong, tarbot en dorades geuren nog 
helemaal naar het zeewater van Ile-d’Yeu wanneer ze Brus-
sel bereiken.
Marché des Chefs heeft ook een minder bekende must in 
de aanbieding: de Ikejime-vis. Deze methode voert terug 
naar de ancestrale Japanse tradities en bestaat er in om 
de vis te doden zodra hij uit het water wordt gehaald. Dit 
gebeurt door zijn zenuwstelsel lam te leggen. Omdat dit 
volgens de regels van de kunst en met het nodige respect 
gebeurt, is het resultaat optimaal voor wat betreft smaak, 
textuur en bewaring. Subliem genot. Het is dan ook geen 
toeval dat deze methode veel bijval kent bij de grote chefs.
‘We kunnen niet langer controleren wat we inademen, maar 
we kunnen wel altijd controleren wat we eten’, zei Jean 
Mailian, de pijler van dit epicurisch topadres dat uniek is in 
zijn soort en zich richt tot de echte kenners en liefhebbers 
van al wat lekker is.

MARCHÉ DES CHEFS
Lensstraat 38, 1050 Elsene

Tel.: 02 647 40 50 - Fax : 02 647 42 62
E-mail : marchedeschefs@skynet.be

Open: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.
Gratis levering aan huis.
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TUDOR
Modern perfectionisme
Lady Gaga en David Beckham 
zijn  niet  a l leen de t rot se 
vertegenwoordigers van het 
Zwitserse horlogemerk Tudor, ze 
zijn ook de perfecte belichaming 
van hun claim ‘Born To Dare’. 

Door Raoul Buyle

Tudor positioneert zich al jaren niet meer als 
het ‘kleine broertje’ van Rolex, hoewel de band 
tussen de twee merken wel teruggaat tot de 
jaren 50. Het was namelijk Hans Wilsdorf, de 

iconische oprichter van Rolex, die aan de basis lag van 
Tudor. Volgens hem waren het ‘horloges die onze conces-
siehouders voor een lagere prijs kunnen verkopen dan 
onze Rolex-horloges, maar die hetzelfde bekende vertrou-
wen waard zijn (sinds het prille begin in 1946 waren ze al 
uitgerust met een indrukwekkende technische troef: de 
luchtdichte stalen Oyster-horlogekast, red.)’. Vandaag is 
‘het merk met de roos’ een bekend en erkend Zwitsers 
horlogemerk dat steeds meer liefhebbers overtuigt met 
zijn ‘retro-moderne-sporty-chique’ stijl. Het technische 

aspect staat in niets de look in de weg, en vice versa. Tot 
1990 werden de Tudor-horloges dan ook samengesteld 
door dezelfde experts als die van Rolex. De kalibers 
waren automatische ETA-hoofdbestanddelen die door 
Rolex werden aangepast en afgesteld. Vanaf de jaren 
2000 kiest Tudor resoluut voor zelfstandigheid. Het rust 
bepaalde modellen uit met eigen kalibers ‘Manufacture’. 
Sinds die vernieuwde positionering 10 jaar geleden zet 
Tudor steeds meer in op een complementair imago en 
richt het merk zich op liefhebbers van hippe, goed aan-
gedreven horloges. Die strategie werpt zijn vruchten af. 
Van de wachtlijst voor een Black Bay Bronze, een Black 
Bay Fifty-Eight of een Black Bay P01 (geïnspireerd op 
een legendarisch prototype uit de tweede helft van de 
jaren 60 voor de Amerikaanse marine) kunnen heel wat 
topmerken enkel dromen!

Iconische Black Bay
De subtiele combinatie van codes met 
een historische toets en uit de heden-
daagse horlogerie maakt van de Black 

Bay-lijn het tegenovergestelde van 
een identieke heruitgave van een 

klassieker. Het is een samen-
vatting van het allerbeste uit 

60 jaar Tudor-duikhorloges, 
maar dan in een uiterst 
modern kleedje. De 
vibe mag dan wel 
neo-vintage zijn, de 
productietechnieken, 

betrouwbaarheid, stevig-
heid en de kwaliteit van 

de afwerking beantwoorden 
stuk voor stuk aan de aller-

hoogste vereisten van 2020. 
Zijn grote lijnen, het idee ach-Lady Gaga meets David Beckham! Zij 

draagt een Tudor Black Day 36 S&G met 
champagnekleurige wijzerplaat, hij heeft 

een Black Bay Chrono S&G aan de pols

Tudor Black Bay 
Chrono S&G

Tudor Black Bay 36 S&G 
champagne wijzerplaat
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ter de wijzerplaat en het bolle glas 
ontleent de Black Bay aan het eerste 
Tudor-duikhorloge, de Submariner uit 
1954. De draaiende bezel doet denken 
aan de modellen uit de jaren 70. De hoekige 
wijzers (met als bijnaam ‘snowflakes’) zijn een 
typisch kenmerk dat Tudor gebruikte van 1969 
tot eind jaren 80. 
Vandaag ligt de uitdaging erin de vrouwelijke pols 
te heroveren. En daar heeft het merk zeker de geloof-
waardigheid voor. Tudor heeft namelijk al dameshorloges 

sinds de jaren 30. De 
ambassadrice van het 
merk, Lady Gaga, is 

de ideale belichaming van 
‘Born To Dare’ (geboren om te 

durven), de ambitie van Tudor sinds 
het prille begin. Ze draagt de nieuwe Black 

Bay S&G, die voorzien is van een 36 mm-horlo-
gekast: een diameter die perfect geschikt is voor een 

vrouwelijke pols.  Dit automatische horloge is een her-
interpretatie van de Princess Date Submariner uit 1976, 

Tudor Oyster Prince 
Submariner uit 1954

Black Bay Bronze, het 
iconische model van Tudor

het eerste duikhorloge exclusief voor dames, met iets 
kleinere proporties.
De andere prestigieuze ambassadeur van Tudor is nie-
mand minder dan David Beckham. Zijn keuze viel op de 
Black Bay Bronze, een duikhorloge van 43 mm geïnspi-
reerd op de geschiedenis van het merk en voorzien van 
een Manufacture MT5601-kaliber. Hij draagt ook de Black 
Bay Chrono, een chronograaf met COSC-certificaat (Con-
trôle Officiel Suisse des Chronomètres) en balanswiel, die 
de brug slaat tussen de duik- en de autosportwereld van 
Tudor. Onlangs ontmoetten de twee iconen elkaar voor 

het eerst in Los Angeles, in één van de mooiste villa’s 
die ‘The Hills’ rijk is, op initiatief van Tudor. Het werd een 
bijzonder moment waarbij ze allebei deelnamen aan een 
authentieke en intieme vraag-en-antwoordsessie. Wat 
wordt hun volgende project? Niemand die het weet, maar 
ze kunnen rekenen op hun doorgewinterde motivatie: 
‘Elke keer dat iemand me zegt om iets niet te doen, doe ik 
het!’, lacht David Beckham. Waarop Lady Gaga antwoordt: 
‘Natuurlijk doe ik het!’. En laat het net dat soort durf 
zijn waar dit Zwitserse horlogemerk voor hedendaagse  
stadsavonturiers gek van is!

Advertentie 
uit de
jaren 50
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GENTSE FLORALIËN
Explosie van kleur

Om de vier jaar – en dit al meer dan 200 jaar lang zodra de lente in het 
land is – laten de straten van Gent zich veroveren door bossen bloemen 
en majestueuze planten. Deze groene explosie borduurt daarmee voort 
op een eeuwenoude traditie en is absoluut een bezoek waard.
 

Door Raoul Buyle

Dit jaar valt de 36e editie van de Gentse Floraliën 
samen met het Van Eyckjaar. De tentoonstel-
ling ‘Van Eyck: een Optische Revolutie’ in het 
Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) 

is inderdaad een van de grootste cultuurevenementen 
van het jaar. Een echte buitenkans om – uitzonderlijk – 
de acht gerestaureerde buitenpanelen te bewonderen 
van ‘De aanbidding van het Lam Gods’ buiten de Sint-
Baafskathedraal, alsook heel wat andere werken van de 
grote Vlaamse Primitief. Deze worden uitgeleend door 
prestigieuze instellingen, zoals het Vaticaan Museum, het 
Madrileense Prado, het Museum Thyssen-Bornemisza 
en het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. ‘Het Lam 
Gods’, waarvan het centraal paneel een paradijselijke 
middeleeuwse tuin voorstelt en rijk is aan symbolen, 
alsook de afdruk van de tuin van bisschop Triest, zijn 
inspiratiebronnen voor deze Floraliën 2020. Zij vormen 
het vertrekpunt voor een ‘groene’ wandeling volgens het 
thema: ‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’. Het is een leuke 
en tegelijk didactische manier om een beeld te schetsen 
van de migratie van bloemen en planten ten tijde van 
Van Eyck. De (Belgische) bioloog Paul Van Den Bremt 
en apothekeres/botanist Hilde Van Crombrugge herken-
nen maar liefst 75 verschillende bloemen en planten op 
het schilderij. De kleuren van het werk komen tijdens de 
Floraliën tot bloei in feeërieke spektakels. In het hart van 
Gent. Na verschillende edities in de hallen van Flanders 
Expo keren de Floraliën terug naar het centrum van de 
provinciestad. Van 1 tot 10 mei 2020 zullen de mooiste 
bloemencreaties het stadscentrum inpalmen onder de 
vorm van een dynamisch en interactief stadsfestival en 
er de dialoog aangaan met een aantal van de bekendste 
Gentse gebouwen. De ‘Kunstwijk’ tussen het Bijloke, 
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de Leopoldkazerne, het Sint-Pietersplein, de velodroom 
(Kuipke) en het Citadelpark staan helemaal in het teken 
van de bloemenkunst, samen met de to-do’s, de 100% 
natuurexpo’s, de workshops en de conceptrooms.

Al meer dan 200 jaar
Reeds in de 17e eeuw stonden de Gentse bourgeoisie en 
de rijke handelaars bekend als bloemenliefhebbers, want 
zij waren synoniem van voorspoed en hoffelijkheid. Ze 
deden dan ook hun best om de meest exotische plan-
ten te bemachtigen. Daarbij ging hun voorkeur uit naar 
ranonkels, tulpen, rozen en Nieuw-Guinea-impatiens. 
Daarmee gaven ze het startschot voor wat zou uitgroeien 
tot de Gentse Floraliën. In 1808, hetzij enkele jaren voor 
de geboorte van het koninkrijk België, werd in Gent de 

Dit jaar valt de 36e editie van 
de Gentse Floraliën samen 

met het Van Eyckjaar.

felt (1825-1886): een van zijn belangrijkste promotoren. 
De naam ‘Floraliën’ duikt pas in 1873 op. Vanaf 1866 werd 
het Casino, dat te klein was geworden, verbouwd. In het 
vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling van 1913 werd 
een gebouw opgericht in het Citadelpark. Het omvatte 
een gigantische verwarmde serre die bestemd was voor 
orchideeën en palmbomen. Deze serre werd later ver-
bouwd tot een wintervelodroom die we sindsdien kennen 
als het ‘Kuipke’.
Vier jaar geleden waren de Floraliën eregast op Brafa 
(Brussels Art Fair), dat op de expo verscheidene monu-
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Creatie van bloemkunstenaar 
Geert Pattyn; 2016

In de oude 
Leopoldkazerne; 

2016

Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plant-
kunde boven de doopvont gehouden. Dat gebeurde 
onder de auspiciën van de Nederlandse koning Wil-
lem I. De stad besloot vervolgens om een grote 
bloemenexpo te organiseren (zoals ze die hadden 
in Engeland) die de rijkdom van de Vlaamse tuin-
bouw in de schijnwerpers moest plaatsen. De 
Gentse Floraliën zijn geboren. Zij zullen om de 
vijf jaar gehouden worden – tegenwoordig om 
de vier jaar, red. – en zij zullen uitgroeien tot 
een nationale kweekvijver van bloemenkunst, 
lang vooraleer tuinen populair werden. Bloe-
menkwekers en tuinders uit alle hoeken en 
werelddelen, creatieve bloemendesigners en 
landschapsarchitecten kwamen er hun kun-
nen tonen en promoveerden de bloemen tot 
de rang van de ultieme emotie. De eerste 
grote vijfjarige expo ging door in 1839 in 
het Casino van Gent. Dat gebeurde onder 
impuls van tuinbouwer Ambroise Verschaf-

mentale bloemcreaties verwelkomde. Die waren het werk 
van de bekende Antwerpse bloemkunstenaar Mark Colle 
(Baltimore), die geregeld samenwerkt met de couturier 
Dries Van Noten, Jil Sander en het Huis Dior. Voor Dirk De 
Cock, directeur van de Gentse Floraliën, de gelegenheid 
om te preciseren ‘dat voor het eerst sinds de oprichting 
een bijzondere aandacht werd besteed aan het integreren 
van bloemcomposities in de installaties van Hedendaagse 
kunst. De Floraliën moderniseren en zijn fier dat ze als ere-
genodigde werden voorgesteld op Brafa, een eclectisch 
evenement waar de Kunst uitnodigt om te presteren.’

Infos : www.floralien2020.beGentse Floraliën; 
archief 1903
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Zowel fashionista’s als 
modegroentjes zien de 
jeans als een musthave. 
Met de ‘denim’ als het 
wat jonger en luxueuzer 
mag. Verwassen, gescheurd 
of customized, een kostbaar 
juweeltje of croco handtas kan er 
gerust bij. Ook designers zetten 
maar al te graag hun naam op 
het favoriete materiaal van de 
Amerikaanse cowboys. 

Door Raoul Buyle

Ik heb maar van één ding spijt: dat ik niet de uitvinder 
was van de jeans.’ Dat zijn niet mijn woorden, wel 
die van Yves Saint Laurent, de eerste designer die 
het materiaal tijdens zijn defilé liet zien in 1970. Een 

materiaal dat zou zorgen voor een revolutie binnen de 
mode, aan de basis stond van een prestigieus merk en 
gepaard ging met de vrouwenemancipatie. De jeans was 
hét kledingstuk van de 20ste eeuw die – nog steeds volgens 
de Parijse couturier – komaf maakte met sociale klassen 
en aan de wieg stond van het uniseks fenomeen. Toch lij-
ken adolescenten van het derde millennium steeds minder 
vaak jeans te dragen. Verkoopt western dan niet meer? 
Dat lijkt moeilijk te geloven, want de jeans domineert het 
straatbeeld. Mannen en vrouwen, jong en oud, smal of 
breed, bourgeois of arbeider, van 80-plus tot neo-dandy. 
Van ver ogen ze allemaal eender; van dichtbij blijkt geen 
enkel model 100% identiek. Fascinerend genoeg geeft elke 
generatie zijn eigen twist aan het stevige stofje. In het 
begin was jeans een duurzame, resistente, ruwe stof uit het 
noorden van Italië, die geweven werd in Nîmes (vanwaar de 
naam ‘denim’) en daarna naar Californië werd uitgevoerd 

door een zekere Levi Strauss (1829-1902), een 
Beierse jood die in 1847 naar de VS emigreerde. Hij 
streek neer in San Francisco als stoffenhandelaar. 
Daar kreeg hij de geniale ingeving om de ‘toile de 
Nîmes’ te gebruiken voor onverslijtbare broeken. De 
meer kwetsbare zones (zakken, sluiting) versterkte 
hij met rivetten. Hoewel de eerste jeans beige-
achtig waren, werden ze al snel indigoblauw getint, 
zodat ze minder snel vuil werden als werkkledij. A 
star is born! Een echte ‘star’ is trouwens de ico-
nische Levi’s 501, de naam die het Amerikaanse 
bedrijf gaf aan zijn emblematische model. De 
na-oorlogse versie van de 501 is het toonbeeld 
van de jeans met 5 zakken, sluiting met metalen 
knopen (nooit met een rits!) en oranje stiksels, Marilyn Monroe

in jeans; jaren 50

Jeans Levi 
Strauss; 

archief

DENIM
blues

een kleur die tegelijk past bij het koper 
van de rivetten, het kleine rode eti-
ketje achteraan en het lederen etiket 
in de taille. Het rechte model (dat 
alle records verbrak tijdens de tweede 
helft van de 20ste eeuw) werd vereeu-
wigd door Andy Warhol himself die het 
model droeg met een ruitjeshemd en 
een donkerblauwe blazer – meteen dé 
nieuwe dress code van de moderne 
westerse bourgeoisie. Op een veilig 
in Houston werd ooit 150.000 dollar 
neergeteld voor een ‘destroy’ jeans uit 
1879, oftewel de oudste (draagbare?) 
jeans ter wereld. In dezelfde categorie 
betaalde een liefhebber 27.000 dollar 
voor een Levi’s die gecustomized werd 

door Damien Hirst, een van de duurste 
moderne kunstenaars ter wereld. Ondraagbaar, 
maar absolutely fabulous!

De trend voor 2020
Jongeren en jeans, het einde van de grote liefde? 
Toch niet. De jeans blijkt een ‘klassieker’ in onze 
garderobe. Het is niet omdat hij de geschiede-
nis in is gegaan dat hij weg is uit ons dagelijks 
leven! Net als de maatschappij en de tijds-
geest is de jeans wel geëvolueerd. Vandaag 
heeft de stof concurrentie van andere mak-
kelijk draagbare alternatieven waar -20ers 
ook wel eens voor durven te kiezen. Hoewel 
de traditionele Levi’s, Wrangler of Lee het 

Levi’s 501 Original

Mini-tuinbroek Tommy Hilfiger; 2020

‘
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bij momenten moeilijker had (met voor Levi’s in 2000 een 
daling van 8% op de Europese markt, red.), blijven de grote 
Amerikaanse spelers over het algemeen sterk genoeg, zelfs 
als ze soms hun toevlucht moeten nemen tot de ‘boot cut’, 
de ‘loose taper’, de ‘curve ID’ en andere ‘skinny’s’. Hun riva-
len? Nieuwe trendy niche merken, zoals Jacob Cohen, Die-
sel, APC, Pepe, G-Star, J Brand, Cheap Monday, Eleven Paris, 
Nudie Jeans, Acquaverde of Seven. Maar ook ready-to-wear 
designers bieden (bijna) allemaal een eigen ‘jeanslijn’, van 
Marc Jacob, Helmut Lang en Calvin Klein tot Versace, Arma-
ni, Balmain, Tommy Hilfiger, enz. Zelfs Chanel gebruikt nu 
jeans in de collecties. En dan zijn er natuurlijk ook alle 
goedkopere jeans die verkocht worden in de ketens.
Verwassen, uitgerafeld, voorzichtig gescheurd aan de 
knieën, customized, bezet met strass, geborduurd of 
opgelapt: deze zomer maakt jeans weer een stevige 
comeback. Hoe draag je hem? Ga voor een hoge taille 
en een casual fit met een recht model. In combinatie 
met een paar mocassins, een wit hemd en een blazer 
krijg je een preppy touch. Net als Andy Warhol! Nu 
de jaren 70 terug zijn, is ook het ‘flared’ model weer 
van de partij: aansluitend tot aan de knieën, wijd uit-
lopend (zoals een olifantenpoot) daaronder. Net als de 
‘slim’ verlengt hij het (vrouwelijke) silhouet en verfijnt 
hij de taille. Ook de flatterende, comfortabele ‘mom’ is 
onmisbaar geworden. Het iconisch model van de jaren 
70, dat een comeback maakte in de jaren 90, verleidt 
ons met zijn hoge taille en rechte snit. En hoewel jeans 
één van de meest ‘vervuilende’ kledingstukken is, bie-
den heel wat merken milieuvriendelijke alternatieven 
aan: jeans op basis van biokatoen of gerecycleerde 
materialen, die minder water vergen, vrij zijn van 
chemische bestanddelen of een lasergestuurde ver-
wassing hebben… Het goede nieuws? Hun cool-
factor blijft onveranderd. Pepe jeans; 

2020

Versace 
Jeans 

Couture-
collectie; 

2020

De jeans van
de 20e eeuw 

Chanel 
ready-to-

wearcollectie; 
2019

Ecoverantwoordelijke 
‘flared’ jeans van 
Stella McCartney; 
2020

Arket Collection 
Denim Kids;
zomer 2020
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THANKS TO OUR
PARTNERS

De panoramische 
muurbekledingen van

PASCALE CHRISTOFFEL
Pascale Christoffel is een 100% ambachtelijke kunstenares.
Zij verkent alle domeinen binnen haar creativiteit door haar 

schilderwerken aan te passen aan de modernste technieken en aan
de esthetiek van de schone kunsten.

Door Pierre-Henri De Vigne

Pascale Christoffel groeide op in een juweliersfa-
milie. Zij volgde een opleiding juweelontwerp in 
Parijs en Brussel om daarna aan de slag te gaan 
als goudsmid. Maar hoe-

wel het internationale succes op 
de afspraak was, wilde zij zichzelf 
verder ontplooien en drong een 
sensuelere relatie met de mate-
rie zich op. Dat leidde in 1989 
tot de start van een artistiek 
parcours met werken op basis 
van collagetechnieken, pigmen-
ten en werken op hout, waarvoor 
zij zich liet inspireren door de 
18e- en 19e-eeuwse Italiaanse en 
Franse scholen. Toen ze in 2015 
de drang ervoer naar nog een 
diepere gevoeligheid vond ze in 
de speelsheid en de vrijheid van 
olieverf een nieuwe dimensie om 
haar emoties uit te drukken bin-
nen haar idealisme.
Ook vandaag blijft Pascale  
Christoffel gretig en vernieu-
wend, en dat uit zich in een 
nieuwe toepassing van haar 
talent: een collectie panorami-
sche muurbekledingen met de 
naam ‘Districts’. Dit klinkt als 
een natuurlijke afgeleide van haar 
artistieke werk en opent de deur naar de levenskunst. Een 
klein, zorgvuldig uitgekozen detail wordt uit een van haar 
kunstwerken gelicht en vervolgens uitvergroot tot een muur-
bekleding op maat. Het is een ideale binnenhuisdecoratie 
voor dagelijks gebruik en een deur die uitnodigt tot wegdro-

men. Als een ruw schilderij dat beweging en ruimte symboli-
seert zodra het aan de muur wordt bevestigd. Dit uitvergroot 
fragment wordt zo op zijn beurt een volledig kunstwerk: 

een perfecte synergie tussen kunst, 
ambacht en technologie.
Het panoramisch behang ‘Dis-
tricts’ wordt gedrukt met pig-
mentinkten op vliesbehang 
met verschillende afmetingen, 
al naargelang de te bedekken 
oppervlakte. Elke muurbekleding 
is gelimiteerd tot een bepaald 
aantal exemplaren (met echt-
heidscertificaat), gemaakt op 
maat en digitaal geprevisuali-
seerd voor het drukken. Dankzij 
deze spectaculaire collectie krij-
gen muuroppervlakken een ele-
gantie en uitstraling die uitnodigt 
om te gaan reizen.
Omdat Pascale Christoffel de 
ambachtelijke kennis en kunst-
zinnige creativiteit die ze binnen 
haar atypisch en eclectisch par-
cours heeft opgedaan ook met 
anderen wil delen, opende ze in 
2017 ook een atelier voor moder-
ne schilderkunst. Daar laat ze 
zich helemaal in gaan en onder-

wijst ze met plezier het gevoel om 
te scheppen. Op die manier vindt elkeen er zijn eigen stijl en 
ontwikkelt hij of zij er zich op een eigen tempo.

www.pascalechristoffel.be
www.districts-wallpaper.com
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8,9 L/100 KM. 233 G/KM CO2. (NEDC)
10,7 L/100 KM. 281 G/KM CO2. (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. 
Optionele velgen en/of banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. 
Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

De nieuwe Ford Ranger Raptor, 
de nr 1 pick-up in Europa.
U gaat niets of niemand uit de weg. De nieuwe Ford Ranger Raptor ook 
niet. Met zijn BiTurbo EcoBlue dieselmotor en zijn Fox Pro-ophanging 
baant u in alle rust uw eigen weg. Voor een unieke off-road ervaring, 
met een waadvermogen van 85 cm. Of u gebruikt het indrukwekkende 
trekvermogen van de nieuwe Ford Ranger Raptor om de grootste 
ladingen te vervoeren. En dankzij zijn luxueuze cabine voor 5 personen 
verovert u elk terrein in stijl. Voor meer info surf naar ford.be

Verover elk terrein.
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