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Na heel wat onzekere maanden mogen we eindelijk uit de lock-
down en dat in alle betekenissen van het woord. Akkoord: de 
zomer van 2020 wordt anders, maar dat wil niet zeggen dat 
we niet meer van het leven kunnen genieten. Als we de nodige 

voorzichtigheid en social distancing in acht nemen, blijft het mogelijk om te 
reizen, lekker te tafelen en de birdiejacht in te zetten op mooie golfbanen.
Deze gezondheidscrisis zal voorzeker sporen nalaten en dat op alle niveaus: 
privé, beroepsmatig, economisch en sociaal. Niets wordt nog zoals dat was. 
Maar de optimisten onder ons zien dit ook als een uitdaging om aan een 
nieuwe wereld te timmeren. Een betere wereld, vooral dan voor ons klimaat 
en onze human relations. Hoewel zij angst inboezemde, zekerheden wegnam 
en heel wat mensen frustreerde, schoof de pandemie ook enkele sterke 
waarden naar voor: gezin, vriendschap, respect, solidariteit, vrijheid en, voor 
alles, gezondheid. Jezelf opnieuw uitvinden, beter genieten van het hier en 
nu, schoonheid waarderen in al zijn aspecten: ziedaar enkele van de nieuwe 
uitdagingen voor de ‘post-Covid-19 homo sapiens’.
Als een magazine dat zweert bij tradities en genot – en dat al bijna 20 jaar – 
onderschrijft Members Only deze nieuwe filosofie. Meer dan ooit zullen we op 
onze pagina’s en op onze website (members-only.be) dus meesurfen op deze 
epicurische golven, klein en groot. Liefhebben, van elk moment genieten, 
mooie verhalen vertellen, ontdekken, de sfeer opsnuiven, luisteren, delen. 
En vooral: leven. 
Ook deze zomer dus, ook al wordt die niet zoals vroeger. Maar dat neemt 
niet weg dat we hem op duizend verschillende manieren kunnen beleven. 
Elke dag is een uitnodiging om jezelf en anderen te verwennen, en dat hoeft 
niet per se met veel bombarie te gebeuren, want vaak maken kleinigheden 
het verschil.
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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
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All-in-one.
De nieuwe Audi A6 Avant TFSI e quattro,
nu al een legende.

Het beste van twee werelden in de Audi A6 Avant TFSI e quattro, 
dankzij een krachtige plug-in hybridetechnologie en de standaard 
quattro vierwielaandrijving. Of hoe een ruime familiewagen met 
een sportief design de beste prestaties in u naar boven haalt. 
Bovendien is hij 99% fiscaal aftrekbaar om het helemaal af te maken.

* Het product ‘5 jaar garantie met een maximaal aantal kilometer van 100.000 km’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Aanbieding geldig op stockmodellen en nieuwe 
confi guraties van 12/05/2020 tot en met 31/08/2020. Uiterste inschrijvingsdatum voor de registratie van voertuigen tot en met 31/12/2020. Meer informatie over de voorwaarden 
van deze garantie vindt u op www.audi.be. 
Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, 
rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

1,9 - 2,1 L/100 KM ! 44 - 48  G CO2/KM ! 17,6 - 18,1 kWh/100 KM (WLTP) 
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 ROYAL ANTWERP
GOLF CLUB

Pionier is ‘jeune premier’!
De Royal Antwerp Golf Club, stamvader van de Belgische swing en 
stamnummer 1, werd in 1888 opgericht in Wilrijk en heeft nog altijd de 
allures van een jeune premier. We blikken terug op deze referentieclub 
die nu gevestigd is in Kapellenbos.

Door Miguel Tasso

We schrijven het gezegende jaar 1888. 
Op een zanderige vlakte in Wilrijk, die 
eigendom is van het Ministerie van 
Landsverdediging en door militairen wordt 

ingepalmd, ziet de Antwerp Golf Club het levenslicht. Het 
stamnummer 1 wordt virtueel toegekend, want we staan 
aan het begin van de Belgische golfgeschiedenis.
132 jaar geleden was golf al lang populair op de linksbanen 
van de Britse eilanden, maar het Europese vasteland ont-
dekte de sport pas veel later. Enkel op de Golf van Pau, die 
in 1856 werd geboren, werd toen al golf gespeeld. In ons 
land geldt Antwerp dus als pionier, ook al wordt gefluisterd 
dat Engelse toeristen toen al een balletje sloegen in de 
tuinen van Château Hôtel d’Ardenne in Houyet.

Elementair, mijn beste Watson!
Zoals men kan veronderstellen kadert de geboorte van de 
Antwerpse club in een Britse sfeer. Zo worden de statuten 

van de Antwerp Golf Club op 16 maart 1888 op papier gezet 
op initiatief van W.J.R. Watson, een onderdaan van het land 
van Her Majesty. Engels is trouwens de voertaal op de 1e 
tee. Logisch, want het merendeel van de bestuursleden 
zijn Britten die zich om beroepsredenen in de Metropool 
hebben gevestigd. Deze gentlemen willen de magie van de 
golfsport uitdragen – en van andere sporten, zoals voetbal, 
tennis en cricket – om hun vrije tijd in te vullen.
Er blijven maar weinig documenten over uit deze glorieuze 
periode. We weten wel dat het jaarlijks lidgeld op 40 frank 
was bepaald, waarvan 10 frank instapgeld. Het origineel 
parcours, dat geïmproviseerd werd op het veld van de leger-
manoeuvres, was vrij rudimentair. Maar het belangrijkste 
is natuurlijk dat dit de spelers de kans bood om – met de 
middelen waarover ze beschikten – hun passie te beleven.
Een scorekaart uit 1900 verschaft amusante info. Zo mat 
het parcours 4699 yards. Het was opgebouwd met zes 
par 5-holes en zowaar twee par 6-holes. Wat opvalt: geen 

enkele par 3. De normen van toen waren inderdaad heel 
anders dan nu. Dat kwam ook door de uitrusting. Zo gold 
een hole van 330m toen als een par 6!
Een zelfde vaststelling voor wat betreft het onderhoud van 
de baan. Daar was systeem-D in voege, want bij gebrek aan 
echte maaimachines kreeg een herder de opdracht om zijn 
schapen te laten grazen op de fairways en op wat moest 
doorgaan voor de greens. Het was geen minpunt voor de 
club die goed draaide en heel wat competities organiseerde 
voor zijn leden, zoals de populaire ‘monthy medals’. Waarna 
de spelers hun 19e hole invulden in herberg Dikke Mee. Daar 
reden ze naartoe met de tram. Het bier was er naar verluidt 
erg lekker. Het stroomde dan ook bij beken…

Ladies first!
In 1901 profileert de Antwerp Golf zich als een echte voorlo-
per, want voorzitter Gustave Proctor – opvolger van W.J.R. 
Watson – opent de clubdeuren voor de Ladies. Dat is een 
primeur en gezien de context zelfs een paleisrevolutie, want 
de gelijkheid der seksen was toen nog geen prioriteit. Zeker 
niet gezien het toenmalige ‘machogehalte’ in de golfwe-
reld. Maar voor het comité waren de Ladies ‘intitled to all 
privileges of an ordinary member’, waarna de club twee 
kandidaten inschreef als ‘full members’.
Hoewel de leden het naar hun zin hebben in Wilrijk spelen 
zij natuurlijk op een militair terrein. Dat maakt de verstand-

houding tussen de golfers en de generaals niet altijd even 
soepel. Officieren te paard klagen luidop over de beruchte 
‘divots’ waar hun paarden mogelijk hun benen op kunnen 
breken… Het conflict wordt opgelost met een ‘compromis 
op z’n Belgisch’: de golfers verbinden er zich toe om hun 
divots te herstellen en de officieren van het garnizoen 
krijgen de kans om lid te worden voor de helft van het 
normale lidgeld.

Cappellen-Bosch
Na een tijdje wil de Antwerp Golf Club toch liever een nieu-
we richting inslaan. Het parcours van Wilrijk heeft zijn tijd 
gehad en beantwoordt ook niet meer aan de verwachtin-
gen. Dit is het begin van de 20e eeuw en golf beleeft een 
kleine Belgische boom. Heel wat gerenommeerde clubs 
openen de deuren: in Tervuren (Ravenstein), De Haan, Gent 
en Knokke. Hun infrastructuur is er merkelijk beter. En dus 
voelt Antwerp zich verplicht om te reageren. 
Vanaf 1904 gaat het comité in de regio op zoek naar een 
nieuwe bestemming die beter aansluit op de ambities. Na 
een doorgedreven audit valt de keuze op een domein van 
40 ha in Kapellenbos (Cappellen-Bosch). Dat ligt een 15-tal 
km buiten Antwerpen en op een halfuur sporen vanuit het 
centrum. Speciaal voor de golfers wordt vlakbij de nieuwe 
baan zelfs een treinstation gebouwd.
Er wordt een naamloze vennootschap opgericht met een 
kapitaal van 125.000 franken (gefinancierd door de vele 
leden). In enkele maanden tijd wordt een nieuwe golfbaan 
geboren door toedoen van architect Willie Park Jr., een 
voormalige winnaar van de British Open.
Op 1 september 1912 volgt de officiële inhuldiging van de 
Antwerp Golf Club. De bosrijke omgeving is uniek. Wat 
een rust, wat een kader! ‘In aanwezigheid van heel wat 
leden sloeg voorzitter John Proctor de eerste drive’, lezen 
we in het proces-verbaal van de club. Dat is opgesteld in 
het Frans, toen de voertaal binnen de club. Het nieuwe 

De magische 18e hole met het 
clubhouse en het terras als 

getuigen. Prachtig!

Herinnering aan de Open de Belgique van 1925 die 
werd gewonnen door de Fransman Eugène Laffite.

10

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
ZOMER 2020

10



clubhouse, een prachtige villa met terras, 
wordt al snel ‘the place to be’.
Bij zijn geboorte telt de ‘nieuwe’ club zo’n 300 
leden (200 mannen & 100 vrouwen). Hij werpt 
zich meteen op als een van de locomotieven 
van de Belgische golfsport en heeft een grote 
inbreng bij de oprichting van de Federatie in 
1912. Twee jaar later verwelkomt het parcours 
van Cappellen-Bosch, dat bij elkeen in de 
smaak valt, de 5e editie van de Open van Bel-
gië. Die wordt in de pletsende regen gewonnen 
door Tom Ball. 
Enkele weken later weerklinkt het geluid van 
Duitse laarzen en mogen de golfers hun illu-
sies opbergen. De Antwerpse club overleeft het vierjarig 
conflict niet zonder de nodige averij. Hoewel de baan zelf 
weinig schade heeft opgelopen, dient heel wat heropge-
bouwd. Het clubhouse wordt opgefrist en er komt elektri-
citeit in het secretariaat waar een schrijfmachine het leven 
van de bedienden gemakkelijker maakt. Ook het parcours 
krijgt aandacht met de aankoop van een grasmaaier op 
benzine en een tractor. De schapen van Wilrijk zijn defini-
tief geschiedenis…

het clubhouse op. De Duitsers offeren een 
10-tal ha van de groene zones op om maïs 
en aardappelen te telen, maar in fine heb-
ben enkel de holes 13 en 14 daar onder te 
lijden. Bij de Bevrijding in 1944 slaan heel 
wat obussen in op de baan. Zo ligt een V1 
aan de oorsprong van de bunker aan de 

rechterkant van de green op hole 4! In een 
opwelling van sympathie en gulheid opent de club op het 
einde van WOII zijn installaties gratis voor Britse en Ameri-
kaanse troepen. Die gaan daar gretig op in.
De wederopbouw gaat niet zonder slag of stoot, maar een 
kapitaalsverhoging zet de Royal Antwerp op weg om weer 
sportief en financieel gezond te worden. In 1954 wordt de 
Open van België georganiseerd met de Brit David James 
Rees als winnaar. Een topper die vervolgens gepromoveerd 
wordt tot captain van het Ryder Cupteam.
In 1956 is de club gastheer van de Joy Cup: een prestigieus 
duel tussen de beste professionals van Groot-Brittannië 
en het Europese vasteland. De eilanders (met P. Alliss, H. 
Weetman, C. O’Connor, E. Brown en hun captain Henri 
Cotton) halen het makkelijk van een team waarin we 

Koninklijk!
1925 staat voor groot nieuws, want koning Albert I verleent 
de titel ‘Koninklijk’ aan de club die definitief voor rood en 
wit kiest als officiële kleuren. In de slipstream en nog altijd 
voortbordurend op zijn succes beslist de RAGC om het 
domein uit te breiden. Dat gebeurt in 1929 wanneer de club 
onverhoopt de hand kan leggen op een extra 30 ha heide 
die door een vertrekkende buur te koop worden aangebo-
den. Een geschenk uit de hemel!
Om de nieuwe baan uit te tekenen wordt in 1930 een beroep 
gedaan op Tom Simpson. De gerenommeerde architect laat 
zijn magisch potlood de vrije loop. Het resultaat is dat de 
club nu over een 18 holes championship course en een 9 
holes beschikt. Beide liggen in een prachtig decor en zijn 
perfect geïntegreerd in de natuur.
De 18 holes championship course is van een heerlijk clas-
sicisme. Het is een echte parel met heel wat doglegs. De 
Royal Antwerp is plots niet alleen de oudste club van het 
land, maar wellicht ook de mooiste! De handtekening van 
Tom Simpson, die onder meer ook Morfontaine, Chiberta, 
Fontainebleau, Chantilly, Spa, Sart-Tilman en Hainaut teken-
de, is alomtegenwoordig. Dat merk je bijvoorbeeld aan de 
manier waarop de greens door bunkers worden beschermd. 
Heerlijk om naar te kijken, uitdagend voor de golfer.

Het record van Strange
De invasie van 1940 en de vreselijke bezetting hebben 
zware gevolgen voor het leven in de Antwerpse club. Tij-
dens WOII bezet de Wehrmacht het dorp Kapellen en eist 

De vreugde bij het 
Interclubteam uit 1998.

Herinnering aan BIAC 2013.

Ten tijde van 
Cappellen-Bosch.

Een prachtig parcours: 
klassiek, bosrijk en 

schitterend onderhouden.

Het winnende 
Interclubteam van 1953.

Vandaag behoort de 
Royal Antwerp tot de 

kwaliteitstop in België.

Herenteam 1: 
Belgisch kampioen 

in 2019.
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natuurlijk ook de Belgische superkampioen 
Flory van Donck terugvinden. In 1980 is de RAGC 
het schouwtoneel van de Trophée Laurent-Perrier. 
Hieraan nemen acht topprofessionals deel, waar-
bij Gary Player en Curtis Strange. De Amerikaan 
is in topvorm en bewijst dat: hij wint en verpul-
vert tegelijk het baanrecord. Hij scoort 62 terwijl 
koning Leopold III toekijkt. Tijdens datzelfde toer-
nooi maakt de Spanjaard Angel Gallardo een hole 
in one op hole 12!
In 1988 viert de club zijn eeuwfeest met de Ladies 
Godiva European Masters. Die wordt gewonnen 
door de Australische Karen Lunn.

Kampioen van België!
Vandaag telt de Royal Antwerp 132 lentes en draait nog 
altijd op volle toeren. Nergens een spoor van slijtage. In 
Kapellen, op het terras van het clubhouse, lijkt de tijd voor 
eeuwig stil te staan en dit tot grote vreugde van de 1050 
leden en de vele gastspelers.
De RAGC leverde ook heel wat uitstekende golfers af. We 
denken hierbij aan Charles Laurencin, Charles Kreglinger, 
Richard Van Wijck, Jean Mortelmans en natuurlijk aan Didier 
de Vooght, lange tijd prof op de Europese Tour. Bij de dames 
voerden onder meer Juliette de Schutter, Daisy van Hoek, 
Aline Van der Haegen en Valentine Gevers het clubembleem 
hoog in het vaandel.
Ook de nieuwe generatie laat zich niet onbetuigd. Zo werd het 
Herenteam 1 in 2019 winnaar van de Interclubs in Divisie 1 en 
dit dankzij spelers als Alan De Bondt, Rodi Vlasveld, Gaëtan 
Van Baarle en Hervé Gevers. Een zoveelste hint dat men tege-
lijk de oudste club van het land kan zijn én een jong veulen!

De Royal Antwerp vaart dus meer dan ooit een winnende 
koers. De recente renovatie van het clubhouse (en zijn 
dak) is daar het mooiste bewijs van. De beide banen – de 
18 holes Tom Simpson Course en de 9 holes Dormy House 
– worden tot in de puntjes verzorgd. Dat gebeurt onder 
leiding van Barry Williams, de nieuwe head greenkeeper. 
Heel wat bomen werden geveld om de luchtdoorstroming 
naar de tees en de greens te bevorderen. Dat gebeurde in 
overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos. Het resul-
taat mag gezien worden, want ondanks de beperkingen op 
het gebruik van pesticiden liggen de 27 holes er picobello 
bij. ‘In principe hadden wij dit jaar de finale van de Interclubs 
moeten ontvangen. Door de coronapandemie was dit niet 
mogelijk. Hopelijk is dit maar uitgesteld tot 2021’, aldus Fré-
déric de Vooght, de manager van deze sportieve en familiale 
club die verknocht is aan de echte waarden van golf. Een 
stamnummer 1 in alle geledingen van het woord.

De heerlijke 18.

Prijsuitreiking 
op het terras.

www.delen.be

14

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
ZOMER 2020

14



Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen Wimbledon dit jaar. 
Allemaal de schuld van de coronapandemie. Daarmee wordt een uniek 
hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedenis van dit monument van de 
Britse sport dat in 1877 geboren werd en bekend staat als dé tempel van 
de ‘made in England’-traditie.

Door Miguel Tasso

$et %ei&i'e (ras va#$et %ei&i'e (ras va#
WIMBLEDONWIMBLEDON
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Voor de tennisfan is een reis naar Wimbledon 
een echte pelgrimstocht. Een verhaal van 
hoge verwachtingen en uitbundige wensdro-
men. Zoals een golfer die op weg is naar 

St. Andrews. Wimbledon heeft inderdaad iets heiligs. De 
All England Club, het schouwtoneel van het meest pres-
tigieuze tennistoernooi ter wereld, behoort immers tot de 
monumenten van de Britse sport, zoals de stadions van 
Wembley en Twickenham.
Wimbledon, dat officieel ‘The Championships’ heet, is uniek, 
want het straalt in alle echelons een unieke sfeer uit. Om 
te beginnen zijn er natuurlijk de grasbanen die voor een 
opgewekte en bucolische sfeer zorgen. Maar er is ook – zeg 
maar vooral – die Britse traditie, die zich tot in de kleinste 
details manifesteert.
Hoewel sommige kledingontwerpers en excentrieke spelers 
dat liefst anders zouden hebben, is de overwegend witte 
tennisoutfit de norm. Er worden geen afwijkingen op die 
regel getolereerd. Zo herinneren we ons dat zelfs de grote 
Roger Federer van schoenen moest wisselen omdat die 
oranje zolen hadden! En alles is naargelang. Zo valt er gedu-
rende de twee weken van het toernooi geen reclamepaneel 
te bespeuren naast de tenniscourts. Evenmin dus als op de 
Augusta National Golf Club waar elk jaar de Masters wordt 
gehouden. Beide competities hebben trouwens heel wat 
met elkaar gemeen. Denk maar aan de manier waarop zij 
trouw zweren aan hun tradities van weleer en daar vaak ook 
hardnekkig aan vasthouden.
Zo wordt er op Wimbledon bijvoorbeeld nooit – tenzij door 
overmacht – gespeeld op de eerste zondag van het toernooi. 
De officiële reden hiervoor is dat men het gras wil laten rus-
ten. Wat ook niet gebeurt, is dat de laureaat zijn winnaars-
cheque in ontvangst neemt terwijl het publiek toekijkt. Het 
toernooi heeft zijn eigen etiquette en die is stevig verankerd 

Het ‘Championship’ evolueert met de jaren. In 1879 wordt 
een competitie dubbelspel opgestart en in 1884 volgt het 
allereerste toernooi voor vrouwen. De finale wordt gespeeld 
door twee zussen: Maud verslaat Lilian Watson. Dus toen 
al een voorsmaakje van de latere duels tussen Venus en 
Serena Williams…
Enkele jaren volstaan voor het toernooi om een grote bekend-
heid te verwerven. Het wordt al snel erkend als de referentie 
ter zake en dat ondanks de concurrentie van de US Open 
(opgericht in 1883). WOI steekt logischerwijze enige stokken 
in de wielen, waarna het toernooi heropstart in 1919. Tennis 
wordt met de dag populairder. Om die groeiende belangstel-
ling tegemoet te komen, verhuist het toernooi in 1922 naar 
Church Road – waar het nog altijd is gevestigd. Er is veel 
meer ruimte en voor de All England Club is dit ook het sein 
om de naam Wimbledon definitief te implementeren.
Op 26 juni 1922 wordt Centre Court ingehuldigd door koning 
George V en koningin Mary. Het is het begin van een nieuw 
tijdperk. Het stadion telt 13.000 plaatsen en oogt als een 
echte ‘tennistempel’. De met klimop beklede muren dwingen 
respect af. Elke zomer strijkt de Londense bourgeoisie er 
graag neer om er, zij het met de gepaste discretie, de kam-
pioenen van toen met hun applaus te verwennen. In 1932 zijn 
meer dan 200.000 toeschouwers getuige van het toernooi.

Tradities en gewoontes
Hoewel Wimbledon altijd een groot respect heeft getoond 
voor de tradities, is het met de jaren toch mee geëvolueerd. 
Zo was het in 1968 het eerste toernooi dat zijn deuren open-
de voor profspelers: het begin van het ‘Tennis Open’-tijdperk.
In 1973 werd het toernooi bedreigd door de boycot van heel 
wat spelers. Zij waren boos omdat de Internationale Tennis-
federatie de Joegoslavische speler Niki Pilic had geschorst 
omdat hij geweigerd had om met zijn nationaal team een 

met het verleden. Zo is het per definitie de titelverdediger 
die de eerste wedstrijd op Centre Court afwerkt en dat exact 
op maandag vanaf 14 uur. Op Centre Court hebben de fina-
listen ook het recht om hun sporttas door een assistent te 
laten dragen. En het is altijd een lid van de koninklijke familie 
die de prijzen overhandigt aan de laureaten. 
Verder zijn er nog een miljoen andere details die dit Lon-
dense grandslamtoernooi onderscheiden van de rest. Zo 
worden de reekshoofden aangeduid door de leden van de 
All England Club en dat zonder rekening te houden met 
de world ranking. Verder worden de spelers en speelsters 
verzocht tot een buiging voor de eretribune zodra iemand 
van het Hof aanwezig is.

Croquet
Flashback. Het verhaal van Wimbledon begint wanneer de 
leiders van de All England Croquet club beslissen om de 
deuren van hun domein open te stellen voor een nieuwe 
sport die uit het kaatsen is ontstaan: tennis. Voor enkele 
ponden per jaar huren de clubleiders een grote weide af in 
Wimbledon, tussen Worple Road en een stuk spoorweg. 
Croquetspelers laten zich occasioneel verleiden tot een 
spelletje tennis en het concept slaat aan. Hoewel de ten-
nisregels nog niet officieel zijn vastgelegd, wordt in 1877 
– en ook om de clubkas te spijzen – een eerste tenniskam-
pioenschap georganiseerd. Het toernooi van Wimbledon 
is geboren!
Aan de eerste editie, die enkel voor gentlemen is voor-
behouden, nemen 22 spelers deel. Het toernooi lokt zo’n 
200 toeschouwers. De finale wordt gespeeld door Spencer 
Gore, een kampioen ‘racket’, en William Marshall, een spe-
cialist kaatsen. De eerste wint in drie sets dankzij, zo wordt 
gezegd, bijzonder offensief spel en vaak oprukken naar het 
net. Het DNA van het spel op gras…

wedstrijd voor de Davis Cup te spelen. Maar ook zonder de 
aanwezigheid van heel wat grote namen bleven de Engelsen 
massaal naar het toernooi komen en gaven zo blijk van hun 
grote verknochtheid aan de competitie. Die liefde is met de 
jaren nooit bekoeld en zorgde ervoor dat de organisatoren 
hun infrastructuren altijd zijn blijven optimaliseren.
Vandaag telt de All England Law Tennis & Croquet Club 18 
grascourts. Centre Court en Court n°1 hebben de luxe van 
een dak om de spelers te beschermen tegen de beruchte 
Londense regen. Er ligt momenteel een plan op tafel waarbij 
het de bedoeling is om uit te breiden door de aanliggende 
golfbaan aan te kopen. Daarover wordt volop onderhan-
deld met de eigenaars. Op dit ogenblik biedt Wimbledon 
plaats voor 41.000 toeschouwers per dag. Dat is veel, maar 
tegelijk te weinig om aan de vraag van de fans én de com-
merciële partners te beantwoorden. 
Vroeger was het heiligschennis om op zondag te tennissen, 
maar de traditionalisten zijn bezweken onder de druk van 
de televisie. De eerste zondag van de 15-daagse is het pro-
gramma beperkt, maar de mannenfinale staat altijd gepro-
grammeerd voor de tweede zondag. Net zoals de British 
Open in golf dus die nu ook zijn slotfase kent op een zondag. 
Wat nauwelijks is veranderd, is de sfeer. Er zijn de files 
– lang als een dag zonder thee… – aan de poorten van 
het stadion, waar een zachte rush wordt uitgevoerd op de 
laatste tickets die te koop worden aangeboden. Er zijn de 
dames met de bloemrijke hoeden in de loges. Er zijn de 
aardbeien met slagroom die men zich in de brede lanen tus-
sen twee wedstrijden door laat smaken. En er is natuurlijk 
dat unieke publiek – enthousiast en kenner – dat zich uren 
kan vermaken onder een stralende Londense zon zonder 
een spier te vertrekken. Al is ook het profiel van de kijkers 
met de jaren geëvolueerd. Vroeger kon je een vlieg horen 
zoemen in de tribunes van Centre Court. Dat is vandaag 

Roger Federer: 
recordhouder op het 
gras van Wimbledon. Björn: dolgelukkig na een van 

zijn vele titels.

Althea Gibson: 
de eerste zwarte 
tennisser die een 

grandslamtoernooi 
wist te winnen.

Het herendubbel: een 
heilige traditie.

Fred Perry: klasse.
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lang niet meer het geval, want het publiek is assertiever 
geworden, luidruchtiger, ja soms zelfs een tikkeltje antispor-
tief. Zo werd Novak Djokovic vorig jaar in de finale zowaar 
uitgefloten door enkele al te fervente fans van Roger Federer. 
Maar over het algemeen blijft het Britse flegma overheersen. 
Eigenlijk is Wimbledon een verhaal dat zich niet laat vertel-
len. Het is een belevenis, kort of lang. Het is een instituut, 
bijna een cultus. Het is dan ook geen toeval dat de konink-
lijke familie hier in de zomermaanden altijd zijn opwachting 
maakt, kwestie om een band te scheppen met zijn volk. Dat 
alles in een magisch schrijn van uitbundig groen.

De grootste kampioenen
Er is een boek, zeg maar een bibliotheek nodig, om alle 
topmomenten van de tennisgeschiedenis te kaderen die 
zich op het heilige Londense gras hebben afgespeeld. De 
meeste legendarische kampioenen wonnen dit toernooi. 
René Lacoste, Fred Perry, Rod Laver, John Newcombe, Björn 
Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, Andre Agassi, Pete 
Sampras, Rafael Nadal, Novak Djokovic en, natuurlijk, Roger 
Federer prijken op de erelijst bij de mannen. Bij de vrou-
wen schitteren de namen van Suzanne Lenglen, Maureen 
Connolly, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, 
Martina Hingis, Steffi Graf en de zusjes Williams.
De recordboeken leren ons dat Roger Federer bij de mannen 
degene is met de meeste titels in het enkelspel. De Zwitser 
won liefst acht edities. Bij de vrouwen is Martina Navratilova 
recordhoudster met titels tussen 1978 en 1990. De langste 
wedstrijd uit de toernooigeschiedenis hield de hele tennis-
wereld in de ban en duurde liefst 11 uur en 5 minuten. Her-
inner u het unieke duel in 2010 tussen de Amerikaan John 
Isner en de Fransman Nicolas Mahut. Uiteindelijk haalde de 
Amerikaanse reus het in de slotset met 70-68. Hallucinant! 
De kortste wedstrijd daarentegen duurde amper 22 minu-
ten. Dat was in 1922 toen de Franse Suzanne Lenglen haar 
rivale Mallory helemaal van de kaart speelde.
Op Centre Court werden heel wat memorabele wedstrijden 
afgewerkt. Zo is niemand de schitterende finale van 1980 
vergeten met Björn Borg en John McEnroe. De tiebreak van 
set vier, die met 18-16 door de linkshandige Amerikaan werd 

JAGUAR:
referentiepartner bij uitstek

Met zijn keuze voor het prestigieuze Britse auto-
merk Jaguar, sinds 2015 ‘The Official Car Partner 
of the Championships’, sluit Wimbledon naad-

loos aan bij de sfeer die het grootste toernooi ter wereld 
dierbaar is.
‘Wie de naam Wimbledon laat vallen, roept de kwintessens 
op van het Britse tennis. Datzelfde geldt voor Jaguar, een 
luxemerk met een mondiale uitstraling. Ik denk dat die twee 
entiteiten elkaar perfect aanvullen’, aldus ex-kampioen Tim 

Henman, bestuurslid bij de All England Lawn Tennis & Cro-
quet Club. Bij elke editie van het Londense grandslamevent 
stelt Jaguar inderdaad vele tientallen auto’s – waaronder de 
allernieuwste emblematische modellen – ter beschikking 
voor de verplaatsingen van de spelers. Tegelijk drukt het merk 
ook zijn stempel via een groot actiepakket in de sectoren 
communicatie, marketing- en public-relations. De waarden 
van Wimbledon en Jaguar zijn historisch gezien dezelfde: 
knowhow, prestige, traditie, kwaliteit en elegantie.
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Centre Court 
beschikt sinds kort 
over een schuifdak.

gewonnen, straalde een ongeziene dramatiek uit. Al was het 
uiteindelijk wel de koele Zweed die de klus klaarde in vijf sets.
De finale van 2008 tussen Rafael Nadal en Roger Federer 
was eveneens een klassieker. Na een slopend duel – vol-
gens velen de allermooiste tennispartij ooit – pakte de links-
handige Spanjaard de titel na vijf epische sets. Net op tijd, 
want het begon al donker te worden… Ook de finale van de 
editie 2019 met Novak Djokovic en diezelfde Roger Federer 
scheerde de hoogste toppen. De Zwitser kwam twee keer op 
wedstrijdpunt, maar het was uiteindelijk zijn rivaal die won. 
Dat alles na vijf uur titanentennis en een super tiebreak met 
een ongeziene intensiteit. Memories, memories… Er zijn er 
die Wimbledon ietwat oubollig vinden. Anderen drijven de 
spot met zijn aparte regels en zijn verouderde tradities. Reken 
maar dat zij de eersten zijn om te treuren bij de afgelasting 
voor 2020. Ook zij kijken nu al uit naar 2021 naar de 144e 
verjaardag van deze all time classic.
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STIRLING 
MOSS

De laatste 
der gentlemen
Viervoudig vice-wereldkampioen 
Formule 1 (1955-1958) Stirling 
Moss,  vaak de  ‘kampioen 
zonder kroon’ genoemd en 
modelploegmaat van Fangio 
bij Mercedes, racete voor 84 
automerken.  Hij  reed 506 
wedstrijden, waarvan hij er 212 
won – 16 daarvan Grand Prixs. 
Toen de Engelsman op 90-jarige 
leeftijd overleed, verloor de 
Formule 1 zijn laatste levende 
legende uit zijn beginjaren.

Door Philippe Janssens

Met Stirling Moss verdwijnt de getuige van een hal-
lucinant tijdperk toen de piloten nog met gewone 
kleren in bolides sprongen waarvan het leder 
rond het stuurwiel met de hand was gestikt, om 

vervolgens in elke bocht hun leven te riskeren. In de competities 
onderscheidde Stirling Moss zich door zijn sobere rijstijl, zijn 
flegma en zijn elegantie. Bij zoverre dat hij soms rivalen liet pas-
seren. ‘Ik had een schitterend leven, uniek’, fluisterde hij ons 
ooit toe tijdens een vluchtige babbel in Goodwood.
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Stirling Moss: een unieke 
piloot die Engeland zijn 
eerste adelbrieven schonk.



Stirling Moss is blij als een kind wanneer zijn vader hem 
in de ouderlijke tuin laat plaatsnemen aan het stuur van hun 
Austin Seven. De jongeman is een goede ruiter, maar de pk’s 
onder de motorkap zeggen hem meer. Dat ligt moeilijk bij zijn 
vader, een amateurpiloot die onder meer de 500 Mijl van Indi-
anapolis heeft gereden. Hij kent de autosport door en door, 
en dus ook de gevaren… Niettemin laat hij zich overhalen om 
de carrière van zijn zoon te sponsoren. ‘In die tijd, de jaren 
50, stierven er gemiddeld drie tot vier piloten per seizoen’, 
herinnert Stirling Moss zich.

Gevaar is opwindend
De 18-jarige jongeman schuwt het risico niet, integendeel. ‘Want 
gevaar is opwindend.’, klinkt het. Hij wint zijn eerste wedstrijd 
in 1948: een klimkoers. De eerste zege in een eenzitter (For-
mule 3) wordt gevolgd door winst in de GP van Groot-Brittannië 
(1949). Moss is amper 20 en toch al beroemd. In 1950 scoort 
hij opnieuw tijdens de gerenommeerde Tourist Trophy in het 
Noord-Ierse Dundrod. Een vriend van de familie levert de Jaguar. 
Het regent pijpenstelen, maar dat deert hem niet. Wanneer men 
hem de bloemenkrans rond de hals hangt – een verloren gegane 
traditie – steekt hij voor de camera een sigaret op. Zijn lach is 
breed, haast naïef. In die tijd wordt de Formule 1 gedomineerd 
door Italiaanse piloten. Moss reist naar Bari voor een gesprek 

met Enzo Ferrari, maar het klikt niet. Beiden zijn echte patriot-
ten. ‘Il Commendatore’ zweert bij een Italiaan in zijn bolide, 
terwijl de Engelsman liefst wil winnen met een Britse auto.

Prins van de Mille Miglia
Dat is nog altijd zo in 1955, want nadat Stirling Moss zich 
heeft laten opmerken aan het stuur van een Maserati F1 
wordt hij door Mercedes aangetrokken als ploegmaat van 
de grote Juan Manuel Fangio. Niet dat de Engelsman daar-
van wakker ligt, zoals blijkt tijdens de GP van Aintree. Er is 
nog nooit een Britse piloot in geslaagd om deze thuisrace 
te winnen en Moss’ grootste rivaal is natuurlijk zijn eigen 

722, zoals hun startuur 7.22 uur) doet Stirling Moss iets meer 
dan 10 uur over de Mille Miglia, of gemiddeld 157,65 km/h. 
Een record voor de eeuwigheid.
Het seizoen daarop wordt Stirling Moss ingelijfd door Vanwall. 
De grootste troef van die renstal is dat hij Brits is. Terwijl de 
fans in de tribune hun krant lezen, waar Stirling Moss reclame 
maakt voor de ‘Nénette’, een product om auto’s te doen 
glanzen, vecht de piloot met de Vanwall. Tijdens die GP van 
Engeland in 1957 schuift de eenzitter, zoals wel vaker, alle 
richtingen op. Niettemin blijft Moss heilig overtuigd van zijn 
keuze – een Brit aan het stuur van een Britse auto – en wint.

Titel voor Hawthorn
Zijn geluk is gigantisch, zoals ook te zien is op filmbeelden. 
Diezelfde glimlach vinden we ook terug op 7 oktober 1957 
wanneer hij in het huwelijk treedt met Katie Molson, een 
rijke erfgename van Canadese bierbrouwers. Van zijn vriend 
Fangio krijgt hij een gouden horloge met inscriptie: ‘Voor de 
toekomstige wereldkampioen’. Van 1955 tot 1957 is Moss 

ploegmaat, maar hij verslaat hem in de laatste meters. Die 
winst creëert twijfel bij Moss: heeft de vijfvoudige Argentijnse 
wereldkampioen hem misschien laten winnen? Hij praat daar 
ook over met mecaniciens, maar Fangio is formeel: ‘Hij was 
die dag gewoonweg de snelste.’
Het is een mooie zege, maar er is er een die Moss nog meer 
aanspreekt. Datzelfde jaar wint hij namelijk in Italië ook de 
Mille Miglia. De bekendste race van toen – vandaag ondenk-
baar – gaat via de openbare weg over Brescia, Padua, San 
Marino, Rome, Siena, Firenze en Cremone. Alles samen 1597 
km. Met zijn co-piloot Denis Jenkinson en aan het stuur van 
een crèmekleurige Mercedes 300 SLR met rood interieur (nr. 
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De straten van Bergamo 
zien zwart van het volk 
tijdens de Mille Miglia.

Stirling Moss bij een 
van zijn laatste publieke 

verschijningen, in Goodwood.

Stirling Moss en Steve McQueen.

Stirling Moss was de eerste 
Britse piloot die zijn eigen 

Grand Prix kon winnen.



inderdaad al drie keer tweede geworden, telkens achter de 
Argentijn. Ook in 1958 en net voor de GP van Portugal staat 
hij tweede, dit keer achter Mike Hawthorn. Wanneer die gedis-
kwalificeerd wordt, omdat hij na een spin in de verkeerde rich-
ting is gereden, vecht Moss die beslissing aan. Hij overtuigt de 
wedstrijdjury om Hawthorn in de uitslag op te nemen, ook al 
kost die ‘gentleman move’ hem de wereldtitel. Daardoor blijft 
hij een eeuwige tweede, al draagt de autosportwereld hem 
nu nog meer op de handen dan voorheen. In 1961 neemt de 
volgens de Britse krant The Independent ‘bestbetaalde piloot 
ter wereld’ zijn intrek in de chique Londense wijk Mayfair om 
dat huis nooit meer te verlaten. Zijn interieur past helemaal bij 
hem, want het is volgestouwd met foto’s, trofeeën en gadgets.
In Monaco bewijst Moss dat hij zijn stevig salaris ten volle 
verdient. Voor heel wat volgers is de Grand Prix van 1961 
de mooiste aller tijden. Moss schittert aan het stuur van zijn 
Lotus. In The Times lezen we: ‘Er dienden 100 ronden afge-
legd (vandaag is dat 78, red.). Ik nam de leiding in de 86e 
ronde en weerstond aan de sterke Ferrari’s.’ Hoewel de oude 
Enzo hem vervolgens aanspreekt om voor Ferrari te kiezen, 
hapt Moss niet toe. Hij is het voorval in Bari en zijn toenmalige 
eed niet vergeten, toen hij zwoer nooit voor Ferrari te rijden. 

Goodwood: het einde
Wanneer Moss na zijn carrière naar zijn favoriete auto wordt 
gevraagd, laat hij de naam Ferrari dan ook nooit vallen. ‘Op 
de Nürburgring was de Maserati 250F de beste auto. De  
Mercedes was betrouwbaarder, maar liet zich moeilijk sturen. 
De Aston Martin DBR1 was geweldig, maar de versnellings-
bak was een ramp. De Porsche was fantastisch, maar kon 
niet mee op een eentonig circuit zoals Le Mans. En de Lotus 
was beter dan de Cooper, maar zijn wielen konden loskomen.’ 
Moss’ besluit? ‘Net zoals je elke avond liever een andere 
vrouw in je bed zou willen, zo hing alles af van de wedstrijd.’
Op 24 april 1962 loopt het bijna fout voor Moss in Goodwood. 
Wanneer hij tijdens de GP van Groot-Brittannië een inhaalma-
noeuvre uitvoert om Graham Hill te passeren, raakt hij tegen 
meer dan 180 km/u van de baan en knalt tegen een talud 
aan. Na 32 dagen coma blijft hij een half jaar deels verlamd. 
Hij is ook al zijn tanden kwijt. Zijn crash wordt ervaren als een 
nationale ramp. Moss blijft overtuigd dat 1962 zijn gloriejaar 
had moeten worden, maar velen zien dat anders. Zij zijn zeker 
dat de crash… zijn leven heeft gered. Moss stopt in 1963 
met de competitie en moet zichzelf heruitvinden. Omdat hij 
niets anders kon dan rijden, zet hij zijn naam te koop. ‘Ik was 
een internationale hoer’, bekent hij in 2001 in The Times. ‘Ik 
verkocht mijn tijd voor geld.’ Wassalons, garages, boetieks, 
microgolfovens: in het begin van de jaren 2000 dragen heel 
wat bedrijven de naam van Stirling Moss. 

Afstammeling van William Wallace
Wanneer hij te horen krijgt dat het Britse koningshuis hem wil 
eren, voelt hij zich eindelijk ‘aanvaard’. Hij wordt in 2000 gerid-

derd door koningin Elisabeth en gaat nu door het leven als Sir 
Stirling Craufurd Moss. Craufurd is de naam van zijn moeder. 
Zij is een verre afstammelinge van de Schotse vrijheidsstrijder 
William Wallace, oorlogsheld in de onafhankelijkheidsoorlog 
tegen de Engelsen en vereeuwigd dankzij de film Braveheart 
met Mel Gibson (1995). Nadat hij kanker overwon, legt Stirling 
Moss er bijna het bijltje bij neer als hij 80 is. Wanneer hij bij 
hem thuis de lift roept, opent de deur, maar zonder cabine. 
Moss valt drie verdiepingen naar beneden, breekt vier wervels, 
beide enkels en vier beentjes in de rechtervoet. ‘Ik heb me al 
beter gevoeld, maar het gaat de goede kant op’, meldt hij op 
zijn website. Dat kanaal gebruikt hij ook op 10 juni 2011 om 
zijn afscheid aan te kondigen. ‘Toen ik vanmiddag in Le Mans 
meedeed aan de kwalificaties voor de Legends Race werd ik 
bang. Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen als ik me niet 
meer zou kunnen meten met de besten.’
Ook die dag droeg Moss het horloge dat hij bij zijn huwelijk 
van Juan Manuel Fangio had gekregen. Zelfs al was diens 
voorspelling nooit uitgekomen, maar daar had Moss vrede 
mee. ‘Liever vier keer vice-wereldkampioen dan één titel en 
daarna helemaal vergeten.’

Sleutelmomenten
17 september 1929 

Geboren in West Kensington (Londen)
1951

Zijn eerste GP Formule 1
1955

Wint de GP van Groot-Brittannië
1955-1958

Vice-wereldkampioen Formule 1
1960

Crash tijdens de GP van België
1962

Crash op het circuit van Goodwood
2000

Geridderd door koningin Elizabeth II
12 april 2020
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LEGENDARISCHE 

Na regen komt zonneschijn! Met de behoefte om plezier te maken, ons 
vrij te voelen, van de buitenlucht te genieten. En als we dat aan de auto 
koppelen, is er maar één optie: de cabrio!

Door Stéphane Lémeret

Geen eenvoudige opdracht om een selectie te 
maken van legendarische cabrio’s. Dit blijft zon-
der meer subjectief. Maar we zijn er toch voor 
gegaan. Misschien mist dit overzicht de volgens 

u ‘ultieme cabrio’ en misschien zitten er in deze opsomming 
enkele modellen die u amper kunnen bekoren, maar bon: 
ook uw dienaar is natuurlijk subjectief voor datgene wat hem 
aanspreekt. U vergeeft me dus dit vleugje egoïsme?

Porsche 911 Targa
Voor sommigen is een 911-cabrio niet echt een 911. Ande-
ren keuren hem enkel goed als hij helemaal open kan. Maar 
voor ons is de 911 Targa een icoon. Dit model, dat in 1967 
werd gelanceerd om aan de nieuwe Amerikaanse normen 
qua wegveiligheid te beantwoorden, heeft een stijlfiguur 
gecreëerd. In de beginne was hij uitgerust met een soepele 
achterruit die zich, zoals het dak, liet afnemen. Het was pas 
een jaar later dat de glazen achterruit werd geïntroduceerd. 
De ‘echte’ Targa verdween een tijdje uit de catalogus van de 
911, mogelijk omdat het cliënteel dat intussen vertrouwd 
was met de elektrische bedieningsknoppen niet langer 

Jaguar E-Type Roadster
De Jag E-Type is wellicht een van de mooiste auto’s ooit. Dat 
vond zelfs Enzo Ferrari. En ook al had hij het daarbij over de 
coupé: men kan moeilijk beweren dat de roadster minder sexy 
oogt. Naar onze smaak is hij zelfs nog sexyer, want door het 
wegnemen van het dak komen de welvingen op de auto nog 
mooier tot hun recht. Met zijn motorkap zonder einde, zijn zui-
vere lijn en zijn herkenbaar geluid blijft de E-Type Roadster een 
goddelijke verschijning, die ook vandaag nog tot de verbeelding 
spreekt van jonge kinderen wier vader nog niet geboren was 
toen deze Jag al bij de concessiehouder stond. Als een cabrio in 
onze selectie u niet bevalt, dan is het wellicht niet deze.

BMW 507
Hoewel hij bij de kenners 
als een echte legende geldt, 
is deze BMW bij het grote 
publiek toch minder bekend. 
Dat is ergens ook logisch te 
noemen, want de verkoop liep 
voor geen meter. Terwijl de 
constructeur overtuigd was 
om er vele duizenden stuks 
van te slijten in de USA, bol-
den er van deze sublieme en 
zeer sportieve roadster tus-
sen 1956 en 1959 amper 252 
exemplaren van de band. Al 
moeten we daar ook bij ver-
tellen dat het merk toen lang 
niet dezelfde uitstraling had 
van vandaag. Het viel tussen 
de plooien en zijn imago was 
te bescheiden voor een duur 
model als de 507. Mede door 

deze verkeerde inschatting duurde het tot het einde van de 
jaren 60 vooraleer BMW weer licht bespeurde aan het einde 
van de tunnel. Maar vandaag is deze 507 wel een hype bij 
verzamelaars. Dat merk je ook aan zijn prijskaartje van om 
en bij de twee miljoen euro.

Bentley S2 Continental 
Drophead Coupe
Hoewel Bentley een mythisch merk is, kende het vanaf zijn 
geboorte heel wat problemen, bij zoverre dat het in 1931 
werd opgekocht door zijn eeuwige rivaal Rolls-Royce. Vanaf 
dat ogenblik werden de Bentley’s alleen maar de meer 

Jaguar E-Type Roadster

een dak met de hand wilde opklappen. Maar dankzij de 
introductie van een complex automatisch opklapsysteem 
keerde hij terug met de vorige generatie van de 911. Por-
sche stelde onlangs trouwens de huidige Targa-versie van 
de 911 voor en die is nog altijd even mooi.

BMW 507

Bentley S2 Continental 
Drophead CoupePorsche 911 Targa

ca)rio’*
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sportieve versies van de Rolls-Roycemodel-
len, maar er is er toch eentje uit dat tijdperk dat 
de puristen als een echte Bentley beschouwen: 
de S2 Continental. Deze imposante coupé is 
gebaseerd op de S2-limousine, die daarna op 
zijn beurt een cabrio-versie kreeg die bol stond 
van de superlatieven. Waarom dan de S2 en 
niet de S1 of de S3? Omdat hij, zoals we al aan-
gaven, de favoriet is bij de puristen vanwege 
zijn Bentley-DNA en hij, volgens ons dan weer, 
op esthetisch vlak de elegantste en evenwich-
tigste is in het ganse gamma van de S-Series.

Alfa Romeo Duetto
Geen selectie cabrio’s zonder een Alfa Spider, 
of ‘Duetto’ zoals hij in het begin werd genoemd. 
Akkoord: de historische waarde van zijn voor-
ganger, de Giulietta Spider, is groter. Maar de 
Duetto, die in de jaren 60 het levenslicht zag, 
is een van de emblemen van la Dolce Vita. Omdat hij strak 
was, sportief én glamour werd dit model de vaandeldrager 
van het merk. Als men het indertijd over de aankoop van 
een ‘kleine Alfa’ had, impliceerde dat de Spider, en geen 
ander model. En ook al is het segment van de roadsters 
tegenwoordig minder lucratief dan destijds, toch durven wij 
er heel wat op te verwedden dat Alfa zijn populariteit pijl-
snel de hoogte zou injagen door zijn catalogus te stofferen 
met een knappe Spider - die we de voorbije generaties niet 
te zien hebben gekregen.

Fiat 124 Spider
Samen met de 500 is de 124 Spi-
der zonder twijfel een van de 
bekendste Fiatmodel-
len bij het grote 

Alfa Romeo Duetto

Fiat 124 Spider

Cadillac Eldorado Biarritz 1959

pen voor redelijke prijzen en vormen samen een populaire 
legende. De Spider 124 is ook het enige betaalbare model 
in onze selectie.

Mercedes 300 SL Roadster
In 1954 hield Mercedes een model boven de doopvont dat 
zou uitgroeien tot het meest betoverende in zijn geschiede-
nis: de 300 SL Gullwing. Hij werd drie jaar lang verkocht 
en gaf dan de fakkel door aan wat men vandaag als een 
dynastie kan beschouwen: de SL Roadster. De compacte, 
gespierde en snelle SL Roadster is vooral duur en verleidt 
alles en iedereen in de wereld van beroemdheden en het 
grote geld. De meeste van zijn opvolgers zijn gelinkt aan 
respectieve periodes: de ‘Pagode’ in de sixties, de modellen 
van de jaren 70 en 80 met hun uitzonderlijke levensduur 
(1971-1989) die we ons onbewust herinneren als de ‘Bobby 
Ewing’, de versie uit de jaren 90. Stuk voor stuk techno-
logische huzarenstukjes, maar geen enkele benadert het 
charisma van de originele SL Roadster.

publiek. Hij kwam uit in 1966 en zorgde er net als de Alfa 
Spider voor dat iedereen bij de gedachte aan vakantie weg-
droomde naar Italië. De Fiat 124 Spider zag er goed uit, 
liet zich prettig sturen, was betrouwbaar en niet al te duur. 
Daardoor werd hij in zijn categorie een echte verkoopshit. 
Dankzij dit succes rijden er vandaag de dag nog heel wat 
124 Spiders rond. Zij zijn vrij makkelijk te vinden, verko-

Cadillac Eldorado Biarritz 1959
In de categorie USA had u mogelijk liever de Mustang  
cabrio gezien. Of een Corvette. Maar welke cabrio typeert 
de Amerikaanse overdaad beter dan deze? Als we verdui-
delijken dat dit model uit 1959 is, komt dit omdat Cadillac 
toen het design van zijn auto’s elk jaar aanpaste. En de 
jaargang 59 is degene van ‘too much’. Dit is het jaar met het 
meeste chroom, de grootste afmetingen, het jaar waarin de 
vleugels geen maximale afmetingen hebben, het jaar van 
de overweldigende stoplichten. Vanaf 1960 wordt al dat 
enthousiasme enigszins getemperd, ook al is dat relatief. 
Dat alles maakt de Cadillac Eldorado Biarritz 1959 tot een 
absolute legende in de geschiedenis van de cabrio’s. 

Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina
Iedereen is het erover eens: de familie 250 is de meest mar-
kante in de geschiedenis van Ferrari. Het is trouwens bin-
nen deze familie dat men de duurste auto ter wereld vindt. 
Een auto die zijn eigen records telkens weer aanscherpt 

Mercedes 300 SL Roadster
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zodra er een wordt verkocht: de 250 GTO. Deze familie 
had natuurlijk ook recht op zijn cabrio, en zelfs op meerdere 
versies, waartussen wij onmogelijk kunnen kiezen. Ze zijn 
stuk voor stuk van een adembenemende schoonheid, heb-
ben allemaal een legendarische V12 onder de motorkap en 
zijn stuk voor stuk onbetaalbaar. Al naargelang de variant, 
de originele staat of een beroemde vorige eigenaar kost een 
Ferrari 250 GT cabrio tussen de 6 en de 18 miljoen euro.

DS cabriolet Chapron
Geen twijfel mogelijk: de DS is een echte autolegende en 
zelfs een van de grootste. Hij verdient dus ook een plekje 
in dit overzicht. DS, die in 1955 op de markt komt, is al een 
bestseller wanneer de Franse carrosseriebouwer Chapron 
drie jaar later voor het eerst een cabrio uitwerkt op basis 
van deze schitterende auto. Zijn prototype is zo overtui-
gend, zo knap gemaakt en zo mooi om naar te kijken dat 
de constructeur beslist om hem vanaf 1960 in zijn officiële 
catalogus op te nemen. Daar zal de cabrio tot 1971 zijn plek-
je behouden en natuurlijk mee de technische evoluties van 
de DS opvolgen. Beste bewijs dat dit een legendarische 
cabrio is: het is een van de meest gekopieerde model-
len op de markt. Specialisten zeggen inderdaad 
dat er momenteel meer valse ‘Chaproncabrio’s’ 
(klassieke DS-modellen die achteraf gestript 
werden) rondrijden dan authentieke ‘fabrieks-
cabrio’s’. Tip: als hij minder dan 100.000 euro 
kost, is het wellicht een valse. Een echte haalt tot 
250.000 euro.

Peugeot 402 Eclipse
Als bonus op onze persoonlijke top-10 stellen wij u een 
Peugeot voor, maar wees gerust: niet zomaar een Peugeot. 
Mogelijk denkt u dat het Mercedes was, met de SLK, dat in 
1996 als eerste een inklapbaar metalen dak uitvond, maar 
neen: het eerste systeem in dit genre werd al in de jaren 
30 bedacht door een Fransman en het was Peugeot dat 
het voor het eerst toepaste op de 402 Eclipse. Nadat het 
elektrisch was in het begin werd het systeem na een jaar 
manueel. Dat verklaart wellicht waarom het principe van 
het stijve plooidak vervolgens nog maar spaarzaam werd 
toegepast (zoals bijvoorbeeld op de Ford Fairlane in de 
jaren 50). Er dient tot de SLK gewacht om het idee van de 
coupé-cabrio weer te zien opbloeien: het type cabrio in de 
mode in de jaren 2010.

Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina

DS cabriolet Chapron

Peugeot 402 Eclipse

 *Situatie op 08/05/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be volkswagen.be

6,3 ! 6,8 L /100 KM " 142 ! 154 G /KM CO2 #WLTP$*

De nieuwe T-Roc Cabrio combineert het comfort van een SUV met het pure rijplezier van een cabrio.
De vier volwaardige zitplaatsen zorgen ervoor dat je probleemloos vrienden of familie kan 
meenemen tijdens een rit waarbij de wind door jullie haren waait.

De nieuwe
T-Roc Cabrio

Kom hem ontdekken bij elke 
Volkswagen-concessiehouder.
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GTA & GTAm
Vuurwerk voor

110e verjaardag van Alfa
Voor Alfa, een van de oudste en meest passionele merken op de 
automarkt, staat 2020 gelijk met de 110e verjaardag. Die wordt gevierd 
met een bijzonder explosief vuurwerk op vier wielen, want de GTA  
is terug!

                   Door Stéphane Lémeret

GTA: deze drie letters brengen elke Alfa Romeo-
fan in verrukking. Zij staan voor ‘Gran Turismo 
Allegerita (licht groot toerisme) en werden 
voor het eerst toegepast op een model dat de 

legende instapte: de Giulia Sprint GTA uit 1965. Dat jaar 
vierde Alfa Romeo inderdaad de geboorte van een van zijn 
strafste competitiebeesten uit zijn geschiedenis door de 
stalen carrosserie van de Giulia Sprint GT in te ruilen voor 
een 100% aluminium koetswerk. Met 205 kg minder – van 
950 naar 745 – was die A dus helemaal terecht. Tegelijk 
werd de 1500cc-motor, die in de klassieke uitvoering 115 

pk leverde, opgedreven naar 170 pk. Resultaat was een 
auto die honderden zeges zou boeken en dat met zowel 
officiële als private klanten achter het stuur.

Wedergeboorte
Sinds die tijd geldt GTA als het label van de absolute sporti-
viteit bij een merk dat sport nochtans al langer in zijn DNA 
had staan. Enkel de krachtigste en snelste Alfa’s mochten 
deze letters opspelden en uw dienaar denkt nog altijd met 
enige weemoed terug aan de laatste GTA’s van weleer: de 
156 en 147 uit het begin van de jaren 2000, waar de gewel-

dige V6-motor tegelijk een beeldhouwwerk was en een 
operazangeres, zij het met de nodige kapsones.
Na een hiaat van 15 jaar en speciaal voor zijn 110e verjaardag 
blaast Alfa Romeo deze prestigieuze lijn nieuw leven in met 
een gloednieuwe GTA die helemaal aansluit bij de codes 
van het origineel. De basis is de Giulia. Hij geldt als een 
authentieke Alfa Romeo en zo mogelijk als de meest spor-
tieve berline uit zijn categorie. Er is gekozen voor de Giulia 
Quadrifoglio, die lovende kritieken krijgt voor de power van 
zijn motor en zijn buitengewone sportieve kwaliteiten, maar 
vooral voor het geweldige rijplezier en de passie die elke 
chauffeur aan den lijve ervaart. Precies 
wat men bij dit merk verwacht.
Op die basis pasten de ingenieurs het 
GTA-recept toe. Eerste stap was een lich-
ter koetswerk. Omdat de internationale 
reglementeringen zijn wat ze zijn, was een 
spectaculaire afslankkuur zoals in 1965 
niet mogelijk, maar door royaal gebruik 
te maken van carbon (zoals bij de voorste 
stoelen), aluminium, Lexan (materiaal dat 
in competitie wordt gebruikt) en andere 
composietmaterialen klokt de Giulia GTA 
af op 1520 kg, zijnde 100 kg minder dan 
de Giulia Quadrifoglio.

540 pk
De mechaniek dan. De wonderlijke V6 2,9 
liter biturbo, goed voor 510 pk in de Giulia 
Quadrifoglio, is opgedreven naar 540 pk 
en kiest voor een centrale uitlaat. Deze 
werd speciaal ontwikkeld door Akrapovi : 
een specialist en bekend voor het aparte 

geluid van zijn systemen. Vervolgens optimaliseerden de 
ingenieurs de aerodynamica van de auto. Zij deden daar-
voor een beroep op een nieuwe voorspoiler, een royale 
achtervleugel, specifieke skirts en een actief aerodyna-
misch systeem dat uit de Formule 1 is gehaald en werd 
ontworpen in samenwerking met Sauber Engineering (het 
bedrijf achter de activiteiten van Alfa Romeo in F1). Final 
touch: het interieur. Alcantara alom, inserts en kuipstoelen 
in carbon, 6-puntsveiligheidsgordel… De Giulia GTA ademt 
zijn sportiviteit uit tot in de cockpit. En als u dit al ietwat 
‘over the top’ vindt, houdt u dan vast voor wat komt…
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GTAm
Want Alfa Romeo ontwierp ook een super extreme versie: 
de GTAm. Die is nog lichter, want er zit geen achterbank in. 
In de plaats daarvan vindt men holtes bekleed met alcan-
tara, met plaats voor twee helmen en brandblussers. Op de 
GTAm zijn er ook geen deurbekledingen en zijn de handgre-
pen vervangen door riemen. Verder is hij ook uitgerust met 
een rolbar. Een echt koersbeest dus, maar je mag er wel de 
openbare weg mee op!

Collector
Het slechte nieuws is dat deze Giulia GTA en GTAm op 
slechts 500 genummerde exemplaren geproduceerd gaan 
worden. Dat worden dus echte collectors, die des te meer 
in waarde zullen stijgen omdat zij vergezeld worden van een 
reeks ‘accessoires’. Zo krijgt elke koper er een Bell-helm 
bij in een speciale GTA-uitvoering, een volledige raceoutfit 
van Alpinestars (combi, handschoenen, schoenen), een 
Goodwool-overtrek om de GTA te beschermen en… een 
racecursus in de Alfa Romeo Driving Academy. Last but 
not least: om zijn blije klanten toe te laten om er een echt 
unieke collector van te maken, ontwikkelde Centro Stile 
Alfa Romeo voor de GTA en de GTAm speciale uitvoeringen 
die zich laten inspireren door de beroemdste GTA’s uit de 
jaren 60 en 70. Deze Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm wor-
den te koop aangeboden vanaf 143.000 en 147.000 euro, 
exclusief taksen.

www.gta.alfaromeo.com

Herbeleef ook de 110-jarige Alfa Romeo-geschiedenis, 
met de video’s ‘Storie Alfa Romeo’, te bekijken op het 
Youtube-kanaal van Alfa Romeo.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel • 
www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7126 - 0320. V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).

Of je nu online of bij je makelaar 
je verzekering afsluit, AXA staat 
altijd voor je klaar met advies en 
begeleiding.
Meer info op axa.be

Know You Can

Je komt sneller
vooruit met

iemand aan je zijde

MAN7700242UC MAN - Members Only MAY20 NL - 210x297 v1a.indd   1 20/05/2020   11:15
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Deze rubriek is gewijd aan initiatieven die auto’s verbeteren 
en groener maken. De nieuwe modus is elektrisch en focust 

op het respect voor onze planeet.

Door Philippe Van Holle

Nooit eerder sloten de auto’s die kiezen voor 
groene mobiliteit en respect voor de natuur 
zo naadloos aan op het huidige tijdsbeeld. We 
overlopen wat nieuw is in de sector.

Volkswagen: nieuw tijdperk van 
duurzame mobiliteit met de ID.3
Wie het laatste Autosalon in Brussel bezocht, kon hem zien 
want hij pronkte op de stand van Volkswagen. We hebben 
het over de ID.3 die symbool staat voor de intrede van 
de Volkswagengroep in een nieuw tijdperk: dat van duur-
zame en milieuvriendelijkere energie. Deze auto, de eerste 
van een lange ID-reeks, is gebaseerd op een gloednieuwe 
architectuur: het modulair MEB-platform dat speciaal ont-
worpen werd voor het elektrische ID-gamma. De ID.3 wordt 

geassembleerd in Zwickau, waar de fabriek helemaal is 
omgebouwd voor de productie van elektrische auto’s. De 
autonomie van de grootste batterijvariant bedraagt 550 
km, zodat toekomstige eigenaars op hun beide oren mogen 
slapen. Dankzij zijn laadcapaciteit van 100 kW verzekert hij 
in amper 30 minuten een nieuwe autonomie van 290 km 
(WLTP). Zo mogelijk belangrijker: de ID.3 is de eerste Volks-
wagen die CO2-neutraal wordt geproduceerd. Evenmin te 
verwaarlozen: de binnenruimte is vergelijkbaar met die van 
een berline uit een hogere categorie en de ideale gewichts-
verdeling creëert een verrassend goede rijdynamiek en 
wendbaarheid. Verder is hij uitgerust met alle rijhulp- en 
veiligheidssystemen die men op een ultramoderne auto 
mag verwachten. Kostprijs van de ID.3 1st Edition? Minder 
dan 40.000 euro (basisversie).

Volvo maakt van zijn XC 40
een efficiënte hybride
De XC40 T5 Recharge, het meest recente hybride model 
bij Volvo, is ook het goedkoopste. In vergelijking met de 
topmodellen die door de Chinees-Zweedse constructeur 
worden aangeboden, kiest hij voor een mechaniek die een-
voudiger is, maar efficiënt en aangenaam bij het rijden. 
In tegenstelling tot de andere herlaadbare hybrides van 
het gamma beschikt de XC40 Recharge T5 niet over een 
integrale transmissie. Om kosten te besparen, bedacht de 
constructeur een systeem met één enkele motor om de 
thermische 3-cilinder te ondersteunen. Hij produceert 82 
pk en is geïntegreerd in een automatische versnellingsbak 
met dubbele koppeling en 7 specifieke gangen. Hij voert de 
auto in zijn eentje op naar een top van 120 km/h.

Peugeot e-208 opent sterk
De Peugeot e-208, die in de herfst van vorig jaar werd gelan-
ceerd, heeft nu al de vedetterol overgenomen van de histori-
sche Renault Zoé. Bij zoverre dat hij zich in april in Frankrijk 
– in volle lockdown – opwerkte naar de eerste plaats op 
de lijst met inschrijvingen! Dit succesvol debuut vraagt de 
komende maanden om bevestiging, maar met de motor van 
100 kW (136 pk), het koppel van 260 Nm, de batterij van 
50 kWh en de snelle DC-laadcapaciteit tot 100 kW heeft hij 
ongetwijfeld heel wat troeven. De ingebouwde AC-lader van 
7,4 kW laat toe om in 8 uur tijd de 340 km WLTP-autonomie 
te recupereren die door de e-208 wordt aangeboden. In een 
korte nacht dus, aangesloten op een wallbox.

GROENE AUTO’S
voor de toekomst

Duitsland verdubbelt bonus
voor elektrische auto’s
Het hulpplan van de Duitse regering voor de autosector 
omvat een verdubbeling van de bonus voor elektrische 
voertuigen. Zuivere mobiliteit geniet de voorkeur en dat 
impliceert nieuwe indicatieve maatregelen. Zo wordt de 
ecologische bonus bij de aankoop van een elektrische auto 
verdubbeld van 3000 naar 6000 euro. Daarbij aansluitend 
is er een tijdelijke btw-verlaging (tot 31 december 2020) 
van 19% naar 16% (met een verlaagd btw-tarief van 7% naar 
5% voor producten en diensten). Door de bijzonder hoge 
prijzen in Duitsland als gevolg van het financieringssysteem 
voor hernieuwbare energie worden voor elektrische auto’s 
ook vaste tarieven vastgelegd voor 2020 en 2021 en dit 
zowel voor particulieren als voor bedrijven. Het land trekt 
liefst 6,7 miljard euro uit om de elektrische auto te promo-
ten en infrastructuren te ontwikkelen, zoals laadpalen, ter-
wijl de productie van waterstof op 7 miljard euro subsidies 
kan rekenen.

Alpine: binnenkort 100% elektrisch?
In het kader van de herstructurering van de groep kiest 
Alpine mogelijk voor een nieuwe koers met de focus op 
een 100% elektrisch aanbod. Alpine, dat in 2017 werd her-
opgestart door Renault als zijn nieuwe ‘performance brand’, 
bouwt momenteel de A110 in Dieppe (Seine Maritime). Als 
onderdeel van een herstructureringsplan dat de groep op 
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termijn twee miljard euro moet helpen besparen, denkt 
Renault luidop aan de toekomstige site in Dieppe voor de 
nieuwe Alpine A110. ‘Alpine is een mooi merk. We denken 
ernstig na over zijn toekomst en over de manier waarop hij 
een toegevoegde waarde kan betekenen voor de groep’, 
aldus Jean-Dominique Senard, president van Renault. Tege-
lijk gaf Laurens van den Acker, designverantwoordelijke bij 
de groep Renault, te verstaan dat de elektrificatie van de 
Alpine ‘onvermijdbaar’ is. ‘Dat doen we niet alleen omwille 
van de voorschriften, maar omdat het verwachtingspatroon 
van de mensen evolueert en ons in die richting zal dwingen’, 
zei hij. De groep kan natuurlijk ook overwegen om Alpine uit 

te bouwen tot een merk van performante elektrische auto’s. 
Een beetje zoals Volvo dat doet met Polestar.

De Ariya komt naar Europa
Om wereldwijd fors te besparen, zal Nissan zijn jaarlijkse 
productiecapaciteit terugschroeven van 7,2 naar 5,4 miljoen 
auto’s per jaar. Ook het aantal modellen zal krimpen: van 69 
tot 55. Zoals men kon verwachten, betekent dat een lichtere 
Nissan-catalogus voor Europa. Het goede nieuws is dan weer 
dat de elektrische SUV Ariya bij ons verkocht zal worden. Dat 
wordt de eerste auto op een CMF-EV platform, dat we ook op 
de toekomstige SUV’s van Renault zullen terugvinden.
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De stad zit boordevol contrasten en wordt geconfronteerd met heel 
wat uitdagingen. De stad leeft en is niet enkel de ontmoetingsplaats 
van de verschillende stromingen in onze maatschappij, ze is 
er ook het symbool van. Vandaag telt onze planeet 3,3 miljard 
stadsbewoners. Dat is 4,5 keer meer dan in 1950. In 2030 zouden 
deze zelfs meer dan 60 % van de wereldbevolking uitmaken.

De demografi sche explosie gaat gepaard met de klimaaturgentie.

Het is de missie van ATENOR om deze uitdagingen aan te gaan 
in een dynamiek van duurzame en verantwoorde ontwikkeling.

Sterk verbonden met Europa en de Europese waarden, ATENOR 
is aanwezig in 8 landen van de Unie. Overal is het onze ambitie 
om projecten voor te stellen met een geringe impact op het 
milieu maar met een sterke sociale en maatschappelijke impact. 
Projecten waar architectonische uitmuntendheid ten dienste 
staat van het welzijn van de gebruikers. Van locaties in het hart 
van steden, in levendige wijken, aan de rand van het water en 
in het groen, altijd dicht bij de knooppunten van communicatie, 
maar waar zachte mobiliteit steeds meer zijn plaats vindt.

Dankzij deze Europese aanwezigheid en de rijke verscheidenheid 
ontwikkelt ATENOR een pragmatische en repliceerbare expertise 
waarbij de veerkracht van haar projecten en aandelen verzekerd is.
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‘LEFTY’: in
de schaduw
van Tiger
Driewerf hoera voor Phil Mic-
kelson, want hij is 50 geworden. 
Hoewel de briljante en charis-
matische Amerikaan vaak moest 
onderdoen voor Tiger Woods mag 
zijn erelijst zeker gezien worden. 
Portret van een getalenteerde speler 
die een ganse generatie begeesterde.

Door Miguel Tasso

Hij is een van de meest flamboyante spe-
lers uit de geschiedenis; een van de meest 
getalenteerde en populairste ook. Daarom 
vinden heel wat kenners de erelijst van Phil 

Mickelson niet evenwaardig aan zijn talent. Met vijf Majors 
(3 Masters, 1 British Open, 1 PGA Championship), 27 keer 
een top-5 in de Majors, 12 deelnames aan de Ryder Cup 
en de Presidents Cup is dat nochtans mooi gestoffeerd. 
Maar met een beetje meer meeval zou dit cv nog een 
stuk indrukwekkender zijn geweest, al werd de bekendste 
linkshandige speler van zijn generatie nooit gedreven door 
een onblusbare zegedrang. Zoals ‘Lefty’ zelf zegt, stond 
voor hem het spelplezier altijd voorop. Akkoord: zoals elke 
Amerikaanse topper speelt hij altijd om te winnen en die 
verbetenheid zie je van zodra hij de bal plaatst op de eerste 
tee. Maar Phil kan een nederlaag beter kaderen, ook al 
was de pil soms hard om door te slikken. Dat onderscheidt 
hem van zijn ‘grootste vijand’ Tiger Woods voor wie enkel 
winnen telt.

Vroegrijp
Phil Mickelson wordt geboren op 16 juni 1970 in San Diego. 
Hij groeit op bij zijn ouders Philip en Mary, zijn oudere zus 
Tina en zijn jongere broer Tim. Phil raapt het golfvirus op van 
zijn vader: piloot en vrijetijdsgolfer. Hij is amper twee jaar 
oud wanneer hij de swing van zijn vader nabootst als een 

spiegelbeeld. Dit verklaart waarom de van nature rechts-
handige Phil Mickelson zich ontwikkelde tot een linkshan-
dige golfer.
De jonge Mickelson is duidelijk getalenteerd. Wanneer hij 
op 9-jarige leeftijd getuige is van de titel van Severiano 
Ballesteros op de Masters in Augusta, staat zijn besluit 
vast: ‘Ooit win ik de Masters!’ Zijn ouders temperen dat 
enthousiasme en zijn ambities. De studies genieten voor-
rang. Maar ook daar hoeven ze zich geen zorgen te maken, 
want de jonge Phil doet het uitstekend op school: eerst de 
University of San Diego High School, daarna de Catholic 
High School. Hij blinkt uit in kwantumfysica, wat veel zegt 
over zijn intellectuele vermogens. Maar zijn scorekaarten 
zijn nog beter. Als amateur stapelt hij de titels op bij de juni-
ores. En zoveel talent wordt opgemerkt door de coaches. 
Hij excelleert vooral met zijn wedges. Met verrassende en 
magische slagen vindt hij voor alles een oplossing.
Het is dan ook geen verrassing dat hij op zijn 18e een beurs 
krijgt aangeboden en naar de Arizona State University trekt. 
Daar combineert hij de richting psychologie met golf. Hij 
wordt drie keer winnaar van het NCAA-kampioenschap en 
de Haskins Award. In 1990 boekt hij zijn mooiste zege: de 
US Amateur. Sterker nog: het jaar daarop wint hij zijn eerste 
PGA Tour-event in Tuscon. Hij neemt met een wild card deel 
aan dat toernooi en is nog altijd amateur. Na die titel ligt zijn 
toekomst vast. Zodra hij in 1992 zijn universitair diploma 
op zak heeft, zet hij de overstap naar de profwereld. A star 
is born.

Het Tigercomplex
De successen laten niet lang op zich wachten. In 1993 
wint hij zijn eerste twee titels bij de professionals. Met zijn 
natuurlijk charisma en zijn uitstraling van ideale schoon-
zoon verovert hij alle Amerikaanse harten. En natuurlijk 
ook met zijn aangeboren gevoel voor mooi spel en spek-
takel, want ‘Lefty’, zoals zijn bijnaam luidt, staat symbool 
voor ‘champagnegolf’. Fris en bruisend. Hij probeert en 
produceert ongeziene slagen, vooral dan rond de greens, 
waar zijn lobs met zijn 64°-wedge al snel uitgroeien tot 
zijn fabrieksmerk. Zijn jonge uitstraling doet de rest in een 
sport die in die periode nog lang niet dezelfde dynamiek 
had van nu. 
De supergetalenteerde Mickelson slijpt zijn talent als de 
vlakken van een diamant. In 1994 staat hij al 22e op de 
wereldranglijst. Twee jaar later en dankzij vier titels op de 
PFGA Tour maakt hij zijn entree in de top-10. Maar vreemd 
genoeg stokt de motor bij hem in de Majors. Talloze ere-
plaatsen, dat zeker, maar geen titels. Wanneer de jonge 
Tiger Woods in 1997 zijn eerste Masters wint, heeft de vijf 
jaar oudere Mickelson nog altijd geen Majortrofee veroverd.
Dat blijkt uiteindelijk nog maar het begin van een echte 
vloek. Daardoor krijgt de man uit Californië al snel het etiket 
opgeplakt van een meeloper, maar geen winnaar. ‘Een van 
de beste spelers ter wereld zonder een titel in een Major’. 
Het maakt de vergelijking met Tiger met de dag zwaarder 

Met zijn vader die 
hem leerde golfen.
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om dragen, want terwijl de dominante Woods de succes-
sen tegen een duizelingwekkend tempo opstapelt, moet 
Mickelson tevreden zijn met mooie ereplaatsen. Hij wordt 
zo beetje bij beetje een Poulidor van de greens… 
Gelukkig voor hem blijft hij al die nederlagen in het juiste 
perspectief plaatsen. ‘Ik golf op mijn manier. Winnen is niet 
noodzakelijk het belangrijkste’, lacht hij. En de Amerikaanse 
fans laten hem ook niet in de steek. Ergens is hij zelfs popu-
lairder dan Tiger. Zoals Arnold Palmer meer fans had dan 
Jack Nicklaus. Maar als de afrekening gemaakt wordt, is er 
geen vergelijking mogelijk. En daardoor worden de beide 
grote kampioenen, die elkaar in die periode maar matig 
kunnen waarderen, voortdurend met elkaar vergeleken…

Verlossing op Augusta
Tijdens de US Open van 1999 lijkt de eerste Major eindelijk 
binnen bereik voor Mickelson. Maar uiteindelijk is die toch 
en met één slag verschil weggelegd voor zijn grote vriend 
Payne Stewart, die een jaar later het leven zal laten in een 
tragisch vliegtuigongeval. Daardoor duurt het tot 2004 
vooraleer Mickelson eindelijk zijn eerste Major wint na een 
onvergetelijke Masters. Het lijkt er lang op dat Ernie Els hem 
van zijn eerste green jacket zal houden, maar dankzij een 
fantastische birdie op de allerlaatste hole pakt de intussen 
34-jarige Mickelson eindelijk zijn eerste hoofdvogel. De 
sfeer is uitbundig en Phil, die blij is als een kind, draagt zijn 
titel op aan zijn echtgenote Amy. Zij had een jaar daarvoor 
bijna het leven gelaten bij de bevalling van hun zoon Evan. 
Phil en Amy leerden elkaar kennen op de universiteitsban-
ken en lieten elkaar daarna nooit meer los.
Phil is inderdaad een ruwe bolster met een blanke pit. Zijn 
familie gaat voor alles. Wanneer zijn vrouw en zijn moeder 
in 2009 en bijna op hetzelfde ogenblik kampen met borst-
kanker, verlaat hij ogenblikkelijk de Tour en overweegt hij 
zelfs om helemaal met golf te stoppen. Hij keert pas terug 
wanneer beiden als genezen worden verklaard. 

Voor Mickelson is de titel in 2004 op de Augusta National 
een echte bevrijding. Eindelijk scoort hij geloofwaardig-
heid. Eindelijk oogst hij de erkenning van een top-
kampioen. De geïnspireerde Mickelson gaat door 
op zijn elan en wint in 2005 het PGA Champion-
ship. Daarna volgen nog twee Masters (2006 
en 2010). Kers op de taart: in 2013 wint hij de 
British Open. Mickelson speelde wellicht nooit 
beter dan die zondag op de Schotse links van 
Muirfield. Hij gaat rond in 66 slagen en legt zo al zijn 
tegenstanders het zwijgen op, inclusief Tiger Woods. 
Er ontbreekt dus maar één titel in de US Open voor 
Lefty om toe te treden tot het besloten kringetje van 
spelers die alle vier Majors hebben gewonnen. Ter herinne-
ring, ze zijn met vijf: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, 
Jack Nicklaus en Tiger Woods.
Phil was er nochtans verscheidene keren dicht bij. De sta-
tistieken van de US Open zijn zelfs duizelingwekkend, want 
liefst zes keer werd hij tweede. We hadden het al over de 
episode van 1999 in Pinehurst waar hij de titel aan Payne 
Stewart moest laten. Daarna was hij opnieuw runner-up in 
2002 (Bethpage), 2004 (Shinnecock Hills), 2006 (Winged 
Foot), 2009 (opnieuw Bethpage) en 2013 (Merion). Telkens 
finishte hij op een haar, alsof er een vloek was mee gemoeid.

Toekomstgericht
Op dit moment staat Phil Mickelson niet langer in de top-50 
van de wereld. Dat is pas voor het eerst sinds 1993. Maar 
op zijn 50e heeft hij zijn laatste woord nog niet gezegd. Als 
hij dat wil, kan hij zijn carrière op een comfortabele manier 
verderzetten en afsluiten op de Champions Tour (senioren). 
Voor het geld – zijn fortuin wordt geschat op één miljard 

Blij als een kind na zijn eerste 
zege in de Masters (2004).

De gebalde vuist van de winnaar.
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dollar… – hoeft hij het niet meer te doen. Met zijn vele 
investeringen, waarvan heel wat in de golfwereld, kan hij 
zich een gouden pensionering veroorloven, maar dat ligt 
niet in zijn aard. Want Mickelson kan nog altijd toernooien 
winnen. Momenteel heeft hij 44 titels op de PGA Tour. Daar 
kunnen er ongetwijfeld nog een aantal bijkomen, vooral dan 
op banen die hij helemaal in zijn stokken heeft zitten, zoals 
de Augusta National. Het was ook geen toeval dat hij deel 
uitmaakte van het Amerikaanse Ryder Cupteam op de Golf 
National in Parijs. Met twaalf deelnames is hij trouwens de 
Amerikaan met de meeste ‘caps’ in deze driedaagse.
Niemand kan zeggen hoe de erelijst van Lefty er zou 
hebben uitgezien als hij niet op ene Tiger Woods zou zijn 
gebotst. Het is duidelijk dat de power van Tiger, Phil heel 
wat titels heeft gekost. Zo was Phil Mickelson bijvoorbeeld 
nooit nummer 1 van de wereld en dat terwijl hij 700 weken 

lang in de top-10 heeft gestaan… So what! Hun rivaliteit 
leverde honderden prachtige verhalen op voor de golfge-
schiedenis. Een beetje zoals Federer en Nadal in het ten-
nis. Bovendien staan ze qua karakter diametraal tegenover 
elkaar. Tiger is een pure en ijskoude killer die zich lange tijd 
in zijn ivoren toren heeft teruggetrokken. Phil daarentegen 
is een praatgrage hedonist die geen handtekening schuwt 
en zich thuis voelt tussen het publiek. Het is logisch dat dit 
voor wrijvingen zorgde en beiden niet altijd even hartelijk 
met elkaar zijn opgetrokken. We herinneren ons een Ryder 
Cup waar beide kampioenen binnen het Amerikaanse 
team amper een woord met elkaar wisselden. Gelukkig is 
de verstandhouding er met de jaren op verbeterd. Geen 
strakke wasdraad meer; veeleer een slappe koord. Als ze 
nu samen de baan opstappen, gebeurt dat met een brede 
lach. Mooi zo.

Een magische swing en een 
immer elegante instelling.

Een pijler van het Amerikaanse 
team in de Ryder Cup en de 
Presidents Cup.
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De excellentie van
ROYAL WATERLOO

In 2023 viert de Royal Waterloo, de prestigieuze Waals-Brabantse 
golfclub onder leiding van Jean-Pierre Maisin, zijn 100e verjaardag. 
We staan stil bij deze club met een schitterend verleden en een 
veelbelovende toekomst.

Door Miguel Tasso

In 2023 is het zover: dan viert de Royal Waterloo zijn 
eeuwfeest. De club werd immers in 1923 opgericht 
op de gronden van de Ferme Blaret in Sint-Genesius-
Rode. Twee jaar later stonden er al 27 holes ter 

beschikking van de leden. De architect? De beroemde 
Brit Harry Colt. Het werd dan ook al snel een van de beste 
adresjes om op birdies te jagen. Ook de aanwezigheid van 
Henry Cotton (een van de beste spelers uit die tijd) als 
teaching pro droeg duidelijk bij tot de bekendheid.
Toen de erfpacht in 1960 afliep, zag de club zich verplicht 
om te verhuizen. Zij koos voor een nieuwe bestemming in 
Ohain, meer bepaald een eigendom van de familie Janssen-
Solvay. In dit unieke bucolisch kader werpt de RWGC zich 
vandaag de dag steeds meer op als een van de topreferen-
ties van de Belgische golfsport. Dat komt niet alleen door de 
geweldige infrastructuren, maar ook door de filosofie die al 
jaren onaangetast blijft. ‘Onze club is familiaal en sportief, 
met sterke waarden en een dito ziel’, aldus Jean-Pierre 
Maisin, de nieuwe voorzitter sinds iets meer dan een jaar.
Met de beide ‘championship courses’ (La Marache en Le 

Lion), de prachtige kleine 9 holes (Le Bois-Héros) en de 
uitgestrekte oefenzones biedt de Royal Waterloo zijn leden 
een unieke golfbestemming in België.

Sportieve roeping
Historisch gezien stond de club op sportief vlak altijd op de 
voorste rij. Zo kreeg hij van bij de oprichting heel wat grote 
nationale en internationale competities over de vloer, zoals 
tal van Belgische Opens en de Challenge Donald Swaelens. 
De beste spelers van de wereld swingden op deze fairways. 
Wie de archieven doorbladert, stuit alras op foto’s van Henri 
Cotton – dat is ook logisch – maar ook van Walter Hagen, 
Billy Casper, Gary Player, Arnold Palmer, Nick Faldo, Bern-
hard Langer, Colin Montgomerie, Jose-Maria Olazabal en 
de legendarische Severiano Ballesteros. Parallel kon de 
Royal Waterloo ook heel wat Belgische profkampioenen 
tot zijn leden rekenen, zoals Arnaud Langenaeken, Chloé 
Leurquin, Laura Gonzalez-Escallon, Pierre en Jean Rele-
com, Guillaume Watremez en natuurlijk Nicolas Colsaerts, 
de trouwe ambassadeur ‘van het huis’. En de aflossing 

Een magische plek, helemaal in 
het groen. De Royal Waterloo is 

een oase van rust die helemaal in 
het teken staat van de golfsport.
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wordt al verzekerd, met de talentrijke Adrien Dumont de 
Chassart, die momenteel in de USA studeert, meer bepaald 
aan de Universiteit van Illinois.
Ook op amateurvlak stond de Waals-Brabantse club altijd 
mee vooraan en dit dankzij tal van emblematische figuren, 
zoals Freddy Rodesch. Tussen 1956 en 1985 won hij 33 
nationale titels in enkel- en dubbelspel en nam hij ook deel 
aan acht WK’s. Met 50 titels in Heren 1 en Dames 1 sinds 
1946 is de Royal Waterloo de meest gelauwerde Belgische 
club voor wat betreft de Interclubs.

Eco-verantwoordelijk
Het is dit DNA, die mix van sportiviteit en teamspirit, dat 
Jean-Pierre Maisin en zijn bestuursraad verder wil uit-
dragen, behoeden en versterken, zodat de toekomstige 
eeuweling de kaarsen op de verjaardagstaart met een 
jeugdige adem kan uitblazen. ‘Vanaf eind dit jaar zullen wij 
het clubhouse en het aanpalend terras volledig renoveren 
en transformeren. Wij hebben ons ook voorgenomen om 
enkele retouches aan te brengen op het parcours van 
La Marache, meer in het bijzonder voor wat betreft de 
bunkers en de boorden van de greens. Dat alles natuurlijk 
zonder in te gaan tegen de beginselen van zijn oorspron-
kelijke architect Frederick Hawtree. Verder werken wij 
ook aan het respect voor de natuur en het verzamelen van 
water in onze voorraadtanks. De eco-verantwoordelijkheid 
is een absolute prioriteit. De nieuwe decreten, die het 
gebruik van fyto-farmaceutische producten verbieden, 
zorgen voor een enorme uitdaging, maar we moeten klaar 

zijn om die aan te gaan’, aldus de voorzitter, met de blik 
naar de toekomst gericht.

Klaar voor het eeuwfeest
Met om en bij de 2000 leden (waarvan meer dan 300 juniores), 
een jeugdschool boordevol talent (waarvan de jonge Savannah 
De Bock het laatste voorbeeld is) en performante Interclub-
teams (7 finalisten in 2019 in de verschillende afdelingen) is de 
Royal Waterloo duidelijk gewapend voor de toekomst. ‘Maar dat 
anticiperen dient continu te gebeuren. Vandaar dat wij Tristan 
Freslon hebben aangeworven voor de functie van secretaris-
generaal. Hij volgt Henri Bailly op. Freslon is een voormalige 
Franse prof, 29 jaar oud, opgeleid in de clubs van St. Cloud en 
Crécy. Hij heeft al heel wat ervaring in beheer, communicatie en 
golf op topniveau. Zijn doel wordt natuurlijk om de Royal Water-
loo te helpen zijn traditie van excellentie verder te zetten en zijn 
niveau op nationaal vlak te behouden, maar natuurlijk ook om 
zijn internationale bekendheid te verhogen door een hogere 
visibiliteit in het buitenland’, aldus nog Jean-Pierre Maisin. 
‘De Royal Waterloo wordt een sportieve club die zijn rol 
moet spelen op het internationaal toneel’, aldus een van 
zijn medeoprichters William Seeldrayers – die vervolgens 
voorzitter werd van BOIC en FIFA – bij de oprichting in 1923. 
Never change a winning a formula. Het programma van de 
festiviteiten voor het eeuwfeest is nog niet bekend. Het idee 
om een groot internationaal toernooi te organiseren lijkt ‘on 
hold’ te staan, ten voordele van events die meer op de leden 
focussen. Want zij zijn meer dan ooit de pijlers van deze club 
die met een zwierige tred de 21e eeuw is ingestapt.

Het clubhouse en zijn heerlijk 
terras, met een wonderlijk 
uitzicht over het golfdomein.

Secretaris-generaal Tristan Freslon en 
clubvoorzitter Jean-Pierre Maisin.

Excellentie zodra men 
de club betreedt.
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ZONNIGE SWINGS
aan de Azurenkust

De golfbanen van Opio en Grande Bastide, die in de heuvels 
rond Cannes en Nice werden gebouwd, oefenen een grote 
aantrekkingskracht uit op de kenners. Het hotel Château de la Bégude 
vervolledigt het aanbod dat de stempel draagt van Open Golf Club.

Door Miguel Tasso

Het wordt al eens vergeten, maar de Azurenkust 
is een klein stukje golfparadijs. Deze regio 
telt inderdaad heel wat kwaliteitsbanen en 
natuurlijk is er ook het unieke klimaat, het hele 

jaar door. Neem nu Château de la Bégude. Dat ligt in het 
Provençaalse achterland waar de krekels zich overal laten 
horen. De luchthaven van Nice ligt op minder dan een half-
uur rijden, net zoals Cannes met zijn beroemde Croisette.
Château de la Bégude behoort toe aan de premium golf-
keten Open Golf Club (www.opengolfclub.com) en is een 
ideaal adres voor wie graag op birdiejacht gaat. Dit vier-

sterren charmehotel bevindt zich inderdaad op de site van 
de Golf d’Opio-Valbonne, met de Golf de la Grande Bastide 
vlakbij. Kortom: dit is ‘the place to be’ voor een escapade 
golf & fun. ‘De voormalige “bergerie”, die volledig werd 
gerenoveerd, biedt nu een 40-tal ultracomfortabele kamers 
en suites aan. Parallel hieraan is er de kwaliteitsrestauratie 
met een seizoenkaart, die vertrekt van lokale producten’, 
aldus Roger Godin, de directeur van het etablissement. 
Het buitenzwembad, de tenniscourt en de seminariezalen 
vervolledigen de bijzonder complete infrastructuur.
Er is dus keuze zat voor de gast: golfen, dolce vita, farniente 

of de omgeving verkennen. Aan excursies 
inderdaad geen gebrek in dit hoekje van 
de Riviera, met tal van typische dorpjes en 
steden op een kleine drive afstand (Opio, 
Biot, Grasse, Chateauneuf…) en heel wat 
sites met een culturele achtergrond. Kers 
op de taart (of is het: citroen in de pastis?): 
ook de stranden van de Middellandse Zee 
zijn vlot bereikbaar.

Golf d’Opio Valbonne
De ideaal gelegen Golf d’Opio Valbonne 
dateert uit 1966 en werd getekend door de 
Engelse architect Donald Harradine. Een 
referentie. In 2002 werden enkele aanpas-
singen doorgevoerd door Robert Berthet en 
recent werden ook heel wat greens helemaal vernieuwd. 
‘Dit parcours is een historische referentie van de regio. 
Het werd uitgezet in een 220 ha groot natuurdomein met 
bossen van naaldbomen, eiken en olijfbomen. Op de ach-
tergrond kabbelt het riviertje Bégude. Het Gallo-Romeins 
aquaduct bekrachtigt het geschiedkundig verleden van 
deze plek’, aldus Alexis Davet. Hij is de directeur van deze 
club die 350 leden telt, maar zich natuurlijk graag openstelt 
naar de greenfeespelers.
De baan is zeer afwisselend en technisch, relatief vlak en 
klassiek van stijl. Deze par 72 van 5986m speelt heerlijk en 
telt heel wat pittige hindernissen. ‘Je moet hier dan ook oor-
deelkundig en strategisch te werk gaan om goed te scoren. 
Op de eerste 9 holes hebt u alle ijzerslagen nodig en moet 
men zijn approaches verzorgen. Op de laatste 9 holes kan 

men vaker de driver en de woods gebruiken, maar ook daar 
mag men zich niet laten meeslepen, want elke fout wordt 
meteen afgestraft.’
De laatste hole is een uitdagende par 3 die heel vaak als 
scherprechter fungeert. ‘Maar in mijn ogen is hole 17 de 
mooiste, ook al door het prachtig uitzicht op de omgeving’, 
bekent Alexis Davet. 
Hoe dan ook: het is een voorrecht om in een dergelijk buco-
lisch kader te mogen swingen, met een weelderige vegeta-
tie. Dat alles tussen de bergen en de zee, op de plek waar 
de Alpen afspraak hebben met de Middellandse Zee.
Het clubhouse loopt over in het Château de la Bégude. 
De tees van de holes 1 en 10 liggen vlakbij het hotel, wat 
bijzonder praktisch is voor de spelers die met volle teugen 
van dit resort komen genieten.

Met de prachtige 
Provençaalse dorpjes 

op de achtergrond.

Château de la Bégude: 
comfortabel hotel waar het 

goed toeven en golfen is.
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Golf de la Grande Bastide
De Golf de la Grande Bastide is een zeer dichte buur van 
Opio-Valbonne. Met de auto bent u er op 5 minuten! Deze 
club werd opgericht in 1990 en verwelkomde onder meer de 
grote Franse kampioen Victor Dubuisson als jonge speler. 
De baan was lange tijd een voorkeurbaan van de aanpa-
lende Club Med.
Deze championship course strekt zich uit over 50ha. Het 
kader is een droom en geurt helemaal naar de Provence. Er 
zijn prachtige vergezichten naar de omringende heuvels en 
de heuveldorpen van Opio en Châteauneuf. Deze golfbaan 
draagt de handtekening van Cabell Robinson, een leerling 
van Robert Trent Jones, en auteur van andere gerenommeer-
de ‘championship courses’, zoals Finca Cortesin, Hossegor, 
Aphrodite Hills en Praia d’El Rey. ‘Je herkent de stijl van deze 
beroemde Amerikaanse architect aan zijn relatief brede fair-
ways, de grote gekartelde bunkers en de vele waterhinder-
nissen’, verduidelijkt clubdirecteur Guillaume Verney-Carron.
Het parcours (par 72, 5929m) is relatief vlak en past perfect 
bij elk spelniveau. Aanvallend ingestelde spelers kunnen 
zonder al te veel angst de driver bovenhalen, maar opgelet: 
de greens verdedigen zich sterk – ook al door hun vele 
glooiingen. ‘In mijn ogen is de 15 de signature hole’. Deze 
par 4 van 312m speelt zeer technisch. De beide water-
hindernissen werken als magneten. Precisie en strategie 
moeten samengaan voor een goed resultaat…’
La Grande Bastide is bijzonder leuk en aangenaam om spelen. 
De club beschikt over uitstekende oefenfaciliteiten en straalt 
een enorme rust uit. Zo ook in de 19e hole, want het club-
house is werkelijk supergezellig. Dat geldt ook voor het terras 
waar men met plezier de wereld verbetert en zijn scorekaart 
evalueert. Dat alles natuurlijk bij een lekkere en frisse rosé!
Eén hotel, twee golfbanen, een gepersonaliseerd onthaal 
en een gezellige sfeer: wat wil een mens nog meer bij het 
plannen van een epicurisch en exclusief verblijf aan de 
Azurenkust? Bij Open Golf Club vindt u vanzelfsprekend 
heel wat verschillende en supervoordelige pakketten (hotel 
& greenfees) die aansluiten op de seizoenen. Vergeet niet 
dat Open Golf Club in alle hoeken van de regio Provence-
Côte d’Azur aanwezig is, met in totaal 9 golfbanen. Telkens 
anders en toch complementair. Meer dan voldoende keuze 
dus voor een droomagenda!

Château de la Bégude:
www.chateau-begude.com

Golf de la Grande Bastide:
www.opengolfclub.com/grandebastide

Golf d’Opio Valbonne:
www.opengolfclub.com/opiovalbonne

Hole 8 op het parcours 
van Grande Bastide.

De Golf d’Opio Valbonne 
draagt de stempel van 
architect Donald Harradine.

Luchtbeeld van de Golf 
d’Opio Valbonne en 

Château de la Bégude. OPEN GOLF CLUB
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ROYAL ST. GEORGE’S
Een kroonjuweel

Pech voor de Royal St. George’s, want dit jaar geen British Open op 
deze mythische links uit 1888 vlakbij Dover. Hopelijk wel in 2021. Maar 
laat dit u niet weerhouden om deze legendarische baan te verkennen. 
Die ligt echt vlakbij, want maar net aan de overkant van het Kanaal.

Door Miguel Tasso

Het parcours van de Royal St. George’s Golf 
Club vlakbij het piepkleine dorpje Sandwich 
is Engels en derhalve wereldgolferfgoed. Het 
decor is bekend: dit is het graafschap Kent, 

net aan de overkant van het Kanaal. Op een drive van 
Dover, de Chunnel en de ferry’s. Het is geen plek die zich 
per definitie glamoureus laat noemen. Integendeel: de 
hemel kleurt er vaak grijs, de wind laat zich altijd voelen 

en er zijn maar een paar pubs om de weinige passanten te 
verstrooien. Maar voor de golfer is dit toch een stukje van 
het paradijs, want in een straal van amper enkele kilome-
ters nodigen drie unieke golfbanen uit om de dorst naar 
birdies te komen lessen. Bovendien zijn het drie links die 
elk al de British Open over de vloer kregen: Prince’s, Royal 
Cinque Ports en Royal St George’s. Een magische plek voor 
de kenners: een beetje zoals de combinaties Valderrama-

Sotogrande en San Roque in Andalousië en Pebble Beach-
Cypress Point en Spanish Bay in Californië.
Van dit trio in Kent is de Royal St George’s Golf Club de 
referentie bij uitstek. Deze historische en exclusieve club 
was al 14 keer gastheer van ‘The Open’. De laatste editie 
vond in 2011 plaats en in bijzonder trieste weersomstandig-
heden. Dat is wel vaker zo in dit stukje Engeland, bij zoverre 
dat sommige ‘locals’ toegeven dat ze zelfs golfen wanneer 
de zon schijnt! Hoe dan ook: de Noord-Ier Darren Clarke 
liet er zich door inspireren om er zijn eerste en tot dusver 
enige Major te winnen. Hij zal er pas volgend jaar die titel 
verdedigen, want als gevolg van de coronapandemie werd 
de 149e British Open met een jaartje uitgesteld.

Een echte links
De Royal St George’s werd geboren in 1888 (net als de 
Royal Antwerp bij ons) en kwam tot stand door toedoen van 
Willliam Laidlaw Purves. Deze Schotse chirurg zag meteen 
het potentieel toen hij dit stukje kustlijn tussen de duinen 
ontdekte. ‘Wat een heerlijke plek voor een golfbaan!’, riep 
hij uit. Waarna deze gepassioneerde kenner zijn potlood 
bovenhaalde en een unieke championship course uitteken-
de die, 132 jaar later, nog altijd niets van zijn aantrekkings-
kracht heeft verloren. Op dit soort terrein is er inderdaad 
geen echte toparchitect nodig. En ook geen bijkomende 

hindernissen die de lat nog hoger leggen. Het parcours 
tekent zichzelf en beweegt op een natuurlijke manier tussen 
de duinen. Alsof God ook een golfer is.
De Royal St. George’s is een puur meesterwerk en een 
schoolvoorbeeld van een links. De baan beantwoordt aan 
alle criteria: holes naast de zee en slingerend tussen de 
duinen, een zanderige ondergrond met subtiele glooiingen, 
een baan die de speler continu verplicht rekening te houden 
met de capriolen van de wind, tientallen bunkers... Som-
mige zandhindernissen zijn zelfs echte kraters, zoals de 
gigantische bunker bij hole 4. Een echt monster, want wel 
twee verdiepingen hoog. De verleiding is groot om je bal 
erin te slaan, want de foto is uniek!
De meeste oude Schotse linksbanen zijn zeer rudimentair 
aangelegd: de eerste 9 holes in één richting, de laatste 9 
helemaal terug. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Old 
Course op St. Andrews, de bakermat van de swing. Dat 
model werd niet gevolgd in Sandwich. De visionaire William 
Laidlaw Purves tekende een betoverend ‘modern’ parcours 
uit met holes die – en dit vanaf hole 1 – alle richtingen uit-
gaan. Wat de uitdaging nog een stuk lastiger maakte, vooral 
wanneer de wind op de afspraak is. En dat is toch zo’n 364 
dagen per jaar…
Het was dan ook geen toeval dat de Royal St. George’s in 
1894 de eerste Engelse club was die de British Open 

Het mythische 
clubhouse hanteert een 

strakke dresscode.
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mocht ontvangen. De titel ging naar een man uit de 
streek: J.H. Taylor. Sindsdien werden op deze beroemde 
links in Kent nog 13 andere edities van The Open georga-
niseerd, zoals deze in 1981 (titel voor de Amerikaan Bill 
Rogers), 1985 (de Schot Sandy Lyle), 1993 (de Australiër 
Greg Norman) en 2003 (de Amerikaan Ben Curtis).
Tijdens deze laatste memorabele editie raakte Tiger Woods 
– meteen ook voor de enige keer in zijn carrière in een 
officiële competitie – zijn bal kwijt. Zijn eerste drive van het 
toernooi zeilde naar links en landde in de rough. Hoewel 
elke toeschouwer in de omgeving meehielp bij het zoeken, 
moest de Amerikaanse topfavoriet na vijf minuten – de 
reglementaire tijd voor deze ‘schattenjacht’ – terugkeren 
naar de eerste tee. Tiger opende zo zijn Major met een 

verschrikkelijke triple bogey! Wat al meteen een idee geeft 
over de moeilijkheidsgraad van deze baan waar elke fout 
wordt afgestraft op de scorekaart.

Les in bescheidenheid
Voor heel wat bezoekers is de Royal St. George’s een grote 
les in bescheidenheid. Elke ronde is een uitdaging waar je 
alle stokken uit de tas nodig hebt, slagen moet improvise-
ren onder de wind, lange ijzers moet slaan en soms van 
buiten de greens moet durven putten. Een stukje Schotland 
in Engeland en dat vanaf hole 1!
De par 3-holes zijn te duchten, zoals hole 6 waar vier bun-
kers alle ballen opslokken die niet de perfecte lijn volgen 
naar de bijzonder smalle green. De laatste vijf holes zijn De Royal St. George’s is in 

2021 gastheer van The Open.

Een pure links met golvende 
fairways, rough, potbunkers 
en grote greens: welkom op 

Royal St. George’s!

Enkele verdiepingen 
hoog, deze majestueuze 
bunker op hole 4!

De ‘starters cabin’ 
bij de tee van hole 1. 

O so British!
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bijzonder zwaar, niet in het minst omdat ze vaak een 
blinde afslag hebben. Hole 15, een zeer lange par 4 van 
450m, biedt een prachtig uitzicht van 360°. Maar als de 
wind hier uit de verkeerde richting blaast, is dit wellicht de 
moeilijkste hole. Ook hole 16, een korte par 3 van 145m, 
kan een kuitenbreker zijn. Vraag het maar na bij Thomas 
Björn die er in 2003 zijn winstkansen de mist zag ingaan. 
De Deen had op de slotdag drie slagen nodig om zijn bal 
vanuit een potbunker op de grillige en supersnelle green te 
slaan. Hij moest daardoor de titel laten aan de Amerikaan 
Ben Curtis: de enige die het toernooi beëindigde onder par! 
Maar nogmaals: op deze authentieke links zijn alle holes 
interessant en des duivels. En is er ook geen enkele hole 
die lijkt op een andere.

Members Only
Omdat de Royal St. George’s een (zeer) private en (zeer) exclu-
sieve club is, worden gasten er maar mondjesmaat toegela-
ten. En in elk geval nooit in het weekend, want dan is de baan 
voorbehouden aan de leden en hun gasten. Teneinde het spel 
te versnellen, wordt vaak de voorkeur gegeven aan de formule 
van de ‘foursomes’, waarbij twee spelers om beurten de bal 

slaan. De greenfees volgen die exclusieve curve en kosten van 
200 tot 270 euro al naargelang het seizoen. Enkel spelers met 
een handicap onder 18 mogen de eerste tee betreden.
Het clubhouse, dat op zich een stukje erfgoed is, was lange 
tijd enkel toegankelijk voor het mannelijk geslacht. Das en 
pak waren een must. Sinds kort zijn ook dames welkom. 
Toch worden de salons met hun 19e-eeuwse sfeer vooral 
gedomineerd door de Lords uit vroegere tijden die er, onder 
het grote bord met beroemde namen, hun pure malt whis-
kies komen degusteren… 
Anno 2020 kan deze Very Old England Style storen of 
bruuskeren. Een beetje zoals in de Augusta National of op 
Muirfield. Maar het plezier om deze fairways te betreden, 
blijft uniek. Dit is en blijft een echt kroonjuweel.
Van alle banen die de British Open mogen verwelkomen, ligt 
de Royal St. George’s het dichtst bij ons land. Sandwich is 
inderdaad maar een drive verwijderd van Dover. Een korte 
oversteek van het Kanaal volstaat met andere woorden voor 
een uniek avontuur. Kippenvel gegarandeerd! Bovendien is 
golf in Kent verheven tot een echte religie. Er is dus ook nog 
keuze uit heel wat andere golfclubs. Minder prestigieus, dat 
zeker, maar tegelijk ook een stuk goedkoper…

www.golfinkent.co.uk

Welkom op

De ideale locatie voor unieke ervaringen

Een uitdagende golfbaan

Culinaire verwennerij met een fantastisch uitzicht

Groene omgeving voor vergaderingen en evenementen

De perfecte mix van zakelijke relaties en ontspanning

The National Golf Brussels - +32 (0)2 767 39 69 - info@thenational.be 
Du Roy de Blicquylaan 7 - B 1933 Sterrebeekwww.thenational.be

Golfen op een steenworp 
van Brussel centrum
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 THE NATIONAL
Een echte referentie

Nauwelijks drie jaar na de opening heeft The National in Sterrebeek 
zich al opgewerkt tot een echte must. Het dankt die status in grote 
mate aan zijn uitdagend parcours.

Door Miguel Tasso

The National Golf Brussels werd in 2017 ingehul-
digd en wordt beter met de jaren – zoals een 
topwijn. In de ogen van heel wat kenners is 
deze baan zelfs uitgegroeid tot de meest uitda-

gende ‘championship course’ van België. ‘Mijn grote droom 
is dat zij ooit gastheer wordt van een groot international 
proftoernooi’, bekent architect Bruno Steensels.
The National, die werd uitgetekend op de voormalige hippo-
droom van Sterrebeek, is een van de mooiste recente golf-
verhalen in ons land. Het parcours is een klassieke ‘inland 
links’. ‘De baan speelt redelijk vlak, maar de vele golvingen 
maken de holes bijzonder strategisch. Er zijn een 50-tal 
bunkers, daar waar de ballen landen en rond de greens. 
Er zijn ook een aantal waterhindernissen die de uitdaging 
bemoeilijken. De rough kan stug zijn. En de wind speelt 
natuurlijk een doorslaggevende rol’, aldus Bruno Steensels.
De back tees (par 72 van ruim 6600m) zijn bedoeld voor 
de competities van een zeer hoog niveau. Tegelijk werden 
op elke hole vijf afslagzones voorzien die de lengte van de 
baan moduleren. ‘Iedereen kan er dus op zijn manier van 
genieten en dat ongeacht hun handicap.’
De baan doet ietwat denken aan de Golf National in Parijs 
waar in 2018 de Ryder Cup werd gespeeld. ‘Voor de speler 
is het belangrijk om de juiste tactiek toe te passen en de 
nodige bescheidenheid aan de dag te leggen, want elke 
hole is anders. Om een mooie kaart te scoren moet je dus 

goed nadenken en voor elke slag de juiste stok uitkiezen.’ 
Een aantal holes enten zich meteen op het netvlies, zoals hole 
2 (korte par 3, met een stevige waterplas voor de green), hole 
4 (volgens velen de moeilijkste), hole 14 (waar tactisch over-
leg een must is) en natuurlijk hole 18 (indrukwekkende par 
5 die finisht op een green in de vorm van een schiereiland).
In Sterrebeek liet Bruno Steensels, die wereldwijd al zo’n 80 
banen ontwierp, zijn passie voor de golfsport de vrije loop. 
‘Eigenaar Frank Monstrey gaf mij “carte blanche”. Dat is 
een zeldzame luxe. Ik ben dus vertrokken van de bestaande 
natuur en liet grondwerken uitvoeren om de golvingen te 
accentueren en de natuurlijke drainage te bevorderen. Verder 
besteedde ik heel wat aandacht aan de greens. Die zijn over 
het algemeen vrij moeilijk wanneer de hole relatief gemak-
kelijk speelt en omgekeerd. Ook daar is het de bedoeling dat 
zowel de scratch speler als de beginner zich amuseert.’
Het resultaat mag in elk geval gezien worden, want de 
beoogde triptiek werd perfect ingevuld: een ideale site 
voor golf, een ontwerp dat aansluit bij de omgeving en een 
kwalitatief hoogstaand onderhoud. Zelfs in hartje winter 
liggen de fairways en de greens er perfect bij. ‘Dat komt 
in de eerste plaats door het specifieke karakter van een 
links, maar ook door ons ingenieus systeem van natuurlijke 
drainage, waardoor het gras het regenwater zeer snel kan 
opnemen. Zelfs na een zwaar onweer kan men na een half-
uur zonder problemen alweer de baan op!’
Vandaag is The National ongeveer 1000 leden rijk. Tegelijk 
opent het zijn deuren ook voor gastspelers en een aantal 
commerciële competities. De compacte 6 holes – binnen-
kort uitgebreid tot 9 holes, red. – laat beginners toe om 
aan hun swing te werken. Het golfaanbod wordt vervolle-
digd met een practice op twee verdiepingen (waar Thomas 
Detry geregeld een balletje komt slaan) en een Academy.  

Golvende greens, mooi 
verdedigd door bunkers.

Rustige sfeer met 
een kwaliteitsbaan 

en luxevastgoed.
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Er bestaan plannen voor de eventuele aanleg van 9  
bijkomende holes.
Met zijn schitterend groen terras, dat naar het zuiden is 
gericht, plaats biedt voor 160 gasten en uitkijkt op de putting 
green, is het clubhouse een gedroomde locatie voor de 19e 
hole, een business lunch of een traditioneel diner. ‘Wij bieden 
keuze uit een snelle restauratie, een meer klassieke brasse-
riekaart en tapasgerechten. De keuken is alle dagen en alle 
avonden geopend, behalve op maandag’, aldus Catharina 
Monstrey, verantwoordelijk voor het horecagedeelte. Binnen 
versterken het restaurant, de bar en de bibliotheek elkaar tot 
een trendy en elegant geheel, waar het goed is om de wereld 
te verbeteren en zijn scorekaart te analyseren.

Kers op de taart: sinds enkele weken maakt de buggy-bar 
op het parcours het mogelijk om zijn dorst en kleine honger 
te lessen. Op het menu: broodjes, croques en gekoelde 
dranken, tot en met champagne voor wie een hole in one 
heeft te vieren. Een service zoals men die kent van de exclu-
siefste clubs in Florida!
Verder herinneren we eraan dat The National kadert in een 
groot concept van 75 ha, met een woonzone waar al druk 
gebouwd is (villa’s, huizen, appartementen met het label 
Sterea) en een boetiekhotel met 90 kamers (in de afwer-
kingsfase). Binnenkort wordt dit epicurisch adres trouwens 
verder uitgebreid met een wellnesscenter David Lloyd met 
zwembaden, tennis- en padelcourts.

Het heldere clubhouse 
met zijn groot terras.

Een inland links met enkele waterhindernissen: 
The National heeft zich pijlsnel opgewerkt tot 
een referentie.

© Foto's: Nicolas Herbots
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MANON DE ROEY
volgt spoor

van Thomas Pieters
De Antwerpse profspeelster Manon De Roey begon schitterend aan het 
seizoen op de Ladies European Tour, maar toen was er plots corona…

Door Miguel Tasso

Men zegge het voort: op het hoogste niveau 
scoort de Belgische golfsport ook bij de 
vrouwen. Beste bewijs is profspeelster 
Manon De Roey. Met drie opeenvolgende 

top-10 plaatsen debuteerde de 28-jarige Antwerpse sim-
pelweg schitterend op de Ladies European Tour, die dan 
‘on hold’ kwam te staan door corona. ‘Ik heb de indruk 
dat ik een grote stap voorwaarts heb gezet en in een klim-
mende spiraal zit’, klinkt het enthousiast.

Manon begon met golf toen ze 12 was. Ze deed dat in Bras-
schaat en werd begeleid door haar vader en haar broer. 
Omdat ze de swing in het bloed had, ging ze als een speer 
door haar leeftijdscategorieën en stapelde de titels op bij de 
juniores in haar home club Rinkven. ‘Ik speelde tegelijk ook 
hockey voor Royal Antwerp. Maar na een korte aarzeling 
verkoos ik toch de driver boven de stick…’
Na haar verblijf in de Topsportschool van Hasselt, waar heel 
wat Vlaamse kampioenen werden gekneed, kon ze op haar 

18e genieten van een beurs om haar studies verder te zetten 
aan de universiteit van New Mexico (USA). ‘Ik studeerde er 
psychologie en werkte er tegelijk ook aan mijn golf met de 
Amerikaanse elitespeelsters in een schitterend kader. Een 
fantastische ervaring!’

De link Vanmeerbeek
Met haar diploma op zak startte ze in 2015 haar carrière 
als profspeelster. Een uitdaging, op elk gebied. ‘Ik begon 
helemaal onderaan de ladder. Het ging niet vanzelf. Het was 
een nieuw nomadenleven. In het begin heb ik afgezien…’
Maar sinds vorig jaar zijn de resultaten merkbaar. ‘Ik heb 
het geluk te kunnen samenwerken met Michel Vanmeer-
beek, de coach van Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. Hij 
heeft mijn golf simpeler gemaakt, intuïtiever, performanter. 
Ergens heeft hij mij bevrijd en mij vertrouwen gegeven. Hij 
heeft mij al zijn ervaring van topgolf doorgespeeld. Samen 
met Jérôme Theunis werk ik ook aan mijn putts en korte 
spel. Ik heb de indruk dat ik elke dag beter word!’
Met drives die vaak de 250m-grens passeren, behoort Manon 
tot de longhitters op haar tour. Sommigen voorspellen zelfs 
een carrière op de Amerikaanse LPGA Tour. ‘Maar alles op 
zijn tijd. Ik ben nog helemaal niet klaar voor een dergelijk 
avontuur. Dit jaar hoop ik mijn eerste toernooi te winnen 
in Europa. Daarna zullen we de situatie verder evalueren’, 
aldus de jongedame uit Schilde, die zeer populair is op de 

Tour omdat ze er altijd goedgezind bijloopt! In het ladies golf 
ligt het prijzengeld een stuk lager dan bij de mannen. ‘Een full 
season op de Tour kost mij om en bij de 80.000 euro voor 
de verplaatsingen, het logies en de restauratie. Vorig jaar 
won ik amper 50.000 euro. Gelukkig kan ik sinds het begin 
van mijn carrière ook rekenen op steun van de Federaties en 
van trouwe sponsors om de eindjes aan elkaar te knopen…’

Tokio 2021!
Dat heel wat toernooien werden afgelast als gevolg van de 
coronapandemie zette een rem op haar geweldige opmars. 
Want Manon maakt er geen geheim van dat zij deze zomer 
graag haar eerste Majors had gespeeld en aan de Olympi-
sche Spelen van Tokio had deelgenomen. Maar de kalender 
werd helemaal overhoop gehaald en alles werd uitgesteld 
naar latere datums. ‘Het is dus maar uitstel. Het begin van 
het seizoen heeft aangetoond dat ik meekan met de besten. 
Ik had zelfs het toernooi van Dubbo (Australië) kunnen win-
nen. Ik begon als leider aan de slotronde, maar kon mijn 
voorsprong niet vasthouden. Ik was in eerste instantie zeer 
ontgoocheld, maar ik vond mijn positivisme snel terug, want 
golf is een school van geduld en bescheidenheid.’
Manon De Roey is even oud als Thomas Pieters. ‘Bij de 
jeugd speelden we vaak dezelfde competities. We motiveer-
den elkaar. Ik zie hem als een voorbeeld en hoop dezelfde 
carrière uit te bouwen.’

Zij heeft een van de langste drives op 
de Ladies Tour en beschikt daardoor 
over de juiste wapens om binnenkort 
haar eerste toernooi te winnen.

Een sympathieke en getalenteerde 
jonge kampioene die ambitieus is 

en titels wil winnen.
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GOLF DES LACS:
de magie van l’Eau d’Heure
Op de leuke site van Lacs de l’Eau d’Heure beleef je golf in al zijn 
verscheidenheid. Behalve het klassieke parcours is er immers ook het 
bijzonder leuke en recreatieve concept van Fun Park.

Door Miguel Tasso

Omdat we blijkbaar een zomer krijgen waarin de 
Belgen hun eigen land gaan herontdekken, is 
het helemaal geen slecht idee om een dagje 
golf te plannen op de prachtige site van Lacs 

de l’Eau d’Heure vlakbij Cerfontaine. Integendeel, want de 
locatie, die heel wat toeristen lokt, is één grote uitdaging om 
te relaxen, te wandelen en alles los te laten. Er is dan ook 
ruimte zat: liefst 1800 ha pure natuur met bossen, weiden 
en natuurlijk grote wateroppervlakken. De vijf fotogenieke 

sante technische en tactische uitdaging voor golfers van 
alle niveaus. Niet alleen de lengte – ruim 3000m – is pittig, 
ook de blootstelling aan de wind is dat. Eveneens markant 
zijn de kunstgreens die door architect Dimitri Van Hauwaert 
werden voorzien. Zij behoeven geen onderhoud en laten 
zich het ganse jaar door bespelen. Voor de plaatsing zorgde 
het Amerikaanse bedrijf SWG Leisure System dat samen-
werkt met de legendarische Jack Nicklaus. Het resultaat 
is verbluffend. Akkoord: een profspeler zal dit kunstgras 
misschien niet helemaal als volwaardig ervaren, maar voor 
de meeste amateurgolfers is het verschil miniem. Dank-
zij de modernste technieken is kunstgras inderdaad zeer 
performant geworden. Het is dan ook geen toeval dat heel 
wat Belgische clubs die geen beroep meer kunnen doen 

op de fytofarmaceutische producten voor het onderhoud, 
momenteel overwegen om het te installeren op hun putting 
greens. En misschien zelfs ook elders!
De Golf des Lacs hanteert verschillende lidmaatschapsfor-
mules tegen zeer interessante tarieven. Ook greenfeespe-
lers zijn vanzelfsprekend welkom. De greenfee varieert 
tussen 28 en 45 euro en wisselt met de seizoenen. Er zijn 
ook pakketten beschikbaar. Het hypermoderne clubhouse 
omvat de receptie, de proshop, de bar-restaurant en een 
groot terras dat uitkijkt op het meer. Puur genieten!

L'Académie & Fun Park
L’Académie is een andere troef. Deze wordt aangestuurd 
door Pro1golf (dat ook de oefeninfrastructuur beheert van 
de club in Louvain-la-Neuve) en beschikt over een ruime 
practice (40 matten), verscheidene specifieke oefenzones 
(chippen, bunkers, putten) en drie ‘expérience’ oefenholes 
(par 3, 4 en 5). ‘Ideale structuren voor initiaties of om alle 
onderdelen van het spel te trainen met beginners, maar ook 
met spelers van een goed niveau. Vorige winter kregen we 
hier trouwens de juniores van AFGolf op bezoek voor een 
oefensessie’, aldus Jean Mailian, een van de teaching pro’s 
bij Pro1Golf.
Maar de meest vernieuwende en originele blikvanger van 
Golf des Lacs is wellicht toch het Pro1Golf Fun Park. Op 
deze recreatiesite wordt golf inderdaad op een ludieke 
manier benaderd. Op het menu: een bijzonder leuke put-
tingbaan (avontuurlijke minigolf), een pitch and putt (afstan-
den: 60-90m) alsook footgolf en discgolf: twee nieuwe 
trendy disciplines die de voetbal- en de frisbeefan de kans 
bieden om hun passie te beleven in een apart kader en een 
ontspannen en gezellige sfeer. ‘Dit Fun Park staat vanzelf-
sprekend open voor iedereen: kinderen en volwassenen. 
Het is de ideale plek om in alle rust en openheid kennis te 
maken met golf. Deze plek is trouwens zeer populair tij-
dens uitstapjes met de familie, vrienden of collega’s tijdens 
teambuildings…’
Zoveel is duidelijk: in deze prachtige regio van l’Eau d’Heure 
heeft golf nu ook zijn plekje gevonden met een brede waaier 
aan mogelijkheden: handicapspelers kunnen er hun dorst 
naar birdies lessen op het nieuwe parcours terwijl nieuws-
gierigen in de hyperleuke infrastructuren kunnen ontdekken 
wat er nu zo leuk is aan golf!

www.pro1golfdeslacs.be

meren en dammen zorgen voor een droomdecor dat ideaal is 
om de stadsdrukte te ontvluchten. En daar hoort sinds kort 
ook golf bij, met de oprichting van de Golf Club des Lacs en 
het allereerste Golf Entertainment Center van België.

Kunstgreens
Het parcours met 9 holes, dat in het hart van de site en 
naast de stuwdam van Plate Taille werd neergelegd, biedt 
prachtige panorama’s over de regio en is een zeer interes-

Het leuke en avontuurlijke minigolfparcours 
is ideaal voor ontspanning met het gezin of 

met vrienden. Dit Fun Park heeft alles.

Een golvende, bosrijke, 
uitdagende 9 holes.

De allermodernste kunstgreens: 
een van de originele elementen 
op de Golf des Lacs.

Een moderne en 
overdekte practice voor 

training of teaching.

De meren zijn 
nooit ver weg...
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Jean-Paul Bourdon is de grote 
gangmaker achter het succes van 
de categorie Mid-Am in België.

Door Miguel Tasso

Het Belgische amateurgolf telt heel wat cate-
gorieën, maar die van de Mid-Am spreekt 
bijzonder tot de verbeelding. ‘Simpel voor-
gesteld zijn de competities toegankelijk voor 

golfers (M/V) van boven de 30, met een handicap onder 
24. Ze worden het ganse jaar door georganiseerd in ver-
schillende clubs. Op het programma: toernooien in singles 
en doubles, en veel goede sfeer’, aldus de emblematische 
organisator Jean-Paul Bourdon.
De meeste golfers zijn gepassioneerd door hun sport. Dank-
zij de Mid-Am hebben zij een kampioenschap op hun maat. 
‘Zelfs in de winter lopen onze competities vol voor de Winter 
Series. Die worden afgewerkt op basis van een leuke en 
innoverende teamformule.’
De organisatie van de Mid-Am neemt een steeds belangrij-
ker plaats in op de agenda van Jean-Paul Bourdon, informa-
ticus van opleiding. ‘Sinds de lancering van deze categorie 
in België verwelkomden wij al 1700 verschillende spelers. 
De harde kern bestaat uit zo’n 300 golfers uit alle hoeken 
van het land.’
De beste spelers dagen elkaar uit in de ‘singles’ op de Fede-
ral Tour: een kampioenschap erkend door de Federatie. 
‘Daar wordt het niveau steeds beter. Vorig jaar toonde Nico-
las Vendredi, een van de beste amateurs van het land, zich 
de beste bij de mannen. Bij de dames ging de titel naar de 
getalenteerde Tamara Luccioli. Tegelijk organiseren wij ook 
competities voor golfers van alle niveaus, met name tijdens 
de toernooien per team. Hoewel corona de kalender van 
2020 in de war stuurde, zijn we er toch in geslaagd om voor 
alle competities een nieuwe datum te vinden. Het wordt dus 
heel druk de komende weken!’
De Mid-Am verenigt alle grote waarden van de golfsport: 
passie, competitiegeest, goede sfeer. ‘Wij hebben het 
geluk op de steun te mogen rekenen van clubs die ons 
sinds het eerste jaar ontvangen, zoals Rigenée, Waterloo, 

Ravenstein, Hainaut, Bondues, Wimereux en Pierpont. Zij 
hebben ons altijd met open armen ontvangen. Maar als 
de gelegenheid zich aanbiedt, verkennen we ook nieuwe 
banen. De Bank Nagelmackers is de hoofdsponsor van 
onze tour, maar we kunnen ook rekenen op heel wat ande-
re historische en trouwe partners (Srixon, Quadra, Salmon 
Sea Food, Pirate Café en Libre Belgique), wat natuurlijk ook 
bijdraagt tot de bekendheid.’

Info & kalender: www.midamseries.com

MID-AM
Voor de echte liefhebber
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Delen Private Bank versterkt de persoonlijke contacten
met haar klanten met behulp van digitale conferenties:

een must in de sector van vermogensbeheer.

De recente gezondheidscrisis heeft de levens-
gewoonten van alle burgers overhoop gegooid. 
Voor velen is telewerken de nieuwe norm 
en vervangen videoconferenties de ontelbare 

professionele vergaderingen. Als referentie in vermo-
gensbeheer neemt Delen Private Bank steeds vaker haar 
toevlucht tot digitale tools om het contact met de klanten 
te onderhouden, naast het onontbeerlijke persoonlijke 
contact tussen klant en relatiebeheerder.
Zo startte de bank de ‘Delen Digital Talks’ op, waarmee het 
haar klanten en prospecten geregeld bijpraat over de belang-
rijkste actuele thema’s. Concreet duren deze online presen-
taties ongeveer een halfuur. Ze worden beperkt tot een 15-tal 
personen, wat interactie mogelijk maakt bij de deelnemers. 
‘Het is belangrijk voor ons om dicht bij onze klanten te blij-
ven. Ook in crisistijden willen we informeren en inspireren. 
Met COVID-19 willen wij ons digitale aanbod boosten, zonder 
daarom te raken aan de waarden van Delen Private Bank.’
Heel wat onderwerpen komen aan bod tijdens deze digi-
tale conferenties, zoals online security, liquidatiereserve, en 
macro-economische onderwerpen. En omdat het de details 
zijn die het verschil maken, zorgt de bank er ook voor dat 
de deelnemers enkele lekkere 
hapjes krijgen aangeleverd, 
zodat de huiselijke, informele 
sfeer bewaard blijft tijdens de 
gesprekken. ‘Met Delen Digi-
tal Talks onderscheiden wij ons 
echt van onze concurrenten. 
Dankzij dit ronduit vernieu-
wend concept brengen wij 
gezelligheid, comfort en infor-
matie bij de klanten thuis of op 
hun kantoor. Het karakter van 
onze conferenties is tegelijk 
professioneel, ontspannen en proactief.’
En de feedback is zeer positief. ‘De gesprekken zijn interes-
sant en aangenaam om volgen. Bij de genodigden heerst een 
goede dynamiek. De sessies zijn kort, eenvoudig en persoon-

lijk, zodat men langer gefocust blijft. Bovendien steunen wij 
de lokale horeca. Gestimuleerd door het succes plannen we 
om het concept in de komende herfst verder te zetten.’

www.delen.be

P E R F O R M A N C E  !  D I S T I N C T I O N

come together in the Newport model, a marine watch of character, 
cra"ed in France at our workshops in Charquemont.

AT E L I E R  D ’ H O R L O G E R I E  F R A N Ç A I S E
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BREITLING:
voor de goede zaak

Breitling steunt de gezondheidswerkers in de strijd tegen COVID-19 
met een deel van de opbrengst van de verkoop van de Superocean 
Heritage ’57 in Limited Edition. Dat wordt doorgestort naar de liefda-
digheidsorganisaties die steun bieden aan het verzorgend personeel 
dat in de meest getroffen landen op de eerste rij actief is. 

WWW.BREITLING.COM

3.

OMEGA:
klasse

Ideaal voor de ‘stadsavonturier’ van de 21e eeuw: de Seamaster 
Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 44m van Omega. Dit 
high-techmodel maakte zijn opwachting als duikhorloge, maar laat 
zich door zijn elegant design nu ook alle dagen dragen. Het past 
zowel bij een pak om naar het werk te gaan als bij een perfect 
gesneden smoking. Bovendien heeft dit horloge het label Master 
Chronometer, zijnde de hoogst mogelijke waardering van de Zwit-
serse horloge-industrie voor wat betreft precisie, prestaties en 
magnetische weerstand.

WWW.OMEGAWATCHES.COM 

1.

DE GREEF:
luxe-verleiding

Schoonheid gaat verder dan looks. Daarom is bij Maison De Greef 
elk horlogekaliber een echt juweel en is elk juweel een uniek stuk; 
de vrucht van een lang leerproces. Jacques en Arnaud Wittmann 
blijven ons verbazen. Trouwring in wit goud en briljanten; ring in wit 
goud met peerdiamant en briljanten; horloge IWC Portofino Automa-
tic met stalen Milanese horlogeband.

HTTPS://DEGREEF1848.COM

2.

PORSCHE 356
op Autoworld

Het is dé expo van de zomer in het museum Autoworld aan het 
Jubelpark! Een 20-tal modellen van de Porsche 356 schetsen er 
van 1 juli tot 30 augustus de geschiedenis van deze beroemde en 
emblematische sportauto die dit jaar zijn 70e verjaardag viert. De 
356 werd in 1950 ontworpen in het Oostenrijkse Gmünd door Ferry 
Porsche, de tweede zoon van professor Ferdinand Porsche, en het 
is de eerste auto met de naam Porsche: een merk dat magische 
proporties zou aannemen.

WWW.AUTOWORLD.BE

6.

COCO CRUSH
Beige, geel of wit goud. Met of zonder diamanten. De ‘godrons’, dat 
zijn de afgeronde vormen die de contouren definiëren van de juwe-
len uit de collectie Coco Crush, en de inkepingen wisselen elkaar 
af op het goud voor een gematelasseerd effect: het emblematisch 
motief van Maison Chanel sinds 1955. Elke ring is met de hand 
gepolijst om een perfecte lichtweerkaatsing te bereiken.

WWW.CHANEL.COM – VANAF 1250 EURO.

8.

BVLGARI:
italissimo!

Eens te meer verwezenlijkt de Octo Finissimo van Bvlgari een per-
fecte fusie tussen Italiaans design-avantgardisme en Zwitserse 
horloge-expertise, met de introductie van twee nieuwe polychrome 
horloges met gepolijste en gesatineerde afwerking. De Octo Finis-
simo Automatique Acier Poli Satiné en de Octo Finissimo Automa-
tique Or Rose Poli Satiné zijn allebei uitgerust met het ultradunne 
kaliber Finissimo (2.23mm) BVL138.

WWW.BULGARI.COM

4. MONTBLANC:
oogcomfort

Licht, comfortabel, tijdloos: ziedaar de accenten van Montblanc spe-
ciaal voor deze zomer. Zij treden op de voorgrond in een brillencollec-
tie met opvallende vormen en gesofistikeerde details – typisch voor 
dit Huis. De polyvalente silhouetten in dun metaal, die hun inspiratie 
halen uit de autowereld, mikken op de stadsavonturier die niet alleen 
een sportieve stijl zoekt, maar ook comfort bij dagelijks gebruik.

WWW.MONTBLANC.COM

9.

VALMONT:
de huid in evenwicht

Louis Pasteur zei dat de microben altijd het laatste woord zouden 
hebben. Bij Valmont nemen ze dat letterlijk en dus mogen zij het 
bal openen met het nieuwe gamma Primary! De laatste formule van 
de Magicien du Temps is opgebouwd rond pro- en prebiotica, en is 
bedoeld om het evenwicht van het ecosysteem, oftewel de huidflo-
ra, te bevorderen. Primary bezorgt wispelturige huidjes niet alleen 
een heerlijk gevoel, maar laat hen ook comfortabel aanvoelen.

WWW.LAMAISONVALMONT.COM

10.

TAG HEUER
kiest voor golf

Het prestigieuze horlogemerk Tag Heuer stelt een nieuwe smart-
watch voor met een app speciaal voor golfers. 3D-kaart met 40.000 
golfbanen in de wereld, afstanden tot hindernissen, bijhouden van 
slagen, scorekaarten, spelstatistieken en de nieuwe functie ‘Driving 
Zone’: completer kan niet!

WWW.TAGHEUER.COM
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BOSBEWONER
Wonen in een hutje diep in het bos: het is en blijft een kinderdroom. 
Die niets regressiefs heeft, want de thema’s zijn rust en het mee-
deinen op de groene golf. In het hart van de Ardennen stelt Slô, 
een duo van jonge Belgische ondernemers, luxeverblijven voor in 
een ultramodern hout- en glasrijk kader. U vindt ze in een bos van 
11ha in Humain, tussen de Ourthe en de vallei van de Lesse. Er zijn 
welgeteld 6 hutten. Comfort en ontheemding gegarandeerd (vanaf 
150 euro/overnachting).

WWW.SLO-ESCAPE.COM 

5.

1.
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VENILU:
verleidende fietsen

Fietsen is trendy en dat meer dan ooit! Een mooi bewijs daarvan 
vinden we bij Venilu, een Belgische fabrikant van elektrische plooi-
fietsen, met een gamma dat steeds ruimer wordt. Dit jaar brengt 
het merk de Vida X uit die voorzien is van een centrale motor, een 
dubbele vering en een autonomie van 100 km. De afneembare 
batterij van deze lichte, robuuste en stille Citybikes van de laatste 
generatie zit in de buis van het afneembaar zadel. Met deze fietsen 
verkent u alle hoekjes. Fun verzekerd!

WWW.VENILU-BIKE.COM

1.

Traiteurdesk bij
TOUCAN SUR MER

Le Toucan sur Mer, het restaurant ‘incontournable’ voor vis en zee-
vruchten, heeft nu ook een afhaaldesk, waar men niet alleen de 
grote klassiekers van het huis kan ophalen (oesters, schelpdieren, 
zeevruchten,…), maar ook de traditionele brasseriegerechten. Deze 
desk opent van maandag tot zondag van 11 tot 19 uur aan de Louis 
Lepoutrelaan 17, 1050 Brussel.

WWW.TOUCAN-BOUTIQUE.BE EN 02 340 07 40

2.

IT’S BARBECUE TIME!
Echte kenners zweren bij Iers runds- en lamsvlees. Zij kunnen dit 
vlees met zijn unieke zachtheid degusteren bij de chefs die lid zijn 
van de Chefs’ Irish Beef Club of op andere gastronomische tafels in 
België die zweren bij kwaliteit en zich inzetten voor een duurzame 
ontwikkeling (Origin Green). Nu de zomerse barbecues eraan komen, 
zullen de fans ook bezwijken voor de lokroep van een Angus of 
Hereford. Lekker!

WWW.BOARDBIA.IE

3.

POPPINS TIME:
back to the icecream

Herinner u Mary Poppins en de verrassende lekkernijen die zij uit 
haar handtas toverde. Isabelle de Kerchove laat zich door de naam 
inspireren voor de ijsjes die zij aanbiedt in haar nieuwe boetiek 
in het centrum van Watermaal-Bosvoorde. Haar atelier zweert bij 
artisanale smaken en haar gamma ademt de magie uit van de sma-
ken van weleer. Mokka, aardbei, bosbessen, ananas, mandarijn en 
pistache: er is voor elk wat wils!

WWW.POPPINSTIME.BE

4.

HAVAIANAS YOU
SAINT.TROPEZ!

De gedrapeerde bandjes in de vorm van een vlinderdas maken de 
chique en vrouwelijke Havaianas St. Tropez tot een echte must-
have. De Fita gebruikt een stof die op de bekende Braziliaanse 
draagtas is geïnspireerd. Dit is een musthave om naar het strand te 
gaan en vervolgens ’s avonds lekker door te zakken. De Material is 
een vleugje gesofistikeerder. De lurex bandjes in twee heldere kleu-
ren zorgen ervoor dat uw voeten in alle elegantie kunnen schitteren.

5.

1.

2.

3.

4.

5.
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DOMAINE 
DE 

SARRINS
Een echte 

gastronomische 
rosé

Het Domaine des Sarrins, dat in 1995 door Bruno Paillard werd 
aangekocht en vervolgens helemaal gemoderniseerd, ligt in het massief 
van de Haut-Var en geniet daardoor van een uniek microklimaat. Zijn 
rosé 2019 ‘du Château’ is een parel!

Door Philippe Bidaine

Met de zon en de zomeravonden op de 
afspraak zijn ook de frisse en pittige wijnen 
weer populair. Binnen die categorie geldt de 
appellation Côtes de Provence als een soort 

evidentie, met onder meer de rosés die een sterke reputa-
tie hebben opgebouwd. Al is de ene rosé de andere niet en 
blijft het altijd af te wachten welke fles zowel het hart als de 
smaakpapillen verovert. In dit segment trekken sommige 
etiketten beter hun streng dan andere. Dat was alvast onze 
eindconclusie na een proefsessie met Thierry Groeteclaes. 
Deze laatste is een echte routinier van de Brusselse res-
tauratie en staat sinds 2003 aan het hoofd van de Relais 
Saint-Job op het gelijknamige plein in Ukkel. Naast zijn 
traiteurzaak, waar hij naast de specialiteiten van het huis 
ook een mooi assortiment van wijnen en geestrijke dranken 
aanbiedt, heeft deze man ook een zwak voor één bijzondere 
rosé: le Château des Sarrins. 

Met een fles in de hand voert hij ons in gedachten mee 
naar een unieke omgeving: een ietwat verloren hoekje in de 
Haut-Var, niet ver van Lorgues. Hier vindt men inderdaad, 
ietwat verscholen tussen de bossen, een bijzonder aanbod 
van wijnstokken die hun gelijke niet hebben. ‘Beeld u in: een 
domein dat zich uitstrekt over honderden hectaren, waar-
van 27 ha helemaal in het teken staan van de wijnstok. In 
totaal zijn er een 15-tal percelen die zich binnen dat bosrijke 
landschap als echte open ruimtes profileren.’

De erfenis van de Sarrazins
De oorsprong van dit domein gaat al heel wat jaren terug. 
Zo komt de naam ‘Sarrins’ inderdaad van ‘Sarrasins’. Dat 
was een van talloze omschrijvingen waarmee Europeanen 
in de Middeleeuwen de Arabische volken benoemden. Die 
staken toen geregeld de Middellandse Zee over voor hun 
rooftochten langs de kust. In de 10e eeuw reikten hun raz-

zia’s zelfs tot aan het achterland van de Var.
Daarom wil de legende dat één van hun leiders 
tijdens een gevecht met de autochtonen 
het leven liet in de omgeving van Saint-
Antonin du Var. Volgens de ouderlingen 
zou hij toen ter plaatse begraven zijn 
en droeg hij hierbij een gouden harnas. 
Dat laatste is nooit teruggevonden, 
maar de plek behield wel de naam van 
de plunderaars. Daarna evolueerde het 
Domaine des Sarrazins met de jaren 
tot het Domaine des Sarrins.
Tot en met WOI diende het kleine 
torentje, dat in de 17e eeuw een bas-
tide werd en over een belangrijke 
waterbron beschikte, heel wat stielen 
en culturen: van olijfgaard tot zijde-
wormen. Maar toen steeds meer zie-
len de landbouw de rug toekeerden, 
daalde ook het aantal activiteiten, bij 
zoverre dat het domein als het ware 
een slapend bos werd.
De wake-up call kwam in 1995. Toen 
werd het kasteel van Sarrins aange-
kocht door Bruno Paillard, een beken-
de naam uit de Champagnestreek. 

Het wijndomein van Château des 
Sarrins geniet van een bijzonder 
interessant microklimaat op het 

moment van de oogst.

Een van de uitblinkers 
bij de cuvées van het 
domein: de Rosé 2019.
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Deze perfectionist in hart en nieren liet geen steen 
onberoerd om zijn nieuwe aanwinst om te toveren tot een 
voorbeeld in zijn soort. Met veel geduld – maar tegelijk 
ook enorm veel werk – maakte hij van zijn domein een  
echte referentie.
Toegegeven: de locatie had an sich al heel wat natuurlijke troe-
ven. Zo waren er ten tijde van de zijdewormen en de olijfgaar-
den ook al wijnstokken. Zij waren aangeplant op een grond 
met veel kalk en enkele mooie zones met klei, en daar deed 
de nieuwe eigenaar wonderen mee. Naast het grote voordeel 
van veel Provençaalse zon is er ook het feit dat de wind in deze 
regio minder vaak opsteekt. Maar wel net voldoende aanwezig 
is om de wijnstokken tegen ziekten te beschermen.
De aardrijkskundige ligging, tussen de Middellandse Zee 
en de Alpen, en de hoogte zorgen voor een microklimaat. 
Dat is bijzonder belangrijk, niet in het minst tijdens de wijn-
oogst. Zo zit er soms tot 20°C verschil tussen de hoogste 
dag- en nachttemperaturen, waardoor de druiven alle kans 
krijgen om zich perfect te ontwikkelen.

Biologische landbouw
Bruno Paillard blijft trouw aan de filosofie van zijn familie 
die het respect voor de bodem altijd centraal heeft gesteld. 
Verder maakt hij er een erezaak om bij de druivenkweek 
geen onkruidverdelger te gebruiken, de bodems te ploegen 
en uitsluitend een beroep te doen op natuurlijke en erkende 
meststoffen. Dankzij die politiek mag dit domein het ‘agri-
culture biologique’-label opspelden.
Onnodig te vermelden dat de wijnen van Domaine des 
Sarrins exclusief gemaakt worden van druiven die in het 
domein zijn gekweekt en geoogst. Elke soort en elk perceel 
wordt apart gevinifieerd; alleen het beste deel van de AOC-
productie wordt geselecteerd en enkel de eerste persing 
wordt weerhouden bij het assembleren.

De Château des Sarrins Rosé 2019 is een van de flessen die 
Thierry Groeteclaes graag aanraadt voor de zomer. Deze rosé 
is het resultaat van een assemblage met 40% grenache, 30% 
cinsault, 20% mourvèdre en 10% syrah. ‘De directe persing 
met hypermoderne pneumatische persen gebeurt traag en 
zorgvuldig. Het sap-rendement wordt beperkt tot 60%. Op 
die manier behoudt men niet alleen het meest pure, maar 
bereikt men ook een zeer mooie, heldere, lichtroze kleur.’
De degustatie bevestigt die mooie bewoordingen. De kleur 
is inderdaad lichtroos met nuances van rozenhout: spranke-
lend en kristalhelder. De neus trekt de kaart van de frisheid 
en de delicatesse, met noten van verse abrikozen, citrus-
vruchten en een vleugje acaciabloesem. De eerste impres-
sie bij het drinken is er een van rijkdom en weelderigheid. 
Een zekere vinositeit, dat zeker, maar in balans dankzij de 
mooie spanning. De afdronk is fris en persistent, en dooft 
uit in zachte noten van citroen.
Men kan dit dus zonder meer een authentieke gastronomische 
wijn noemen, want hij is royaal, evenwichtig en wordt geka-
rakteriseerd door een mooie afdronk. Kortom: een cru die niet 
alleen goed aansluit op de mediterrane keuken, maar ook als 
ondersteuning van een meer exotische gastronomie…

Info: Le Château des Sarrins Grande Cuvée 2019 is te koop 
voor !15,40 bij Traiteur du Relais Saint-Job, Sint-Jobsplein 
3, 1180 Brussel (tel.: 02 375 23 01) of bij Velu Vins, Verwel-
komingsstraat 19, 1070 Brussel (Sales@veluvins.be)

Dankzij Bruno Paillard staan 
alle producten van Château des 

Sarrins voor topkwaliteit.

In Sarrins heeft elk 
druivenras en elk perceel 

zijn eigen vinificatie.

Voor een beeld van de economie van morgen moeten we 
eerst en vooral weten welk soort welvaart we ambiëren. Wat 
met een bedrijf als Uber, dat zijn naam schonk aan ‘een’ 
nieuwe economie, maar waarvan de economische verliezen 
abyssaal zijn en het sociaal respect ter discussie staat? Wat 
met de lowcost-luchtvaartmaatschappijen die hun klanten 
met ultra-goedkope tarieven verwennen, maar niet stilstaan 
bij het prijskaartje voor het milieu en waarvan de sociale 
voorwaarden vaak gehekeld worden in de media? Wat met de 
bijzonder lage belastingtarieven voor de Gafam-bedrijven?
Nochtans zijn de verbruikers van deze goederen en diensten, 
waartoe ook ik behoor – dat geef ik ook ruiterlijk toe – zeer 
tevreden over al deze goederen en diensten.
Hoewel ik hier niet de goeroe wil zijn die over ‘dat of geen’ 
operationeel perspectief orakelt, ben ik er wel van overtuigd 
dat ‘de’ nieuwe economie het juiste evenwicht zal moeten 
vinden tussen vier pijlers die incontournable zijn, zonder 
daarbij het langetermijnperspectief uit het oog te verliezen:
 Het temperen van sociale spanningen en het integreren van de 
aspiraties voor een participatieve democratie (ook al blijft een 
minderheid een minderheid: een luisterend oor is altijd nuttig!)

 Het integreren en beheersen van nieuwe technologieën: 
van internet tot de iPhone stappen we het tijdperk van de 
artificiële intelligentie in

 De klimaatproblematiek als een prioriteit
 De economische heropleving

GEEN OPLOSSING ZONDER EUROPA
Net zoals de evolutie van steden naar Smart Cities zou ik ‘de’ 
nieuwe economie de ‘Smart economy’ willen noemen.
De gezondsheidscrisis die we doormaken, heeft iedereen 
(hopelijk) definitief doen inzien dat het antwoord op het 
internationale niveau ligt, op een sokkel van dialoog en 
solidariteit. Voor de Smartitude is dat een voorwaarde!
Om deze nieuwe economie in goede banen te leiden, dient er 
absoluut gewerkt op internationaal en Europees niveau. Daar 
ben ik stellig van overtuigd.
Het sociale Europa groeit te traag. Om vooruitgang te 
boeken, is een harmonisering nodig die tussen de Staten 
wordt onderhandeld. De ontwikkeling van de artificiële 
intelligentie zal op haar beurt geconfronteerd worden met 
onwaarschijnlijke dilemma’s: internationale concurrentie 
en humanistische aspiraties, het vervangen van sommige 
menselijke functies en nieuwe diensten, het internationaliseren 
van informatiestromen en het respect voor de privésfeer. Of 

Perspectieven voor een
VERNIEUWDE ECONOMIE

het nu over research en ontwikkeling gaat, of over ethische 
vragen: het antwoord wordt des te pertinenter als het zich 
ondersteund weet op Europees niveau.
Tegelijk mag deze dodelijke pandemie de buitengewone 
bewustwording voor de klimaatproblematiek in 2019 niet 
verdringen. Ook op regionaal vlak hebben velen begrepen 
dat maatregelen des te efficiënter zullen zijn wanneer ze door 
elk van ons gedeeld en toegepast worden, zowel individueel 
als door de Staat.
Tegenover de recordverliezen voor de Staten als gevolg van 
de nakende economische crisis staan heel wat bijzondere 
Europese herstelinitiatieven: zowel op vlak van de Europese 
instanties als door groepen van landen…
Jean Monnet zei in 1950 dat Europa niet in één klap en 
zonder moeilijkheden geboren zou worden, maar dat het 
zich met concrete realisaties zou opbouwen, met een feitelijke 
solidariteit als fundering. Terwijl vrede het sleutelwoord was bij 
de oprichting van een verenigd Europa vraagt de vrede na de 
chaos 70 jaar later naar solidariteit om chaos te voorkomen.
De synthese van deze vier dimensies – economisch, sociaal, 
klimaatgebonden en technologisch – zal zich eerst en 
vooral en op een waardevolle wijze moeten concretiseren 
op Europees vlak. De crisis, alle drama’s ten spijt, laat geen 
alternatief, maar opent de weg naar een betere wereld voor 
al wie dat wil zien.
Maar dat kan natuurlijk enkel wanneer elke verantwoordelijke 
politicus stilstaat bij de omvang en de intensiteit van wat 
we momenteel doormaken. En enkel wanneer elk van ons 
bereid is om de correcte prijs te betalen voor alle goederen 
en diensten. De bedrijven die in deze ‘Smart Economy’ naar 
voor zullen treden, zullen degene zijn die de behoeften 
van hun klanten invullen met nieuwe diensten en goederen 
voor een prijs waarin alle macro-economische, sociale en 
klimaatgebonden remmingen vervat zijn.
Er hangt ongetwijfeld een prijskaartje aan het herlokaliseren 
van de productie, maar tegelijk zal dit ook klimaat- en sociale 
voordelen opleveren, die des te evenwichtiger kunnen zijn 
indien zij worden opgenomen in een breder economisch 
Europees geheel. De nieuwe economie wordt er dus een 
van verantwoordelijke creatievelingen en humanistische 
ondernemers, gesteund door een solidair Europa.
De gezondheidscrisis zal dus zeker bijdragen tot een grotere 
bewustwording van de klimaatproblematiek in 2019 door de 
dringende noodzaak naar een solidair Europa te actualiseren. 
Een Europa verenigd in zijn diversiteit.

DE MENS HEEFT DE EIGENSCHAP ZICHZELF 
HERUIT TE KUNNEN VINDEN WANNEER HIJ ZICH 
GECONFRONTEERD WEET MET DRAMA’S DIE HIJ 
ZELF IN DE HAND HEEFT GEWERKT, RECHTSTREEKS 
OF ONRECHTSTREEKS, DOOR GEBREK AAN 
REFLECTIE OF ERGER… DAT LEIDT ERTOE DAT WE, 
CYCLUS NA CYCLUS, HET RADERWERK VAN ONZE 
WERELD HERTEKENEN. DAARBIJ INTEGREREN 
WE ENERZIJDS CREATIVITEIT EN TECHNISCHE 
VOORUITGANG, EN ANDERZIJDS EEN AANGEPAST 
GEDRAG. DAT GELDT OOK VOOR DE ECONOMIE…

DOOR STÉPHAN SONNEVILLE, CEO ATENOR
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Het zomerseizoen is één grote uitnodiging tot
de natuurlijke geneugten. We keken rond bij

Marché des Chefs, het epicurische adres bij uitstek.

Door Michel Thibaut

De zomer is in het land en hij ademt in dit o zo 
bijzondere jaar een andere sfeer uit. Waardoor 
de epicurist in lockdown de leuke dingen van 
het leven nog intenser ervaart. Daar hoort 

natuurlijk ook de gastronomie bij – misschien wel meer 
dan ooit. In de tuin, op een terrasje, bij het water, in de 
stad of op het platteland: de zomerse gerechten smaken 
als zonnige geschenken uit de hemel.
Het zou dan ook zonde zijn om daar niet volop van te genie-
ten. Dat weten ze ook bij Marché des Chefs, dat in zijn Brus-
selse rekken de topproducten van de zomer etaleert. Om de 
appetijt van de moeilijkste eters te stillen, wendt het Huis 
zich traditioneel tot kleine en exclusieve producenten. Vis, 
schaaldieren, vlees, kaas, fruit en groeten: er is voor elk wat 
wils in een kleurrijk totaalaanbod, dat zoals altijd zweert bij 
die ene één gemene deler: topkwaliteit. Kom kijken en stel 
u open voor een inspirerende smaakvolle beleving.

Bretoense schaaldieren
Eerste stop? Bretagne, waar de langoustines verheven zijn 
tot een pure en lekkere levenskunst. Ze zien er niet alleen 
koninklijk uit: ze smaken ook zo. Hun pure vlees is een 
echte cocktail van eitwitten, mineralen en oligo-elementen. 
Dankzij de unieke band met de lokale visboeren geniet de 
Marché des Chefs van een exclusieve aanlevering: recht-

streeks uit kleine Bretoense havens, zoals Le Guilvinec. 
Alleen al door hun frisheid en hun look nodigen ze uit om 
zich te laten degusteren. Dat gebeurt bij voorkeur met een 
mayonaise van het huis of gegrild op de barbecue.
Ook de typische ‘Bretoense langoustines’ komen weer stil-
aan op de voorgrond. Zij zijn zeldzamer, maar bijzonder 
zacht en sappig. Een must voor de kenner.
En hoe kan men ook weerstaan aan een prachtige blauwe 
kreeft van Guilvinec met zijn ronduit unieke smaak? Wat dat 
betreft, is er geen twijfel mogelijk: deze Bretoense kreeft is 
en blijft de primus van de klas. Een echte delicatesse!

Vlees, vlees, vlees…
Ook vlees is een product waarin Marché des Chefs per 
traditie excelleert. Logisch, want ook daar vertrekt het van-
uit de beste bronnen. Zoals bijvoorbeeld voor het gerijpt 
ribstuk Blonde de Galice (het Spaanse Bretagne) dat let-

,e keu4e is onein5i6!

terlijk smelt op de tong. Of het ribstuk Simmental met zijn 
rozig vlees, fijn geaderd en lichtjes gemarmerd. Puur genot. 
Zonder het Angus-ras te vergeten, want dat blijft in heel 
wat gastronomische restaurants de numero uno. Door zijn 
Schotse en Ierse roots wordt dit vlees makkelijk vet door 
het gras en op het bord is het prachtig geaderd. Dat alles 
zonder een surplus aan granen, wat ook goed is voor het 
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milieu. De verhouding vlees-gras is 
perfect in evenwicht, wat ook de sub-
tiele aroma’s van nootjes naar boven 
laat komen.
Iedereen weet hoe moeilijk het is om de dag van vandaag 
kwaliteitsvlees te kopen, zoals in de tijd van toen. We kun-
nen daar dus maar beter van profiteren!

Melkkalf
Het beroemde melkkalf behoort eveneens tot de toppro-
ducten bij Marché des Chefs. Het komt uit de Corrèze en 
beantwoordt aan de meest veeleisende criteria. Om als 
melkkalf door het leven te mogen gaan, mag het dier niets 
anders tot zich nemen dan… melk. Het ziet dus nooit de 
kleur van de weide en moet 3 tot 5 maanden op stal blij-
ven. Als het sneller geslacht wordt, heeft het vlees minder 
smaak en komt vocht vrij bij het bakken. Slechts 10% van 
deze runderen, die lokaal ook ‘veaux sous le pis’ en ‘veaux 
fermiers’ worden genoemd, zijn grootgebracht ‘sous la 
mère’. Zij worden gezoogd door hun moeder en door een 
andere koe – de zogeheten ‘tante’ – zodat ze nooit honger 
hoeven te lijden. Deze fokmethode garandeert de beste 
kwaliteit, met een stevig en lichtroos vlees en een fijne 
marmering met nauwelijks enig vet. De melkachtige smaak 
is een hemels genoegen voor de echte fijnproever.

Superlekker fruit
Die vindt ook zijn gading bij het fruit en de groenten. In de 
zomer krijgen ook zij een voorkeurplekje in de lekkere en 
kleurrijke mand. Ook bij hen wordt met argusogen gewaakt 
over de origine, de cultuur en het respect voor de natuur. 

Bij Marché des Chefs volgt het 
fruit de pluk van de seizoenen. 

In deze periode is de heilige aardbei 
de grote blikvanger. De anaïs, die in 

Frankrijk werd geboren, wordt gekozen voor 
zijn unieke smaakkwaliteiten en zijn onweerstaanbaar en 
hypersappig aroma. De mariguette – een hybride versie van 
de mara en de gariguette – is een nieuwe variëteit die meer 
bekendheid en een grote erkenning verdient. Hij is lang-
werpig, zoals de gariguette, maar zijn robijnrode kleur leunt 
dichter aan bij de bosaardbei mara des bois. Dat zorgt in de 
mond voor een lichte zurigheid en houtsmaak. Zeer apart!
Maar natuurlijk verdienen nog heel wat andere fruitsoorten 
een plek in de boodschappenmand. Denk maar aan fram-
bozen, kersen, ananas, meloenen, perziken en pruimen. En 
dat is nog maar een begin…

MARCHÉ DES CHEFS
Lensstraat 38, 1050 Brussel

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

Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur
Gratis levering aan huis
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Een onvergetelijke golf beleving 

Kom in het hartje van Waals Brabant genieten van de 
uitzonderlijke omgeving van de Royal  Bercuit Golf Club

Maak gebruik van de voordelige SUMMER DEALS * en ontdek of herontdek de buitengewoon 

aantrekkelijke Robert Trent Jones Sr golfbaan, tevens uitgeroepen als  

« beste 18 holes golfbaan van België » **

Beleef daarna een uitzonderlijk moment in ons restaurant of op ons terras.

*  Voor meer informatie over onze Summer Deals -> www.royalbercuitgolfclub.be 

** Op 17/06/2020 score van 8,6/10 op www.leadingcourses.com  

ROYAL BERCUIT GOLF CLUB - Les Gottes 1, 1390 Grez-Doiceau, Belgique - 010/84.15.01 - info@royalbercuitgolfclub.be

BERCUIT GOLF_297X210_JUIN20.indd   2 18/06/20   12:44
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De hoogdagen
van de

MINIROK
De jaren 60. Nooit eerder kende de wereld zoveel 
veranderingen op amper een decennium tijd: de 
eerste man op de maan, de Beatles, de minirok en 
de fantastische vrouwenemancipatie. Of hoe blote 
benen een veel groter statement kunnen maken 
dan u misschien denkt!

Door Raoul Buyle

Vandaag neemt amper iemand nog aanstoot 
aan een (jonge) vrouw in een kort rokje 
of short met de knieën bloot. Integendeel! 
Ook deze zomer vieren vrouwenbenen weer 

hoogtij als vanouds. Aanbeden, afgekeurd of aanstootge-
vend: de minirok is ondertussen onmisbaar geworden in 
de garderobe van de moderne fashionista.
Dat was echter niet altijd zo. Het lievelingsitem 
van de babyboomers werd werkelijk uitge-
spuwd door de ‘koningin’ van de vrouwelijke 
elegantie: Coco Chanel. De bekende ontwerp-
ster, die ervoor bekend stond nooit een blad 
voor de mond te nemen, had een bloedhekel 
aan het stuk: ‘Met alle designers heb ik ruzie 
gemaakt over die korte jurken. Wie toont er 
nu de knieën! Het is ongepast. De knie, dat 
is een gewricht, het is lelijk, waarom zou je 
dat laten zien (…) Als iedereen dat begint te 
doen, hebben we nergens zin meer in’, zei ze 
in 1969. Hoewel Chanel tijdens het interbel-
lum de modewereld op zijn kop had gezet 
door het vrouwelijke silhouet te bevrijden van 
het korset, kon ze het fenomeen van de mini-
rok absoluut niet volgen. Mocht ‘la grande 
Mademoiselle’ vandaag zien hoe Karl Lager-
feld eveneens voor het korte rokje opteerde 
om de iconische, tijdloze tweed blazer van 
het huis Chanel een verjongingskuur te geven, 
zou ze zich vast omdraaien in haar graf… 

Beenvrijheid
Wie denkt aan de eerste minirok, denkt aan twee ontwer-
pers: de Britse Mary Quant en de Franse André Courrèges. 
Het waren zij die voor het eerst de minirok, een modefeno-
meen dat volledig in het straatbeeld ontstond, op de mode-
kaart zetten. Het lijkt erop dat de Engelse de eerste was 
om de revolutionaire minirok (die niet lager mag komen dan 

een vijftiental centimeter onder het zitvlak om zo genoemd 
te mogen worden) te koop aan te bieden vanaf 1962 rond 
King’s Road en Carnaby Street. Haar idee bestond erin om 
de rechte rok van een mantelpakje simpelweg in te korten. 
In tegenstelling tot André Courrèges, die de minirok opnam 
in zijn couturecollecties, was Quant’s versie betaalbaar, 
praktisch en daardoor al snel een publiekslieveling. De 
Engelse ontwerpster vertelde later dat ze de minirok vooral 
voor zichzelf had ontworpen ‘zodat ze makkelijker achter 
de bus zou kunnen lopen’. Al snel begon ze ook haar vrien-
dinnen en vriendinnen van vriendinnen te kleden, die het 
erg grappig, en vooral provocerend vonden, om hun benen 
te laten zien. Ze zegt ook dat ze haar idee haalde bij de 
(erg) korte strandjurken die ze had gespot in Saint-Tropez. 
Een ding staat vast: haar creatie sloeg in als een bom. ‘De 
minirok was voor de jonge Engelse vrouwen van Swinging 
London een manier om zich vrij te vechten en te rebelleren, 
maar ook om zichzelf een zekere sensualiteit en toegang tot 

seksualiteit toe te eigenen (NVDR-de anticonceptiepil werd 
in 1962 in Engeland gelegaliseerd). ‘Wie een minirokje aan-
trok, kon al meteen op de afkeuring van haar ouders reke-
nen!’, vertelt socioloog Laurent Cotta, verantwoordelijke 
van de afdeling hedendaagse mode bij het Musée Galliera.

Tijdloos
De eerste boegbeelden en ambassadrices van de minirok 
waren modellen Jean Shrimpton en Twiggy. Hun namen 
zeggen u vandaag misschien niet veel meer, maar zij waren 
de eerste, en misschien wel de enige supermodellen met 
dezelfde status als een Claudia Schiffer, Cindy Crawford of 
Naomi Campbell. Zij waren dé gezichten van de jaren 60.
Sommige landen zoals Nederland, die het kledingstuk veel 
te provocerend vonden, probeerden alles om de minirok 
te verbieden – zonder resultaat. In Italië mochten vrouwen 
in minirok de kerken niet binnen. Op dat moment maakte 
André Courrèges samen met zijn vrouw Coqueline van 

De stijl van André 
Courrèges voor de 
zomer van 2020

Een mini-revolutie in de 
straten van Londen

Minirokjes en -jurkjes 
van Mary Quant
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het Parijse couturehuis promotie voor de minirok (en de 
broek) met hun architecturale, futuristische mode: iconi-
sche collecties die met hun geometrische vormen en over-
vloed aan wit menig ontwerper zouden inspireren. Vanaf 
1965 toonde Courrèges verschillende erg korte couture-
looks, waarin een glansrol was weggelegd voor de minirok. 
Brigitte Bardot, Françoise Hardy en France Gall bouwden 
mee aan de mythe. ‘Of de minirok nu in het Londense 
straatbeeld of op de Parijse catwalks ontstond,’, benadrukt 
Laurent Cotta, ‘het kledingstuk werd geboren tijdens een 
periode die opriep tot gelijkheid … en dat terwijl het waar-
schijnlijk het meest ongelijke kledingstuk is dat er maar 
bestaat, het moeilijkst om te dragen want het vereist een 
perfect recht silhouet.’
Vandaag is de minirok heel wat minder aanstootgevend en 
gaat ze op in het landschap. Bijna alle meisjes hebben een 
jeans minirokje in hun kledingkast. Ook deze zomer is de 
minirok weer terug in alle vormen en maten, van uitlopende 
tot geplooide modellen. Het stuk komt en gaat in de prêt-à-
porter en zelfs in sommige haute-couture-collecties.
De tijdloze minirok is dus uitgegroeid tot een klassieker 
voor alle seizoenen: in de zomer met een paar ballerina’s, 
in de winter met een paar rijlaarzen, ondoorzichtige panty’s 
of leggings voor een wat minder sexy look. Toch worden 
er ook vandaag nog jonge vrouwen in minirok op straat 
belaagd door mannen van alle leeftijden die hen op niet erg 
subtiele wijze proberen te benaderen. Zij zijn het nog altijd 
niet afgeleerd … zelfs in de 21ste eeuw.

De Chanel-tailleur door de bril van 
Karl Lagerfeld voor Claudia Schiffer

De jeans minirok 
(Lois): een must voor 

de zomer van 2020

Twiggy was HET 
gezicht van de 
jaren 60
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MAISON DEGAND 
Een lesje in mannelijke

elegantie
Dezelfde stijl als papa, dat is allesbehalve de filosofie van Pierre Degand. 
Tijdloze stuks die bij elkaar passen: daar staat hij voor. Klassiek, maar 
dan als in heruitgevonden classicisme – en in die zin perfect actueel.

Door Raoul Buyle

We zijn hier echter niet voor een volle-
dige cursus, noch voor een academische 
paper, eerder voor een aantal insights van 
een man die mannelijke elegantie hoog in 

het vaandel draagt. Hoewel Pierre Degand nooit toegevin-
gen zal doen op het gebied van kwaliteit, noch inboet aan 
de sartorial traditie, is hij toch 100% mee met de tijdsgeest 
en biedt hij een zekere casual elegantie voor een recht-
vaardige prijs. Zich laten gaan, dat is echter uit den boze! 

U ZEI EERDER DAT DE ELEGANTIE VAN VANDAAG NET 
DEZELFDE IS ALS DIE VAN GISTEREN (TOEN U UW 
BOETIEK OPRICHTTE IN 1983), MAAR DAN COMFOR-
TABELER EN MINDER CONFORMISTISCH. KLOPT DAT 
NOG STEEDS?
Pierre Degand: ‘Ja. Vroeger kleedden we ons vooral voor 
anderen en was elegantie een factor om sociale verschillen 
te onderbouwen. Vandaag kleden we ons in de eerste plaats 
voor onszelf en is elegantie een persoonlijk, privéplezier 

geworden, bijna een soort van intieme luxe. Hoewel Maison 
Degand inderdaad een zeker classicisme uitstraalt – ik zou 
het eerder een tijdloze stijl noemen – is het ook mee met de 
huidige trends. Ik ben daarentegen geen voorstander van 
de ‘casual Friday’-stijl (zoals Steve Jobs of Mark Zuckerberg) 
die vooral binnen de start-ups populair lijkt. Die weinige 
aandacht voor hun outfit doet echter niks af aan het genie 
van deze mannen. Maar ik stel wel vast dat het kostuum 
met das in bepaalde bedrijven op zijn retour is. Meer dagda-
gelijkse looks maken hun intrede en dat vind ik spijtig. Een 
knap kostuum met een goeie snit in de juiste stof (zonder 
stijf te zijn), dat ‘maakt de man’, zoals men zegt. Dat geeft 
hem uitstraling, gestalte, bijna een natuurlijke autoriteit.’

UW DEFINITIE VAN LUXE? IS LUXE ONLOSMAKELIJK 
VERBONDEN MET EEN (DIKWIJLS HOGE) PRIJS? 
‘Ik beschouw luxe in de eerste plaats als een talent, meer 
dan een levensstijl. Bij Degand spreken we ook zeker niet 
van een opzichtige luxe. Luxe is onlosmakelijk verbonden 
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Ook Manneken Pis draagt 
een masker. Eentje dat met 
veel vrijgevigheid gemaakt 
werd in het atelier van Mai-

son Degand. Een deel van de 
opbrengsten gaat naar het 
Sint-Pietersziekenhuis als 
bijdrage in de strijd tegen 

COVID-19.
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met een zekere ambacht en de kwaliteit van het mate-
riaal. Dat maakt het natuurlijk wat duurder. Anderzijds zijn 
we geen prestigieuze naam uit Parijs, die vaak met dezelfde 
leveranciers werken als ik maar hun kostuums veel duurder 
aanbieden, ook al zijn ze van dezelfde kwaliteit – enkel en 
alleen door de bekendheid van het merk.’

KLEDINGSTUKKEN OP MAAT?
‘Bij Degand bieden we kostuums rond 1500 euro (afhanke-
lijk van de stof) binnen een kwaliteitsvol prêt-à-porter-gam-
ma. Die zijn het resultaat van Italiaanse of Engelse ‘geïn-
dustrialiseerde excellentie’. Dat wil zeggen machinegestikt, 
met half-traditionele tussenvoeringen (nooit zelfklevend), 
hoogwaardige materialen en verzorgde details. Alles kan 
worden aangepast naar wens en versteld na de opmetingen 
van onze kleermaker Jérôme Didier. Durf dus zeker binnen 
te komen! Nee, La Maison Degand is niet synoniem met 
onbetaalbaar. Op de eerste verdieping bevinden zich de 
handgemaakte labels en ons ‘bespoke’ atelier, het enige 
echte van Brussel.’

IS DIT DUURZAME MODE?
‘Ik hou van kledingstukken uit mooie materialen die een 
heel leven lang meegaan. Een mooi stuk, of dat nu een 
kostuum is uit een mix van wol en zijde, een kasjmieren 
trui of een paar leren derbies van John Lobb, met een 
geoorloofde prijs-kwaliteitsverhouding en de volledige 
service die de aankoop omkadert, is toch veel meer waard 

dan een item van een hypertrendy merk dat na een sei-
zoen uit de mode is. Dat geloof ik echt! En daarbij kan 
het me weinig schelen of ik als ‘The Last of the Mohicans’ 
word beschouwd: ik verdedig mijn standpunt, zoals ik altijd 
heb gedaan, waarbij kwaliteit, authenticiteit en elegantie 
voorop staan.’

EEN DAS DRAGEN?
‘Zich goed kleden is een kwestie van respect. Respect naar 
zichzelf toe én naar anderen. Ja, ik ben een voorstander van 
een das op de werkvloer. Ja, ik ben een voorstander van een 
das voor een etentje op restaurant of naar het theater. Een 
zijden, jacquard of wollen gebreide variant is de onmisbare 
kers op de taart van het kostuum. Met een das kom je overal!’
      
EN IN DE ZOMER, BENT U DAN VOORSTANDER VAN EEN 
WAT MEER CASUAL ELEGANTIE? WANNEER MAG DAT?
‘Dat hangt af van de omstandigheden. Een weekendje aan 
zee? Een apero in de tuin? Een wandeling op het platte-
land? Natuurlijk kan je dan een jeans of een gebroken witte 
broek dragen met een casual blazer. Sneakers (baskets) 
met een frambozenrode of anijsgroene chino (altijd met 
een ceintuur!), waarom niet? Een brede driekwartbroek die 
de kuiten laat zien, daar stopt het wel voor mij. Comfort is 
belangrijk maar je laten gaan: geen sprake van.’
   
UW BELANGRIJKSTE KARAKTERTREK?
‘Naarstig, perfectionistisch en vastberaden.’

Hemdenafdeling

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
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LONGINES
kleurt kakigroen
Al sinds 1954 is Conquest de definitie zelve van sportieve elegantie 
binnen de collecties van Longines. Vandaag breidt het merk met 
de gevleugelde zandloper haar HydroConquest-lijn uit met nieuwe 
kakigroene varianten, nu al dé kleur van de zomer.

Door Raoul Buyle

De band van Longines met de sportwereld gaat 
heel ver terug. Het Zwitserse horlogemerk, dat 
in Saint-Imier werd opgericht, viert dit jaar zijn 
188ste verjaardag. Het werd vernoemd naar ‘le 

pré (de weide) des Longines’, de bakermat van de eerste 
manufactuur. De vele jaren ervaring van Longines als tijd-
waarnemer bij wereldkampioenschappen of partner van de 

internationale federaties getuigen van een traditie waarbij 
elegantie en performance centraal staan, een filosofie die 
we ook terugvinden in de producten van het merk. Sinds 
1878 werd dankzij nieuwe mechanische werkwijzen het 
20H-kaliber vervaardigd, een eenvoudig chronograafmou-
vement. Dit was de eerste functie van het merk gespeci-
aliseerd in chronometrage en tijdmeten. In 1952 maakte 

Longines in Helsinki zijn intrede in de geschiedenis van de 
Olympische Spelen als officiële tijdwaarnemer, de eerste 
van vele moderne olympiades. Hoewel de beheersing van 
de modernste technologieën het huis ook met de wereld 
van de Formule 1 verbond, blijven de ‘specialiteiten’ van 
Longines skiën, paardrijden en turnen. Vandaag behoort 
het merk tot de Swatch Group (wereldwijd de grootste 
fabrikant van horloges), met een gevleugelde zandloper 
als logo.

Performance Conquest
In 1954 brengt Longines de Conquest uit – 
tegelijk het begin van een nieuwe pro-
ductontwikkelingstrategie waarbij het 
concept van ‘productlijnen’ wordt 
geïntegreerd om klanten te hel-
pen het juiste horloge te kiezen. 

zelfs een chronograaf of een tweede tijdzone, zoals op de 
Conquest 24 Hours. Dat alles met een stalen, keramieken 
of lederen armband.
Als eerbetoon aan het erfgoed van de lijn en zijn oudste 
modellen ontwierp Longines een Conquest-model dat al 
snel iconisch zou worden: de Conquest Heritage uit 1954. 
Voor de lancering deed Longines een beroep op Hollywood-
legende Grace Kelly, op dat moment nog geen prinses van 
Monaco, die het precisiejuweel liet schitteren aan de zijde 
van Cary Grant in Hitchcock’s ‘Dial M For Murder’. Sinds-

dien doorstond de ‘zonnig zilveren’ wijzerplaat met 
glans de tand des tijds en werd later heruitgebracht 

in staal, titanium, geel- of roségoud.

Very High Precision
In 2017 presenteerde Longines als 
trotse pionier in de geschiede-
nis van de kwartshorloges de 
Conquest V.H.P. (Very High 
Precision)-collectie, geba-
seerd op vernieuwende 
kwartstechnologie. Het 
resultaat: modellen die 
vijf tot tien keer zo precies 
zijn als een normaal kwarts-
horloge (met een afwijkings-
waarde van maximaal 1 minuut 
op 5 jaar). Als de ultieme sportlijn 
bestaat Conquest V.H.P. vandaag 
uit heel wat nieuwe modellen met 
lederen armband (‘point sellier’-steek) die 
perfect tot hun recht komen aan de pols 
van iedereen die streeft naar het toppunt De eerste Longines-

ateliers in Saint-Imier.
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Longines HydroConquest 
Boutique Vert Impérial 
Edition, stalen armband

Nieuwe Longines 
HydroConquest 

in kakigroen, 
rubberen armband

De ‘kwintessentie 
van sportieve elegan-
tie’, werd het toen 
genoemd. Het idee: 
het accent leggen op 
een nieuwe sportieve 
en hedendaagse look, 
maar ook op de strijd-

mentaliteit van iedereen 
die verder durfde te gaan op zijn zoektocht naar nieuwe 
horizonten. De Conquest-lijn, met zijn ronde vormen, kwam 
met modellen in keramiek en/of staal en witte, zwarte, grij-
ze of zilveren wijzerplaten. Met hun initieel eerder mannelijk 
design werden sommige Conquest-modellen voorzien van 
een smalle kast, vanaf 29,5mm, waardoor de collectie ook 
vrouwen met een voorliefde voor sportieve, elegante horlo-
ges wist te bekoren. De modellen zijn niet alleen waterdicht 
tot 50 en soms tot 300m (zoals bij de Conquest Cérami-
que), maar bovendien ook voorzien van datumnotering en 

Een advertentie uit 1954

Het embleem van het merk: 
de gevleugelde zandloper
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van elegantie. De bruine armband 
sublimeert de sobere lijnen van 
de stalen kast terwijl de zwarte en 
nachtblauwe variant dezelfde kleuren 
van de kast oproepen als een subtiele, 
geraffineerde toets.
In zijn HydroConquest-lijn serveert Lon-
gines nieuwe groene varianten (kaki en 
keizerlijk groen) – duidelijk dé kleur van de 
zomer 2020. Na blauw, grijs en zwart is het 
nu dus aan groen om de nieuwe HydroCon-
quest te bekleden. Die heeft namelijk ook 
een kaki keramieken insert op de wijzerplaat 
in dezelfde tint als de kast, wat het sportieve, modern 
silhouet enkel versterkt. De stalen of rubberen armband 
is eveneens kakigroen. De kast is dan weer beschikbaar 
in twee maten (41 of 43 mm diameter) en herbergt een 
mechanisch mouvement met automatisch opwindsysteem. 
Bij de HydroConquest Boutique Edition kiest Longines voor 
een verticale wijzerplaat uit geborsteld keizerlijk groen met 
een exclusief voor het merk ontworpen kaliber met spiraal 
uit silicium. De armband uit staal of rubber is in dezelfde 
groene tint als de wijzerplaat en kan dankzij het snelle wis-
selsysteem eenvoudig vervangen worden zonder gebruik 
van een of andere tool.

De Conquest, HydroConquest, Conquest VHP, Conquest 
Classic en Conquest Heritage-lijnen vormen samen een 
rijk assortiment met meer dan 300 verschillende modellen 
van de laatste Longines-reeks en zijn heel wat meer dan 
simpele horlogecollecties. Ze zijn de pijlers van de identi-
teit van het merk met de gevleugelde zandloper. Naast de 
duikhorloges en -chronografen zijn er ook de GMT-horloges 
en de ontelbare retro designs. En dat alles binnen een zeer 
aantrekkelijk prijsgamma (rond de 1000 euro) – één van de 
redenen dat Longines zo geliefd is bij een jonger, aandach-
tig publiek. Het Zwitserse huis is dan ook bekend voor zijn 
continuïteit, eerder dan op elke seizoentrend te springen. 
Een filosofie waarvan zonder enige twijfel de Conquest-lijn 
het beste voorbeeld blijft.

Longines Conquest Very High Precision 
GMT Flash Setting, het horloge waarvoor 
tijdzones geen enkel geheim hebben 
dankzij een besturingssysteem op basis 
van smartphonelicht. Een op kwarts 
gebaseerde innovatie; 2018

Nieuwe Longines Conquest V.H.P. 
uit staal met zwarte lederen 

armband en zwarte wijzerplaat

Nieuwe Longines Conquest 
V.H.P. uit staal met bruine 

lederen armband
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10,4 - 11,1 L/100 KM | 236 - 253 G CO!/KM (WLTP).  
Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 1400.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 911 Targa. A"eelding enkel ter illustratie.

De nieuwe 911 Targa. Tijdloos.
Te ontdekken op www.porsche.be

Hoe langer we van iets dromen,  
hoe mooier het wordt.


