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Know You Can

Alles begint met zelfvertrouwen. Het stelt  
je in staat om elke uitdaging aan te gaan. 
AXA Verzekeringen begeleidt jou en is er 
om jou te helpen verder te gaan.

 Zelfvertrouwen 
verlegt  grenzen

                         Nafi Thiam 
AXA Ambassadrice

MAN7700243KB Axa (DG) Print Nafi Members Only sept20 210x297 NL v6.indd   1 25/08/2020   10:10

Na heel wat onzekere maanden mogen we eindelijk uit de 
lockdown en dat in alle betekenissen van het woord. Akkoord: 
de zomer van 2020 was 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 traditie en plezier – 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 dit najaar dus, zelfs al wordt dat niet zoals vroeger. Maar dat neemt 
niet weg dat we het op wel 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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TWEE 
THOMASSEN 

die België
doen swingen

Het is een Belgisch verhaal zoals we dat graag 
hebben. Dat van twee goede vrienden met een 
passie voor golf. Dat van twee getalenteerde 
kampioenen ook die dezelfde piste volgden, 

met name via een verblijf aan de Universiteit van Illinois. 
Vandaag staan beide Thomassen in de top-100 van de 
wereld en hebben ze zich gekwalificeerd voor de US Open op 
Winged Foot. Deze foto dateert uit 2016 en van een golfdag 
georganiseerd door hun sponsor Delen Private Bank. Hij 
symboliseert de unieke band die met de jaren sterker wordt 
en die hen – laten we dat niet vergeten – in 2018 stimuleerde 
om in Melbourne de World Cup of Golf te winnen.
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De golfwereld maakt zich op voor een primeur, 
want als gevolg van de coronacrisis staat de 

Masters 2020 nu in november op de agenda. 
De kleuren zullen anders zijn, maar op de 
mythische baan van Augusta National 
blijft de uitdaging even opwindend.

Door Miguel Tasso

Als men Bobby Jones, de bedenker van de 
Masters, voorspeld zou hebben dat zijn toer-
nooi ooit in november gespeeld zou worden, 
had hij dat voorwaar niet geloofd. Dit legen-

darische toernooi gaat sinds zijn geboorte in 1934 inder-
daad onveranderlijk door in de lente wanneer de magno-
lia’s en azalea’s op hun fraaist zijn. De Augusta National 
is inderdaad een echte botanische tuin met liefst 870.000 
planten! Dat elke hole de naam van een bloem draagt, 
is geen toeval. Voor Bobby Jones de eigendom kocht, 
behoorden de gronden inderdaad toe aan baron Louis 
Berckmans: een Gentse tuinbouwer die er de ‘Fruitland 
Nurseries’ had opgericht. Zijn bedrijf was gespecialiseerd 
in de verkoop van fruitbomen over de hele USA.
Augusta dankt zijn bekendheid in de eerste plaats aan de 
prachtige tekening van zijn championship course en de 
bijhorende golftradities. Maar ook aan de magie van zijn 
weelderig groen. Daarom is de baan op haar mooist in de 
lente. En wanneer de beste spelers van de wereld er zich in 
april melden om er aan de Masters deel te nemen, doen zij 
dit in een magische omgeving met prachtige kleuren. Zoals 
bij de rododendrons die vaak als achtergrond fungeren 
van de greens.

Herfstkleuren
Het verschuiven van de editie 2020 naar november is dan 
ook revolutionair. Normaal gezien diende het toernooi 
zoals gebruikelijk begin april door te gaan. De coronacrisis 

besliste daar anders over en dwong de organisatie om 
naar de herfst uit te wijken. Bijzonder spijtig, want boven-
dien gaat het event door achter gesloten deuren. Het is het 
enige plan-B dat overeind is gebleven.
Hoe zal de Augusta National er uitzien in november? Dat is 
een groot vraagteken. Zoveel is zeker: de geuren, kleuren 
en geluiden zullen anders zijn dan bij het begin van de len-
te. De bomen en bloemen zullen meer rode, gele en oranje 
tinten dragen. De temperaturen zullen een stuk lager lig-
gen. En de greens zullen wellicht een tikkeltje minder snel 
zijn. We krijgen dus een nieuwe prentbriefkaart met ande-
re accenten. Maar in fine blijft het een toptoernooi op een 
van de mooiste banen ter wereld. Met de beroemde green 
jacket voor de winnaar. Moge de beste winnen!

Nieuwe titel
Kan Tiger Woods zijn titel verlengen? In elk geval is nie-
mand zijn schitterende zege van vorig jaar vergeten. De 
voormalige nr. 1 speelde toen als in zijn beste dagen en 
haalde het nipt van de Italiaanse Francesco Molinari na 
een majestueuze ‘mano a mano’.
Woods heeft al vijf groene blazers in zijn garderobe. Dat 
is fraai, maar zes is natuurlijk nog beter. Tiger erkent 
ook dat de Masters zijn favoriete toernooi is. Hij kent 

de Augusta National als zijn broekzak. Het zou ons niet 
verwonderen dat hij sommige planten en bloemen met 
hun voornaam aanspreekt!
Woods won zijn eerste Masters in 1997. Dat gebeurde 
met een van de allergrootste demonstraties ooit gezien. 
Hij verpulverde alle toernooirecords: de laagste eindscore 
(-18), de grootste voorsprong op de runner-up (12 slagen) 
en natuurlijk zijn jonge leeftijd (21 jaar).
Op Augusta heeft hij altijd het gevoel dat hij kan vliegen. 
De club in Georgia motiveerde hem van kindsbeen af. 
Niet in het minst omdat de club lange tijd een ‘no entry’-
zone was voor niet-blanken (caddies uitgezonderd). Ook 
Tiger had vaak te maken met racisme. Zo zag hij zich als 
junior vaak de toegang geweigerd tot de clubhouses – 
zelfs als hij er simpelweg een broodje wilde kopen. Winst 
in de Masters is voor hem dan altijd een soort revanche. 
Zo viel hij na zijn eerste titel in 1997 meteen in de armen 
bij voormalig kampioen Lee Elder. Hij was de eerste niet-
blanke die de greens van de Augusta National had mogen 
betreden.
Zorgt de intussen 44-jarige Tiger dit jaar opnieuw voor een 
stuntzege? Dat valt niet uit te sluiten. Door zijn talent, zijn 
ervaring en zijn kennis van de baan zit Augusta hem als een 
handschoen. Hij kent elke puttinglijn en elke valstrik. Als 

MASTERS
Met de ‘M’ van
meedogenloos

Bobby Jones, de inspirator van de 
Augusta National, had nooit kunnen 
vermoeden dat zijn Masters ooit in 
november zouden doorgaan.

De Augusta National: 
een echte plantentuin.
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hij fysiek in orde is, behoort hij tot de kandidaten voor 
zijn eigen opvolging. Mogelijk speelt de verschuiving naar 
november zelfs in zijn voordeel. Er is inderdaad twijfel dat 
hij de Masters had kunnen spelen in april. In het begin van 
het seizoen dwong rugpijn hem tot een forfait in een aantal 
toernooien, waarbij het Players Championship. Mogelijk 
had hij toen ook moeten passen voor Augusta.

Nieuw hoofdstuk
Met de verschuiving naar november schrijft de Masters – 
de enige Major die elk jaar weer op dezelfde baan wordt 
gespeeld – alweer een nieuw atypisch hoofdstuk. Dat 
gebeurt niet voor het eerst, want het toernooi staat bol 
van de historische momenten. Zoals de eerste albatros 
in 1935 door Gene Sarazen op hole 15. De meeste golfle-
gendes trokken er het green jacket aan en tekenden voor 
onvergetelijke huzarenstukjes.
In 1941 was de Amerikaan Craig Wood de eerste winnaar 
die van dag 1 tot dag 4 de leiding had. Arnold Palmer won 
zijn eerste Masters in 1958 toen hij 28 was en Jack Nic-
klaus deed dat in 1963 en op 23-jarige leeftijd. Samen zijn 
deze onafscheidelijke helden van de Amerikaanse swing 
goed voor 10 titels op Augusta (4 voor de eerste, 6 voor 
de tweede).
Gary Player werd drie keer winnaar (1961, 1974, 1978) 
en finishte liefst elf keer in de top-10. Zijn laatste titel is 
legendarisch, want hij begon met 7 slagen achterstand 
aan de slotronde. Een ereplaats leek zijn deel, maar Player 
schreef een onwaarschijnlijke comeback die zijn plaats 
heeft in elk geschiedenisboek over golf. Met de ene bir-
die na de andere werkte hij de back-9 af in 30 slagen. 
Ongezien! Het bleek uiteindelijk voldoende voor de titel 
met 1 slag voorsprong op Rod Funseth, Hubert Green 
en Tom Watson, die de Zuid-Afrikaanse furie niet hadden 
zien komen!
Op Augusta is de titel nooit helemaal zeker, want op de 
slotdag is de druk enorm. De grote Severiano Ballesteros 
vond het heerlijk spelen op de Augusta National omdat 
hij er zijn golfgenie de vrije loop kon laten. De betreurde 
Spaanse topkampioen won de Masters trouwens twee 
keer. In 1980 had de toen 23-jarige grootmeester 3 sla-
gen voorsprong na 36 holes, 7 na 54 holes en 10 na 63 
holes! Hij leek op weg om alle records te verpulveren, 
maar ondervond dat ook de supergetalenteerde golfers 
tegen hun limieten kunnen aanbotsen. Wellicht te zeker 
van zichzelf liep Seve tegen een drieputt aan op hole 10, 
een double bogey op hole 12 en een nieuwe double bogey 
op de 13. Hij won wel, maar had aan de finish amper 3 
slagen voorsprong op Gibby Gilbert en Jack Newton. Seve 
was toen wel de eerste Europese laureaat ooit.
In dit schouwtoneel zijn alle dromen mogelijk, maar zij 
kunnen ook met één klap de grond worden ingeboord. 
Vraag dat maar na bij Rocco Mediate die in 2006 – toen 

De legendarische 
afslag van hole 18.14
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hij in strijd was voor de eindzege – een 10 liet opteke-
nen op hole 12, die kleine par 3 afgeboord met water en 
bunkers. Het was ook daar dat Jordan Spieth in 2016 zijn 
illusies mocht opbergen voor een tweede opeenvolgende 
titel in de Masters. Hij werd overmand door de angst om 
te winnen en sloeg zijn bal tot twee keer toe in het water. 
Sindsdien heeft de Amerikaan geen enkel toptoernooi 
meer gewonnen…
Zoveel is duidelijk: Augusta is meedogenloos. Dat is ook 
zijn fabrieksmerk. Het is een paradijs voor de fotograaf, 
maar des duivels voor de swing. En dat zowel in april als in 
november en met of zonder publiek.

BELANGRIJKSTE
cijfermateriaal

 
MEESTE TITELS

6 Jack Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
5 Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005, 2019)
4 Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964)
3 Jimmy Demaret (1940, 1947, 1950)
 Sam Snead (1949, 1952, 1954)
 Gary Player (1961, 1974, 1978)
 Nick Faldo (1989, 1990, 1996)
 Phil Mickelson (2004, 2006, 2010)
 

JONGSTE WINNAARS
Tiger Woods, 1997 (21 jaar, 3 maanden, 14 dagen)
Jordan Spieth, 2015 (21 jaar, 8 maanden)
Seve Ballesteros, 1980 (23 jaar, 4 dagen)
Jack Nicklaus, 1963 (23 jaar, 2 maanden, 17 dagen)
 

OUDSTE WINNAAR
Jack Nicklaus, 1986 (46 jaar, 2 maanden, 23 dagen)
 

MEESTE TOP-10 FINISHES
22   Jack Nicklaus
17   Ben Hogan
15   Gary Player
15   Sam Snead

BESTE RONDE
63   Nick Price (3e ronde) in 1986
        Greg Norman (1e ronde) in 1996
 

BESTE EINDTOTAAL (72 HOLES)
270 Tiger Woods, 1997
 Jordan Spieth, 2015
271 Jack Nicklaus, 1965
 Raymond Floyd, 1976
272 Tiger Woods, 2001
 Phil Mickelson, 2010
 

MEESTE BIRDIES
IN ÉÉN MASTERS

28 Jordan Spieth, 2015 
25 Phil Mickelson, 2001
24 Jose Maria Olazabal, 1991
 Tiger Woods, 2005
 Justin Rose, 2015 
 

LAATSTE 10 WINNAARS
2010  Phil Mickelson (USA)
2011  Charl Schwartzel (ZAF)
2012  Bubba Watson (USA)
2013  Adam Scott (AUS)
2014  Bubba Watson (USA)
2015  Jordan Spieth (USA)
2016  Danny Willett (G-B)
2017  Sergio Garcia (SPA)
2018  Patrick Reed (USA)
2019  Tiger Woods (USA)

Titelverdediger Tiger Woods.

Jack Nicklaus groet de betreurde 
Arnold Palmer op de 1e tee.

The new Bentayga.
Effortless performance everywhere.
Find your extraordinary at: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium. 
Call us on +32 2 704 99 30 or email us at info@bentley-brussels.be

New Bentayga V8 WLTP drive cycle: fuel consumption, I/100km  
–  Combined 13.3. Combined CO2 – 302 g/km.
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2020 Bentley Motors Limited. Model shown: New Bentayga V8. BENTLEY BRUSSELS
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‘MY NAME IS BOND,
James Bond!’

In november komt de 25e James Bondfilm uit. We blikken terug op de 
avonturen en de achtergronden van de beroemdste superspion ter wereld.

Door Dominique Deprêtre

James Bond wordt binnenkort 60, want in 1962 ver-
scheen hij voor het eerst op het scherm. Maar dat is 
natuurlijk theorie, want geheimagent 007 blijft 
eeuwig jong en hij bewijst dat ook met: ‘No 

      Time to Die’. Dat de saga binnenkort aan zijn 25e 
opus toe is, maakt duidelijk hoe tijdloos Bond is én 
hoe rendabel. Een terugblik op een feilloos parcours 
van de meest mythische superheld ter wereld 
die luistert naar de naam Bond, James Bond.

De man die van vogels hield
Ian Fleming – zelf een gepassioneerd vogel-
liefhebber – kwam op het idee voor de naam 
van zijn superheld met een boek dat werd 
geschreven door James Bond, een ornitholoog 
uit Philadelphia. En zo werd ene James Bond 

plots de hoofdrolspeler in een roman met als titel Casino 
Royale. We schrijven 1952 en de in het Londense Mayfair 

geboren romanschrijver staat er niet bij stil dat hij een 
geheimagent heeft bedacht die 10 jaar later zal zijn 
uitgegroeid tot de onfeilbare held waarmee de hele 
wereld – of toch bijna – zich identificeert. Er rollen in 
totaal een tiental romans en novellen uit de pen van 

deze voormalige journalist en inlichtingenofficier van 
de Royal Navy. Deze worden tot aan zijn dood 
in twee bundels verenigd. Veertien titels uit de 
saga vormen de inspiratie voor evenveel films. 

Te laat voor Goldfinger
Ian Fleming zal slechts kort kunnen genie-
ten van het succes dat zijn held op de grote 
schermen te beurt valt. Na een bescheiden 
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18 Sean Connery en Shirley Eaton 
genieten van een Dom Perignon 

in ‘Goldfinger’.

James Bond in 
het casino: een 
klassiek beeld.



en al bij al weinig succesvol debuut in de USA zet James 
Bond zijn eerste stappen in Technicolor en mono-geluid 
begin oktober 1962. De productie is een samenwerking van 
de Canadees Harry Saltzman en Albert R. Broccoli, een New 
Yorker met Italiaanse roots. Het krappe budget zorgt ervoor 
dat er te weinig geld is om Cary Grant in te huren: de acteur 
die geknipt lijkt voor de rol van His Majesty’s Secret Agent. 
Bovendien vindt Grant zichzelf daar op z’n 58e ook te oud 
voor. Fleming beveelt dan maar een veel jongere acteur aan, 
net zoals hij een Londenaar uit de wijk Stockwell en bekend 
van rollen in Ivanhoe en The Saint. Maar Roger Moore is 
dankzij deze laatste reeks een echte ‘star’ geworden van het 
kleine scherm en zijn contract verbiedt hem om de eerste 
James Bond te worden. Uiteindelijk gaat de rol naar een 
vrijwel onbekende Schotse figurant die door Fleming wordt 
gebrandmerkt als ‘te groot en te gespierd’: Sean Connery…

Gerekruteerd uit The Third Man
Dr. No is de eerste internationale voltreffer waarvan de ver-
haallijn – de jacht op een gevaarlijke psychopaat die de 
wereld bedreigt – in alle episodes zal terugkeren, ook deze 
die zijn ontleend aan de ‘originele’ scenario’s. Ian Fleming 
overlijdt in augustus 1964 en kan dus niet genieten van de 
triomf van Goldfinger, de opvolger van de excellente From Russia With Love (1963). Deze derde prent, waarvoor regis-

seur Terence Young bedankte ten voordele van Guy Hamil-
ton (de assistent van Carol Reed en ‘double’ van Orson Wel-
les in The Third Man), maakt ophef dankzij de schitterende 
soundtrack van John Barry met een hit voor Shirley Bassey, 
en de geweldige Aston Martin DB5 die door Q is geüpgraded 
en steeds belangrijker wordt in het verhaal. Idem dito voor 
Miss Moneypenny en M, de boss, gespeeld door Bernard 
Lee, nog zo’n man die werd opgevist uit The Third Man.

Sean Connery IS James Bond
De ‘Bond world’ draait nu op volle toeren. Sean Connery 
heeft zijn geloofwaardigheid afgedwongen en gaat ook 
steeds natuurlijker acteren. Goldfinger wint zelfs de Oscar 
voor de beste geluidsmontage, een British Academy Film 
Award voor de artistieke leiding, een Grammy voor John 
Barry en een Laurel voor de Duitser Gerd Fröbe die, for 
the record, samen met zijn toekomstige beul een van de 
‘52 internationale sterren’ was in The Longest Day. Ook de 
girls verdringen zich rond agent 007 wiens uitrusting almaar 
gesofistikeerder wordt en dat geldt ook voor zijn gadgets…

Te ongeduldig
Na Thunderball, waarin Young voor het laatst de regie in 
handen neemt, en You Only Live Twice getekend door Lewis 
Gilbert, heeft Sean Connery er genoeg van. Hij wil zijn 
acteertalent verder uitdragen en is het beu om alleen maar 
in de smoking van James Bond te kruipen. De producers 
aanvaarden zijn ontslag en kiezen tot eenieders verrassing 
voor een Australische mannequin die enkel bekend is van 

een reclamefilmpje waarin hij als uithangbord fungeert van 
een chocolademerk. Maar na een cursus… dictie is de over-
stap een feit en dus maakt de wereld kennis met de 29-jari-
ge George Lazenby. Hoewel hij de uitdaging aardig invult, 
scoort In Her Majesty’s Secret Service minder goed dan 
zijn voorgangers. Te romantisch wellicht en bovendien is er 
de tragische dood van de enige mevrouw Bond (gespeeld 
door Diana Rigg, de tweede assistente van Patrick McNee 
in The Avengers). Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de 
traditie van het happy end. Lazenby laat zich leiden door 
het advies van zijn manager die er zeker van is dat Bond 
geen toekomst meer heeft en gooit de handdoek. Hij wordt 
op die manier de ‘Pete Best van de saga’, en zijn mentor de 
talentscout van Decca die The Beatles maar niks vond…

Eindelijk… Roger Moore!
Sean Connery aanvaardt het voorstel om terug in de huid 
van Bond te kruipen, maar slechts voor één film (*): Dia-
monds Are Forever. Die prent betekent ook de terugkeer 
van Guy Hamilton die opnieuw hot is na het succes van 
Battle of Britain. Hij regisseert Live and Let Die en The Man 
with the Golden Gun met Roger Moore. Eindelijk, zo zucht 
wellicht ook Ian Fleming vanuit het schrijverparadijs. Nu 
hij verlost is van The Saint en gesommeerd wordt om uit 
The Persuadors te stappen – dat meteen helemaal uitdooft 
– maakt de sympathieke acteur de geheimagent een beet-
je onbeschaamder en dubbelzinniger. Die metamorfose 
bereikt zijn hoogtepunt in The Spy who Loved Me, een film 
door Lewis Gilbert met alweer een ‘grote slechterik’. Die 
rol wordt ingevuld door Curd Jurgens, met naast hem een 

knappe Russische geheimagente gespeeld door Barbara 
Bach – nog altijd de echtgenote van Ringo Starr, de ouder-
domsdeken van The Beatles die op 7 juli zijn 80e verjaar-
dag vierde – een beeldschone tegenstander met Caroline 
Munro (waarover Bond zegt: ‘What handscome craft – such 
lovely lines’) en verder natuurlijk ook de reus Richard Kiel. 
Een andere blikvanger is de Lotus Esprit die zich tot een 
duikboot laat transformeren. Schitterende decors, gags en 
gadgets, de opwindende titelsong door Carly Simon en de 
fotografie van Claude Renoir, de neef van de regisseur van 
La Grande Illusion en dus ook de achterneef van impres-
sionist August: deze 10e productie, die uit 1977 dateert, is 
en blijft wellicht de beste Bond ooit.

Einde van de gouden tijden?
Het tijdperk Moore luidt meteen ook het gouden tijdperk 
in van de Bondfilms waarvoor er geen budgettaire beper-
kingen lijken te zijn. Getuige daarvan Moonraker, dat een 
parodie is op Star Wars, met een finale waarin enkele astro-
nauten elkaar op een furieuze manier te lijf gaan, en na Dia-
monds are Forever een derde titelsong voor Shirley Bassey. 
De superheld keert terug naar de aarde met For Your Eyes 
Only en kijkt daar in de ogen van Carole Bouquet aan het 
stuur van een gele 2PK. Het exotische in Octopussy laat 
niet echt vermoeden dat Roger Moore zijn zwanenzang zal 
vieren in A View to a Kill, een prent met sterke rollen voor 
Christopher Walken (The Deer Hunter) en Grace Jones als 
een ‘gebodybuilde’ huurdoder. Maar toch wordt dit de 7e en 
meteen ook de laatste Bond voor Moore en voor Lois 
Maxwell, die niettemin zal bijblijven als de enige en 
enige Moneypenny.

Barry stapt op
Met de introductie van de Welsh-
man en ‘Shakepeariaanse’ 
Timothy Dalton in 1987 
zoekt de saga even het pad 
van de onzekerheid op. Ook 
in de marge wordt een bladzijde 
omgedraaid, want componist 
John Barry, die sinds het begin aan 
boord was, stapt op. Een ruzie met 
de Noorse band A-Ha is de druppel die 
bij hem de emmer doet overlopen. The Living 
Daylights en License to Kill zijn allerminst 
grote successen en na het annuleren van 
de aangekondigde Licence Renewed valt 
ook voor regisseur John Glen en scenarist 
Richard Maibaum het doek. Daarna dient 
meer dan vijf jaar gewacht om de come-
back van James Bond te begroeten. Dit 
gebeurt met Pierce Brosnan die kampte 
met hetzelfde probleem als Roger 
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Volgens Ian Fleming was 
Roger Moore de ideale 
acteur om zijn held 
gestalte te geven.

Bruin of blond? 
Roger Moore 
met Maud 
Adams en Britt 
Ekland in ‘The 
Man with the 
Golden Gun’.

Pierce Brosnan: de 
5e ‘officiële’ Bond.



Moore – de man die hij had moeten opvolgen. Brosnan 
had inderdaad een exclusiviteitscontract ondertekend voor 
de serie Remington Steele.

Brosnan à la Moore
Voor de camera van de Nieuw-Zeelander Martin Campbell 
kruipt de… Ierse acteur min of meer in de huid van Roger 
Moore. GoldenEye, Tomorrow Never Dies en The World Is Not 
Enough (met Sophie Marceau) vormen de inleiding tot de 20e 
prent: Die Another Day, met de titelsong door Madonna. Hale 
Berry kruipt in de oude bikini van Ursula Andress en het werk 
van de Nieuw-Zeelander Lee Tamahori (met… Maori-roots) 
is briljant met een vleugje nostalgie. Het is op het ogenblik 
dat Brosnan dus echt… Bond wordt dat Daniel Craig in 2006 
zijn smoking overneemt. Hij wordt zo de eerste… blonde 
Bond, en een geheimagent wiens stijl en trekken vooraf doen 
denken aan de opgedoekte KGB!

Daniel Craig: sterk & B(l)ond
Met opnieuw Campbell aan de regie keert James 
Bond terug naar zijn roots: die van de onverbid-

delijke doder. Casino Royale laat de parodie-
special uit 1967 (met David Niven, Peter 

Sellers en… Woody Allen) helemaal 
vergeten. Sterker: we duiken in don-
kere periode vol sinistere kwellingen 
die helemaal mee zijn met de tijd en 
waar, net zoals in de Batmanfilms van 
Nolan, de humor ver te zoeken is. Na 
een fletse Quantum of Solace scoort 
het Craig-tijdperk een gigantische com-

merciële voltreffer met Skyfall van Sam 
Mendes. Een film die een Oscar waard is 

en de Golden Globe voor de titel-

song voor de opwindende Adele, met een melodie die herin-
neringen oproept aan Diamonds Are Forever! We vinden ook 
de DB5 terug die door Brosnan al stiekem van onder het stof 
werd gehaald, en dan verdwijnt zoals Judy Dench, de M die 
met brio de overstap van de ‘reboot’ had verzekerd.

Spectrum van een nieuwe start
Na Spectre en de introductie van Ralph Fiennes als ‘boss’ 
wordt het spanningsveld rond de 25e James Bond helemaal 
opgebouwd rond Daniel Craig. Hoewel de Engelsman uit 
Chester pas 52 is, aarzelde hij lang om voor de 5e keer in 
de huid van Bond te stappen. Het is hoe dan ook zijn laat-
ste, klinkt het. Léa Seydoux speelt opnieuw de assistente 
van de onsterfelijke geheimagent. Ook present: de Weense 
acteur Christoph Waltz als Blofeld, verscheidene Aston Mar-
tins (waarbij de nieuwe Valhalla met centraal gemonteerde 
motor), en vooral – en dat is zonder meer revolutionair! – de 
mogelijk allereerste… vrouwelijke Bond! Zo wordt het stam-
nummer 007 ook gedragen door Lashana Lynch, een actrice 
met Jamaïcaanse roots, die als Captain Marvel in de Bondwe-
reld wordt gedropt. Een verrassing, want over de opvolging 
van Craig circuleren al jaren heel wat geruchten: een ‘zwarte’ 
Bond, een hypergetalenteerde jongeman en… een vrouw. 
Eén ding is zeker: met de vele verrassingen die No Time To 
Die in petto heeft, kijkt iedereen er nu al reikhalzend naar uit!

(*) Sean Connery stapte in 1983 in de onofficiële Bondfilm Never Say Never Again 
(met Kim Basinger en Rowan Atkinson (Mr Bean himself) en de geweldige soundtrack 
van de betreurde Michel Legrand). De titel verwijst naar de uitspraak van Connery, die 
ooit zei dat hij na Diamonds Are Forever nooit meer in de huid zou kruipen van Bond.

Omega: het horloge van 007
Terwijl James Bond de ‘veroveringen’ opstapelt, is hij tegelijk ook bijzonder trouw aan zijn 
prestigieuze leveranciers. Getuige daarvan zijn collectie Omega-horloges die hij sinds Gol-
denEye onveranderlijk rond de pols heeft zitten. Een partnerschap dat een 9e episode krijgt 
met No Time To Die en zich daardoor uitstrekt over een kwarteeuw!

Elke film heeft een exclusief horloge, met modellen die qua stijl en robuustheid perfect 
aansluiten bij het imago van de held van Ian Fleming. Zij zijn dan ook elk uitgegroeid tot 
echte verzamelstukken. Met de nieuwe Seamaster Diver 300M 007 Edition worden de 
grenzen van het raffinement achter het legendarisch militair design – dat vaak gekopieerd 

werd, maar nooit overtroffen – alweer verlegd. Net zoals James Bond dit doet. Dit nieuwe 
model waarvan welgeteld 7007 exemplaren werden gebouwd, is nu al een musthave.
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PORSCHE
De mythe in 
10 modellen

Ook al herleidt het collectief 
bewustzijn Porsche tot de 911: de 
geschiedenis van de constructeur 
omvat meer mythische modellen 
dan men op het eerste gezicht zou 
veronderstellen. Een overzicht 
met de neusjes van de zalm.

Door Stéphane Lémeret

Speciaal voor deze bloemlezing zocht Members 
Only – zij het met de nodige subjectiviteit – tien 
markante modellen uit. Als u de aandacht wil opei-
sen, dan zijn dit de Porsches die u moet koesteren.

Type 64 (1939)
Dit model is ouder dan zijn constructeur, want Ferdinand 
Porsche ontwierp het in 1939 om records te verbeteren 
en dus vooraleer zijn merk officieel geboren werd. Behalve 
zijn rondingen, die meteen aan de KdF-Wagen (alias de 
VW Kever) doen denken, heeft de Type 64 ook dezelfde 
mechaniek als de populaire Duitser. Dat was naar verluidt 
een contractuele verplichting. Met zijn 50 pk-motor was 
hij goed voor een topsnelheid van 160 km/h. Er werden 
slechts drie exemplaren geproduceerd. Eén werd vernield in 
WOII, de tweede werd gebruikt door de familie Porsche en 
de derde werd in de opslag geplaatst. Vandaar dat er nu nog 
twee over zijn. De eerste is te bewonderen in het Peterson 
Automotive Museum in Los Angeles. De tweede…

Wist u dit?
De tweede was door zijn huidige Oostenrijkse eigenaar op 
de veilinglijst geplaatst van RM Sotheby’s tijdens de Mon-
terrey Car Week 2019. Deze Type 64 werd geschat op 20 
miljoen dollar, maar had volgens sommigen tot 50 miljoen 

dollar kunnen opbrengen. Maar na een blunder van een van 
de veilingmeesters, die een bod van een kandidaat-koper 
verkeerd interpreteerde – verwarde ‘seventeen’ (17) met 
‘seventy’ (70), red. – diende de verkoop afgeblazen.

Porsche 356 (1948-1965)
Het verhaal van Porsche start pas echt met de legendari-
sche 356. Dit is niet alleen het eerste model met de naam 
van de schepper, maar ook met het stadswapen van Stutt-
gart. Van bij zijn lancering is de auto een succes. Hoewel 
de mechaniek vrij bescheiden is – want nog altijd afgeleid 
van de Volkswagen – moet hij dankzij zijn laag gewicht niet 
onderdoen voor andere sportmodellen met meer toeters 
en bellen en extra pk’s. En dat voor een lagere prijs. Wat 
we van dit model vooral onthouden, dat gecreëerd werd 
door Ferry Porsche (zoon van Ferdinand Senior), is dat het 
gestalte geeft aan de definitieve look van het merk. Een 
karakteristiek die geen enkele andere constructeur kan 
opeisen.

Wist u dit?
Hoewel Porsche zich met de 356 als een echte constructeur 
profileert, is het nog altijd een constructeur zonder… fabriek. 
Zo zijn de eerste 50 exemplaren geassembleerd in het Oos-
tenrijkse Gmünd. Het duurt tot 1950 vooraleer de produc-

Porsche 356.

Type 64.
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tie op de historische Porsche-site van Zuffenhausen een 
aanvang neemt. Noteer dat in 1961 en 1962 zo’n achthonderd 
356B Roadster Porsches gebouwd werden door… D'Ieteren.

Porsche 550 (1953-1955)
De 550 speelt een cruciale rol in de geschiedenis van het 
merk. Als we afstand nemen van de gestaakte poging om 
eind jaren 40 een F1 te bouwen, is dit inderdaad de allereer-
ste Porsche die voor de racerij werd ontworpen. De schitte-
rende lijst met sportieve successen bewijst dat het model de 
hoge verwachtingen ook helemaal inloste. Hij was destijds 
zelfs zo dominant dat heel wat andere topconstructeurs 
zich door zijn architectuur lieten inspireren. Dat moderne 
supercars tegenwoordig met een centraal geplaatste motor 
uitpakken, komt inderdaad voor een stuk door de 550.

Wist u dit?
De 550 is niet alleen legendarisch door zijn sportieve suc-
cessen. Hij is dat ook op een tragische wijze, want op zekere 
dag crashte in de omgeving van Los Angeles een 550 met 
de bijnaam ‘Little Bastard’. Daarbij kwam zijn jonge eigenaar 
om het leven: de 24-jarige James Dean. Hoewel hij nog maar 
drie films had afgewerkt, toen al een Hollywood-icoon.

Porsche 911 (1964 - nu)
Wel ja: we schrijven 1964 wanneer dé Porsche wordt gebo-
ren; het iconisch model waarmee de constructeur de con-
currentie het nakijken geeft en alles wat was en zal zijn in de 

schaduw stelt. Voor heel wat fans is deze lichte, wendbare 
en op zijn limiet eigenzinnige 911 al snel definitie van de 
ideale sportauto. En dan hebben zij nog niet alles gezien, 
want 10 jaar later ontdekken zij een 911 die nog prachtiger 
is en nog meer verfijnd: de Turbo. Het duurt evenwel geen 
10 jaar vooraleer deze baby een cultus wordt. Het succes 
is inderdaad veel groter dan bij de 356, vooral dan in een 
cruciale markt, zoals de USA.

Wist u dit?
Het is een bekende anekdote, maar ze blijft leuk: de 911 
hoorde eigenlijk 901 te heten en dat was trouwens de 
nomenclatuur op de eerste exemplaren die van de band 
rolden. Maar één constructeur ging dwarsliggen: Peugeot. 
Dat had inderdaad de rechten op een naamgeving met drie 
cijfers én een 0 in het midden. En zo werd de 901 dus de 
911. Maar al bij al: klinkt 911 niet beter?

Porsche 917 & 917K (1969-1970)
Ziehier de tweede ‘competitie’-indringer in onze selectie, 
maar geen enkele Porsche-fan zal ontkennen dat de 917 
deze nominatie verdient, want het is dit model dat de eerste 
regels schreef van een prestigieuze erelijst. Na een ronduit 
ontgoochelende deelname in 1969 is de 917 de auto die 
Porsche zijn eerste 24 Uur van Le Mans helpt te winnen. 
Dat gebeurt opnieuw in 1971 en tot op heden is Porsche 
met 19 zeges de meest gelauwerde constructeur van deze 
uithoudingsrace.

Wist u dit?
Minder bekend is dat deze 917 Por-
sche ei zo na de kop kostte. Zijn ont-
wikkeling ging inderdaad gepaard met 
kolossale budgetten en dat terwijl de 
constructeur toen net met moeite het 
hoofd boven water kon houden. Er 
wordt trouwens verteld dat de familie 
Porsche zijn ontwerper nooit heeft ver-
geven dat hij het merk in gevaar heeft 
gebracht en dat dit de reden is waarom 
hij nooit de leiding heeft gekregen. Die 
bedenker was een zekere Ferdinand 
Piëch, een kleinzoon van Ferdinand 
Porsche. Maar Piëch kreeg uiteinde-
lijk toch zijn revanche toen hij in 2008 

en als almachtige CEO van de VW-groep, 
Porsche opkocht.

Porsche 930 (1975-1977)
In 1975 moet al wie denkt dat de 911 
de ultieme sportauto is toegeven dat hij 
zich vergist heeft. Want dat jaar brengt 
Porsche de 930 uit, beter bekend onder 
de naam 911 Turbo. Met zijn opgeblazen 
vleugels en zijn opvallende achterspoiler 
ziet hij er monsterachtig uit – in de goede 
zin van het woord. Tegelijk is de 930 ook 
technisch niet altijd even betrouwbaar, 
want de technologie van de turbo is nog 
niet even gecontroleerd en verfijnd als nu. 
Als deze turbo zijn power loslaat wanneer de auto vanuit 
een bocht versnelt, kan je als bestuurder serieus schrik-
ken! Het is dan ook met een reden dat deze 911 Turbo de 
bijnaam ‘Widowmaker’ kreeg…

Wist u dit?
Het is officieel: sinds de huidige generatie van de 911 heeft 
de benaming ‘Turbo’ nog maar weinig betekenis, want 
zowel bij Porsche als bij andere merken is de turbomotor 
vandaag de norm. Zo gebruikt Stuttgart de term nog enkel 
om een model bovenaan in de hiërarchie te plaatsen. Het 
ultieme bewijs dat dit woord zijn betekenis heeft verloren, 
is dat men ‘Turbo’ ook plakt op de krachtigste versie van de 
Porsche Taycan, die 100%... elektrisch is.

Porsche 928 (1977-1995)
Wat hebben de 928 en de Citroën Dyane gemeen? Antwoord 
schuldig? Welnu: beide werden gecreëerd om een model 
te vervangen dat hen uiteindelijk zou overleven. Zoals de 
Dyane er nooit in slaagde om de fakkel over te nemen van 
de 2CV, zo kon deze Porsche nooit de 911 vervangen. Dit 
juweeltje van techniek van zijn tijd – zo wordt zijn mecha-
nische architectuur ook vandaag nog gebruikt, net zoals de 
sturende achterwielen – was een halve mislukking omdat hij 

te nadrukkelijk de principes in vraag stelde die het merk van 
bij het begin zijn succes hadden bezorgd. De grootste vloek? 
De V8-motor voorin. Daardoor beschouwden de trouwste 
klanten van het merk deze 928 als een Porsche voor Ameri-
kanen en trokken zij er hun neus voor op. 

Wist u dit?
We zegden het al: de 928 was een trendsetter op tech-
nisch vlak. In die mate zelfs dat Porsche zich in 1978, na 
een Rover en voor een Simca, mocht verheugen in de titel 
van… Auto van het Jaar! We mogen rustig toegeven dat het 
model een uitschieter is op de erelijst van deze verkiezing. 
Er wordt zelfs gefluisterd dat de jury na deze verkiezing 
– en om niet al te zeer af te wijken van de verwachtingen 
van het grote publiek – een aantal productiedoelstellingen 
toevoegde aan zijn selectiecriteria.

Porsche 959 (1986-1993)
Halverwege de rijke jaren lanceerde Porsche het model dat 
men als zijn eerste supercar kan bestempelen. Sterker: 

Porsche 930.Porsche 911.

Porsche 928.

Porsche 959.

Porsche 917.
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mogelijk was het wel de 959 die deze trend lanceerde, 
want hij is wel degelijk meer dan een ‘simpele’ 911 die bij de 
bodybuilder is binnengelopen. Omdat er bij het ontwerp op 
geen cent werd gekeken, is dit de technologische etalage 
van de constructeur. Hij heeft alles waar anderen nog min 
of meer mee experimenteren en voegt daar zelfs enkele 
innovaties aan toe. Zo is er in 1986 geen enkele andere auto 
met elektronische vierwielaandrijving of met schokdempers 
die hun hoogte aanpassen in functie van de snelheid. Geen 
enkel ander model heeft twee turbo’s, magnesiumvelgen 
en kevlar carrosserie-elementen. Daardoor haalt niemand 
anders de 0 tot 100km/h in minder dan 3 seconden en 
een topsnelheid van 330 km/h, met een wegligging die al 
even geweldig is, zonder de grote luxe en het dito comfort 
te vergeten. 

Wist u dit?
Kenners weten dit, anderen mogelijk niet. Wanneer we aan 
de sportieve successen van Porsche denken, denken we aan 
circuits, zoals Le Mans. Maar de 959 onderscheidde zich 
ook ver weg van het asfalt. Na een mislukte poging in 1985 
scoorde dit model inderdaad een dubbel in… Parijs-Dakar. 
De tweede Porsche in de uitslag werd trouwens bestuurd 
door een Belg. Al gehoord van een zekere Jacky Ickx?

Porsche Carrera GT (2003-2007)
20 jaar na de 959 keert Porsche terug naar de categorie van 
de sportieve superlatieven waar de rijksten van deze wereld 
hun plaats hebben. Het neemt hiervoor zijn toevlucht tot 
een motor die in het begin van de jaren 90 was ontworpen 
voor een … Formule 1-renstal. Geen 6-cilinder dus, noch 
een V8, maar een V10, met een geluid dat iedereen die 
het gehoord heeft nooit meer is vergeten. Als gevolg van 
de ‘normalisering’ van de supercars ontstaat een nieuwe 
en nog meer flamboyante categorie: auto’s met meer dan 
600 pk. De zogeheten hypercars. De Carrera GT is de ver-
tegenwoordiger van Porsche in deze categorie waarin hij 
het tegen andere vermaarde nieuwkomers moet opnemen, 
zoals Pagani en Koenigsegg, en een vaste waarde: de Fer-
rari Enzo. Stuk voor stuk modellen met een prijskaartje van 
één miljoen euro, en ondertussen veel meer!

Wist u dit?
Bijna 60 jaar na de tragische dood van James Dean aan het 
stuur van zijn 550 krijgt het verhaal een vervolg. In 2013 
wordt Paul Walker, een andere jonge acteur/autofan en 
de held van de saga Fast & Furious, gedood bij een crash 
met een Carrera GT die door een van zijn vrienden bestuurd 
wordt. ‘Live fast, die young’… 

Porsche 918 Spyder (2013-2015)
10 jaar zijn voorbij en alle supercars hebben de beroemde 
grens van 600 pk overstegen. Men moet dus nog hoger 
mikken en een van de manieren is om een technologie te 
gebruiken waarvan verwacht wordt dat zij de norm wordt 
in een wereld die steeds meer aandacht heeft voor de CO2-
uitstoot: de hybride. Toeval (of niet?): de eerste drie hybride 
supercars in de geschiedenis worden in 2013 geboren: de 
McLaren P1, de Ferrari LaFerrari en de Porsche 918 Spyder. 
Met 916 pk voor de eerstgenoemde, 963 voor de tweede en 
‘slechts’ 887 voor de Porsche. Als men evenwel de verge-
lijkingen in de toenmalige pers bekijkt (geen officiële data, 
want Ferrari verzet zich formeel tegen dit soort tests) komt 
Porsche daar het beste uit. Met zo’n 800.000 euro is hij ook 
de goedkoopste van het lot, want de McLaren en de Ferrari 
gaan ruim boven het miljoen.

Wist u dit?
Ook op… ecologisch vlak doet de Porsche 918 Spyder beter 
dan zijn rivalen. Deze hypercar is inderdaad een herlaadba-
re hybride, waarbij de batterijen een elektrische autonomie 
van een 30-tal kilometer garanderen. Dit is dus een benzi-
nemodel met 887 pk, gehomologeerd met een gemiddeld 
verbruik van 3,1l/100km en 72g CO2/km!

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

Porsche Carrera GT.

Porsche 918 Spyder.
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2 GENERATIONS 
CLASSIC 2020
Een blij weerzien

Aan de 2 Generations Classic, de eerste regelmatigheidsrally op Belgische 
bodem sinds het begin van de lockdown, namen 64 intergenerationele 
teams deel. Zij lieten de pk’s los in de omgeving van Aarlen, met respect 
voor de familiebubbel…

Door Philippe Janssens

Eind deze zomer knoopte ons land opnieuw aan 
met de regelmatigheidsrally’s. Dat gebeurde in 
en rond Aarlen met de 2 Generations Classic: een 
klassiek eindezomerrendez-vous. Het werd een 

rally binnen de… familiebubbel.
‘Doorgaans nemen zo’n 75 teams deel aan deze rally’, aldus 
Pierre Barré, de organisator die bijzonder blij was dat hij 
zijn competitie op de voorziene datum kon laten doorgaan. 
‘Dit keer kwamen 64 teams aan de start, waarbij 15 nieuw-
komers. Wij moesten natuurlijk een aantal sanitaire voor-
schriften respecteren, zoals het dragen van een mondmas-
ker en de beperking van maximaal 100 personen binnen 

en 200 buiten. Maar de sfeer was zonder meer geweldig.’
Iedereen blij, dus. Blij om er bij te zijn – zelfs met mondmas-
ker. Voor sommigen was het inderdaad al acht maanden 
geleden dat ze elkaar nog eens hadden ontmoet aan het 
stuur van hun mooie oldtimer. ‘De sfeer was inderdaad 
apart’, aldus Barré. ‘Het was duidelijk dat de mensen blij 
waren om elkaar terug te zien en dit mooie moment met 
elkaar te delen.’
Qua parcours koos de 5e editie van de 2 Generations Clas-
sic voor vertrouwde wegen: een competitietest op vrijdag 
rond Aarlen en op zaterdag een stevige rit tot over de Fran-
se grens, via Paliseul en de Semois, met een feestelijke 

Een weekend met de familie over 
de mooiste wegen van het land. ©
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lunch in Château du Faucon in Donchery. Op zondag 
werd het emotierijke weekend afgerond met een korte rit in 
Namen en een finish in Thorembais-les-Béguines. 
‘Zoals ieder jaar was het deelnemersveld indrukwekkend’, 
onderstreept Pierre Barré. ‘Zo hadden we acht vooroorlogse 
modellen aan de start, met daarbij de imponerende Merce-
des SLK uit 1928 bestuurd door Jean-Claude Casteleyn en 
zijn zoon.’
Heel wat mooie auto’s en mooie verhalen dus, zoals dat van 
een familie die met liefst drie auto’s deelnam, waarbij één 
voor de opa en zijn kleinzoon! Na dit bevrijdende weekend 
was de eindzege weggelegd voor Olivier Grevesse en zijn 
mama Dominique Gobeaux. Dit trouwe duo nam deel aan 
alle vijf edities van deze 2 Generations Classic. Het won 
voor twee blauwe Jaguars XK120 uit het noorden van het 
land bestuurd door de families Verstraete en Dedeyne.
‘Wij zijn ons zeer bewust van het geluk dat we hadden om 
deze wedstrijd nog deze zomer te laten doorgaan’, besluit 
Pierre Barré, die nu al afspraak geeft voor de 6e editie in 
2021. ‘Heel wat teams hebben meteen na de finish inge-
schreven. Dat is een mooie blijk van hun vertrouwen en 
van de erkenning voor ons team dat een echt titatenwerk 
heeft afgeleverd!’

Niets dan lachende gezichten voor 
de eerste regelmatigheidsrally op 

Belgische bodem sinds de lockdown.

Ook de vooroorlogse modellen 
waren op de afspraak.

De nieuwe F-TYPE. Coupé of Convertible. 2.0 l met 300!pk tot 
V8 met 575 pk. Actieve Sportuitlaat. Lichtgewicht Aluminium 
Architectuur. Perfecte gewichtsverdeling voor een perfect 
responsieve rijervaring.

jaguar.be

NEW F-TYPE 

FALL IN LOVE.  
FAST.

9,4-11,1 L/100 KM – CO2: 215-253 G/KM (WLTP).
JaguarCare standaard. Aanbevolen catalogusprijs vanaf " 65.100 excl. btw. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw 
voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

P05311_JGBE_BENL_F-TYPE_Members Only_Ad_210x297mm+5.indd   1 02.09.20   09:27
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MEMBERS ONLY
GOLF TOUR 2020

Swingend door
het leven!

Exclusieve competities, droombanen, een ontspannen sfeer:
ook de editie 2020 van de Members Only Golf Tour droeg

de bekende waarden van ons magazine uit tot op de greens. 

Door Miguel Tasso

Never change a winning formula! Sinds 2018 orga-
niseert Members Only, het magazine van traditie 
en plezier, een reeks van golftoernooien die 
perfect aansluiten op zijn editoriale, epicurische 

en hoogkwalitatieve lijn. De editie van 2020 werd wel-
iswaar lichtjes getackeld door beperkingen inherent aan 
de coronacrisis, maar finaal gingen de vier voorziene wed-
strijden op Royal Bercuit, Royal Hainaut, The National en 
Cleydael gelukkig gewoon door. Telkens werden de sani-

taire voorschriften er rigoureus gerespecteerd en zoals 
vanouds werden ook dit keer de grote waarden van de 
swing en de levenskunst uitgedragen tot op de greens. 
De 4BBB-spelformule is al jaren een grote klassieker op toer-
nooien waar golf, business en plezier de handen in elkaar slaan. 
Maar Members Only gaat nog een stapje verder en drukt zijn 
eigen stempel op deze competities door een 5-sterrenkader te 
creëren. Gepersonaliseerd onthaal met Drappier champagne 
en Per Sé kaviaar, welcome gift pack, prachtig voorbereide 
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golfbanen, unieke turn onder leiding van het bekende res-
taurant in Elsene ‘Toucan sur Mer’: de deelnemers worden 
inderdaad zowel op als naast de fairways heerlijk in de watten 
gelegd! Dankzij de vrijgevigheid van de partners (Bentley, ING 
Private Banking, Michel Herbelin, Smeg, Say Com, Alternativ, 
Ace Ricoh, Segafredo, Velu Vins, Bettinardi, Pro-Shop de 
L’Empereur, Louis Widmer, Srixon, Kick Up) volgden ook de 
prijzentafels die trend. En zoals gebruikelijk werd na afloop 
op de terrassen druk gedebatteerd over van alles en nog wat, 
met voldoende UP Ultimate magnums rosé van Bristol Food 
& Wine om de kelen te smeren. De spirit van deze exclusieve 

en gezellige toernooireeks is er op gericht om de networking 
te stimuleren in een sprankelende omgeving. Met enerzijds 
natuurlijk de jacht op birdies, maar tegelijk ook een echt con-
cept dat partners de kans biedt om zakenrelaties uit te nodi-
gen. Want golf maakt alles mogelijk zodra men het loslaat…
Members Only, dat sinds zijn oprichting in 2001 in alle club-
houses van België en het Groothertogdom Luxemburg aan-
wezig is, heeft de swing altijd hoog in het vaandel gevoerd. Dit 
ultra-kwalitatief toernooi op mensenmaat beantwoordt dan 
ook aan een duidelijk verwachtingspatroon. We zien u graag 
terug in 2021!

© Foto's: Pierre-Olivier Tulkens
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!"le #ro$e% &o'!
De reuzen van de zee kiezen opnieuw het ruime sop! Na de Maxi Yacht 
Rolex Cup in Porto Cervo is het begin oktober de beurt aan La Valetta 
met de Middle Sea Race. Twee mediterrane competities die, hopen we, 
definitief de trossen zullen losgooien in een seizoen dat het sinds de 
voorbije lente zonder regatta’s moet doen.

Door Philippe Janssens

Akkoord: ze waren op het einde van deze 
zomer minder talrijk dan gewoonlijk in de 
baai van Porto Cervo, maar het belangrijkste 
nieuws was wel dat de grootste en mooiste 

zeilboten van de wereld op de afspraak waren voor de 31e 

editie van de Maxi Yacht Rolex Cup. De Sardeense parel is 
immers al vier decennia lang ‘the place to be’ voor een van 
de meest indrukwekkende regatta’s op aarde.
Twee woorden symboliseren dit evenement: elegantie en 
overdaad. De Maxi Yacht Rolex Cup verenigt het allerbeste 
wat de wereld van snelle zeiljachten te bieden heeft. Om 

het maximum uit hun capaciteiten te halen, dienen deze 
hoogtechnologische boten, die minimaal 60 voet (18,28 m) 
meten en soms tot 100 voet lang zijn, te worden bemand 
door getalenteerde en getrainde mannen en vrouwen. Hier 
wordt niets aan het toeval overgelaten. Hier geen nattevin-
gerwerk. Alles is professioneel en minutieus voorbereid. 
Het resultaat is er dan ook naar…
Ook dit jaar zette dit spektakel in augustus koers naar Porto 
Cervo voor een feeëriek vijfdaags spektakel in een droom-
decor. Een zeeslag met tuigage in het turkooisblauwe water 
van de Costa Smeralda.

Ben Ainslie onderstreept de onwaarschijn-
lijke precisie die vereist is in deze regatta-
week. ‘Het verschil tussen winst en verlies 
is soms miniem. Elke verkeerde inschatting 
of aarzeling wordt meteen uitgebuit door 
de tegenstanders, die maar één ding willen: 
het showen van de felbegeerde trofee van 
Maxi Yacht Rolex Cup.’
Voor de reuzen van de zee zou het seizoen 
begin oktober een eerste vervolg moeten 
krijgen op Malta en in het hart van de Mid-
dellandse Zee. Al publiceerde de Royal Malta 
Yacht Club (RMYC) het wedstrijdreglement 
voor de 41e Rolex Middle Sea Race met 
een voorzichtig optimisme als gevolg van 
corona. De RMYC volgde de voorbije weken 
de sanitaire ontwikkelingen in de wereld 
van dichtbij op. Met speciale aandacht voor 
de aanbevelingen en overwegingen van 

de Wereldgezondheidsorganisatie en de Maltese regering 
omtrent ploegsporten, waaronder ook de regatta’s vallen. De 
organisatie van de editie 2020 blijft vanzelfsprekend afhan-
kelijk van hoe de omstandigheden evolueren – zowel lokaal 
als internationaal – en van de evolutie van de directieven. 

‘De Maxi Yacht Rolex Cup is het schoolvoorbeeld van 
een zeer succesvol langdurig engagement tussen een 
nautische club en een toppartner’, zegt Paul Cayard, een 
beroemde Amerikaanse skipper en een vaste waarde op 
dit Sardeense rendez-vous. ‘Het is de enige manier om aan 
de top te blijven. Wij, de zeelui, vinden 
het heerlijk om elkaar uit te dagen in 
Sardinië. De wind, de zee, de prachtige 
decors en de schitterende organisa-
tie van de Yacht Club Costa Smeralda 
maken dit rendez-vous uniek. Het 
geheel is een perfect pakket; een must 
voor de grote meerderheid van de skip-
pers. Geen twijfel mogelijk: dit is het 
belangrijkste rendez-vous ter wereld 
voor de grote zeiljachten.’

Duel van reuzen in de 
Middellandse Zee
Deze oude ‘made in USA’-zeerot is lang 
niet de enige die deze competitie hoog 
in het vaandel draagt. Ook de Britse 
viervoudige olympisch kampioen Sir 

Genieten aan de 
Costa Smeralda.

La Valetta met 
zicht op de stad.
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Momenteel hebben al een 30-tal boten ingeschreven 
voor dit duel van de reuzen, halverwege Europa en Noord-
Afrika. Bij de blikvangers: Fast 42 Atame van Beppe Bisotto, 
J-109 Chestress van Leonardo Petti en Jeanne JPK10.30 
van Laurent Camprubi. Stefan Jentzsch toonde zijn laatste 
Black Pearl le Botin 56 die gebouwd wordt bij King Marine 
in Spanje en dit jaar het ruime sop zal kiezen.

Black Jack vs Commanche
Twee andere namen springen zo mogelijk nog meer in het 
oog: de Black Jack van 30,5m (100 voet) van Peter Harburg 
Reichel/Pugh Maxi, die voor het eerst zal deelnemen (ook 
al deed hij al mee onder de naam Alfa Romeo II) en Esimit 
Europa 2, al vijf keer winnaar.

Malta: meer dan een rots
Meer dan 300 dagen zon per jaar, steden op mensenmaat en 
een uniek zacht levensklimaat. Malta, dat de kop opsteekt 
tussen Sicilië en de Noord-Afrikaanse kusten, ontheemdt en 
staat garant voor een superzacht klimaat, het hele jaar door. 
Met zijn warme en droge zomer en zijn zachte en zonnige 
winter is de archipel de ideale plek om de somberheid te 
verdrijven. Hoewel het er soms stevig kan waaien, verwent 
de zeelucht de toeristen met gemiddelde temperaturen 
boven de 25°C in mei, juni, september en oktober. Dat zijn 
dan ook de ideale maanden om dit eiland te verkennen, zijn 
historische steden met sporen van verschillende beschavin-
gen en de prachtige ongerepte natuur.

Ook het beroemde zeiljacht Comanche komt aan de start. 
Sinds zijn lancering in 2014 zette deze Maxi van 30,5m (100 
voet) heel wat snelste chrono’s neer bij de monorompboten, 
zoals tijdens de Transatlantic West to East (Ambrose Light 
in Lizard Point), de Newport Bermuda Race en, recenter, de 
Rolex Sydney Hobart Yacht Race. Hij is ook recordhouder 
over de grootste afstand in 24 uur. De Rolex Middle Sea 
Race wordt zijn eerste wedstrijd met zijn nieuwe eigenaars. 
Dit is er eentje om in de gaten te houden!

De reuzen van de zee 
gaan er hard tegen aan.

Het startsein is een 
kanonschot in de baai 
van La Valetta.
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BERNARDUS:
‘The place to be’

Bernardus Golf is bijzonder populair bij Belgische amateurs en bij 
Thomas Pieters. De Nederlandse club imponeert met een uniek concept 
en een droominfrastructuur. Dat alles op een uurtje van Antwerpen!

Door Miguel Tasso

Het is stilaan één van de favoriete trainings-
plekken van Thomas Pieters. Logisch ook, 
want Bernardus Golf – in zuidelijk Nederland, 
op amper een uurtje van Antwerpen – heeft 

alles wat de golfliefhebber belieft. ‘De 18 holesbaan is 
uniek en zeer uitdagend. Parallel hieraan beschikt de 
club over unieke trainingsfaciliteiten. Zo heeft de practice 
specifieke oefenzones voor chipping en kort spel, heerlijke 
putting greens en een hypermoderne driving range met 
competitieballen. En de service is navenant, met een kof-
fietje vooraf en een aanbod van drankjes en snacks op 
het parcours. Een echt vijfsterrenconcept’, bevestigt ook 
Jérome Theunis, coach van de Belgische nummer 1.

Championship course
Bernardus Golf werd iets meer dan 2 jaar geleden geboren 
in Cromvoirt, een dorpje vlakbij ’s-Hertogenbosch. Land-
bouw- en moerasgrond, die typisch zijn voor de regio, wer-
den er omgetoverd tot een topgolf. ‘Het project dateert al 
van vroeger, maar toen een van de initiële investeerders 
afhaakte omwille van financiële problemen, nam zakenman 
Robert van der Wallen, de CEO van een sterke holding, 

de fakkel over’, vertelt general manager Sabine Riezebos. 
Het resultaat is verbluffend en resulteert in een club die 
uniek is in de Benelux. Alles is met de grootste zorg uitge-
werkt. De 18 holesbaan draagt de handtekening van Kyle 
Phillips, die eveneens zijn stempel drukte op Kingsbarns, 
The Grove, Verdura en Yas Links. Hij verbouwde de maag-
delijke bodem – de regio wordt vaak ‘Brabantse Sahara’ 
genoemd – tot een inland links, waarin hij speelt met dui-
nen, sparren, heide en gaspeldoorn. De talloze bunkers zijn 
prachtig vormgegeven en de stevige waterhindernissen 
gaan subtiel op in het decor. De wind, die vaak door dit 
stukje Nederland waait, doet de rest.
Mede door zijn lengte (6800m van de back tees) is Bernardus 
Golf een echte championship course. Daar had dit jaar de 
KLM Open gespeeld moeten worden, maar corona besliste 
anders. Maar het is slechts uitgesteld. De afspraak voor 2021 
ligt al vast. ‘Het is een leuke baan om te spelen. Je moet lang 
zijn en precies. Strategisch inzicht is een must. De greens 
zijn groot, snel en worden sterk verdedigd. Bovendien kun-
nen de vlaggen zo worden neergezet dat ze veel druk zetten 
op de approach naar de green’, aldus nog Jérôme Theunis. 
Laat dit u evenwel niet afschrikken, want wat uw niveau 

ook is: het blijft genieten. Elke hole biedt immers keuze uit 
zes verschillende tees, zodat de baan zich opent voor elke 
handicap. Plezier verzekerd!

150 euro per dag
Maar Bernardus Golf is ook – zeg maar vooral – een echt 
concept. Zo beschikt de club naast de geweldige golfinfra-
structuur ook over een schitterend en ultramodern club-
house (met schaduwterras), een gastronomisch restaurant 
onder leiding van sterrenchef Edwin Kats, een fitnesszaal, 
een Finse sauna, een hammam, een buitenzwembad en 
een tenniscourt. Als bezoeker kan je er zelfs overnachten 
in een van de luxueuze lodges in het resort en op die manier 
de regio nog beter leren kennen. Aan fietsuitstappen inder-
daad geen gebrek!
Hoewel de club een onmiskenbaar exclusief imago aan-
kleeft, staat hij toch open voor iedereen en vertrekt daar-

Luxe-eetzaal 
als 19e hole.

Een magische baan tussen 
moerassige stroken: een 

echte golfuitdaging.
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bij vanuit een zeer origineel businessmodel. ‘Bij ons 
bestaat het principe van de klassieke greenfee inderdaad 
niet! Wij hebben 250 leden, die vanzelfsprekend toegang 
hebben tot alle infrastructuren, maar verder is er enkel 
het “Day Membership”. Concreet: gastspelers betalen 
een dagforfait van 150 euro en kunnen vervolgens onze 
installaties gebruiken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat. Als ze daar de tijd voor hebben, kunnen zij dus 18 
holes afwerken in de voormiddag en 18 in de namiddag. 
Hun partners kunnen op dat moment en zonder toeslag 
met volle teugen genieten van de sauna of het zwembad’, 
aldus nog Sabine Riezebos. Dit concept blijkt in de praktijk 
een voltreffer, niet in het minst omdat steeds meer Belgi-
sche gasten er hun golf op de magische baan volgaarne 

combineren met andere ervaringen.  
Het wordt soms vergeten, maar 
Nederland, dat meer dan 300.000 
golfers telt (tegen 67.000 in België) 
heeft verscheidene kwaliteitsbanen 
die de korte trip van uit België meer 
dan waard zijn. We denken hierbij 
onder meer aan de bekende links 
van Kennemer en Noordwijkse, aan 
topbaan The Dutch, alsook aan De 
Pan in Utrecht. Dat meesterwerk van 
architect Harry Colt duikt vaak op in 
de top-10 van mooiste banen op het 
Europese vasteland. Bernardus Golf 
ligt in dezelfde lijn. Een must.

www.bernardusgolf.com

De vijfsterrenpractice 
sluit aan bij de rest 

van het niveau.

Lodges op de site voor 
de vermoeide golfkrijger.

Prachtige plaatjes, 
heel vaak met water.

*  Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en 
uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

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

21,3 - 25,7 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP) 

Snel laden. 
Stijlvol rijden.
De Audi e-tron Sportback. 
Perfect geschikt voor uw dagelijks gebruik.

De nieuwe 100% elektrische Audi e-tron Sportback is na 30 minuten al tot 80% herladen. 
Instant vermogen en altijd 100% elektrisch rijplezier. Met een groot rijbereik van 446 km 
hoeft u geen compromissen te sluiten. Ontdek hem nu.

DIE00134_E-TRON SB_PM_210x297_FR+NL_Members Only_01a.indd   1 31/08/20   17:00
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MICHAEL JORDAN

De legendarische Michael Jordan houdt niet alleen van basket, maar 
ook van golf. Zo heeft hij zijn eigen baan in Florida en daar trekt hij bijna 
dagelijks op birdiejacht.

Door Miguel Tasso

In de USA, waar golf een echte religie is, zijn heel wat 
vedetten uit de sportwereld zeer bedreven met de 
golfstokken. Toch doen binnen dat segment weinigen 
beter dan Michael Jordan. Bovendien is zijn passie 

voor golf grenzeloos en reikte zij in het verleden tot in het 
absurde, want toen hij nog de kleuren van de Chicago Bulls 
droeg, combineerde hij soms een wedstrijddag in de NBA 
met 36 holes op de golfbaan! Ook vandaag hongert 57-jari-
ge Michael Jordan, die zich in Florida gevestigd heeft, 
bijna dagelijks naar zijn porties birdies. En omdat hij geen 
enkele gril uit de weg gaat, kocht het voormalige icoon van 
het wereldbasket zijn eigen golfbaan. Die heet ‘The Grove 
XXIII’: een verwijzing naar zijn beroemde rugnummer. 
Bespaar u de moeite om een greenfee te versieren, want 
u komt er enkel binnen op uitnodiging en die zijn schaars. 
Tegelijk wordt de baan zo schitterend onderhouden dat 
heel wat toppers van de PGA Tour er binnenlopen voor een 
oefenronde, al dan niet samen met MJ.

Op slag verliefd
1984. Michael Jordan is bijna klaar met zijn universitaire stu-
dies wanneer de toekomstige basketgrootheid door Davis 
Love III wordt uitgenodigd voor een partijtje golf. Love is dan 
een van de beste universitaire golfers en bereidt zich voor 
op wat een prachtige carrière zal worden op de PGA Tour. 

Beide ‘beloften’ kennen elkaar van hun studies aan de Uni-
versity of North-Carolina. ‘Ik vroeg hem mee naar de baan, 
omdat hij geblesseerd was en geen baskettraining kon vol-
gen. In het begin leek hij mij niet helemaal op zijn gemak. Hij 
reed met de buggy, slofte nonchalant over het gras en gaf 
niet de indruk zeer geïnteresseerd te zijn. Waarna hij plots 
een stok vastpakte en af en toe een slag uitprobeerde. Je 
kon zijn nieuwsgierigheid zien groeien bij elke klap. Ik heb 
hem vervolgens een set stokken cadeau gedaan en vanaf 
dat moment is hij echt beginnen spelen’, aldus Davis Love 
tijdens een interview op de website van de PGA Tour.
In werkelijkheid was Jordan op slag verliefd geworden. ‘In 
het begin heb ik gevloekt, want golf is complex en frustre-
rend. Ik had de indruk dat ik ter plaatse bleef trappelen. 
Mijn eerste par, die echt uit de lucht kwam vallen, was 
een klikmoment. Vanaf toen maakte golf deel uit van mijn 
leven’, aldus ‘Air’ Jordan.
Toen hij het virus te pakken had, profiteerde Michael van 
elk vrij moment om de greens op te zoeken. Basket was 
zijn grote en professionele prioriteit, dat zeker, maar golf 
trok hem aan als een magneet. ‘We werden wakker en 
vertrokken meteen richting golfbaan. We stopten bij een 
McDonald’s voor iets wat op ontbijt leek en gingen spelen. 
’s Middags aten we een hotdog en deden we opnieuw 18 
holes. Het was nonstopgolf!’, herinnert Buzz Peterson zich, 
zijn beste vriend op de universiteit.

Verstokte speler
Jordan maakte snel vorderingen onder de hoede van Ed 
Ibarguen, de head pro van zijn plaatselijke club in Finley. 
Zijn lengte (1m98) bleek daarbij geen probleem. ‘Zijn gevoel 

voor competitie stimuleerde hem om vaak te oefenen en de 
perfectie te zoeken. Het was nooit goed genoeg’, herinnert 
deze laatste zich.
De mythische NBA-ster had al snel een uitstekende han-
dicap (rond 4). Tegelijk openden de mooiste banen van de 
USA zich voor ‘His Airness’ en daar maakte hij dankbaar 
gebruik van. Omdat hij het graag spannend houdt, speelt 
MJ altijd voor geld. ‘Hij wilde altijd wedden, ook tegen de 
touringpro’s die hij graag uitdaagde en tegelijk op de han-
den droeg…’. De overlevering wil dat Jordan soms fortuinen 
verloor op de greens omdat hij bijzonder agressief speelde 
en telkens nieuwe dingen uitprobeerde.
Door de jaren heen stond de ster van de Chicago Bulls met 
de grootste sterren op de fairways. Zo golfde hij niet alleen 
met de presidenten Bill Clinton en Barack Obama, maar 
bijvoorbeeld ook met Severiano Ballesteros op het parcours 
van Saler in Spanje. En natuurlijk ook met Tiger Woods, die 
net zo blij was met het gezelschap van Jordan als andersom.
De twee rijkste vertegenwoordigers uit de sportgeschie-
denis werden trouwens zeer goede vrienden. Niettemin 
staat Michael Jordan ook dicht bij heel wat andere top-
pers, bij zoverre dat hij bijna deel is van de leidende staf 
op de PGA Tour. Het was dan ook geen toeval dat hij tij-
dens de meest recente edities van de Ryder Cup tot de 
entourage van het Amerikaanse team behoorde en er 
zelfs, met een stevige sigaar tussen de lippen, de Ameri-
kaanse captain bijstond voor de mentale coaching tijdens 
dit intercontinentale duel.
In The Last Dance, de aan Michael Jordan gewijde docu-
mentaire die sterk scoort op Netflix, zijn de verwijzingen 
naar golf trouwens legio.

Michael Jordan op z'n best: 
supergecontreerd en met de 

sigaar tussen de tanden.

MICHAEL JORDAN
Superkampioen met twee passies

Met zijn maatje Tiger Woods: 
een smile van oor tot oor!
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INDOOR SWINGS
in Lasne

Een leuk en hoogtechnologisch concept
voor spelers van alle niveaus.

Door Miguel Tasso

Golfers beoefenen hun favoriete sport door-
gaans in openlucht. Maar het kan ook bin-
nen in een meer didactische en ontspannen 
sfeer. Zoals bijvoorbeeld in Golf Convertor, 

het nieuwe indoorcentrum in Lasne en een creatie van 
Michael Vanbelle. Dankzij de Trackman, een hypermo-
derne technologische tool uit de USA, krijg je na elke van 
je slagen op een van de oefenmatten meteen een massa 
informatie terug: bal- en swingsnelheid, invalshoek, bal-
vlucht, afstand. Dankzij een simulator kan je er ook virtueel 
heel wat legendarische banen bespelen: van Europa tot de 
USA. Je staat voor een groot scherm en slaat de bal in een 
veiligheidsnet. Precies alsof je op de baan zou staan. De 
software tekent meteen de slag uit op het grote scherm. 
Magisch en bijzonder leuk! ‘Je kan in je eentje spelen of 
samen met vrienden. Dat is zeer gezellig, ongeacht het 
niveau. Ik krijg natuurlijk ook heel wat Interclubspelers 
over de stoep die na hun werk aan hun swing willen wer-
ken, maar ook beginners die op zoek zijn naar een initiatie. 

Verder staan wij natuurlijk open voor samenwerkingen met 
teaching pro’s voor lessen met hun leerlingen.’
Nu heel wat golfers het moeilijk hebben om de nodige uren 
vrij te maken in hun agenda heeft het indoorconcept dui-
delijk voordelen. ‘Hier kan je banen zoals Torrey Pines of 
Gleneagles spelen in anderhalf uur…’
Het centrum beschikt eveneens over een putting green die 
ideaal is om het korte spel te verbeteren. ‘En natuurlijk kunnen 
wij deze ruimte ook privatiseren voor bedrijven die een kleine 
teambuilding willen organiseren met golf als rode draad.’
Tegelijk biedt Golf Convertor (www.golf-convertor.com) 
ook doorgedreven fittingsessies aan. Dankzij de geweldige 
Trackman beschikt Michael Vanbelle inderdaad over alle 
informatie om de swing van zijn ‘patiënten’ te ontcijferen en 
de juiste diagnose te stellen. ‘Na een complete fittingsessie 
(ongeveer 2,5 uur) vertrekt de golfer met de wetenschap 
wat het ideale clubhoofd is voor zijn swing, of hij (zij) voor 
een shaft in grafiet of staal moet kiezen, hard of zacht, met 
een brede of smalle grip. Echt maatwerk.’

… maar het is vooral 
binnen dat de golfer 
perfect kan genieten 
van de nieuwste 
swingtechnologie.

Buiten is de toon 
reeds gezet…
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BRYSON 
DECHAMBEAU:

‘The Scientist’
Met zijn supersonische drives van meer dan 330m is Bryson 
DeChambeau continu voorpaginanieuws. De Amerikaanse 
spierenbundel is inderdaad hard bezig om de parameters van het 
moderne golf te verleggen.

Door Miguel Tasso

Sinds hij in 2016 als prof debuteerde, grossiert 
Bryson DeChambeau in topprestaties. Hij won 
al zeven keer op de PGA Tour en is volwaardig 
lid van de top-10 in de wereld. Het enige wat 

hij nog mist en waar hij verlangend naar uitkijkt is een 
eerste Major.
Plaveit deze 26-jarige Amerikaan met zijn atypische aanpak 
de weg voor een nieuwe dimensie in golf? Door zijn lichaam 
in enkele maanden met 16 kg extra spiermassa te wapenen, 
doet hij alle tellers in elk geval tilt slaan. Zijn drives, die tot 
voorbij de 330m-grens zeilen, zijn simpelweg duizelingwek-
kend. ‘Zoiets had ik nog nooit gezien. Met zijn kracht kan 
hij de bal via onwaarschijnlijke lijnen slaan’, beaamt Phil 
Mickelson, duidelijk onder de indruk van de fysieke meta-
morfose van zijn landgenoot.

Diploma fysica
Zoals Bryson DeChambeau zijn er inderdaad geen twee. 
Zodra hij op de Tour verscheen met zijn Humphrey Bogartpet 
op het hoofd was deze anticonformist groot nieuws in alle 
media vanwege zijn extreem wetenschappelijke benadering 
van het spel. Toen hij aan de Southern Methodist University 
van Dallas afstudeerde met een diploma fysica had hij zich 
immers voorgenomen om de opgedane kennis op de golf-
sport toe te passen. Hij verbouwde zijn garage tot een lab en 
dompelde zijn golfballen in zout water om hun zwaartepunt 
te bepalen! Maar het was vooral zijn keuze om clubs van 
dezelfde lengte (37,5 inch, of 95 cm) te gebruiken die opzien 
baarde. ‘Het is een feit dat men niet systematisch dezelfde 
swing kan reproduceren als de stokken een verschillende 
lengte hebben. Mijn systeem is gericht op eenzelfde bewe-

ging die vertrekt van eenzelfde lichaamshouding en een-
zelfde dynamiek’, aldus ‘The Scientist’ (zijn bijnaam).
Omdat hij als een geboren winnaar geobsedeerd is door 
het resultaat besliste DeChambeau om zijn queeste naar 
perfectie tot in het ultieme door te drijven. Vandaar ook zijn 
keuze om tijdens de lockdown een stel biceps te kweken die 
niet zouden misstaan in de bodybuildingwereld.

Afspraak op de Masters
Met zijn kamerbrede schouders en liefst 108 kg op de weeg-
schaal verpulvert de man uit Californië alle afstandsrecords 
en bereikt hij de greens van de par 4-holes vaak met één 
klap. Volgens de meest gesofistikeerde software piekt zijn 
swingsnelheid met de driver tot boven de 300km/h. Toen 
hij onlangs op de oefenbaan enkele ballen sloeg, dienden 
ruim 300m verderop veiligheidsnetten geïnstalleerd. Zij 
moesten beletten dat zijn drives in een residentiële woon-
wijk terecht zouden komen!
Fysieke voorbereiding was lange tijd geen prioriteit voor de 
grote golfkampioenen. Zij keken vooral naar de technische, 
psychologische en tactische parameters. In de jaren 90 was 
Tiger Woods een van de eersten die fitnesszalen opzocht en 
zijn lichaam omturnde tot dat van een moderne atleet. Sinds-
dien zijn de beste pro’s op de Amerikaanse en Europese Tour 
voortdurend in de weer met halters en roeitoestellen. Met 
zijn extreem statistische aanpak heeft DeChambeau de lat 
nu nog hoger gelegd. Hopelijk houdt zijn rug het!
De uitslagen bewijzen zijn gelijk, maar zijn grote doel is 
en blijft een eerste titel in een Major. Reken maar dat hij 
zeer gemotiveerd zal starten in de Masters op de Augusta 
National van 12 tot 15 november. Hij heeft zijn strategie 
voor elke hole al uitgewerkt en hij wil de beroemde baan in 
Georgia overpoweren met zijn brute kracht. Blijft de vraag 
of de toernooiorganisatie in zijn garderobe een passend 
XXL-green jacket heeft voorzien…

Zijn grootste droom? 
Het green jacket…
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MOTOCADDY
Ook golfers almaar 

meer elektrisch!
Het nieuwe model M5 GPS is voorzien van een ultra-connected 

geïntegreerd scherm. Een echte must!

Door Miguel Tasso

Motocaddy, de Europese leider bij de elektri-
sche golfkarren, blijft innoveren. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de gloednieuwe M5 
GPS. Dit laatste model is inderdaad uitge-

rust met een LCD-scherm in hoge resolutie dat, in real 
time, de speler alle info geeft: gedetailleerde kaart van 
het parcours, de tekening van de holes, de afstanden tot 
de hindernissen en tot de vlag. Het geheugen bevat meer 
dan 40.000 golfbanen. Geen verrekijker of horloge meer 
nodig: alles is geïntegreerd! Kers op de taart: het model is 
eveneens voorzien van een horloge, een chronometer en 
een scorekaart. Zelfs de potentiële locaties van de defibril-

lators in de club worden aangegeven. Bovendien 
kan de speler zijn smartphone aansluiten op het 
touchscreen van de M5 GPS om een dringende 

mail, sms of WhatsApp te ontvangen!
‘Meer dan ooit gaat Motocaddy voorop op het gebied 
van technische en technologische evoluties. Onze elek-
trische karren plooien volledig op, ze zijn uiterst licht 
en connected. De motoren worden almaar stiller en de 
lithium-ion batterijen almaar lichter. Dit is het resultaat 
van grote investeringen en van heel wat jaren doorge-
dreven testen en ontwikkelen’, aldus Emmanuel Raguet, 
exclusieve verdeler van het Engelse merk voor België, 
Frankrijk en Luxemburg.
Het succes van de elektrische golfkarren wordt elk jaar 
groter. ‘De spelers worden zich steeds meer bewust van de 
vele pluspunten, vooral dan op golvende banen. Niet alleen 
de gemiddelde leeftijd van de gebruikers daalt. We stellen 
ook vast dat steeds meer vrouwen zich laten overtuigen…’
De gebruiksvriendelijkheid, het makkelijke transport, de 
grote autonomie van de batterij (minimaal 18 holes), de 
redelijke prijs (voor de nieuwe M5 GPS van 1100 tot 1300 
euro met rem): steeds meer golfers kiezen elektrisch, voor-
al in België. ‘En dat is zeker het geval voor wie vaak speelt 
op fysiek veeleisende banen, zoals doorgaans in het zuiden 
van het land.’
Nog dit: soms is de verleiding groot om een Motocaddy 
in het buitenland te kopen via het internet. ‘Maar let op: 
een dergelijk product heeft niet dezelfde waarborgen en 
voorziet geen enkele klantenservice. Terwijl men twee jaar 
waarborg krijgt op de golfkar en vijf jaar op de batterij als 
men via een erkende verkoper gaat.’
Een verwittigd man…
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PRESIDENTIËLE 
SWINGS

in het Witte Huis
Op uitzondering van Theodore Roosevelt, Herbert Hoover, 
Harry Truman en Jimmy Carter waren alle Amerikaanse pre-
sidenten verstokte golfers. Er zijn zelfs foto’s waarop men 
Richard Nixon ziet putten in de Oval Room en Ronald Reagan 
in het gangpad van een vliegtuig! Ook Bill Clinton, in zijn 
topjaren handicap 9, was golfverslaafd. Hij was bevriend met 
heel wat kampioenen en nam afscheid van het Witte Huis 
met een zeer Brits aandoende uitspraak: ‘Van alle voordelen 
die ik genoot als president van de USA was het spelen van 
een 18 holes met Arnold Palmer de grootste!’
Net als Clinton stak ook Barack Obama zijn liefde voor de 
greens niet onder stoelen of banken. Toen hij in het Witte 

Historisch gezien is golf de favoriete sport in het Witte Huis. Van 
Eisenhower tot Donald Trump, al over John Kennedy tot Barack 
Obama: elke Amerikaanse president had een passie voor golf, en dat 
blijft wellicht nog een tijdje zo…

Door Miguel Tasso

Als Amerikaanse presidenten één ding gemeen 
hebben – of het nu democraten zijn of repu-
blikeinen – dan is het hun liefde voor de 
golfsport. Op één of andere zeldzame uitzon-

dering na bezweken alle bewoners van het Witte Huis voor 
de verleiding van de swing. Sterker: sommigen bekeken de 
sport van St. Andrews zelfs als een tweede job!

Besmettelijk virus
Indien we de archivarissen van het Witte Huis mogen gelo-
ven, was John Fitzgerald Kennedy de beste golfer van alle 
fungerende presidenten. Hij speelde officieel maar 9 holes 
per week, maar ‘off the record’ waren dat er duidelijk veel 
meer… Vòòr Kennedy was ook Dwight Eisenhower bijzon-

der bezeten van het witte balletje met de dimples. Hij was 
lid van de prestigieuze Augusta National en gaf er zijn naam 
aan een boom op hole 17 waar hij zijn bal keer op keer in 
sloeg. Waarop hij de greenkeeper smeekte om die boom 
neer te halen, wat niet gebeurde. Hij troostte zich met een 
putting green in de tuinen van het Witte Huis, zodat hij in 
volle Koude Oorlog zijn putts kon blijven oefenen. ‘Je kon 
je dan ook de vraag stellen wat het belangrijkste was voor 
hem: zijn job als president of golf’, liet de voormalige Sov-
jetleider Nikita Chroesjtsjov optekenen.

John Fitzgerald Kennedy.

Dwight Eisenhower: wellicht de 
meest gepassioneerde van alle 
Amerikaanse golfende presidenten.

William Howard Taft: 
in 1909 president 

van de USA.

Richard Nixon.

Huis woonde, oefende hij zijn putting in de tuin. Hij verwende 
zich ook geregeld met een weekendje golf in Honolulu, waar 
hij geboren werd. Wij zagen hem ook golfen in het gezelschap 
van Tiger Woods met wie hij altijd een nauwe band had.

De investeringen van Trump
Net zoals de meeste van zijn voorgangers is ook Donald 
Trump een groot golfliefhebber, maar de huidige ‘huurder’ 
van het Witte Huis houdt het niet alleen bij spelen: via 
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een van zijn vastgoedbedrijven is hij ook eigenaar van 
heel wat prestigieuze golfclubs en dat wereldwijd. Een van 
de juwelen in die collectie is de Trump National Doral in Mia-
mi, waar heel wat World Golf Championships zijn gespeeld. 
Maar de voormalige zakenman is ook actief in Palm Beach, 
Washington en Los Angeles. En ook in New York met Ferry 
Point: een door Jack Nicklaus uitgetekende championship 
course met een formidabel uitzicht op Manhattan.
De ex-vastgoedmagnaat, die zich laat inspireren door zijn 
passie en zijn portefeuille, investeerde ook in Schotland: 
geboortegrond van golf en van zijn moeder. Hij kocht er 
eerst het mythische Resort van Turnberry waar de British 
Open geregeld te gast is. Vervolgens liet hij vlakbij Aberdeen 
de Trump International Golf Links bouwen en dat is volgens 
zijn bescheiden mening ‘de mooiste baan ter wereld’.

Bedrieger?
Voor de controversiële Trump lijkt niets te mooi of te duur, 
maar dat is een misvatting. Zo laat hij zich bij zijn aankopen 
niet blind leiden door zijn passie. Trump zet zijn ‘echte/val-
se’ verzonnen single handicap graag in de verf op zijn eigen 
banen waar hij vaak invloedrijke gasten uitnodigt, maar ach-
ter zijn investeringen zit ook een echt businessplan. Zoals 
blijkt uit de omkadering, met de bouw van luxevastgoed, 
dito hotels en sterrenresorts. 
Dit gezegd zijnde: Donald Trump heeft niet alleen vrien-
den in de golfwereld, want zijn arrogantie maakt heel wat 
mensen kregelig. Temeer hardop gefluisterd wordt dat de 
huidige president van de USA geregeld foefelt met zijn 
scores. In een recentelijk verschenen boek spuwde de 
bekende ESPN-columnist zelfs zijn gal op de gewoonten 
en gebruiken van Donald Trump op de greens. Zo zouden 
sommige caddies hem Pélé noemen, omdat hij blijkbaar 

de gewoonte heeft om de bal met zijn voeten naar een 
‘betere ligging’ te trappen. Volgens Reilly, die een aantal 
keer met de president op de baan stond, is deze laatste 
geobsedeerd door winnen en deinst hij er niet voor terug 
om daar in de trukendoos voor te grijpen: discreet zijn 
bal (of die van zijn tegenstander) verplaatsen, slagen ‘ver-
geten’ bij het tellen, zijn handicap vervalsen. Dat zou hij 
zelfs hebben gedaan tijdens een vriendschappelijk partijtje 
met… Tiger Woods.
Het is weinig waarschijnlijk dat golf een ‘hot topic’ wordt 
tijdens de debatten voor de volgende presidentiële ver-
kiezingen. Zeker is dat ook de democratische kandidaat 
Joe Biden een gepassioneerde golfer is. Wat dat betreft, 
hebben ze dus wel één ding met elkaar gemeen…

Barack Obama met de 
putter op de oefengreen 
naast het Witte Huis.

Donald Trump maakte van 
golf een echte business.

www.delen.be
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koppel de eTSI een bijzonder goed acceleratievermogen. 
Maar de adepten van de Golf, die oplaadbare elektriciteit 
willen proeven zonder daarom van model te veranderen 
(en dus opteren voor de revolutionaire ‘full electric’ ID3), 
kunnen sinds de voorbije zomer kiezen voor de New GTE. 
Die is nu even snel als de GTI, want ook hij is goed voor 180 
KW (of 245 pk) in gecombineerd vermogen.
Zijn hybride aandrijving, die ontworpen is om sportieve 
prestaties te leveren, combineert dynamiek en elektrische 
duurzaamheid, met een emissieloze autonomie van onge-
veer 60 km. De herlaadbare hybride motor van de Golf GTE 
bestaat voornamelijk uit een 1,4 liter TSA turbo benzinemo-
tor van 110 kW (150 pk), een hybride module in combinatie 

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

VW GOLF
gaat elektrisch!

De 8e generatie Volkswagen Golf wordt niet 
alleen gekenmerkt door een verder doorge-
dreven digitalisering, maar ook door de elek-
trische aandrijving op verschillende hybride 

versies, waaronder de 1.5 eTSI. Al van bij de lancering is 
hij de grote blikvanger, want deze Mild hybridversie com-
bineert dynamische prestaties met energie-efficiëntie, en 
dat zonder verpinken. Een van de andere geavanceerde 
functies van zijn 48V-technologie is dat de motor automa-
tisch uitschakelt zodra de bestuurder de voet van het gas-
pedaal haalt. De auto ‘zeilt’ dan verder zonder brandstof te 
verbruiken en de motor start nauwelijks hoorbaar weer op 
zodra dat nodig is. Tegelijk garandeert het extra elektrisch 

Ook de Cybertruck wordt voorgesteld als een pick-up met de 
prestaties van een sportieve auto. Dit monster met 6 (modu-
leerbare) zitplaatsen spurt van 0 naar 100 km/h in minder 
dan 3 seconden en haalt een topsnelheid van 209 km/h. Hij 
beschikt over een regelbare vering en biedt een autonomie 
van 800 km in de versie met drie motoren. Hij kan inder-
daad, al naargelang de keuze, worden uitgerust met twee of 
drie elektrische motoren. Deze gigant van bijna 6m lang en 
1,90m hoog zou de (thermische) ster in deze categorie, de 
Ford F-150, helemaal in de schaduw kunnen stellen. De start 
van de serieproductie is voorzien voor 2021…

Audi’s met ‘nieuw brein’
De firma van Ingolstadt zal zijn auto’s binnenkort uitrusten met 
een digitaal systeem dat veel performanter is dan op de hui-
dige modellen in het gamma. Dit ‘centrale brein’ zal een meer-
voud aan parameters en toepassingen controleren. Deze inno-
vatie, die tot 90 functies tegelijk kan monitoren, zou bijzonder 
interessant moeten zijn voor de elektrische Audi-modellen. Op 
deze versies zou de autonomie van de batterijen met zo’n 30% 
toenemen. Vanaf nu zou één enkel systeem alle dynamische 
parameters van de auto moeten beheren: van de reactiviteit 
van het versnellingspedaal, over de stevigheid van de ophan-
ging tot het gedrag van de motor. Deze computer, die tien keer 
krachtiger is dan degene die we nu in de huidige Audi’s vinden, 
kreeg de naam Integrated Vehicule Dynamics.

met de elektrische motor (85 kW), een dubbel gekoppelde 
DSG-robotbak met zes versnellingen en een nieuwe lithium-
ion batterij. Wie hem test, is meteen overtuigd.

Elektrische pick-ups!
Constructeur Rivian geeft geen officiële cijfers vrij van de voor-
bestellingen van zijn pick-up R1T en zijn SUV R1S, die allebei 
vertrekken van dezelfde elektrische opbouw, maar fans van het 
platform Rivian Forums stellen nu al zonder blozen dat er voor 
deze trendy auto’s zo’n 30.000 boekingen werden doorgege-
ven. Een score die dus duidelijk lager ligt dan voor de actuele 
concurrentie, die wordt aangevoerd door de Tesla Cybertruck. 
Daar klimmen de voorbestellingen, die vanaf 22 november 
2019 werden geopend, inderdaad tot boven de 600.000 stuks. 
Dit grote verschil tussen de modellen laat zich ongetwijfeld 
verklaren door de naambekendheid van de merken, maar 
ook door het geld dat opzij dient gezet bij de reservatie. Tesla 
rekent 100 dollar voor een Cybertruck. Bij Rivian ligt de cheque 
voor deze service tien keer hoger (1000 dollar). Interessant 
detail: Rivian verbindt zich ertoe om dit bedrag terug te betalen 
indien men afhaakt, terwijl Tesla geen dollar teruggeeft.
Samengevat staat de Rivian pick-up voor een breedte van 
2,015m, een lengte van 5,475m, een aangekondigde autono-
mie boven de 650 km, een systeem met 4 motoren die 750 pk 
leveren, een acceleratie van 0 tot 100km/h in 3 seconden en 
800 kg nuttig laadvermogen…
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Full electric bij Hyundai!
Hyundai heeft beslist om zijn auto’s versneld te elektrifice-
ren en introduceerde onlangs twee nieuwe concepten: de 
45 EV en de Prophecy, met een bijzonder futuristische look 
(zie foto). Wat ze gemeen hebben? Een 100% elektrische 
aandrijving, waarover de constructeur voorlopig geen details 
wenst vrij te geven. De boodschap is evenwel duidelijk. 
De constructeur zal eind 2021 een totaal nieuw elektrisch 
model op de markt brengen als complement van de SUV 
Hyundai Kona Electric en van de SUV op waterstof Hyundai 
Nexo. De eerste elektrische Ioniq wordt de serieversie van 
de 45 EV. Die wordt begin 2021 verwacht en krijgt de naam 
Ioniq 5. De Ioniq 6 wordt het jaar daarop gelanceerd en volgt 
de lijnen van de mooie Prophecy. In 2024 moet dan een 
grote SUV volgen met de naam Ioniq 7. Deze drie modellen 
met verschillend uiterlijk worden gebouwd op hetzelfde plat-
form, full electric. Zij krijgen een grote autonomie en zullen 
zich pijlsnel opladen. Tegelijk blijft het bij Hyundai stil over 
de toekomst van de huidige Ioniq…

Grote elektrische SUV bij Renault
De constructeur met de ruit gaat zijn gamma modellen 
met batterij verder uitbreiden. Een van de nieuwkomers 
wordt een SUV, in deze tijden een populaire verschijning. 
De SUV voor stadsgebruik (die Zandar zou kunnen heten) 
en qua look zou aansluiten op de Captur wordt volgend 
jaar verwacht. In 2022 zal Renault dan uitpakken met een 
elektrische gezins-SUV die iets groter zal uitvallen dan de 
Kadjar, want hij wordt zo’n 4,60m lang. Zijn look zou moeten 
aansluiten bij het Concept Morphoz (zie foto). De toekom-
stige elektrische modellen bij Renault zullen vertrekken van 
het modulaire platform CMF-EV dat we terugvinden in de 
Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie. Deze technische basis 
wordt ingeleid door de Nissan Ariya. Ook de gezins-SUV van 
Renault zal worden aangeboden met keuze uit tractie (één 
elektrische motor) of 4x4 (twee motoren), met twee ver-
schillende batterijen (63 of 87 kWh) en een aangekondigde 
autonomie van 360 tot 500 km. Dit zou, al naargelang de 
versie, goed zijn voor 218 tot 394 pk, zoals bij Nissan.

volkswagen.be

*Situatie op 20/08/2020, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Sommige voorgestelde uitrustingen 
zijn optioneel. De R-Line-versie en het radiatorrooster zullen later beschikbaar zijn. Voor meer informatie, neem contact op met 
uw Volkswagen-concessiehouder. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): volkswagen.be

De nieuwe Golf, 
nu ook als hybride.
Haal het beste uit jezelf.
De Golf is een icoon. En zoals het een wagen met die status betaamt, pakt hij uit met een 
gloednieuwe, hoogtechnologische hybridemotor: de eTSI. Die compacte motor zorgt ervoor 
dat de aandrijving nóg efficiënter en nóg comfortabeler gebeurt. En dat volledig automatisch 
en in alle mogelijke omstandigheden. Zo laadt de eTSI-motor de batterij op bij het remmen 
en vertragen en schakelt hij zichzelf uit onder de 20 km/u. Dit alles kan tot 10% extra 
brandstof besparen. Daarnaast is de nieuwe Golf ook beschikbaar in een GTE-uitvoering: een 
sportieve plug-in hybrid die nog dynamischer rijdt en nog krachtigere prestaties levert.
Ontdek de nieuwe Golf hybride bij uw concessiehouder en op volkswagen.be

3,4 ! 4,7 L /100 KM " 90 ! 108 G /KM CO2 #WLTP$*

DIETVWG7917_PM_New_GOLF_Hybrid_297x210_V3.indd   1 21/08/2020   15:13
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RANGER
schiet met scherp

De pick-up by excellence ‘made by Ford’ heeft de markt veroverd. In 
zijn laatste bi-turbo evolutie, die nog chiquer en nog comfortabeler 
is geworden, combineert de Ranger al zijn werkcapaciteiten met een 
buitengewoon gebruiksgemak.

Door Philippe Janssens

De Ford Ranger werd vorig jaar helemaal 
herzien en verbeterd. Noem dit gerust een 
facelift. Maar de grootste revolutie situ-
eert zich zonder twijfel onder de motorkap 

waar de DuraTorq 3,2 liter TDCI de plaats ruimde voor 
een gloednieuwe 2,0 liter EcoBlue motor, die in drie 
powerversies wordt aangeboden (130, 170 en 213 pk). 
In zijn sterkste versie biedt dit motorblok 13 pk meer 
dan het vorige en een extra 30 Nm. Dit alles in combi-
natie met een tientraps automatische transmissie (die 
we al kennen van de Mustang, de F-150 en de Ranger 
Raptor). Aangezien het verbruik met 9% wordt gere-
duceerd, zorgt deze 2 liter voor heel wat modernisme 
op de Ranger. Hij start duidelijk stiller op en klinkt ook 
rustiger tijdens het rijden. De versnellingsbak van onze 
testauto toonde zich behoorlijk reactief en ging zacht 

door de tien versnellingen heen. Ook dat is een pluspunt 
voor de rustige sfeer aan boord. De ophanging is bijna 
even comfortabel als bij een traditionele berline en dat 
ondanks de bladveren achterin.

Prachtig uitgerust
Ter gelegenheid van deze derde upgrade werd ook de uitrus-
ting van de Ranger helemaal herzien. Daardoor beschikt hij 
nu voor het eerst over een infotainmentsysteem met stem-
bediening Sync 3 en een scherm van 8’’. Ford verbeterde 
ook de passieve veiligheid, met een cameratechnologie 
die het risico op botsingen detecteert, en met een intel-
ligente snelheidsbeperking met verkeersbordherkenning. 
De versie Wildtrack op onze testauto beschikte verder ook 
over keyless starten en een parkeerhulp, wat altijd handig 
is in de stad.

Raptor: het grote werk
Voor de meest avontuurlijken onder u is er de versie Raptor. 
Achter zijn enorme 285/70 en 17 duims all-terrain wielen, 
die een heerlijke offroad-ervaring laten veronderstellen, zit-
ten geoptimaliseerde remmen die de 2,5 ton van dit beest 
in toom houden. Verder is het chassis extra verstevigd met 
onder andere Fox Racing racecompetitieschokdempers en 
een Watt-parallellogram in plaats van bladveren. Hiermee 
worden de horizontale bewegingen geabsorbeerd en de 
laterale schommelingen beperkt. Kortom: het perfecte pak-
ket voor het grote werk!

Uw favoriet blad rijdt mee
U hebt hem mogelijk al gezien op de weg: het is inderdaad een 
Ford Ranger die de magazines van Members Only naar alle uit-
hoeken van België en het Groot-
hertogdom Luxemburg brengt. 
Comfort, veiligheid, gemak: er 
gaan heel wat tonnen van onze 
edities aan boord, zodat onze 
trouwe lezers hun favoriet drie-
maandelijks magazine steeds 
weer en op het verwachte tijd-
stip ontvangen.

De Raptor betekent avontuur 
op onvermoede wegen.

In de nieuwe bi-turbo-
versie heeft de Ranger 
nog meer te bieden.
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FIAT:
CINQUECENTO
in elektrische modus

In 1957 zag een auto-icoon het levenslicht: de Fiat 500. In 2020, wordt 
de 3e generatie (inderdaad: nog maar de 3e…) 100% elektrisch. Wij 
konden hem al exclusief proefrijden.

Door Maxime Pasture

De elektrische revolutie woedt volop binnen de 
groep Fiat dat over geen nacht ijs ging bij de 
selectie van zijn eerste model met een volledig 
elektrische aandrijving. De keuze viel uiteinde-

lijk op de iconische Fiat 500. Echte kenners herinneren zich 
ongetwijfeld dat ook de tweede generatie (in 2012), die in 
een kleine oplage werd gebouwd, een elektrische versie 
had, maar deze 3e generatie heeft als voordeel dat hij hele-
maal vanaf een wit blad werd opgebouwd om in grote aan-
tallen te worden verkocht. Fiat gaf zichzelf de nodige tijd 
om zijn slag niet te missen. Een geslaagde zet, zo lijkt het, 
zeker op technologisch vlak. Zo meteen meer daarover.

Tijdloze stijl
Om een batterijpakket te huisvesten dat een redelijke 
autonomie kan garanderen, moest de Cinquecento een 
tikkeltje groter worden. Hij is nu 6 cm langer en breder, 

maar blijft met amper 3,63m zeer ‘urban-sized’. En boven-
dien blijft hij vanaf de allereerste oogopslag herkenbaar uit 
duizend! De designer die we bij onze proefrit in de hoofd-
zetel in Turijn ontmoetten, toonde ons in hoeverre het 
radiatorrooster vergelijkbaar is bij dat van de 1e generatie. 
Aangezien het een elektrische auto betreft, is dit inder-
daad… gesloten. Zoals in 1957, toen de 500 de motor 
achterin had. Leuk detail.

Heel wat opbergruimte
Aan boord is de ruimtelijke indruk een grote meevaller. 
Je voelt je meteen thuis. Door de afwezigheid van de 
traditionele versnellingsbak kon inderdaad extra ruimte 
gecreëerd worden tussen de voorste passagiers, zodat 
deze kleine auto plots over bijzonder veel bergruimte 
blijkt te beschikken. Door het dashboard volledig te 
hertekenen, maakte Fiat zelfs een plekje vrij onder het 

touchscreen. Speciaal voor de mobiele telefoon. Dit is 
een quasi unicum in de autowereld, met de gsm die zich 
oplaadt via inductie.

Hertekende en gecorrigeerde rijpositie
De nieuwe basistechnieken (met de batterijen van 42kWh 
verstopt in de vloer) lieten Fiat ook toe om de rijpositie te 
verbeteren. De stoelen staan dichter bij de grond en het 
aantal afstelmogelijkheden werd opgedreven, zodat com-
fort wordt gecreëerd voor elk type van lichaamsbouw. Nu 
we lekker achter het stuur zitten, zijn we meteen ook klaar 
voor een ritje van een 30-tal km door de straten van Turijn.

Het geluid van de Dolce Vita…
We duwen de D-knop in, die een originele plek kreeg op 
het dashboard, en vertrekken in alle stilte. Dat wil zeggen: 
dat denken we, want ook hier laat de Italiaanse creativiteit 
zich opmerken. Het akoestische waarschuwingssysteem 
AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) neemt de voetgan-
gers mee in de Dolce Vita door het muziekje Amarcord te 
laten horen, een compositie van Nino Rota. Als u niet weet 
wat we bedoelen: surf dan even naar YouTube of Spotify, en 
u zult vaststellen dat dit deuntje u niet onbekend in de oren 
klinkt. Bovenop een bescherming voor de voetganger is het 
ook een leuke blikvanger.

Nog rijper in elektrische 
modus
In de ‘Normal’-modus geeft de elektrische 
New 500 iedereen het nakijken aan het groe-
ne licht. De 0 tot 50 km/uur wordt afgehas-
peld in 3,1 seconden. Met dank aan de 87 kW 
(118 pk) en het koppel van 220 Nm, dat met-
een beschikbaar is. Om tijdig te stoppen voor 
het volgende verkeerslicht dienen de remmen 
aan het werk te worden gezet. Tenzij u naar de 
‘Range’-modus terugschakelt, want dan kunt 
u rustig met één pedaal rijden. De uitleg? 
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Zodra u het gaspedaal loslaat, recupereert de elektrische 
Cinquecento een maximum aan energie en remt daardoor 
vanzelf. Met een beetje ervaring kunt u het rempedaal zelfs 
vergeten. Handig en vooral zeer efficiënt om een maximaal 
aantal kilometers af te leggen. Volgens Fiat zijn er dat 320 
(WLTP). Volgens hun laatste testgegevens reikt de autono-
mie zelfs tot 468 km in de stad. Wat dit betreft, kunnen we 
enkel bevestigen dat ons elektriciteitsverbruik lager lag dan 
het theoretische verbruik. Op het einde van onze test gaf 
de boordcomputer namelijk 13,3 kWh/100 km aan tegen 
de aangekondigde 13,8 kWh/100 km. Dat is dus veelbe-
lovend, want de Fiat 500 doet zo beter dan zijn grotere 
concurrenten, die bovendien over extra batterijcapaciteit 
beschikken. Er is zelfs nog een derde modus die de autono-

mie extra verhoogt: de ‘Sherpa’ beperkt de maximale snel-
heid van 150 tot 80 km/h en de power van 87 tot 57 kW. 
En deze 500 heeft nog meer leuke extra’s. Zo werden we 
aangenaam verrast door het uitstekend stuurgedrag en 
de dito vering – ook bij stevig remmen, want dat is vaak 
een heikel punt bij de elektrische modellen. En hoewel ons 
testmodel een cabrio was, bleek ook de geluidsdemping 
van een uitstekende kwaliteit. 
We zijn nu al vragende partij voor een langere testrit om dit 
alles te bevestigen, vooral omdat het model uit de pre-serie 
ons niet toeliet om de talloze faciliteiten van het gloednieu-
we infotainmentsysteem uit te proberen. Idem dito voor het 
indrukwekkend aantal rijhulpsystemen die een autonome 
besturing op niveau 2 mogelijk maken (intelligente adap-
tieve snelheidsregelaar en andere).
Nog dit over het herladen: de elektrische Fiat 500 biedt 
uiteenlopende mogelijkheden, zoals supersnel opladen met 
50 km autonomie in 5 minuten, of 80% van de autonomie in 
amper 35 minuten.

Meer keuze in oktober
Zoveel is zeker: op technologisch vlak steekt de allereerste 
100% elektrische Fiat zeer goed in elkaar. Dat biedt niet 
alleen perspectieven op een mooie toekomst, maar het legt 
ook een uitstekende basis voor de strategie van de groep 
naar de volgende elektrische modellen toe.
Bij het afronden van dit artikel kon de lanceerversie van de 
‘La Prima’-berline nog altijd besteld worden. Prijskaartje: 
34.900 euro. De andere en goedkopere afwerkingsniveaus 
worden in oktober bekendgemaakt wanneer de verkoop 
echt zal starten.

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 9 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.

AD_CORPORATE_210x297_NL_5MM.indd   1 26/08/20   11:37
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Het verhaal van Ourasi is dat van een lijvig en loom veulen dat zou 
uitgroeien tot de Koning van de hippodroom. Sterker: we kunnen deze 
grillige hengst rustig beschouwen als de beste draver ooit. Een portret.

Door Christian Simonart

Het sprookje van Ourasi opent in het depar-
tement van de Eure, meer bepaald in het 
Normandische dorpje Saint-Étienne-l’Allier. 
De viervoudige winnaar van de Prix d’Amérique 

ziet er op 7 april 1980 het levenslicht in de Haras Saint-
Georges: een fokkerij van dravers. Fokker Raoul Ostheimer 
heeft dat jaar maar één veulen en is niet meteen enthou-
siast. Ourasi lijkt op het eerste gezicht inderdaad ‘te log 
en aan de luie kant’. Die indruk wordt ook bevestigd bij 
de eerste trainingen en wedstrijden. Uiteindelijk slaagt 
de eigenaar er wel in om zijn jonge, vosbruine hengst in 
september 1982 te ‘kwalificeren’. Daarmee is een eerste 
stap gezet, maar we zijn nog lichtjaren verwijderd van zijn 
carrière die uitpuilt van de records.
Ourasi wordt toevertrouwd aan de experthanden van Jean-
René Gougeon. Hij is op dat moment de vijfvoudige winnaar 

van de Prix d’Amérique – het WK van de dravers – met de 
illustere Roquépine (1966 en 1968) en Bellino II (1975, 1976 
en 1977). Het doel is duidelijk: er het maximum uithalen. 
Met zijn nieuwe driver ontdekt Ourasi de hippodroom van 
Vincennes waar hij later zijn mooiste resultaten zal boeken. 
Bij zijn vierde poging is het raak en wint hij voor het eerst. 
Ourasi gaat door op dat elan en wint zijn eerste Groupe 1, 
het ‘Critérium des Jeunes’, een wedstrijd voor 3-jarige paar-
den. De tamtam doet zijn werk. Dit is inderdaad de eerste 
grote stap in zijn carrière.

 OURASI:
de ‘vadsige koning’

Eigenzinnig karakter
De weg naar de top is evenwel nog lang en Ourasi is niet 
het type dat het zijn begeleiders makkelijk maakt. Hij is 
stijfkoppig, hij bijt en verdraagt geen soortgenoten in zijn 
buurt. Omdat hij nukkig is en lui gaat hij vaak niet voluit op 
de training en ook niet tijdens wedstrijden. Dat levert hem 
uiteindelijk ook zijn softe bijnaam op van ‘Roi fainéant’. 
Karakter heeft hij daarentegen op overschot en omdat zijn 
potentieel immens groot is, neemt men zijn capriolen er bij. 
Dat potentieel komt helemaal tot uiting in 1985, want dan 
wint de intussen 5-jarige hengst liefst 9 van de 13 wedstrij-
den waaraan hij deelneemt.
Hoewel hij het jaar afsluit op een nederlaag is de revanche 
er meteen: hij opent 1986 met winst in de Grote Prijs van 
België op 12 januari. Daarmee start een unieke en absolute 
suprematie die 522 dagen zal aanhouden: tot 18 juni 

Het standbeeld van Ourasi, 
viervoudig winnaar van de Grand 

Prix d’Amérique, prijkt al sinds 2014 
op de hippodroom van Vincennes.

Elke race met Ourasi 
aan de start bracht een 
massa volk op de been.
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1987! In die periode wint hij 22 wedstrijden, waaronder 
zijn eerste twee Prix d’Amérique! De legende is een feit en 
wordt na elke wedstrijd groter. Naast zijn almaar imposan-
tere erelijst draagt nu ook zijn uniek charisma bij tot zijn 
enorme populariteit. 
In 1988 wint Ourasi zijn derde Prix d’Amérique en voegt zich 
zo bij Uranie, Roquépine en Bellino II aan de ‘top van het 
racepantheon’. De drievoudige winnaars van deze legenda-
rische race zijn nu met z’n vieren.
Op het einde van het jaar stapt de grote ster voor het eerst 
in het vliegtuig richting USA om er ‘the race of the century’ 
te lopen. Na aan razend spannende wedstrijd is hij in de 
laatste rechte lijn duidelijk sneller dan zijn op papier belang-
rijkste rivaal, de Amerikaanse crack Mack Lobell, maar hij 
laat zich op de streep verrassen door Sugarcane Hanover. 

Plasje vergeten…
Ondanks die nederlaag blijft zijn populariteit toenemen 
bij het grote publiek. Ourasi lokt duizenden toeschouwers 
naar elke race waar hij aan deelneemt. Zo ook begin 1989 
voor de Prix d’Amérique. De hippodroom van Vincennes 
loopt helemaal vol. Ook president François Mitterand wil de 
vierde zege van de Franse superheld niet missen. Maar de 
wedstrijd loopt anders dan gepland. Ourasi is niet in zijn sas 
en moet tegen alle verwachtingen in tevreden zijn met een 
derde plaats. De ontgoocheling is gigantisch, maar de eige-
naars en de trainer kijken al naar de toekomst. Zij hopen dat 
hun crack zijn vierde Prix d’Amérique in 1990 zal winnen. 
Dat zou het perfecte cadeau zijn op zijn 10e verjaardag.
Wanneer Ourasi 14 dagen voor die grote afspraak niet 
in het stuk voorkomt tijdens de Prix de Belgique slaat 
de paniek enigszins toe. Misschien is dit wel het seizoen 
te veel? Maar gelukkig is er Philippe Renouf. Zijn vaste 
lad verzet zich met klem tegen het prepensioen van zijn 
beschermeling. ‘Ik wist waarom hij slecht gepresteerd 
had. Net zoals tijdens de Prix d’Amérique in 1989 had 

Ourasi niet geplast voor de start’, zei hij. ‘Bovendien 
was ik ervan overtuigd dat hij nog altijd 100% was.’ 
Ourasi wordt uiteindelijk toch ingeschreven voor de Prix 
d'Amérique, maar zal enkel starten indien hij voor de 
wedstrijd heeft geplast. Wat ook gebeurt. Daarna domi-
neert Ourasi de race en wint zonder te forceren. Hij ver-
betert zelfs het wedstrijdrecord! De ‘Vadsige Koning’ 
rondt op die manier zijn sportieve carrière af met een prach-
tig kunststukje en met een bilan van 58 zeges (op 86 races) 
en een carrièretotaal van 3.320.780 euro prijzengeld.

Standbeeld in Vincennes
Na het racen wacht de kampioen een carrière als dek-
hengst, maar die is korter dan verwacht. Tot grote wanhoop 
van zijn eigenaars alsook van Franse en andere fokkers 
wereldwijd blijkt Ourasi inderdaad een weinig vruchtbare 
hengst. In tien jaar tijd worden slechts 38 veulens geboren. 
Daarbij geen enkele opvolger die naam waardig.
Ourasi zelf geniet rustig van zijn pensioen in de Haras de 
Gruchy in Saon vlakbij Bayeux (Calvados). Zijn populariteit 
blijft onaangeroerd en heel wat fans uit de ganse wereld 
en vooral uit België verdringen zich aan de omheining rond 
de weide. De meesten hebben een appel bij: een ‘golden’, 
want daar is hij dol op. Op 7 april 2011 viert hij zijn 31e 

verjaardag, wat overeenkomt met 100 jaar voor een mens. 
Net zoals zijn carrière is ook dat een unieke levensduur. Bij 
zijn dood op 12 januari 2013 is hij 32 jaar, 9 maanden en 4 
dagen. Hij bleef rechtop staan tot de laatste seconde. Hij 
wordt begraven voor zijn paddock in de Haras de Gruchy, 
de lijkwade in de kleuren geel en blauw. 
Ourasi is ook vandaag nog de enige viervoudige winnaar 
van de Prix d'Amérique, de populairste draver ooit uit de 
geschiedenis en – volgens velen – de beste draver aller 
tijden. Niemand is zijn unieke prestaties vergeten en zeker 
niet op de hippodroom van Vincennes waar hij sinds 2014 
een eigen standbeeld heeft. Een legende.

© Foto's: LeTROT

Na een legendarische carrière 
geniet Ourasi nu van een 
welverdiende oude dag.
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3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
That is how long it took for Howard Hughes
to circumnavigate the world and become
the fastest man in the air in 1938.
He trusted his Longines astronavigation 
chronometer to determine the position
of his airplane at night or over the ocean.

Howard Hughes
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Voor de ene is golf een passie, voor de andere pure ontspanning. Daarom 
bieden de Resorts van Club Med voor elk wat wils. Ontdek het nu!

Door Miguel Tasso

Voor heel wat verstokte golfers voert de passie 
voor de swing terug naar een eerste kennisma-
king gedurende een verblijf bij Club Med. Een 
fijndradig scenario waaruit de mooiste greens 

worden geweven. Tussen een paar duiken in het zwembad 
door laten heel wat GM’s zich inderdaad verleiden door 
een initiatie op de ‘practice’. Ze doen dat voor de fun en 
uit nieuwsgierigheid. Maar plots slaat de vonk over en laait 
het vuur steeds hoger op. Liefde op het eerste gezicht en 
daarna voor het leven.
Club Med en golf: het blijft een lang en mooi liefdesverhaal 
dat zichzelf eindeloos blijft vernieuwen. In heel wat Resorts 
gaat de swing dan ook mee voorop. Initiaties, perfectione-
ring, stages, ontdekken van banen: de talloze opties sluiten 
perfect aan op het profiel van iedereen. Zo organiseert de 
Club zelfs geregeld ‘Amazing Weeks’ waar golf centraal 
staat en de leerlingen door kampioenen worden begeleid. 
Met als resultaat: alleen maar blije gezichten!
De catalogus van bestemmingen met golf als een van de 
activiteiten is zeer ruim. Wij staan stil bij vier locaties – tus-
sen vele andere – met heel wat troeven voor het einde van 
de zomer of bij het begin van de herfst. Zij zijn ook ideaal om 
een mogelijk ietwat ingedommelde golfpassie weer voluit te 
helpen ontwaken…

Da Balaia: de magie van de Algarve
Deze bestemming is een grote klassieker en blijft moderner 
dan ooit. In het zuiden van Portugal, op een 30-tal km van 
Faro, biedt het Resort de Da Balaia (4 Drietanden) inder-

daad alles wat nodig is om te genie-
ten van de zee en de zon. Bij de vele 
activiteiten bekleedt golf er de pole 
position. Dat is niet onlogisch, want 
de Algarve is al jaren zeer populair 
bij de golfkenner die er vele uitste-
kende banen vindt binnen een gebied 
van enkele vierkante kilometers. In 
Club Med de Da Balaia voelt de golfer 
zich dan ook in het paradijs. De talloze voordelige pak-
ketten op maat openen de weg naar een birdiejacht op 
echte championship courses, zoals Quinta do Lago, Vale de 
Lobo, Vilamoura, Victoria, San Lorenzo, Pinhal en Laguna: 
schitterende clubs op een 20-tal minuten rijden van het 
Resort. Maar ook de starters worden niet vergeten, wel 

integendeel. De Da Balaia Golf Club, met zijn kleine 9 holes 
(enkel par 3), is inderdaad ideaal voor een initiatie en dat op 
een steenworp van het Dorp. Via de driving range, de put-
ting green en de oefenbunker geven de GO’s er hun tips in  
optimale omstandigheden. 
Dankzij het zonnig en aangenaam klimaat het hele jaar door 
is de Algarve meer dan ooit ‘the place to be’ voor de fans 
van het witte balletje met de dimples.

Opwindend Marrakech
Marrakech is een andere topbestemming voor golfers die 
graag buitenlandse banen verkennen – zeg maar een ‘must’! 
Het Resort La Palmeraie (4 Drietanden) is een magisch 
adres om tot rust te komen in een oase van rust met aro-
ma’s van oranjebloesem en de spirit van het oosten. Het 
weer in de Marokkaanse stad is bijzonder aangenaam en 
dat zeker zodra de winter zich meldt in Europa. Het is dan 
ook geen toeval dat heel wat golfers tussen oktober en 
april voor deze Zuid-Marokkaanse parel kiezen. Club Med 

CLUB MED
heeft de swing in het bloed
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La Cana Golf Course is een andere must in deze regio. Deze 
27 holesbaan – drie lussen van negen: Tortuga, Hacienda, 
Arrecife – is het werk van Peter Dye Junior. Ook hier zijn wei-
nig woorden nodig: dit is eveneens topniveau. Het turkooise 
water van de zee mag zich uitleven tussen de fairways en 
zelfs de bunkers hebben wit zand, wat de visuele uitdagin-
gen op deze baan nog intenser maakt. 
De Dominicaanse Republiek is een van de meest ‘trendy’ 
bestemmingen van nu. Als het wintert in Europa, staan de 
thermometers er op een heerlijke 30°C…

La Palmyre aan de Atlantische kust
Maar u hoeft niet altijd ver te reizen om van golf te genieten 
in de Club Medversie. In Frankrijk liggen heel wat dorpen 
vlakbij de greens. Dat is bijvoorbeeld zo in Vittel (Vogezen) 
en in Opio (Azurenkust), maar ook in Palmyre (4 Drietan-
den) langs de Atlantische kust. Daar paalt de Palmyre Golf 
Club inderdaad aan de Club Med. Deze 9 holesbaan werd 
uitgetekend in een schitterend dennenbos en verwent de 
bezoeker met prachtige zeezichten.
Voor de gasten die van golf houden, is dit natuurlijk ideaal. 
Temeer omdat Club Med ook verschillende formules aan-
biedt die aansluiten op elk spelniveau. Perfectionerings-
stage van 5 dagen, initiatiestage van 3 dagen, stages voor 
kinderen: er is voor elk wat wils. Ook wie graag andere 
banen in de omgeving ontdekt, hoeft niet ver te zoeken. Een 
aanrader hierbij is de mooie golf van Royan.

www.clubmed.be/golf

de la Palmeraie voorziet ‘start to golf’-pakketten voor 
spelers van alle niveaus. Het Resort heeft zijn eigen kleine 
baan en een ruime keuze uit verschillende stages (initiatie, 
perfectionering, privéles…) à la carte. Maar de golfer kan 
er ook een voordelige tee-off boeken op de vele prachtige 
banen in de omgeving. Hierbij natuurlijk de prestigieuze 
Golf Royal, die in 1923 werd opgericht door toedoen van 
de pasja van de stad en er nog altijd schitterend bijligt. 
Verder natuurlijk ook de meer recente clubs, zoals Amelkis 
(getekend door Cabell Robinson), Samanah (met zicht op 
het Atlasgebergte) en Al Maaden (naar een ontwerp van 
Kyle Phillips en omringd door palm- en amandelbomen en 
cipressen). Ook de Montgomerie GC, die de stempel draagt 
van de bekende Schotse kampioen, verdient een bezoek en 
valt op door zijn verhoogde tees, zijn waterhindernissen en 
zijn glooiende greens. 
Zoveel is zeker: ook Marrakech, met het Djemaa el Fna-
plein als bruisend centrum, heeft een hart voor golf.

Witte zandbunkers in Punta Cana
Ook langs de andere kant van de Atlantische Oceaan, en 
meer bepaald in de Dominicaanse Republiek, is golf ver-
heven tot een levenskunst. Met zijn diepblauw water, de 
witzandstranden en de palmbossen zover het oog reikt, 
nodigt het Club Med Resort van Punta Cana (4 Drietanden) 
uit tot zalig nietsdoen. Deze pure exotische prentbriefkaart 
zal de golfer evenwel niet beletten om zijn golfstokken uit 
te pakken. Op de site zelf kan men een initiatie volgen of 
enkele lessen boeken op de putting green of de practice. 
Daarna wenken heel wat beroemde banen en die liggen op 
een korte drive. Zoals het in 2008 geopende en o zo schit-
terende Corales. Dit meesterwerk van Tom Fazio overtuigt 
iedereen dankzij zijn spectaculaire lay-out naast de oceaan, 
de kwaliteit van zijn onderhoud en de pracht van zijn natuur-
lijk decor. Hole 18, een par 4 van 450m van back tees, is 
onvergetelijk. Als speler moet je er de bal over de zee slaan: 
gewoonweg uniek!

VILLAS

PENTHOUSES

APARTMENTS

OFFICES

GOLF VIEW   I   AT THE GATES OF BRUSSELS

Simply treat yourself to the exceptionnal.

WWW.VICTOIRE.BE 

 NEW

VICTOIRE UCCLE             02 375 10 10 

VICTOIRE WOLUWE            02 777 15 10

CONTACT US AND VISIT TODAY ! www.victoire.be/sterea

200908 - Victoire Properties - 297x210.indd   1 08/09/2020   10:33

74

F O C U S
HERFST 2020



EAGLESTONE
drukt zijn stempel
in Waals-Brabant

In Mont-Saint-Guibert loopt een vastgoedproject om een 9 ha grote 
site, waar vroeger een papierfabriek gevestigd was, nieuw leven in te 
blazen. De Brusselse promotor-ontwikkelaar Eaglestone bouwt er een 
100-tal moderne en ruimtelijke appartementen.

Door Michel Thibaut

De ‘papeteries de Mont-Saint-Guibert’ fungeer-
den gedurende heel wat jaren als het zenuw-
centrum van dit hoekje in Waals-Brabant dat 
bekend staat voor zijn rust en levenskwaliteit. 

Die papierfabrieken en de bijhorende industrialisering zijn 
vandaag voltooid verleden tijd en ruimden de plaats voor 

nieuwe bouwprojecten die tot de verbeelding spreken. 
Zoals twee musea (het bekende museum Hergé en het 
museum L) en het vrijetijdscentrum Bois des Rêves. Daar 
komt binnenkort een nieuw groot vastgoedproject bij waar-
door deze gemeente met een kleine 7000 inwoners zal 
uitgroeien tot een nog grotere blikvanger in de provincie.

l’Orne by Eaglestone
Het project kreeg de naam Jardins de l’Orne – verwijst naar 
de kleine rivier die er doorheen loopt – en telt liefst zes 
fases, waarvan de meeste reeds zijn afgerond. De laatste 
hiervan onderging een belangrijke koerswijziging nadat 
promotor-ontwikkelaar Eaglestone deze zomer de Jardins 
de l’Orne SA overnam. Dat bedrijf was 
eigenaar en houder van de revalida-
tievergunning van de site die zich uit-
strekt over 9 ha.
‘Het volledig nieuwe programma wordt 
ingeplant in het meest groene deel 
van de site, achteraan de hoofdweg 
en naast het nieuwe kanaal dat op 
het originele bed van de Orne wordt 
gebouwd. Het ganse project wordt 
opgebouwd rond het water. De nieuwe 
wijk wordt eco-verantwoordelijk en zal 
over heel wat groene zones beschik-
ken, zoals een aangelegd park met een 
wandelroute die toegankelijk zal zijn 
voor het publiek. De zachte mobiliteit 
krijgt de voorkeur op de site, met tal 
van paden en mooie groene ruimten 

die de biodiversiteit zullen aanmoedigen’, aldus Benoit 
Galoux, CCO Eaglestone. Deze ultieme fase (simpelweg 
‘l’Orne by Eaglestone’) loopt over zeven gebouwen die in 
Rez+3 en Rez+4 worden opgedeeld. Er komen 114 appar-
tementen en een commerciële oppervlakte van meer dan 
11.000 m2. Die leveren de final touch van wat beschouwd 
zal mogen worden als een gloednieuwe wijk.
Platte daken, grote ramen, verbeterde isolatie, kwali-
teitsmaterialen en dito afwerking, hoge energiepresta-
ties, akoestisch comfort, terrassen, balkons, privétuinen: 
Eaglestone, dat bekend staat voor zijn goede smaak en zijn 
liefde voor een mooie afwerking, laat niets aan het toeval 
over. De wooneenheden reiken van de studio tot het drie-
slaapkamer appartement. De oppervlakten gaan van 40 tot 
126 m2. De doelgroep is zowel de koper die zijn goed zelf 
wil betrekken als de investeerder die op zoek is naar een 
aantrekkelijk rendement. Wat de prijs betreft: Eaglestone 
kondigt 2.900 euro/m2 aan, exclusief kosten, wat al bij al 
bijzonder redelijk is voor een regio als Waals-Brabant. De 
verkoop is net gestart.
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Een oase van rust
Het is duidelijk dat het opwaarde-
ren van de oude industriële site 
van deze nieuwe wijk een klein 
paradijs zal maken. De omringen-
de natuur alsook de kleine water-
loop zijn ideaal voor wie houdt van 
rust en groen. Zij kunnen trouwens 
ook genieten van alle stadsvoor-
zieningen, want de wijk ligt vlakbij 
Louvain-la-Neuve dat bekendstaat 
voor zijn bruisende sfeer. L’Orne 
geniet ook van de nabijheid van het openbaar vervoer, sec-
toren met een grote economische activiteit en een vlotte 
toegang tot de grootste verkeersassen van het land. 
Omdat mobiliteit momenteel zeer hoog scoort, is het niet 
onbelangrijk om te vermelden dat er een fietspad loopt van 
Mont-Saint-Guibert naar Court-Saint-Etienne. Tegelijk door-
kruisen heel wat rustige wegen en voetpaden de wijk van de 
kleuter- en lagere school van Hayeffes tot het sportcentrum 
Jean Moisse. Alles ligt binnen handbereik. 
De architectuur van l’Orne, die door het architectenbureau 
Syntaxe werd uitgetekend, legt het accent op elegantie en 
eco-verantwoordelijkheid. Samen moet dit deze industriesi-
te, die helemaal is gesaneerd, nieuw leven inblazen. ‘L’Orne 
biedt een perfect evenwicht tussen een groene site en een 
eco-verantwoordelijke architectuur, in een kader dat voor 
alles in het teken staat van wonen, KMO’s en omliggende 
handelszaken’, onderstreept Joël Meersseman, een van de 
drie architecten die samen Syntaxe leiden.

300 huizen en appartementen
L’Orne by Eaglestone wordt zo een van de nieuwe namen 
op de lange lijst met kwaliteitsprojecten door Eaglestone in 
België, het Groothertogdom Luxemburg en tegenwoordig 
ook Frankrijk. De groep bestaat vandaag uit een team met 
80 medewerkers. Zij beheert een portefeuille van meer dan 

75 projecten in residentieel vastgoed, kantoren en handels-
zaken. Alles samen betekent dit meer dan 500.000 m2 in 
bezit en in aanbouw.
We onderstrepen nogmaals dat de nieuwe wijk waartoe 
l’Orne zal behoren bij de afwerking uit bijna 300 huizen en 
appartementen zal bestaan, met annexen zoals een kinderop-
vang, handelszaken en kantoorruimten voor vrije beroepen. 
De grote vastgoedbewegingen die vandaag typerend zijn 
voor Waals-Brabant konden een groep als Eaglestone niet 
onverschillig laten. ‘Wij volgen de groei en de evolutie van 
de bouw in Waals-Brabant al enkele jaren nauwgelet op. 
Dat was tot voor kort het Eden van de viergevelvilla’s’, aldus 
Benoit Galoux. ‘De huisvesting in Waals-Brabant evolueert 
dusdanig dat er steeds meer ruimte komt voor een aanbod 
van performante appartementen in een groene omgeving. 
In die context greep Eaglestone zijn kans om het bedrijf te 
kopen dat de rechten had voor de laatste fase van Jardins 
de l’Orne’, voegt Nicolas Orts, CEO Eaglestone, toe.
Wat dat betreft, dient vermeld dat het globale project van 
Jardins de l’Orne sinds 2011 werd ontwikkeld door het 
bedrijf REIM. Dat gebeurde voor rekening van het inves-
teringsfonds Ginkgo Fund SCA, specialist in de duurzame 
opwaardering van vervuilde sites in Europa. Het was bij dit 
fonds dat Eaglestone dus de 6e en laatste fase aankocht die 
nu nog enkel wacht op zijn nieuwe eigenaars.

Bij het afronden van dit artikel was 
17% van l’Orne verkocht. Er zijn dus 
nog heel wat mogelijkheden, maar 
de algemene verwachting is dat 
deze kwaliteitsvolle wooneenheden 
in een prachtige omgeving snel een 
koper zullen vinden. Wacht dus niet 
te lang…

www.eaglestone.be

www.cofabel.be
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BRIEUC THOUMSIN:
elektriciteit in de lucht

Het is een van de favoriete ‘made in Belgium’-
succesverhalen, want sinds de lancering in 
2017 heeft Venilu-Bike zich opgewerkt tot een 
echte referentie in de ultra-trendy wereld van 

de e-bike. ‘Tijdens de zomer zaten we zelfs helemaal door 
onze voorraad heen: zo groot was de vraag’, bekent Brieuc 
Thoumsin, medeoprichter en CEO van dit kleine bedrijf met 
vestiging in Nijvel.
De geheimen achter dit enorme succes? Eerst en vooral het 
aanbod van lichte, plooibare, krachtige, stille, comfortabele, 
design en kleurrijke fietsen voor alle soorten gebruik. Ver-
der ook het innoverend concept met de batterij in de zadel-
buis. ‘Het model Urbana leent zich vooral tot verplaatsingen 
in de stad of de combinatie met de auto en het openbaar 
vervoer. De Vida X is ideaal voor een uitstapje aan de kust 
en in de Ardennen. De Citana ten slotte (niet plooibaar) is 
een regelrechte VTC met elektrische ondersteuning. Zijn 
48v-motor maakt hem perfect voor langere trips.’
Met een autonomie zonder oplaadbeurt van 50 tot ruim 
100 km hebben de Venilu-modellen alles voor een groot 
publiek van alle leeftijden. ‘De gezondheidscrisis gaf onze 
verkoop een enorme boost, maar tegelijk heeft de e-bike al 
heel wat jaren de wind in de zeilen’, aldus Brieuc Thoumsin, 
‘Solvay boy’ en jonge ondernemer boordevol ideeën. In het 
begin ontwierp hij indoormoestuinen. Daarna bedacht hij 
de fietsersjas met ingebouwde richtingaanwijzers. Ja, toen 
al werd hij geboeid door de fiets…
In het kleine fabriekje in Nijvel wordt het groot verzet 
gehanteerd. ‘We halen onze onderdelen uit het buitenland 
(Canada, Roemenië, Azië…), maar de assemblage gebeurt 
in onze ateliers. Momenteel is ons team vijf man sterk, 
maar met de stijgende vraag zouden dat er snel een 20-tal 
kunnen worden…’
Het succes van de kleine onderneming blijft niet onopge-
merkt in deze sector die volop boomt. ‘Ik stel vast dat wij 
geregeld gekopieerd worden door de concurrentie en ik word 
ook vaak benaderd voor samenwerkingsverbanden…’

Bestuursingenieur Brieuc Thoumsin is de man achter Venilu-Bike,
een Nijvels bedrijf gespecialiseerd in e-bikes.

Door Miguel Tasso

Marc Filipson en Filigranes:
een passie die leest als een roman

Durf en innovatie: dat is wat de Brusselse boekhandel 
Filigranes tot dé referentie in de Belgische boekenwereld 
heeft gemaakt. Oprichter Marc Filipson vertelt ons over 
zijn parcours, zijn meest recente projecten en de steun 
van ING.

“Ik heb altijd al mijn eigen zotte ideeën tot uitvoer 
willen brengen”, valt Marc Filipson met de deur in huis. 
“Boeken zijn mijn passie, maar ook mijn broodwinning. 
Ik heb altijd veel geïnnoveerd en me met de marketing 
ingelaten. Dat is me soms verweten. Maar het is toch 
logisch dat je als boekhandel winst probeert te maken? 
We hebben een fantastisch beroep, maar een goed 
beheer en een commerciële aanpak horen daar nu 
eenmaal bij.”

Maar laten we toch even teruggaan naar waar het 
allemaal begon, in 1977 … “Ik had een studentenjob te 
pakken gekregen in een klein boekhandeltje in Brussel, 
La Providence. Enkele jaren later nam ik die 
boekhandel over. Ik verfijnde er mijn 
verkooptechnieken door te innoveren, bijvoorbeeld 
met een ‘Tevreden of terugbetaald’-formule of door 
zelf meubels op rails te ontwerpen om de 25 vierkante 
meter verkoopoppervlakte beter te benutten.”
 
Uitbreiding en innovatie in de Kunstlaan
In 1988 vestigt Marc Filipson zich in de Kunstlaan 
en krijgt zijn boekhandel de naam Filigranes. In de 
loop der jaren breidt de boekhandel zich steeds 
verder uit, terwijl Marc Filipson blijft innoveren 
door onder meer zeven dagen op zeven de deuren 
open te houden, een bar te openen middenin de 
boekhandel en ontmoetingen met schrijvers en 
andere evenementen te organiseren. Vandaag beslaat 
de boekhandel maar liefst 2.700 vierkante meter en 
zijn er drie andere winkels bijgekomen. Doorheen 
al die jaren en uitbreidingen heeft Filigranes echter 
altijd zijn eigen persoonlijkheid weten te behouden. 
“Onze boekhandel is een levendig ontmoetingspunt 
geworden. Duizenden auteurs hebben ons bezocht! 
Mijn boekhandelaars hebben begrepen dat ze betere 
verkopers worden door hun passie te delen.”

Zelfs tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis bleef 
Marc Filipson innovatief. “Van zodra we de deuren 

moesten sluiten, heb ik een boekhandel van wacht 
met take away opgestart. Het initiatief ging als een 
lopend vuurtje rond in de internationale media, en 
het concept van boekhandel van wacht is massaal 
overgenomen in Frankrijk. We hebben ook onze 
webshop gelanceerd, die oorspronkelijk pas voor 
november 2020 was gepland. In amper 10 dagen 
waren we online met bijna een miljoen referenties. 
Dat worden er binnenkort drie miljoen, wat van ons 
een echte concurrent voor Amazon maakt. Met een 
groot verschil: op filigranes.be komt het advies van de 
boekhandelaars, niet van algoritmes!” 

Een onmisbare menselijke maat
“ING is eerst en vooral al vijf jaar de partner van de 
Prix Filigranes”, antwoordt Marc Filipson wanneer we 
hem naar zijn relatie met de bank vragen. “Vanwaar 
die connectie? ING maakt kunst toegankelijk voor 
iedereen, en dat is wat Filigranes doet voor het lezen.”

Maar de band tussen Marc Filipson en ING beperkt zich 
niet tot één enkele samenwerking. “Mijn relatie met 
ING is gebaseerd op vriendschap, op goede relaties en 
op de arbeidsvreugde die ze hopelijk ervaren door met 
een vrolijke onruststoker als ik te werken. Er is altijd 
een menselijk contact, en voor mij is dat essentieel. Je 
voelt je er geholpen en ondersteund. Ik wist dat ik hen 
tijdens deze moeilijke periode van de coronacrisis altijd 
kon bellen”, besluit hij.
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Michel Cottray, de directeur-generaal van het 
paleishotel Steigenberger Wiltcher’s aan 
de Brusselse Louizalaan, houdt van mooie 
auto’s. En meer bepaald van de legenda-

rische DS die hem herinnert aan zijn jeugd. ‘Dat virus 
heb ik waarschijnlijk geërfd van mijn grootvader die een 
Citroengarage runde in Normandië.’
Toen hij in 2005 en werkzaam in Frankfurt op een straat-
hoek een ID 19 uit 1963 zag staan, bezweek hij meteen voor 
de verleiding. ‘Ik was op slag verliefd. Ik had al zo’n 30 jaar 

Hij behoort tot de zeld-
zame Belgische ama-
teurs die het voor-
recht hadden om een 

flight te delen met de legendari-
sche Severiano Ballesteros. ‘Dat 
was in 2000 tijdens een Pro-Am 
op het parcours van Montecastillo 
in Andalusië. Ik was er uitgeno-
digd door Volvo dat het toernooi 
sponsorde. Met mijn hcp 22 was 
ik danig onder de indruk, maar 
hij was zeer aimabel en bleef 
voortdurend nuttige tips geven. Ik 
voelde me in de zevende hemel.’
Raymond Possoz ontdekte de 
golfsport in 1992 in de golfclub 
van Edingen. Die passie ging nooit 
meer weg. ‘Golf is tegelijk sport 
en filosofie. Ideaal om alles los te 
laten. Ik speel vaak in mijn eentje, 
gewoon om mijn hoofd leeg te maken en te filosoferen.’ 
Toen hij in 2008 het familiale transportbedrijf Possoz SA 
(50 medewerkers, waarbij 45 chauffeurs en magazijniers) 
verkocht, vond hij trouwens op de greens de inspiratie voor 
een nieuwe uitdaging. ‘De 2ha grote site waar wij met het 
bedrijf gevestigd waren, lag naast het park en de golf van 
Edingen. Daarom dacht ik: waarom dit niet verbouwen tot 
een multi-residentieel en generatie-overschrijdend com-
plex? De omgeving en het groene kader waren ideaal. Ik 
sprak er mijn beide dochters Christine en Ann over aan en 
samen hebben we ons in het avontuur gestort.’
Op die manier zagen het bedrijf JPL Immo en het pro-
ject La Radieuse Senior Resort het levenslicht: het eer-
ste wooncomplex met meerdere eigenaren dat door de 
Waalse Regio werd erkend. ‘Eens we de nodige bouw- en 
verbouwingsvergunningen op zak hadden, zijn we in 2014 

MICHEL COTTRAY:
uit liefde voor een DS

RAYMOND POSSOZ:
met zicht op de greens

De Fransman Michel Cottray leidt het Brusselse hotel Steigenberger 
Wiltcher’s en kruipt graag achter het stuur van zijn oude DS.

Door Miguel Tasso

Ondernemer Raymond Possoz leidt het familiebedrijf achter een 
schitterend multi-residentieel complex naast Golf Club Enghien.

Door Miguel Tasso

niet meer in een DS gezeten, maar ik herkende meteen de 
geuren, het gevoel. Op enkele uren was de deal beklonken. 
Het leek de logica zelf.’
Hij verkocht hem wat later om een nieuwe te kopen: uit 1968. 
Om vervolgens in 2011 te bezwijken voor het model DS 21 met 
de dubbele koplampen. ‘Hij verkeerde in een uitstekende staat. 
De zetels en de vloermatten staken zelfs nog in een overtrek!’
In die tijd werkte hij in de Méridien in Monte-Carlo. Toen hij 
vervolgens naar Griekenland werd overgeplaatst, verhuisde 
de DS mee. Een lange reis, maar bijzonder opwindend. ‘Dat 
semiautomatisch model is een puur genot met zijn natuur-
lijk comfort, de ophanging uit vervlogen tijden, de grote 
zichtbaarheid van binnenuit. Ik verheug me op elke rit.’
Sinds hij drie jaar geleden naar Brussel kwam, werd hij lid 
van een oldtimerclub met andere nostalgici van deze o zo 
elegante auto, die vaak bestempeld wordt als een van de 
mooiste Franse modellen ooit. ‘Wij verkennen alle mooie 
wegen in Vlaanderen en Wallonië. Voor het plezier!’
Speciaal voor onze fotograaf parkeerde hij de auto voor 
het hotel, wat meteen heel wat nieuwsgierige blikken ople-
verde. Met zijn vormen en zijn allure gaat een DS inderdaad 
nooit onopgemerkt voorbij, want dit was ooit de auto van 
generaal De Gaulle! ‘In mijn wildste dromen zie ik me ooit 
achter het stuur van een Cabriolet. Maar de originele exem-
plaren zijn zeer zeldzaam. En de prijs kan oplopen tot boven 
de 250.000 euro…’
Michel Cottray, een globetrotter van de hotellerie, verliet Parijs 
in het begin van de jaren 80. ‘Ik ben gestart als afwasser in de 
Holiday Inn in München. Daarna was ik 30 jaar lang werkzaam 
voor de groep Starwood. Ik werkte op elke breedtegraad (Thai-
land, Australië, Bali, Saoedi-Arabië, Marokko, Griekenland) en 
bekleedde alle functies.’ Wiltcher’s (267 kamers, 42 suites) 
is zijn zoveelste uitdaging: extra zwaar als gevolg van corona. 
‘Maar het hotel heeft zijn troeven. Het is ideaal gelegen, biedt 
veel ruimte en geniet een goede reputatie. Dat heel wat groten 
van de wereld hier verblijven, is geen toeval. En Brussel blijft 
natuurlijk een prachtige stad…’

gestart met een winkelcentrum. In 2017 volgde dan het 
wooncomplex met een 10-tal uiterst comfortabele appar-
tementen en een woonzorgcentrum rond een parktuin. 
Dat is tegelijk modern en design. Het telt een 50-tal vol-
ledig uitgeruste appartementen voor senioren (vanaf 65 
jaar). De gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien van 
alle moderne infrastructuren: fitness, home cinema, kiné-
ruimte, privatiseerbaar salon, petanque, conciërge met 
24/24 uur permanentie. De huurprijzen starten vanaf 1555 
euro voor twee personen, alle diensten inbegrepen’, aldus 
Raymond Possoz.
Door zijn ligging bij het Park van Edingen, op een halfuurtje 
van Brussel, is dit een geweldige locatie. En met de Golf 
Club van Enghien 200m verderop liggen de greens amper 
een drive weg. ‘Je appartement vlakbij de 1e tee is ideaal 
voor een senior…’
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NICOLAS DEMAREST

In 1995 trad Nicolas Demarest toe tot Lombard 
International Assurance. Het betekende de start van 
een opmerkelijke carrière die begon als receptionist, 
een vervolg kreeg op de partner- en klantendienst, en 

uiteindelijk resulteerde in de functie van Director, Head of 
BeLux, met tussenin de oprichting en de directie van het 
Belgisch filiaal in Brussel van 2016 tot 2020. Vandaag blijft 
hij nieuwe medewerkers inspireren in wat hij zijn ‘kleine 
familie’ noemt. In enkele antwoorden vertelt deze man van 
passies en dromen meer over zijn continue gretigheid voor 
nieuwe uitdagingen. 

Als men u zegt dat u het perfecte prototype bent van 
de self-made man, wat antwoordt u dan?
Nicolas Demarest: ‘Dat het waar is! Door de gang van het 
leven moest ik al op jonge leeftijd de handen uit de mouwen 
steken om voor een inkomen te zorgen. Mijn eerste stap 
was de juwelierswereld in Luxemburg. Naar het eind van de 
jaren 80 toe was Luxemburg-Stad nog heel landelijk en had 
ik het geluk om op de eerste rij te zitten toen het plots een 
financiële hotspot werd. Ik begreep dat er een toekomst was 
voor meertalige mensen, zoals ik. Ik besloot om op basis van 

NICOLAS DEMAREST
tussen passies en dromen

Wanneer men droomt van een carrière als zeebioloog en uiteindelijk 
zeer succesvol wordt in de verzekeringswereld, kan men zeggen 
dat men een eclectisch leven leidt tussen passies en dromen. 
Maak kennis met Nicolas Demarest (47 jaar), Head of BeLux bij  
Lombard International Assurance.

Door Philippe Janssens

mijn economische achtergrond de financiële wereld in te 
stappen, maar omdat ik geen track record had en ook niet 
het juiste diploma moest ik helemaal onderaan de ladder 
beginnen in een jong verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd 
was in landgoed- en vermogensplanning gebaseerd op de 
Luxemburgse unit-linked levensverzekeringen: Lombard 
International Assurance. In die tijd waren we maar met een 
30-tal mensen en het bedrijf zocht “een manusje-van-alles”. 
Dat was mijn introductie in een wereld die me boeide.’

Een kwarteeuw later is Lombard International Assurance 
een wereldspeler met om en bij de 50 miljard activa in 
beheer, meer dan 500 werknemers en een aanwezig-
heid in Azië, Amerika en Europa…
‘Het klopt dat de timing van mijn beginperiode uniek was. 
Nadat ik aan de receptie werkte, klom ik vrij snel op in het 
bedrijf dat toen nog in zijn kinderschoenen stond en in 25 
jaar exponentieel is gegroeid. In die vette jaren kreeg ik bij 
Lombard International Assurance de kans om vrijwel alle 
afdelingen te doorlopen. Mijn honger naar nieuwe dingen 
was zo groot dat ik mezelf om de twee jaar nieuwe doelen 
stelde. Omdat het bedrijf zeer hard groeide, kon dat toen 

ook. Vijf jaar geleden werd ik verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van de distributie in de Belgische markt. Vandaag 
beheren wij om en bij de 4 miljard aan activa voor Belgi-
sche families die al jaren hun vertrouwen in ons stellen. 
Wij werken met meer dan 100 partners. Dat gaat van pri-
vébanken tot advocaten-fiscaliten, family offices en andere 
tussenpersonen. De almaar meer complexe behoeften van 
gefortuneerde Belgische families op vlak van patrimonium-
beheer hebben ons aangezet om nog dichter bij deze klan-
ten te staan zodat we hen onze verfijnde oplossingen en het 
nodige maatwerk kunnen aanreiken. Ik stond dan ook in de 
eerste lijn om in 2016 in Brussel een filiaal te openen van 
Lombard International Assurance.’

We kennen nu het beroepsmatige plaatje, maar hoe 
zit de mens in elkaar en wat zijn z’n geheime passies?
‘Ik heb verscheidene passies, met een zwak voor auto’s 
en horloges. Mooie horloges hebben mij altijd aangetrok-
ken. Als kind had ik me voorgenomen ooit een Rolex te 
bezitten. Vandaag heb ik meer mooie horloges, maar als ik 
het koffertje open, val ik altijd terug op mijn Rolex. Noem 
het een blijvende fascinatie voor dit mythische en tijdloze 

merk. Hetzelfde geldt voor de auto’s waar Porsche mij op 
een identieke manier verleidt. Die auto heeft nu al ruim een 
halve eeuw dezelfde look. Mijn eerste Porsche was voor 
mij een oorlogskas. Ik verkocht hem na twee jaar om een 
andere te kopen… enzovoort. In tien jaar tijd heb ik zes 
Porsches gehad. Eerst een 3,2 liter Cayman, dan een 993 
Carrera 4 en Carrera 3S, vervolgens de 997. Daar ben ik 
blijven hangen, want mijn ultieme doel is de 997 Targa 3,8 
liter. Ik heb ook gekart en racete met de club op het circuit 
van Spa-Francorchamps.’

U bent een man van grote uitdagingen. Is er een ultie-
me droom die u graag wil waarmaken?
‘Mijn derde grote passie zijn haaien. Samen met mijn broer 
volg ik alles wat er op wereldvlak gebeurt. Ik heb het enor-
me geluk gehad om met witte haaien te gaan duiken in Zuid-
Afrika. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik me daarover 
documenteer. Mijn droom is om aan boord te mogen zijn 
van een boot voor maritiem onderzoek in de Bahama’s om 
daar de migratie van de haai te bestuderen. De witte haai – 
die de meest opvallende is – fascineert me al van toen ik als 
kind naar Jaws van Steven Spielberg ging kijken…’

84

B U S I N E S S  C L U B
HERFST 2020

84



VOLGAS!
Lamborghini Squadra Corse en de horlogemanufactuur 
Roger Dubuis onderstrepen hun resoluut futuristische aan-
pak door samen een unieke supercar voor te stellen, de 
Essenza SCV12 die speciaal is ontworpen voor de Super 
Trofeo, en een horloge dat zich door dit hoogwaardig part-
nership laat inspireren. Deze nieuwe skeleton Excalibur 
Essenza SCV12, waarvan de vorm geïnspireerd wordt door 
de velg van de Lamborghini, is uitgerust met een vliegende 
tourbillon. Limited edition. Te koop bij Ginotti (Antwerpen).

WWW.ROGERDUBUIS.COM

4.

OMEGA:
alle zeilen bijgezet

De America’s Cup is voor de zeilwereld wat Wimbledon is 
voor tennis en de Ryder Cup voor golf. De Zwitserse horlo-
gemaker Omega heeft de eer om als officiële tijdopnemer 
te fungeren voor de 36e editie van de ‘Auld Mug’. Dit partner-
ship wordt gevierd met een exclusief model – de Seamaster 
Planet Ocean – in een limited edition (2021 exemplaren).
Wat meteen opvalt, is het competitielogo boven de aandui-
ding van 6 uur.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

1.

Les Colognes-frisheid bij
HERMÈS

Weg met zielloze geuren en platte ‘eaux’, de tijd van de par-
fums die durf en classicisme perfect weten te combineren 
is eindelijk terug. De Les Colognes-collectie van Hermès 
ontdekt de frisheid van een Cologne op geheel eigen wijze. 
Een zoektocht die zich vertaalt in Eau de Narcisse Bleu, 
Néroli Doré, Gentiane Blanche, Mandarine Ambrée en Eau 
de Rhubarbe Écarlate.

WWW.HERMES.COM

2.

BREITLING:
sportieve geest

Het model Endurance Pro van Breitling, dat wordt uitgerust 
met een thermogecompenseerd kaliber SuperQuartz™, is het 
‘athleisure’-model bij uitstek in het Professional gamma van 
het merk. Dit ultralicht horloge voor atleten is tegelijk ook een 
elegante en sportieve chronograaf voor dagelijks gebruik. Dit 
luxemodel combineert precisie en vernieuwende technologie 
met een pittig en kleurrijk design. Comfort, precisie, levens-
kunst: Zwitserse kwaliteit in het teken van de prestatie.

WWW.BREITLING.COM

6.

DIOR & VESPA:
la dolce Vita!

De huizen Dior en Vespa, die allebei in 1946 werden opge-
richt, slaan de handen in elkaar en creëren een collector: 
de scooter Vespa 946 Christian Dior. Dit op en top exclusief 
model voldoet dankzij Piaggio helemaal aan de huidige 
veiligheidsnormen en wordt gecustomized en accessorized 
(bekleding Dior Oblique) door Maria Grazia Chiuri, directrice 
Couture Dior. So chic!

WWW.DIOR.COM

8.ZENITH:
verzekerd modernisme

Met twee modellen in twee maten, voor mannen en vrou-
wen, en verschillende combinaties van horlogekasten en 
wijzerplaten, zijn de modellen Elite Classic + Moonphase 
kenschetsend voor de perceptie door de horlogemanufac-
tuur Zenith van hedendaagse elegantie.

WWW.DEGREEF1848.COM

3.

WOLFERS
voor het leven

Het Huis Wolfers behoort tot de oudste Europese kunst-
smeden (opgericht in 1812). Vandaag straalt het een sterke 
en hedendaagse identiteit uit met een duidelijk accent om 
te vernieuwen. Of zoals men hier beklemtoont: een juweel 
dient om te te dragen, niet om in een koffertje te liggen! 
Oorbellen Collection Libellule, wit goud en 40 diamanten, 
slijpvorm briljanten 0,22c.

WWW.WOLFERS.BE

9.

BELGISCHE CARRÉ
in zijde

De Belgische ontwerpster Roseline d’Oreye draagt onze 
kleuren met fierheid. Haar laatste creatie ‘Carnet de Belgi-
tude’ is een lofzang aan ons vlakke land. Deze zijden carré 
symboliseert het surrealistische, fantasierijke en gastro-
nomische België. Deze zeer bijzondere sjaal laat zich op 
duizend-en-één manieren dragen en combineert perfect 
met een speciaal hiervoor ontworpen lederen riem.

10.

OLE LYNGGAARD:
in het teken van de olifant

De iconische collectie Elephant van Ole Lynggaard Copenha-
gen, het symbool van wijsheid en trouw, is ontworpen door 
niemand minder dan Ole Lynggaard, de oprichter van dit 
Deense juweliershuis. De dikhuid, die zijn intrede maakte in 
2016 ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de stichter, is 
intussen iconisch geworden. Hij wordt gedragen aan de hals 
met 536 fonkelende diamanten, aan de pols of als sleutel-
hanger. In geel, roos of wit goud, met of zonder diamanten.

WWW.OLELYNGGAARD.COM

7.

3.

2.

1.

5.4.

TUDOR
in marineblauw

Tudor blijft trouw aan zijn traditie van blauwe sportmodellen 
en onderstreept dit met de versie Navy Bleu van zijn model 
Black Bay Fifty-Eight. Dit model verwijst ook naar het jaar 
1958 en de waterdichtheid tot 200m van het allereerste 
Tudor-duikhorloge.

WWW.TUDOR.COM

5.

10.

9.

7.

6.

8.
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CALLAWAY:
de Big Bertha is terug!

Callaway stelt aan de golfwereld zijn gloednieuwe driver 
Big Bertha B-21 voor die meer afstand en strakkere lijnen 
belooft. Dankzij de toepassing van nieuwe technologieën 
helpt deze ‘wood 1’ van de laatste generatie spelers van alle 
niveaus om hun afslag te optimaliseren. De Big Bertha B-21 
staat voor een gans gamma, want er zijn ook fairway woods, 
hybrides en ijzers. Puur genot voor de swing!

WWW.CALLAWAY.COM

1.

Triple Track van
ODYSSEY

Goed putten is een van de sleutels van goed golf. Odyssey 
geldt al jaren als een referentie in dit domein en biedt de 
metronomen van de greens de keuze uit tal van modellen. 
Zoals de Triple Track, die innoveert met drie parallelle lijnen 
op een witte achtergrond, wat de foutenmarge bij het oplij-
nen helpt verminderen. Het is zelfs mogelijk om hem op te 
lijnen met een Callaway-bal met hetzelfde patroon.

WWW.ODYSSEY.COM

2.

Het vieruurtje van
BENOÎT NIHAN

Wat is er prettiger dan een heerlijk vieruurtje dat geurt naar 
chocolade? In die context valt dan ook moeilijk te weer-
staan aan de producten van Benoît Nihan! Met gegarneerde 
cookies, cakes voor onderweg, echte chocopasta voor op 
de boterham en echte warme hot chocolate verwent deze 
bekende Luikse chocolademeester jong en oud met zijn uniek 
‘haute couture’-vieruurtje. Deze must voor elke chocolade-
kenner laat zich veroveren in de winkels van de chocolatier.

WWW.BENOÎTNIHANT.BE

3.

De ‘sleeve’ van
RUINART

Ruinart breekt met de traditie van de eenvormige koffertjes 
en benadrukt zijn ecovriendelijke approach met een gloed-
nieuwe verpakking voor zijn champagneflessen. Deze eco-
logisch ontworpen ‘sleeve’ sluit perfect en als een tweede 
huid aan op de emblematische vorm van de flessen van het 
merk. Dat alles natuurlijk zonder een negatieve invloed op 
de smaak van dit oudste Champagnehuis en dat tot en met 
de degustatie.

WWW.RUINART.COM

4.

Tradition van
BREGUET

Het dameshorloge Tradition 7038, een product van het 
meer dan 200 jaar oude patrimonium van Breguet, valt 
op door zijn sterk reflecterend Tahiti-parelmoer en door 
zijn oranje-lederen armband, in een versie die enkel in 
de winkels te koop is. Met dit model kiest Breguet voor 
een hedendaagse interpretatie van een esthetiek die al 
op het einde van de 18e eeuw bedacht werd door stichter  
Abraham-Louis Breguet.

WWW.BREGUET.COM

5.

2.

3.

4. 5.

1.

STORM IN ZICHT
KRACHTIGE MOTOR VAN 213PK
EN 1 TON LAADVERMOGEN

ford.be

7,8 L/100 KM. 205 G/KM CO2. (NEDC)
9,1 L/100 KM. 239 G/KM CO2. (WLTP)

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

Dit is het verhaal van 12 hectaren wijngaarden in de omgeving van 
Namen en van een Belgische wijn die bij de grootste sommeliers in 
de rekken ligt. Maak kennis met Château de Bioul en zijn eigenaars: 
Vanessa Vaxelaire en Andy Wyckmans.

 Dooe Miguel Tasso

Het Château de Bioul siert 
steeds meer restaurantwijn-
kaarten. Dit kasteel doet 
inderdaad niet onder voor 

de beste Franse crus. ‘In het begin was 
het commercialiseren van een Belgische 
wijn nochtans een stevige uitdaging. Maar 
met het nodige geduld en bescheidenheid 
hebben we ons plekje afgedwongen…’
Vanessa Vaxelaire en haar echtgenoot 
Andy Wyckmans spreken met liefde en 
passie over ‘hun’ wijn. Hun verhaal is inder-
daad ook prachtig en uniek. Flashback. Op 
het einde van de 19e eeuw verhuist Fran-
çois Vaxelaire uit Lotharingen naar ons 
land om er de warenhuizen ‘Au Bon Marché’ op te richten. 
Wat later koopt hij het kasteel van Bioul in de Maasvallei, 
niet ver van Dinant. De plek – een oase van rust – wordt snel 
de favoriete vakantiebestemming van de familie.

Dromen van een wijngaard
Een 15-tal jaar geleden krijgt de toekomst van het kasteel 
een totaal nieuwe bestemming. ‘Mijn man en ik wilden iets 
anders doen met ons leven. We namen een wit blad en 
verdeelden dat in twee kolommen, plussen en minnen, en 
kwamen tot de vaststelling dat een verhuis zich opdrong. 
Met onze drie kinderen keerden we Brussel zonder enige 
spijt de rug toe om ons definitief in Bioul te vestigen’, vertelt 
Vanessa Vaxelaire.
Toen hadden ze nog altijd een project nodig. Een uitda-
ging om waar te maken. ‘De overname van een wijngaard 
was een oude droom en we dachten luidop: waarom niet 
hier? Enkele maanden later hebben we onze eerste wijn-
stokken geplant in het hart van de “Vignoulle”. Vandaag 
blazen 12 hectaren er de heuvels nieuw leven in. Het is 

in het hart van dit patrimonium dat onze wijnen door de 
seizoenen heen geboren worden en zich ontwikkelen…’ 
Het resultaat verbluft. Met de hulp van de Franse kelder-
meester Mélanie Chereau verhieven Vanessa Vaxelaire en 
Andy Wyckmans hun Château de Bioul tot de beste geklas-
seerde cru. Het is het orgelpunt van een lange weg met heel 
wat tegenslagen en zware investeringen, maar tegelijk van 
een prachtig avontuur. ‘Ik herinner me nog die dag in 2014 
toen ik, in de keuken, mijn vader een van mijn eerste fles-
sen liet proeven. Hij was een kenner en hoedde zich voor 
al te veel commentaar of onnodige complimenten. Maar 
toen hij zich een tweede glas inschonk, wist ik dat we een 
gewonnen spel spelen.’

Biowijn
De kasteelwijnen hebben een echt DNA ‘made in Bioul’ en zijn 
zeer getypeerd. Ze herinneren aan een Riesling, een Muscat 
en een Pinot Noir, met telkens een gepersonaliseerde toets. 
‘Het zijn in geen geval Franse kopies. Integendeel: zij heb-
ben meer een noordelijke sfeer door de druivenrassen die 
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aroma’s oproepen uit Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk…’
De overheersende kleur in de flessen is wit, maar ook rood 
en de rosé krijgen een plekje in de kelder. Ook de crémants 
behoren tot de gecontroleerde en exclusieve productie 
die kwaliteit poneert boven kwantiteit. Het devies van het 
Huis: de beste druif in de beste omstandigheden voor een 
beter milieu. ‘De wijngaard is aangelegd op de heuvels. 
De bodem is verkalkte klei die rust op diepere lagen van 
Carboniferous schist. De samenstelling van de bodem, 
de stroming van het water en de zuidgerichte oriëntatie 
leveren elk hun bijdrage tot de 
notie van de terroir’, zeggen de 
eigenaars met gepaste trots.
Hier is het milieubeheer verhe-
ven tot een filosofie. ‘In 2019 
hebben wij ons bio-label gekre-
gen. Onze kennis is inderdaad 
gebaseerd op het respect voor 
de natuur en dat meer dan ooit. 
Daarom zijn chemicaliën hier 
niet welkom. Gekanaliseerd 
gras, hagen, een verloren moes-
tuin, bijenkasten in het hart van 
de wijnstokken, rustplaatsen 
voor roofvogels: het zijn maar 
een paar van de maatregelen die 
in de praktijk werden gebracht 
om de biodiversiteit te stimule-
ren. Ze garanderen een druif die rijk is aan aroma’s, geen 
residuen van pesticiden bevat, en zich onderscheidt door 
zijn unieke typiciteit.’
De eerste flessen met het etiket van Château de Bioul stam-
men uit 2015. ‘Wij zijn rustig gegroeid, stap voor stap. Van-
daag produceren we ongeveer 50.000 flessen per jaar en 
waken we rigoureus over de kwaliteit en de traditie.’

In de beste restaurants
Het promoten van een… Belgische wijn was niet altijd 
eenvoudig voor Andy Wyckmans en Vanessa Vaxelaire. 
‘In het begin werd er soms smalend gereageerd. Wij heb-
ben moeten overtuigen, degustaties moeten organiseren. 
Maar de tamtam deed goed zijn werk. Onze wijnen prijken 
nu op de kaart in restaurants zoals L’Essentiel (Temploux), 
l’Eau Vive (Profondeville), Vol-Ver (Kortrijk), Bon-Bon en 
Toucan (Brussel). Wij worden ook verdeeld door de trouwe 
cavisten op het dorpsplein en via onze onlineboetiek. Op 
termijn hopen wij natuurlijk ook de buitenlandse markten 
te veroveren. Wij hebben een contact in New York. Maar 
alles op zijn tijd.’
Het verhaal van dit Château de Bioul lijkt inderdaad nog 
maar te beginnen. ‘Wij hebben ons geen seconde beklaagd 
dat we deze handschoen hebben opgenomen. Er zijn moei-

lijke jaren geweest, zoals in 2016 toen de volledige pro-
ductie verloren ging als gevolg van de lentevorst. Maar 
we staan elke dag op met pretlichtjes in de ogen. En onze 
kinderen Emile, Gudule en Louise zijn heel gelukkig dat ze 
opgroeien in deze prachtige omgeving. Klaar om op een dag 
de fakkel over te nemen…’ 
Bezoekers zijn welkom voor een rondleiding. Zo biedt 
Château de Bioul elke middag (van woensdag tot zondag) 
een degustatieformule aan in de Resto du Chai. Ideaal om 
de wijnen te ontdekken in combinatie met traditionele hap-
jes. In de boetiek ligt wijn die men kan meenemen (reken 
14 tot 20 euro per fles). ‘Verder kan het kasteel in zijn tota-
liteit worden afgehuurd voor seminaries, feesten of fami-
liebijeenkomsten. Onze tien kamers zijn uitgerust met een 
eigen badkamer. Zij werden gerenoveerd, maar ademen 
nog altijd de geheimen uit van 100 jaar kasteelleven. Er 
heerst een magische sfeer. Onze gasten zullen er zich thuis 
voelen, want de gerechten worden bereid door de ladies-
chef van het kasteel. Zij werkt met seizoenproducten en de 
groenten uit de moestuin. Al naargelang het weer worden 
de maaltijden opgediend in de grote eetzaal, het terras, in 
de wijnkelder of in het park tussen de bomen en de wijn-
stokken. Ook de brunch, met jam en honing van het Huis, is 
beslist de omweg waard’, lacht Vanessa Vaxelaire.

www.chateaudebioul.be 
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Alle menuregisters
OPEN
Iedereen aan tafel!

Members Only nodigt u graag uit naar
enkele nieuwe of bekende adressen.

Toucan: te land en te zee
In Elsene, meer bepaald op de mooie Louis Lepoutrelaan, 
kiest Toucan voor het land en de zee. In beide gevallen is 
de smaakbeleving verzekerd, want beide restaurants zijn al 
jaren een referentie. In Toucan sur Mer komt het trendy en 
epicurisch cliënteel voor de ‘vis van de dag’ (binnenkort de 
Sint-Jacobsvruchten!) en de naar verluidt beste zeevruch-
tenschotel van de stad. Het decor is maritiem, de sfeer 
jodiumrijk. Hier ligt Bretagne als het ware om de hoek. In 
Toucan Brasserie is de kaart klassiek en mediterraan, met 
heerlijke suggesties die meedeinen op de seizoenen. Gans 
Brussel bericht met lof over het stoofpotje van inktvis, het 
gerijpte vlees en de wildbereidingen. In beide huizen is de 
wijnkaart perfect afgestemd op de gerechten. Dat alles 
in een chique en gezellige sfeer. Terrassen voor de zon-
nige dagen, perfecte service, valet parking en zaal voor 
banketten: dit adres onder leiding van de emblematische 
Jean-Michel Hamon en Charlotte Resimont is een must die 
onverwijld een reservatie wettigt.

WWW.TOUCANBRASSERIE.COM

Lola: de stempel van Litvine
Dit is al 25 jaar een absolute topper op het mythische Zavel-
plein in hartje Brussel. Lola draagt die ervaring ook met stijl. 
De emblematische brasserie, die onlangs door de familie 
Litvine werd overgenomen, heeft inderdaad alles om zowel 
de vaste klant als de toevallige passant te bekoren. Chique 
en ontspannen sfeer, heldere zaal, gezellig en beschut ter-
ras, attente service: hier voelt iedereen zich meteen thuis. 
De kaart evolueert met de seizoenen, maar blijft trouw 
aan zijn DNA met een klassieke maar inventieve keuken. 
Simpel, maar verfijnd. De Belgische specialiteiten staan 
voorop met de onmisbare, huisgemaakte garnaalkroketten, 
de ravioli van kreeft, de vol-au-vent van gevogelte en kalfs-
zwezerik, de kabeljauw met handgepelde grijze garnalen 
en zijn heerlijke puree. Epicurische fijnproevers laten zich 
ongetwijfeld ook verlokken door de gekruimelde krab, de 
gebakken sliptongetjes en, als dessert, de chocoladetaart 
of de traditionele dame blanche. Ook de wijnkaart, die geva-
rieerd is en keurig geprijsd, is een aanrader. Samengevat: 
een Huis (7/7d open) dat de Litvine-stempel alle eer aan-
doet en waar het altijd lekker toeven is.

WWW.LOLARESTAURANT.BE

Maxime Colin:
componist en uitvoerder

In Kraainem, meer bepaald in het Jourdainpark tussen het kas-
teel en het meer, verschuilt zich een rasechte gastronomische 
topper. Chef en fornuisartiest Maxime Colin (ex-Villa Lorraine) 
is inderdaad een echte smaakspecialist die zijn talenten tot 
een symfonie verwerkt en vertrouwt op zijn inspiratie. Nadat 
de gast zijn menu heeft gekozen (3 tot 6 gangen) laat hij zich 
meenemen op een smaakvolle reis die met passende wijnen 
wordt begeleid. Als een koning te rijk! Klassiek en origineel. 
En met het product altijd in pole position, dat spreekt voor 
zich. Tegelijk ontdekt men in elk gerecht de creatieve toets 
van een gepassioneerde chef die durft. Vier kleine privézalen, 
zomerterras, business lunch op het middaguur, salon voor 
privébanketten: het plaatje is helemaal af. Tenzij misschien 
dan die eerste ster. Maar die zou er snel moeten komen…

WWW.MAXIMECOLIN.BE

Relais St Job: een echte klassieker
Het is een van de meest emblematische en authentieke bras-
serieën in Brussel. Heelder generaties strijken er neer om te 
genieten van de familiale sfeer, de klassieke en royale kaart, 
het prettig onthaal. Le Relais op het Sint-Jobsplein behoort 
dan ook tot het Ukkelse patrimonium. Dit Huis, dat op een 
passionele manier geleid wordt door Thierry Groeteclaes, is 
een ideale stop voor een lunch met collega’s, een diner met 
vrienden, een familiefeestje of, gewoonweg, een lekkere ‘made 
in Belgium’-maaltijd tegen democratische prijzen. De kaart, die 
zeer volledig is, biedt datgene wat de gemiddelde Brusselaar 
lust. Dat betekent typische gerechten, zoals tomaatgarnaal, 
garnaalkroketten, mosselen, ribstuk, kalfsniertjes, baarsfilet 
met witte boter, kabeljauw met mousselinesaus, gewonnen 
brood met gekarameliseerde appels… Ook de wijnkaart, die 
met veel zorg door de baas – groot liefhebber van biodynamie 
– is samengesteld, zal de kenners niet teleurstellen. Met een 
aanpalende banketzaal en een groot verwarmd terras op het 
dak beantwoordt Le Relais aan alle verwachtingen en dat 7/7d 
van ’s middags tot 23.30 uur. Sinds kort is er naast het restau-
rant ook een traiteur. U vindt er talrijke brasseriegerechten om 
mee te nemen alsook een mooi aanbod van lekkere wijnen.

WWW.RELAISSTJOB.BE

Brinz’l: discrete kwaliteit
Ziehier een bescheiden adres. Brinz’l, in de kleine Karmelie-
tenstraat in Ukkel, richt zich inderdaad in de eerste plaats 
tot de liefhebbers van een lekkere keuken en van mooie 
producten. Ladychef Laure Genonceaux buigt er zich sinds 
2015 over een gevarieerde keuken die zich laat inspireren 
door de seizoenen en door haar aangeboren talenten. ‘Waar 
ik het meest trots op ben, is dat ik mijn eigen baas ben 
geworden. Ik heb maar één doel en dat is het mijn gasten 
naar de zin maken’, zegt ze. Daarin slaagt ze met glans, 
want de kaart is een lofzang met een groot palet aan sma-
ken. De visgerechten worden klassiek bereid, zij het telkens 
met een originele touch, zoals bij de tongfilet/ravioli met 
spinazie/oester- en algenboter of de kabeljauwrug/gebak-
ken inktvis/geconfijnte pepers/emulsie van chorizo. Het 
viergangen verrassingsmenu accentueert de magie. De 
service wordt aangevuld met een menu van meeneemge-
rechten (zeer trendy in deze tijden). Tot slot nog dit: de lijst 
van de ‘huiscocktails’ vertoont onmiskenbaar een vleugje 
Mauritius, het land waar Laure geboren werd. Wist u trou-
wens dat Brinz’l, Mauritiaans is voor ‘aubergine?

WWW.BRINZL.BE
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De herfst ademt een aparte sfeer uit. Voor de gastronoom die van 
lekkere producten houdt, breekt het favoriete seizoen aan. Wij keken 
rond bij Marché des Chefs, het epicurisch adres bij uitstek.

Door Michel Thibaut

Voor de echte gastronoom is er geen mooier 
jaargetijde dan de herfst. Hij proeft weliswaar 
nog altijd de heerlijke smaken van de zomer, 
maar verlangt al naar het moment waarop de 

bomen hun eerste bladeren verliezen. In deze tijd van het 
jaar is het aanbod van gerechten rijk en gevarieerd. Zodat 
elke lekkerbek aan zijn trekken komt.
Zo ook bij Le Marché des Chefs dat bekendstaat voor de 
kwaliteit van de aangeboden producten. Die komen voor 
het merendeel van bij kleine producenten die milieuvrien-
delijkheid hoog in het vaandel voeren. Ganzenlever, kaviaar, 
gerookte zalm, truffels en schaaldieren maken samen de 
reputatie van dit Huis. Maar dat is lang niet alles!

Sint-jacobsvruchten
Of je ze nu sint-jacobsvruchten, sint-jacobsnoten of coquil-
les noemt: het blijven de eerste blikvangers van het najaar. 

de Loire) onder leiding van eigenaar Julien Presel. Alle dui-
ven, kuikens en parelhoenen worden hier gefokt en geslacht 
volgens de regels van de kunst en binnen hetzelfde bedrijf, 
waardoor de kwaliteit maximaal wordt gegarandeerd. Meer 
uitleg is niet nodig: dankzij dit protocol proeft u het verschil 
en dit vanaf de eerste hap.

Vlees en lam
Ook het traditionele vlees voor de grill heeft zijn 
adepten. In de Limousin komen de fans van een lek-
ker stuk vlees helemaal aan hun trekken, met keu-

ze uit Angus, Galice, Charolaise, Tomahawk, 
Aubrac, Simenthal en Salers. 

Ribstuk voor de ene, tussen-
rib of steak voor de andere: 
iedereen vindt wel iets naar 

zijn smaak in dit palet van 
lekker, boterzacht, gemar-

merd vlees.
Ook het melkkalf uit de 
Corrèze, dat onder de 

moeder is opge-
groeid, is een 
topklassieker 
bij Le Marché 
des Chefs. Dit 

lichtjes rozige 
en gemarmerde vlees 

heeft zijn gelijke niet. Dat-
zelfde kan gezegd worden 
van het melklam van het 

ras Manech uit het Basken-

FESTIJN
van herfstkleuren

en -smaken

Zij laten zich ook op duizend-en-één manier bereiden: als 
voorgerecht of hoofdschotel, lichtgebakken of als carpac-
cio. Puur genot. Bij Le Marché des Chefs komen ze recht-
streeks uit Dieppe aan de Normandische kust en van bij 
lokale producenten. De vangst van de coquilles is strak 
gereglementeerd en gebeurt met gespecialiseerde boten: 
de ‘coquillers’. Zij start officieel op 1 oktober. In de rekken 
bij Le Marché des Chefs vindt u natuurlijk ook verse tong, 
tarbot, zeebrasem en andere wilde vis.

Wild en gevogelte
De herfst is natuurlijk ook en zelfs vooral de periode van 
het wild. Wat is er immers heerlijker dan een keurig gesne-
den en geprepareerde hazenrug, een steak van een hert of 
een hinde, een wilde patrijs of fazant? Ook het gevogelte 
is verheven tot meesterlijk product. Le Marché des Chefs 
bevoorraadt zich al vele jaren op de erven van Berry (Pays 

land: een must. De voeding gebeurt uitsluitend door zogen 
bij de moeder. Het aanbod wordt rondgemaakt met lam van 
Quercy of Pays d’Oc (ribstuk, kotelet, schouder, bout…).

Fruit en groenten
Een herfstmandje is natuurlijk nooit compleet zonder groen-
ten en fruit. Ook dit is een magische periode, niet in het minst 
voor vele soorten feestelijk rood fruit. De tweede oogst is 
duidelijk minder groot dan de eerste, maar de geuren zijn 
zo mogelijk nog intenser. We denken hierbij aan aardbeien 
en Tulameen frambozen. Ook voor de meloen uit de Cha-
rente betekent de nazomer de start van een tweede jeugd. 
Bij het eerste vallen van de bladeren ligt de focus ook op de 
appelen en peren uit het land van Nantes, perziken, Mus-
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catdruiven en pruimen. De Reine-Claude, zo genoemd 
als eerbetoon aan Claude van Frankrijk, echtgenote van 
Frans I, is een echte nectar. Dankzij zijn zoete nasmaak is 
de pruim Flavour King een andere lekkernij.
Er valt ook moeilijk te weerstaan aan de Solliés vijg met 
zijn karakteristiek evenwicht. Zoet, krokant en smeltend 
in de mond: de plantaardige aroma’s en bloemige noten 
hebben hun gelijke niet. En wie kan neen zeggen tegen de 
oude tomaten van het huis Ricaud uit de Provence. Behalve 
smaakvol, vlezig en doordrongen van zon zijn ze authentiek 
en respectvol voor de echte waarden van het zuiden. Een 
privilege waar men nooit genoeg van krijgt.
Het slotwoord is voor de groenten, met de artisjokken, 
bloemkolen, groene boontjes, wortelen en aubergines in 
de hoofdrol. Stuk voor stuk producten die door hun over-
rompelende frisheid perfect passen bij duizend-en-één 
gerechten, al naargelang de voorkeur van de dag. Zonder 
te vergeten dat voor de kenners ook het seizoen van de 
wilde paddestoelen is aangebroken…
Als we dan toch binnen onze bubbel moeten blijven, laten 
we daar dan maar van genieten. Laat u verleiden!

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

SmegAR - Creëer je droomkeuken 
met Augmented Reality

Download nu

Altijd al gedroomd van één van de iconische retro koelkasten van Smeg? Of wordt het hoog tijd  
om je oven te vervangen maar heb je geen idee welk model het beste past in je keuken?  
De gloednieuwe SmegAR app maakt het mogelijk om de toestellen van Italiaans design virtueel  
in je keuken te plaatsen. Dankzij augmented reality (AR) technologie ontdek je vanuit je zetel  
welke stijl van kof!emachine de perfecte match vormt met je marmeren keukenblad...

De SmegAR app is beschikbaar op de AppStore en Google Play Store, op smartphone en tablet.

SMEG007_ADV_AR APP_MAGAZINE MEMBERS ONLY_210x297_NL+FR_OK.indd   1 3/09/2020   17:14
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DE VENETIAANSE 
PARFUMS

DE VENETIAANSE 
PARFUMS 
van Valmont

Het lagune-eiland Pontile Sant'Elenacette is 
zo ongeveer de enige plaats in Venetië waar 
je een beetje groen vindt’, vertelt Valerio 
Cataldo, ‘Business & Brand manager’ bij 

Valmont Fragrances. 
Secret Bamboo, het nieuwe parfum uit de Palazzo Nobile-

collectie, heeft net deze plek als inspiratie en wordt 
gepresenteerd als een ‘poederig-groen-bloemige’ 
geur. ‘De elegantie en de magie van een zuchtje 

wind in een bamboebos vertaalt zich in een 
poederig bloemig parfum met groene en 
frisse citrusnoten die verleiden in alle 
eenvoud’, legt men uit bij Valmont, waar 
onlangs het tweede luik van dit olfactieve 
avontuur werd ingeluid.
Nadat in 2018 de Storie Veneziane werden 
uitgebracht, ‘Venetiaanse verhalen’ als 
een collectie van high-end geuren geïn-
spireerd op Venetië, haar wijken en kunst-
ambachten, komt het charmante duo 

bestaande uit Sophie en Didier Guillon 
nu met een verrassend nieuw hoofdstuk. 
Onder dezelfde naam worden namelijk 
twee nieuwe collecties toegevoegd: de 
Palazzo Nobile telt vijf eaux de toilette, 
de Collezione Privata bestaat dan weer uit 
drie eaux de parfum. Elke geur zit in een 
prachtige flacon die tegelijkertijd sober-
heid en verfijning uitstraalt.

Een parfum, een verhaal
Achter elk van de parfums gaat een ver-
haal schuil dat een band heeft met het iconische Veneti-
aanse Palazzo Bonvicini. Kunstkenner Didier Guillon, die het 
paleis in 2020 in zijn bezit kreeg, noemt het ook wel Palazzo 
Nobile. Hij gebruikt de locatie als atelier, maar ook om 
eigen en andermans werk tentoon te stellen. Bovendien telt 
het nu ook als de creatieve bakermat voor de parfums van 
het prestigieuze Zwitserse merk met als bedenkers Sop-
hie en Didier Guillon, beide als kunstliefhebbers verzot op 

de eeuwige schoonheid van Venetië. 
Voor de vijf nieuwe eaux de toilettes 
van de Palazzo Nobile-collectie lie-
ten ze zich inspireren door evenveel 
Venetiaanse wijken.
Naast Casanova 2161, een aromati-
sche houtachtige geur – voor Didier 
de verpersoonlijking van de Palazzo 
Nobile-collectie – kunnen we vanaf 
nu ook genieten van Sea Bliss, een 
bloemige watergeur die ons mee-
neemt op een energieke wandeling langs de zee. De rijke 
mariene noten zorgen voor een fris, puur resultaat. Zo zorgt 
de rijke, fruitige geur van zonovergoten tiarébloem voor 
warmte terwijl basisnoot musk een zachte, cuddle-proof 
toets toevoegt. 
Als noch deze bloemige watergeur, noch het poederig-
groen-bloemige Secret Bamboo je in vervoering brengt, 
dan zijn het musk-bloemige Satin Musk of het fris-bloemige 
Blooming Ballet waarschijnlijk wel je perfecte match. Tenzij 
je citrus-bloemig verkiest: dan is Bright Poppy, een glimlach 
geïnspireerd op een gezellige picknick te midden van een 
klaprozenveld, vast jouw favoriet. Deze levendige, vluchtige 
geur is even fris en bruisend als bergamot afgewerkt met 
stralende citrusnoten, jasmijn en ceder-
hout voor diepte. Blooming Ballet is 
dan weer eerder delicaat, helder en 
vluchtig maar ook erg sensueel 
dankzij de noten van roos, free-
sia en witte musk.

Delicaat, 
verfijnd en edel
De andere nieuwkomer 
binnen de Storie Vene-
ziane by Valmont zijn 
de drie nieuwe eaux de 
parfum van de Collezio-
ne Privata. Dankzij hun 
mooie flacon met pure 
lijnen passen ze perfect 
bij vrouwen als Sophie 
Guillon: ‘kosmopoliet, 
elegant maar nooit in-
your-face, spontaan, 
levendig en rechtuit’. 
De ontwerpster, een grote 
liefhebster van contraste-
rende ingrediënten, koos bewust voor een 
mengeling van koude en warme noten 
voor de ultieme harmonie.
Als zoete bloemengeur combineert Jazzy 
Twist zwarte peper met magnolia en stuk-

'

jes chocolade terwijl Lady Code, een zoete chypregeur, 
roze peper, jasmijn sambac en amandel samenbrengt. De 
intense, dierlijke noten van het brandend verleidelijke, mys-
terieuze Private Mind worden dan weer aangevoerd door 
saffraan, warme kruidige roos en leder.
Dankzij deze nieuwe creaties biedt Storie Veneziane by 
Valmont vanaf nu een breed palet aan geuren – elk van hen 
even delicaat, elegant, verfijnd en edel. Een beeld dat per-
fect aansluit bij dat van de Groupe Valmont die al een ste-
vige reputatie opbouwde op het gebied van cosmetica maar 
nu ook meer dan ooit haar liefde voor parfum kan uiten.

Het prestigieuze Zwitserse merk liet zich voor zijn nieuwe parfums 
inspireren door de magie van de Dogenstad.

Door Laurence Dardenne

Eaux de toilette
Palazzo Nobile,

Storie Veneziane,
 100 ml (!148)

Eaux de parfum
Collezzione Privata,

 100 ml (!250)
Bij geselecteerde verkooppunten
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Als onverzadigbare estheet, 

bezeten van kunst en als 
motor achter de Stichting 
Valmont, verankert Didier 

Guillon in 2020 officieel 
zijn passie voor Venetië 

na het aankopen van het 
Palazzo Bonvicini waar hij 

verliefd op is geworden.

Samen met haar echtgenoot 
Didier, een epicurist in hart 
en ziel, deelt Sophie Guillon 

haar voorliefde voor de kunst 
en de schoonheid der dingen.



Met de ene onverwachte twist na de andere lijkt de 
geschiedenis van La Mer wel het scenario van een 
Amerikaanse film. Het productieproces achter dit 
iconische cosmeticaproduct, geliefd door menig VIP? Dat 
is al meer dan 50 jaar een goed bewaard geheim.

Door Raoul Buyle 

Wie heeft er nog nooit 
gehoord van deze bijzon-
dere crème? Dat zullen 
dan toch maar enkele uit-

zonderingen zijn! We schrijven de jaren 50. 
Na een onopzettelijke explosie in zijn labo-
ratorium loopt Dr. Max Huber, een natuur-
kundige bij de Nasa, ernstige chemische 
brandwonden op aan zijn gezicht. Noch de 
wetenschap, noch de geneeskunde kun-
nen hem verlichten.
Om de schade te herstellen en de sporen 
van zijn littekens proberen uit te wissen, 
besluit hij dus al snel om zelf maar onder-
zoek te gaan voeren. Hierbij focust hij zich op de herstel-
lende weldaden van zijn grote passie: de oceaan. Wanneer 
hij vissers aan de Californische baai van San Diego hun 
littekens ziet bedekken met algen, komt hij op het idee om 
zelf met deze specimens aan de slag te gaan. Twaalf jaar en 
ontelbaar veel pogingen later – sommigen zeggen meer dan 
6000 – slaagt hij erin om de herstellende, antioxiderende 
‘superkrachten’ van zeewier te ontgrendelen.

Mysterieus ‘brouwsel’
Dankzij het onderzoek van Max Huber – een lang proces 
van bio-fermentatie – kon zeewier (een verzameling van 
bruine, groene en rode algen dat de zee achterlaat op de 
kust) uiteindelijk getransformeerd en gestabiliseerd wor-
den. Dat zeewier wordt vervolgens vermengd met verschil-
lende natuurlijke elementen zoals calcium, magnesium, 

kalium, lecithine, ijzer en vitamines C, E en 
B12, maar ook essentiële oliën van citrus-
vruchten, eucalyptus, tarwekiemen, luzerne 
en zonnebloemen tot één actief ingrediënt, 
dat nu tot de sterren van de moderne cos-
metologie behoort – een marien ‘brouw-
sel’ met de naam ‘Miracle Broth™’. Algen 
zijn trouwens één van de snelst groeiende 

planten ter wereld en bovendien verbluffend zelfhelend. 
Dit celvernieuwende elixir vormt het hart van de Crème de 
la Mer. De resultaten van Max Huber waren ongezien en 
bezorgden hem zo ongeveer een nieuwe huid. Hij nam dan 
ook al snel een patent op de ‘magische formule’ die vooral 
efficiënt blijkt dankzij zijn bijzonder voedende, herstellende, 
verzachtende en gladmakende eigenschappen. De Crème 
de La Mer van vandaag kwam pas in 1996 op de markt, 

na het overlijden van Huber, toen de Estée Lauder Group 
het merk La Mer overkocht. Daarvoor was de artisanale 
productie van de crème een goed bewaard geheim. Het 
was een soort van ‘mirakelcrème’ met een mysterieus aura 
die mensen onder elkaar uitwisselden. Hoewel de Ameri-
kaanse cosmeticagigant de notities van Dr. Max Huber in 
zijn bezit had, duurde het toch een jaar voordat het nieuwe 
team de samenstelling identiek wist na te maken. Het resul-
taat: een dikke, rijke, smeuïge crème met maar heel weinig 
bewaarmiddelen. Voordat de crème eind jaren 90 in Europa 
verkrijgbaar werd, bracht men hem mee uit de VS… Het 
toppunt van chic!

.aa/ 01 2uidVAN LA MER

Dr. Max 
Huber ;

1960

Op basis van natuurlijke producten

Crème de La Mer

Het beste zeewier 
vanop Vancouvereiland.
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Een vip-crème
Het lange fermentatie-/matura-
tieproces (3 tot 4 maanden), de 
manuele oogst van de zee-algen 
(de beste worden geoogst op Van-
couvereiland in de Stille Oceaan) en 
de zorg waarmee elke pot handma-
tig wordt gevuld om het evenwicht 
van de Crème de la Mer te bewaren, 
verklaren het hoge prijskaartje en 
de zeldzaamheid van het product. 
Die elementen maken van La Mer een nichemerk. In de 
duurste plaatsen ter wereld wordt de vip-crème ook wel ‘De 
Rolls-Royce van de crèmes’, ‘De kaviaar van de anti-aging’ 
of ‘Mijn verzekering voor een gezonde gloed’ genoemd. 
Daarbij moet wel gezegd dat de producten van La Mer 
van bij het begin gepositioneerd worden als cosmetica 
voor ‘ingewijden’, waarbij mond-op-mondreclame centraal 
staat. Gebruiksaanwijzing: om het actieve ingrediënt Mira-
cle Broth™ zo goed mogelijk te laten vrijkomen, warm je 
de Crème de La Mer eerst enkele seconden op tussen de 
vingers alvorens deze zachtjes te laten intrekken. Toen 
de crème nog maar net in Europa op de markt was, werd 
het aantal verkooppunten bewust erg beperkt (en elitair) 
gehouden. In de loop der jaren werkte de Estée Lauder 
Group echter een volledige verzorgingslijn uit voor het 
gezicht en het lichaam, gaande van oogserums tot make-
upremovers en zonneproducten.

Werken in het laboratorium

Limited edition
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel mannen wel eens 
de (geurloze) Crème de La Mer van hun vrouw of vriendin 
durven te ‘lenen’ om vervolgens vaak zelf helemaal te vallen 
voor de matte hydratatie van de crème. Het mannelijke klan-
tenaandeel van het merk is dan ook aanzienlijk. Een specifieke 
mannenlijn? Nee, antwoorden ze bij Estée Lauder, ze willen 
geen specifieke verpakking ontwikkelen. Recent lanceerde 
het merk wel een nieuwe formule: de limited-edition La Mer 
Blue Heart Moisturizing Cream. Meerdere jaren onderzoek 
gingen vooraf aan de ontwikkeling van de luxueus ‘disruptieve’ 
textuur, die tegelijk rijker en lichter is dan de klassieke crème 
dankzij minuscule meerlagige bolletjes. Rimpels en lijntjes 
worden zichtbaar verminderd. Ideaal voor de erg droge huid! 
De kers op de taart: de verpakking symboliseert het enga-
gement van La Mer voor de bescherming van de oceanen 
waaruit het al het goede van zijn producten haalt.

Een uitgebreid 
productgamma

“Inspired by nature”

CREATING
TOMORROW’S CITY

TOGETHER

Commercial 
launch
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2020

Developed by

WWW.EAGLESTONE.GROUP

+32 (0)10 23 87 00
immo@hendrix.be

+32 (0)2 777 19 14
new@latouretpetit.be

+32 (0)10 65 93 80
vente@reim.lu

+32 (0)475 23 57 98

Located in Mont-Saint-Guibert, the new Eaglestone’s 
«L’Orne» project is directly plugged in to the best 
that Brabant Wallon

Open to the city and easily accessible, this new 
residential project is perfectly integratedin a living 
environment where nature reigns. 

The presence of a watercourse within the site 
enhances this soothing environment at the heart of 
a friendly, bustling and family-oriented community.

With an architecture that is elegantly designed to 
match perfectly with its surrounding space, L’Orne 

 in a quiet area.
Ranging from a studio to a 3-bedroom apartment 
with terrace or private garden, and space for 
commerce.

L’Orne provides a consistent and sustainable 
environmental response along with calm and 
comfort for its occupants.

WWW.LORNEBYEAGLESTONE.BE

104

L U X E
HERFST 2020



Even onweerstaanbaar als een 
snoepje, bezet met gekleurde 
(hal f )edel stenen –  eerder 
dan een enkele diamant – en 
gedrenkt in roosgoud: de ringen 
van BIGLI zijn echte blikvangers. 
Italissimo! Maar wist u dat deze 
creaties 100% van Belgische 
bodem zijn?  

Door Raoul Buyle

Geen gemakkelijke designs noch nutteloze frut-
sels, wel elegant en tijdloos minimalisme. Elk 
juweel van BIGLI beschikt over eindeloos veel 
verschillende interpretatiemogelijkheden. Al 

(bijna) 25 jaar verleiden de ringen met Italiaanse allures 
van het Belgische merk generatie na generatie Belgische 
vrouwen … die er vaak geen idee van hebben dat ze tussen 
Brussel en Gent worden ontworpen! ‘In het begin was het 
idee om ringen aan te bieden die ik niet vond op de markt 
in de jaren 90. Zo zijn we dus ringen gaan ontwerpen die 
een brug vormen tussen Italiaanse extravagantie enerzijds 
en Vlaamse puurheid anderzijds. Charmant meets sober!’, 
legt Laurence Aerens uit, hoofd ontwerp bij BIGLI.
In het prille begin (1997) heette het merk eigenlijk Gian-
franco BIGLI, maar die voornaam lieten we al snel vallen. 
Te ingewikkeld… ‘Toen we van start gingen liet ik me vooral 
inspireren door de sfeer van de seventies, mijn jeugdjaren, 
maar ook door de vrouwen die mij dierbaar zijn. De glamou-
reuze, chique kant van de Nicki-collectie, bijvoorbeeld, haal 
ik van bij mijn moeder, een elegante en stijlvolle vrouw die 
veel te vroeg gestorven is. Tijdens haar jeugd was ze model. 
De Chloé-collectie is vernoemd naar mijn jongste doch-
ter. De ringen, oorbellen, hangers en armbanden hebben 
ongelijke, uitbundige vormen die losjes doen denken aan 
de jaren 80. Recenter ben ik grootmoeder geworden. De 

sprankelende lach en de levenslust van mijn kleindochters 
(Milla en Lilly) inspireerden me om de Milla en Lilly Bloom-
collecties te ontwerpen. De lieve bloemblaadjes zijn fijntjes 
bezet met briljant-geslepen diamanten (…) Ik laat me ook 
inspireren door de natuur. Mijn dagelijkse wandeling is voor 
mij een deel van mijn werkdag!’

Draagbare juwelen
In het begin was Laurence Aerens nochtans niet voor-
bestemd om juweelontwerpster te worden. ‘Ik hield veel 
meer van de natuur, paarden, yoga. Ik was nog heel jong 
toen ik het huis uit ging op zoek naar meer vrijheid. Een 
manier van rebelleren.’ Die vrijheid is het resultaat van 
mentaal sterk te zijn en niet enkel van materiële rijkdom-
men afhankelijk te willen zijn. Op 30-jarige leeftijd leert 
ze haar toekomstige man kennen, Thierry Spitaels, die al 
lang actief is binnen de juwelensector. Op dat moment 
importeerde hij meerdere Italiaanse juwelenmerken en 
verdeelde ze binnen de Benelux. Samen besloten ze BIGLI 
op te richten: Laurence zou de collecties bedenken en 
ontwerpen terwijl Thierry instond voor de productie (in 
Italië), het management en de uitbreiding van het merk. 
De juwelen zijn voornamelijk kleurige, elegante, moderne 
ringen met (half)edelstenen op een roosgouden basis. 
‘U begrijpt het al: verlovingsringen met een enkele dia-

mant of saffier, dat behoort niet tot het DNA van BIGLI. 
Wij hebben ervoor gekozen om hedendaagse juwelen te 
maken die vooral erg makkelijk te dragen zijn. Een juweel 
van BIGLI is ontworpen voor elke dag, niet om ergens in 
een doosje te zitten! Dat verklaart ook waarom het merk 
luxe biedt tegen een erg redelijke prijs. ‘Persoonlijk draag 
ik er meerdere – ’s morgens, ’s middags en ’s avonds – 
uit verschillende collecties.’ Voor Laurence Aerens is het 
erg belangrijk om elke creatie een duidelijke toegevoegde 
waarde te schenken. Haar definitie van kostbaarheid? ‘Elk 
belangrijk moment van ons leven kan gevat worden in 

3in4e-Bezielde

Laurence Aerens 
met haar echtgenoot 

Thierry Spitaels – 2019.

Collectie
‘Mini Sweety’. De mama van Laurence als 

inspiratie voor de Nicky-
collectie; jaren 70.

Collectie 
‘Chloé’.

Schetsen met de hand.
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Collectie
‘Lilly Bloom’.

een juweel. Mijn wens voor de persoon die een bepaald 
juweel uitkiest is dat dat juweel de schoonheid kan symbo-
liseren dat het leven haar te bieden heeft.’

Aquareltalent
In 2009 lanceerde BIGLI de Mini Sweety-collectie, het 
grootste verkoopsucces tot nog toe. Het geheim: de glad-
de, ronde vorm van de cabochon-geslepen stenen combine-
ren met een breed mineraal kleurenpalet. Ondertussen zijn 
er al meer dan 50 verschillende tinten! Geen 
enkel ander merk biedt zoveel verschil-
lende kleuren én zoveel verschillende 
combinatiemogelijkheden binnen één 
collectie. Dit kleurenspel is bovendien 
het resultaat van unieke artisanale 
knowhow: elke ‘tint’ bestaat uit 2 
tot 3 laagjes natuurlijke halfedel-
stenen die op elkaar ‘geplakt’ 

worden (zonder enige poreusheid). Dat zorgt voor een bij-
zonder intens, diep kleureffect – absolute schoonheid. Als 
voorbeeld: zo kan een rutielkwarts boordevol kleine stukjes 
goud op grijze parelmoer geplakt worden, of een smaragd 
tussen rotskristal en witte parelmoer. Elke ‘kleur’ wordt 
zo opnieuw uitgevonden maar blijft toch 100% natuurlijk. 
Dat ‘aquareltalent’ ligt aan de basis van het merk BIGLI. 
Bovendien kunnen de Mini Sweety-ringen op zich gedragen 
worden maar laten twee of zelfs drie modelletjes zich ook 
prachtig samen combineren. Voor het 20-jarige bestaan 
van BIGLI bracht Laurence Aerens enkele limited-edition 
‘big rock’-ringen uit, oftewel de ‘Bright Eyes’ – verkrijgbaar 
in diepzwart (onyx), glanzend wit (pierre de Cogolin) en 
zachtgroen (jade). ‘Het was tegelijkertijd een cadeautje 
voor mezelf voor mijn 50e verjaardag!’

Verkrijgbaar bij meerdere multimerken-boetieks in België 
waaronder Tollet, Gilson, Franssen…

www.bigli.net

Collectie ‘Mini 
Sweety’.

Laurence 
Aerens; 

2000.

Golfen op een steenworp van Brussel centrum

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 

Welkom op

www.thenational.be

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

DD-NL01-annonceA4-The-National-Golf.indd   1 25/02/19   14:21
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Ter ere van het 240-jarige bestaan van Chaumet en de renovatie 
van zijn herenhuis op de Place Vendôme 12 presenteert het Huis een 
exclusieve collectie van kostbare medailles – elk van de 29 is een stukje 
geschiedenis op zich. 

               Door Raoul Buyle 

27 februari 2020: na anderhalf jaar renoveren her-
opent het Huis Chaumet de deuren op de Place 
Vendôme 12. Alle regels van de kunst werden in 
acht genomen voor de werken aan dit stadspa-

leis (het vroegere verblijf van baron Claude Baudard de 
Saint-James, algemeen schatbewaarder van de Marine 
van Lodewijk XVI). Het kroonjuweel van de Parijse juwelier 

sinds 1907 (het label Chaumet werd opgericht in 1780, 
red.) nodigt nu nog harder uit om de glorie van het vroege-
re decor te (her)ontdekken: van de boetiek en het ‘Haute 
Joaillerie’-atelier tot de grote salons, waar Joseph Chaumet 
zelf zijn beroemdste klanten ontving, zoals Joséphine de 
Beauharnais, groothertogin Vladimir van Rusland, prinses 
Youssoupoff en de bekendste ‘Cocottes’ van die tijd.

‘Traditie ontmoet moderniteit. Ziedaar het uitgangspunt 
voor deze iconische plek die volledig opnieuw werd uitge-
dacht om de pijlers van het Huis te accentueren, zoals haar 
oprichter het had gewild’, vertelt Claire Gannet, heritage 
manager bij Chaumet. ‘De klanten kunnen terecht in een 
boetiek met de allures van een uitzonderlijk Parijs apparte-
ment. De cultuur en het erfgoed komen tot hun recht in de 
ruime salons en bovenal in het Salon Chopin, dat geklas-
seerd is als Historisch Monument (waar Frédéric Chopin zijn 
laatste mazurka componeerde voordat hij er het leven liet in 
de herfst van 1849). En natuurlijk is er vooral de virtuositeit 
van het ‘Haute Joaillerie’-atelier dat vanaf nu uitkijkt op de 
Place Vendôme (…) Het huis was zelfs in het bezit van een 
fotolab, een geniaal idee zoveel jaren terug.’
In het Salon des Diadèmes zijn de muren bekleed met 250 
‘maillechorts’. Deze handbeschilderde diadeemmaquettes 
bestaan uit een legering van koper, zink en nikkel. Zij zijn de 

voorlopers van de de facto fabricatie van hetzelfde juweel 
in goud, platina en edelstenen. Ook de andere Chaumet-
heritage stukken vertellen het verhaal van de juweelkunst, 
van 1780 tot nu. Bij Chaumet zijn de diademen niet alleen 
het symbool van het majestueuze huis, maar ook van de 
ongeëvenaarde knowhow op het gebied van de creatie van 
deze machtsattributen. Van de tiara die Napoleon 1 schonk 
aan Paus Pius VII tot het spectaculaire ontwerp met ‘koren-
aar en acanthusbladeren’ van keizerin Joséphine dienen 
deze juwelen ook vandaag nog als referentie voor nieuwe 
modellen met vereenvoudigde lijnen zoals de ‘Epis de Blé’ 
en de ‘Attrape-moi…si Tu m’aimes’-collecties. De diade-
men, die we onder andere spotten bij Sophie Marceau, 
Bondgirl Caterina Murino en het Britse topmodel Stella 
Tennant werden gemoderniseerd en kunnen op meerdere 
manieren gebruikt worden: armband, ketting, broche of 
clip. Een drie-in-een juweel!’

De legende van
CHAUMET

Diadeem Joséphine Aigrette Impériale 
(achterstevoren gedragen), goud en diamanten; 

Expo Chaumet Autrement, 2019 
© Julia Hetta Art + Commerce

Medaille Lys-collectie, 
goud en lapis lazuli; 
Légende-collectie; 
2020

Couronne de Laurier-
collectie, goud; 

Légende-collectie; 
2020

Ring Shéhérazade, goud, 
saffieren, lak en lapis lazuli; 
Trésors D'Ailleurs-collectie;

2020

Het bekende Chaumet-
blauw komt overal terug 

in het nieuwe decor
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THANKS TO OUR
PARTNERS

Op het laatste verdiep bevindt zich al 240 jaar het klop-
pende hart van het huis: het ‘Haute Joaillerie’-atelier waar-
van de oppervlakte verdrievoudigd werd. Hier werkt een 
heel team van handwerkers – juweliers, steenslijpers, -zet-
ters en -polijsters – de kostbaarste creaties uit onder het 
toeziend oog van Benoît Verhulle. Hij is de 13e atelierchef 
sinds de oprichting van het huis. Deze nieuwe ruimtes, die 
met het grootste respect voor de ziel van het huis werden 
ingericht, doen de virtuoze creaties alle eer aan. Zo werd 
het reliëf in het vroegere plafond opgefrist tijdens de res-
tauratiewerken en overal in het vernieuwde interieur komt 
het bekende ‘bleu Chaumet’ terug, een diepblauw dat lijkt 
op het ‘bleu de Sèvres’ van de gelijknamige Manufactuur. 
Het ontstaat uit kobaltoxide en is nog steeds een van dé 
sleutelcodes van Chaumet.

Limited Edition
Het langverwachte nieuwe interieur van de historische 
Parijse boetiek inspireerde Chaumet om ook twee nieuwe 
capsulecollecties te onthullen die de waarden en knowhow 
van het huis bevestigen. De ‘Légendes’-collectie bestaat uit 
een 20-tal medailles waarop recto-verso het DNA van het 
huis staat afgebeeld (een eerbetoon aan keizerin Joséphine, 
de laurierkrans van Apollo, de lelie of een luchtzicht op de 
Colonne Vendôme). Op elk van de symbolische medailles 
staat een motief dat een stukje uit de legende van Chaumet 
uitbeeldt. Uitgesneden, gegraveerd of geguillocheerd, al 
dan niet bezet met diamanten, roos goud of parelmoer – 
de medailles zijn een hulde aan de kunstambachten die 
Chaumet helpt te bewaren: het bewerken van harde ste-
nen, zoals lapis lazuli, malachiet en kornalijn is een knipoog 
naar de knowhow van het huis en tegelijkertijd de perfecte 
afwerking voor de cameeën en halfedelstenen.
Binnen de ‘haute joaillerie’ ontwierp Chaumet ook een 
mooie verzameling ringen. Zij zijn een ode aan de architec-
turale kroonjuwelen van Parijs ten tijde van de Belle Epoque 
alsook van alle andere lievelingslanden van het huis, zoals 
de elegantie van keizerlijk Japan, de Chinese pagoda’s of 
het Midden-Oosten. De ringen uit de ‘Trésors D’Ailleurs’-
collectie – virtuoze prachtstukken, net kunst! – zijn een 
ontmoeting tussen monumentale praal en uitzonderlijke 
details. Ze slaan de brug tussen architectuur en juweelkunst 
en zijn vervaardigd uit onverwachte materialen met subtiele 
kleurcombinaties tussen de centrumsteen en de gelakte 
details. Voor de final touch kan je zelfs een boodschap laten 

graveren onder de diamanten ‘koepel’ van het 
‘Grand Palais’ op de ‘Oriane’-ring of spelen 

met het geheime mechanisme van de 
Japanse pagoda’s op de ‘Madame 

Butterfly’-ring. Beide collecties 
zijn exclusief verkrijgbaar op de 
Place Vendôme 12 … tot zolang 
liefhebbers van ‘collectors’ en 
andere verzamelaars er niet 

weg mee zijn!

12, Place Vendôme

    Ring Artemisia Œil de Faucon;
Trésors D'Ailleurs-collectie; 2020
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AQUA TERRA

MASTER CHRONOMETER CERTIFIED

Behind the elegance of every 
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over 

10 days, to ensure superior precision 
and magnetic resistance.
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