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Uw droom. En die van uw boekhouder.
De nieuwe Panamera 4 E-Hybrid.

Hij biedt de ideale balans tussen elegantie en sportiviteit. En zijn niveau van comfort en luxe verlegt opnieuw de normen van zijn categorie. 
Deze sportieve luxeberline is ook ! scaal een droomwagen dankzij zijn uiterst interessante a! rekbaarheid*. Ontdek hem op www.porsche.be

Mede door de coronacrisis zal 2020 de geschiedenis ingaan 
als verrassend uniek en tegelijk zeer verontrustend. In deze 
wereld van hoogtechnologische, digitale en gerobotiseerde 
hoogstandjes zet een basaal virus de planeet op zijn kop en 

genereert een ongeziene sanitaire en economische chaos. Alsof het aller-
kleinste zich plots de meerdere toont van de allergrootste. Voorwaar een les 
in bescheidenheid!
In deze o zo bijzondere tijden wordt de mens geconfronteerd met onverwachte 
uitdagingen. In afwachting van betere dagen zijn de overwegend vluchtige 
prioriteiten van gisteren plots bijzaak. En krijgen vergeten waarden, zoals 
gezin en respect, een diepere betekenis. De eindejaarsfeesten staan bijna 
voor de deur, maar door deze cru met kurksmaak zullen ze ongetwijfeld 
stroever verlopen. Tegelijk zullen ze ons helpen om onszelf in vraag te stellen 
en een beetje meer afstand te nemen.
Members Only, sinds de oprichting hèt epicurische magazine bij uitstek, sluit 
zich daar bij aan. Want het leven is kort en kwetsbaar. Het is dan ook meer 
dan ooit belangrijk om de magische momenten op hun juiste waarde in te 
schatten. Idem dito voor de leuke verrassingen die dit bestaan in petto heeft. 
Van bij het eerste nummer, dat bijna 20 jaar geleden verscheen, was golf altijd 
de rode draad in onze editoriale lijn. Golf als sport, maar ook – zelfs vooral – 
als filosofie. Want zowel op de fairways als in het leven is niets nooit helemaal 
zeker en zijn de waarheden van vandaag anders dan die van morgen. Waar 
de ene dag het licht volop schijnt op de greens overheerst daags daarop het 
duister van de bunkers. 
Zoals elke fan weet, is golf een (leer)school van frustraties en bescheidenheid. 
En elke baan een opdracht met sublieme hoogtepunten en frustrerende 
dieptepunten. Vandaar dat de periode die we momenteel beleven heel wat heeft 
van een hindernisrijke 18 holes. Laten we dus van elk moment genieten, van elke 
zonnestraal en van elke nieuwe ontdekking. Laten we onze passies uitbundig 
beleven, ‘dronken’ worden van het leven en alles koesteren wat mooi is. 
Het ganse team van Members Only wenst al zijn trouwe lezers een bijzonder 
mooi 2021 toe.
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AUGUSTA
MASTERS:

stilte, wij spelen!

Voor de eerste keer in de geschiedenis van 
de Masters werd deze major in november 
gespeeld en zonder publiek. Door het herfst-
decor en het ontbreken van het applaus van 

de fans ademde het parcours van Augusta National een 
zeer bevreemdende sfeer uit; een mix van toverkracht en 
nostalgie. Gelukkig leed het golfspektakel daar niet onder. 
Sterker: het mondde uit in een schitterende titel voor 
Dustin Johnson. De Amerikaanse longhitter overheerste de 
debatten van begin tot einde en bevestigde zichzelf meer 
dan ooit als de echte nummer 1 van de wereld. Laten we 
hopen dat editie van 2021, die opnieuw voor april staat 
geprogrammeerd, zijn lentegevoel terugvindt.
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MIGUEL ANGEL 
JIMENEZ:

Andalusische hedonist
De sigaar tussen de lippen staat symbool voor de manier waarop Miguel 
Angel Jimenez van het leven geniet. Maar wie gaat er schuil achter de 
legendarische atypische Spaanse kampioen die met een Ferrari rijdt, 
maar zichzelf een socialist noemt?

Door Miguel Tasso

Iedereen kent Miguel Angel Jimenez. Hij is op z’n 56e 
uitgegroeid tot een van de populairste en intrigeren-
de persoonlijkheden van het wereldgolf. Deze epicu-
rist bij uitstek steekt op de practice bij voorkeur een 

havana op, degusteert de beste Rioja’s in het clubhouse 
en houdt van uitstapjes met zijn Ferrari Maranello. Maar 
hoewel hij een echte hedonist is – en daar ook prat op 
gaat – blijft hij in de eerste plaats een atleet die 100% voor 
zijn sport leeft. Beste bewijs? De legendarische Spaanse 
kampioen ontfutselde zijn vriend Sam Torrance zopas het 
record van het grootste aantal gespeelde toernooien op 
de Europese Tour. Sinds zijn profdebuut in 1982 zijn er dat 
nu 708. En daar komen er ongetwijfeld nog een pak bij…

Echte epicurische kampioen
El Pisha (zijn bijnaam) bezette van meet af aan een aparte 
plek in de professionele golfwereld. Eerst en vooral omwille 
van zijn aangeboren talent. Hij is een artiest, in de volle 
betekenis van het woord. Hij heeft gouden handen – een 
beetje zoals gitarist Manitas de Plata – en daar maakt hij 
gretig gebruik/misbruik van. Het is dan ook geen toeval 
dat hij tijdens de toernooien heel wat volgers heeft die zich 
laten inpakken door zijn charisma. Hij is supergetalenteerd 
en beheerst elke slag uit het golfarsenaal, met een bijzon-
dere voorliefde voor de … hole in one. Hij maakte er al tien 
sinds het begin van zijn carrière. Iemand beter? 
Verder is er natuurlijk zijn persoonlijkheid. Hij is bijzon-
der grappig tijdens zijn interviews en praat ronduit over de 
geheimen achter zijn succes en zijn lange periode aan de 

top. ‘Jabugo ham, een millesime Rioja, stevige Cubaanse 
sigaren en een beetje training!’ En daarmee is alles gezegd!
Tegelijk roept hij zichzelf ook uit tot een … socialist. ‘Dat zit 
in mijn genen en in mijn opvoeding. Niet vergeten: ik ben 
een handarbeider’, lacht hij. Wat niet gelogen is…
Miguel Angel werd geboren in de streek van Churriana vlak-
bij Malaga. Hij stamt uit een bescheiden familie. Zijn vader 
was schrijnwerker. ‘Ik was het 5e kind in een gezin van 7 jon-
gens. Ik werkte al op zeer jonge leeftijd om geld te verdienen 
voor thuis. Ik gaf konijnen en kippen te eten, wiedde onkruid 
in tuinen, waste auto’s. Op een dag vergezelde ik een van 
mijn broers die caddiede op de Golf Torrequebrada. Ik volg-
de zijn voorbeeld. Ik kreeg 200 peseta voor een ronde.’
Het was door de golftas van de leden te dragen dat de ver-
leiding van de swing vorm kreeg. ‘Ik was op slag verliefd. 

Eigenlijk leerde ik golfen door naar de anderen te kijken. Ik 
wist meteen dat dit mijn lotsbestemming was. Toen ik 15 
jaar was en de Open de Espana had gevolgd met legendes 
als Ballesteros, Faldo en Woosnam op de fairways, ben ik 
thuis gekomen en verklaarde ik op een plechtige toon aan 
mijn moeder dat ik profgolfer ging worden.’

Eerste titel in het… Zoute!
Zo gezegd, zo gedaan. De perfectionist in hart en nieren 
ging er vol voor. Hij sloeg zoveel ballen op de practice dat hij 
soms met bebloede handen naar huis terugkeerde. Ook in 
de zomermaanden en bij 40° C werkte hij onophoudelijk aan 
zijn swing. Toen hij op zijn 16e in de Golf Torrequebrada 

Even opwarmen 
voor de birdies!

Een gouden hart en de 
oprechte wil om een goed 

mens te zijn.

1992: titel in de Royal 
Zoute Golf Club.
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aan de slag kon als klusjesman gaf hij school op en 
benutte elke vrije minuut om te trainen en vooruitgang 
te boeken. Hij werd al snel een van de beste Spaanse 
amateurs. In 1982 – hij was toen 18 – werd hij prof en 
begon helemaal onderaan de ladder. ‘Ik wist dat ik de 
uitdaging kon waarmaken. Ik liet me daarbij inspireren 
door de vastberadenheid, de passie en de fighting spirit 
van Severiano Ballesteros enerzijds en door de overwin-
ningsdrang, het balgevoel en de kennis van het spel van 
Jose-Maria Olazabal anderzijds.’
In 1992 wint hij zijn eerste toernooi op de Europese Tour. Het is 
de Piaget Open die gespeeld wordt op het parcours van de Royal 
Zoute Golf Club. Tijdens de prijsuitreiking speelt Ballesteros 
voor tolk. ‘Een heerlijke herinnering’, weet hij nog. Sindsdien 
won hij nog 33 andere trofeeën (alle circuits samen). Hij verde-

digde ook al vier keer de Europese kleuren tijdens de Ryder Cup 
(1999, 2004, 2008 & 2010). ‘Maar hoewel hij de looks heeft van 
een dichter is hij een bijzonder harde werker, zeer gediscipli-
neerd en methodisch. Hij laat niets aan het toeval over en buigt 
zich als bezeten over het kleinste detail’, beamen zijn vrienden. 
‘Golf kwam heel onverwacht mijn leven binnen, maar ik 
weet niet wat er van mij zou geworden zijn als ik niet verliefd 
was geworden op deze sport die me alles heeft gegeven’, 
aldus Jimenez.

Senior Tour
Geen twijfel mogelijk: Miguel Angel had wat graag zijn naam 
toegevoegd aan de erelijst van een major, zoals zijn landge-
noten Severiano Ballesteros, Jose-Maria Olazabal en Sergio 
Garcia voor hem. Maar hij moest zich altijd tevreden stellen 

met ereplaatsen. Zo finishte hij 9 keer in de top-10. Tijdens 
de historische zege van Tiger Woods in de US Open van 
2000 was hij zelfs 2e op Pebble Beach. ‘Daar had ik natuur-
lijk liever een plekje hoger gefinisht…’ 
Wat ook zeker is, is dat hij graag een keertje captain was 
geweest van het Europese Ryder Cupteam – een competitie 
die hem bijzonder nauw aan het hart ligt. Maar dat gebeurde 
nog niet tot dusver. Officieel omdat zijn Engels nog altijd te 
zeer met Zuid-Spaanse klanken is doorweven. En misschien 
ook omdat niet iedereen even enthousiast is over de walm 
van sigaren in de kleedkamer…
Niet dat Jimenez zich niet vlot aanpast aan elke situatie. 
Omdat hij nog altijd even bedreven is met de clubs vond 
hij in geen tijd zijn draai op de Amerikaanse Champions 
Tour waar alle golflegendes van 50 en meer actief zijn. In 
de USA spreekt deze categorie ‘senioren’ enorm tot de 
verbeelding. Alle toernooien komen er live op de televisie. 
Met zijn paardenstaart en zijn flamboyante stijl behoort 
Jimenez natuurlijk tot de favoriete iconen van Jan Publiek. 
Zijn duels met Bernhard Langer, Ernie Els, Fred Couples, 
Colin Montgomerie en Vijay Singh zijn puur genot voor al 
wie dweept met vintage golf.

Een goede band 
met Darren Clarke.

In de Ryder Cup met de 
piepjonge Sergio Garcia.

Beeld uit de oude doos: winst 
in de Balearen in 1998.

Een swing die als referentie 
geldt in de golfwereld.
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Havana’s en grands crus
Hoewel hij tegenwoordig in Wenen woont – hij trouwde in 
2014 met de Oostenrijkse Susanna Styblo – keert hij als het 
even kan graag terug naar zijn geboortestreek in Malaga. 
Daar is hij blij als een kind. ‘Als ik van een toernooi in het 
buitenland terugkom, gaat er niets boven een bord gegrilde 
sardines in een chiringuito bij het strand. Met daarbij een 
lekker fris biertje.’
Omdat hij de golfsport graag iets teruggeeft, sponsorde hij 
mee de oprichting van een golfschool in Torremolinos. Zijn 
ogen schitteren wanneer hij er de piepjonge talenten aan 
het werk ziet. ‘Golf populairder maken en toegankelijk voor 
iedereen: dat is mijn grootste trots.’
Jimenez heeft de paradoxen inderdaad nooit geschuwd. 
Hij stelt zich daar ook weinig vragen bij. Het is gewoon 
zijn DNA. Hoewel hij multimiljonair is, staat hij naar eigen 

zeggen zeer dicht bij de 
gewone mens. ‘Omdat ik 
met een Ferrari rijd, denken 
de mensen dat ik een kapi-
talist ben. Maar ze zijn o zo 
fout. Ik hou van het leven en 
geniet ervan. Maar ik betaal 
met veel plezier mijn belas-
tingen zodat de gemeen-
schap kan groeien en kin-
deren een gratis opleiding 
kunnen krijgen. Dat is niet 
meer dan normaal. Ik ben 
mijn roots niet vergeten…’
Met een sigaar tussen de 
lippen geniet hij volop van 
zijn epicurische kant. Want 
sigaren én wijn: dat blij-
ven z’n zoete zonden. ‘Ik 
zal me altijd een Masters 

in Augusta herinneren waar ik Miguel Angel kruiste in de 
eetzaal van het clubhouse. Hij had een glas wijn voor zich 
en had net een havana opgerookt. Die smeulde nog na 
in de asbak. Toen ik hem vroeg of hij goed gespeeld had, 
antwoordde hij dat hij nog vijf minuten tijd had voor zijn tee 
time’, lacht Lee Westwood geamuseerd…
Destijds koos Jimenez voor eenvoudige cigarillos. Zijn 
liefde voor de pure sigaren ontstond in 2000. Zodra hij 
klaar is met zijn ronde steekt hij er een op. Voor de liefheb-
ber: zijn favorieten zijn de ‘pure Cubanen’ Cohiba Siglo VI 
en Arturo Fuentes Opus X. ’s Avonds, kwestie van goed 
te slapen, zet hij zijn lippen graag aan een glas Ribera del 
Duero, indien mogelijk een Vega Sicilia. Wat hem hele-
maal niet belet om ’s anderendaags bij het ochtendgloren 
als een der eersten op de practice te staan. Het leven kan 
mooi zijn, niet?

Zoals in de film! Genieten van het leven in een Ferrari.

Ham en wijn!

New Flying Spur V8. 
This is modern alchemy.  
Start your extraordinary journey 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

BENTLEY BRUSSELSThe name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2020 Bentley Motors Limited. Model shown: New Flying Spur V8.
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40 MAGISCHE 
QUATTRO-JAREN:

de superformule van Audi
In den beginne was hij een constructeur zoals zoveel andere,

maar dat veranderde op een mooie dag in 1977.
Toen werd het eerste zaadje geplant van de huidige Audi-look

en van de signatuur ‘Voorsprong door Techniek’.

Door Stéphane Lémeret

1977. Het wintert en Audi is in volle testfase van 
de nieuwe berline 80 die een jaar later op de 
markt moet komen. Tijdens die proefritten staan 
de merkingenieurs voor een voldongen feit. Alle 

vernuftige afstellingen en uitbundige power ten spijt 
wordt de nieuwkomer op sneeuw overklast door de VW 
Iltis, een ultra-rudimentair militair voertuig met een vier-
wielaandrijving als enige troef. Vandaar ook zijn aanwezig-

heid als assistentievoertuig. Het is dan dat een ingenieur 
zich de vraag stelt: waarom geen vierwielaandrijving voor 
onze auto?

Ere wie ere toekomt
Vooraleer verder te gaan, is het belangrijk om de kerk in 
het midden te houden. Want neen: Audi heeft de 4x4 niet 
uitgevonden. De allereerste auto in dat genre werd al in 

1903 gebouwd door de Nederlandse constructeur Spyker 
die ook vandaag nog vecht om te overleven. Het was ook 
niet Audi dat de eerste vierwiel-aangedreven raceauto pro-
duceerde. Die eer komt de Britse constructeur Jensen toe 
met zijn model FF in 1968. En tenslotte was Audi ook niet 
de eerste om de AWD-modellen in grote reeksen te com-
mercialiseren, want die spits werd in 1972 afgebeten door 
de Subaru Leone. Maar het was wel dankzij Audi dat de 
integrale transmissie zijn adelbrieven verwierf.

‘Misschien nog dit…’
Terug naar de wintertesten in 1977. Zodra ze in de fabriek 
zijn teruggekeerd, kiezen de ingenieurs 
ervoor om een 4x4-systeem te ontwik-
kelen dat geschikt is voor het klassieke 
autoverkeer. Enkele maanden later is de 
Audi 80 ‘allrad’ klaar. Hij wordt op de proef 
gesteld in Oostenrijk, meer bepaald op de 
berg Turracher Höhe. De auto slaagt met 
vlag en wimpel in zijn examen, want zon-
der aangepaste banden bedwingt hij een 
23% steile sneeuwhelling.
Het systeem werkt dus en krijgt meteen 
groen licht van een autolegende die op 
dat moment bij Audi aan het hoofd staat 
van de afdeling ‘Research & Develop-
ment’: de beroemde Ferdinand Piëch. Hij 
heeft een heldere kijk. Dit nieuwe con-
cept is inderdaad niet alleen interessant 
voor ‘Jan met de Pet’, maar het biedt 
het merk vooral ook de kans om aan 
rally’s deel te nemen en op die manier 

zijn ietwat flets imago op te krikken. En daarmee staat het 
Quattro-programma definitief op de rails!
Al is er nog wel een probleempje. Op het einde van de jaren 
70 verbiedt het FIA-reglement voor het WK Rally inderdaad 
het gebruik van vierwielaandrijving. Een complicatie die – 
zo luidt de overlevering – met een sluw manoeuvre wordt 
opgelost. Wanneer een lange vergadering over reglementen 
ten einde loopt en alle comitéleden in gedachten al bij het 
aansluitende diner zitten, hebben de Audi-vertegenwoor-
digers nog een ultieme vraag: ‘Misschien nog dit: die regel 
over vierwielaandrijving, kunnen we die niet beter afschaf-
fen?’ Wat vervolgens ook gebeurt…
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Ur-Quattro
Op basis van de Audi Coupé zien in 1980 zowel de rallyver-
sie als de gewone versie van de Quattro het levenslicht. 
Die jaargang fungeert als opwarmer en als testcase. Hij 
komt dus amper in beeld. Maar het jaar daarop is de revo-
lutie al volop een feit. De Audi Quattro wint drie rally’s en 
eindigt als 5e in het WK. En in 1982 volgt de bekroning: de 
Quattro verplettert de concurrentie en wint zeven van de 
twaalf wedstrijden in het seizoen. Drie titels scoren naast 
de zege ook de 2e plaats. Het is nu zonneklaar dat de inte-
grale transmissie de nieuwe norm wordt in de rallysport. 
Die overstap komt er ook, zij het niet meteen, want in 1983 
verovert de Lancia 037 als laatste tweewielaangedreven 
auto de wereldtitel. Met dank aan de toch wel zeer… Itali-

aanse interpretatie van de reglementen! Ter herinnering: de 
Lancia-piloot die de beslissende wedstrijd wint, is niemand 
minder dan de Duitse rallylegende Walter Röhrl. Het jaar 
daarop rijdt hij voor het Duitse merk en draagt zijn steentje 
bij aan de tweede wereldtitel voor Audi en de erelijst van 
de Audi Quattro: liefst 23 zeges, enkel in WRC. Hoewel 
Röhrl nooit wereldkampioen wordt met de Quattro staat zijn 
naam toch hoog aangeschreven in de autosportgeschiede-
nis. Dit onder meer omdat hij in 1987 en achter het stuur 
van een tot 600 pk opgedreven Quattro een record vestigt 
in de Pikes Peak: een Amerikaanse klimkoers. Hij wordt er 
de eerste die de ongeveer 20 km – voornamelijk op grint – 
aflegt in minder dan 11 minuten. 
De zogeheten ‘Ur-Quattro’ (waarbij ‘Ur’ staat voor ‘eerste’ 

of ‘oer’) heeft het gelaat van de rallysport dus duidelijk ver-
anderd. Na hem werd vierwielaandrijving de norm. Het 
fenomeen stimuleerde ook de geboorte van andere legen-
darische bolides, zoals de Lancia Delta Integrale en de Peu-
geot 205 Turbo 16. En natuurlijk hadden al die successen 
voor Audi de verhoopte gevolgen…

Nieuw imago
De stadsversie van de Quattro had maar weinig tijd nodig 
om in de smaak te vallen. Van bij de lancering werd hij beju-
beld door de media die vol lof waren over het rijgedrag, de 
prestaties, het comfort, en vooral omdat hij kon wedijveren 
met de veel duurdere BMW’s, Jaguars en zelfs Porsches. 

De Quattro revolutioneerde dus niet alleen de rallywereld, 
maar ook Audi, waardoor de perceptie bij het grote publiek 
radicaal veranderde: van ietwat oubollig tot flitsend. Het 
merk werd in geen tijd synoniem van technologie en avant-
gardisme. Dit betekende het startsein voor de constructeur 
om aan een opmars te beginnen en uit te groeien tot een 
van de drie grote ‘premiums’; tot een van de musts en refe-
renties in de autoproductie wereldwijd.
De – deels met de hand – gebouwde Audi Quattro, waarvan 
tussen 1980 en 1991 welgeteld 11.452 exemplaren gepro-
duceerd werden, is vandaag een cultauto, een icoon. De 
zeldzaamste exemplaren kosten dan ook al gauw een klein 
half miljoen euro. 
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Erfgoed
Ook vandaag leeft het erfgoed van de Ur-Quattro nog 
altijd door in het Audi-gamma. Enerzijds zijn er de ‘nor-
male’ modellen die kunnen uitgerust worden met een 
quattro (met kleine letter) transmissie en een verlengstuk 
breien aan de missie van de originele 80 (dwz. veiligheid 
op winterse wegen). Anderzijds kan men stellen dat een 
bepaalde Audi-familie minder succesvol zou zijn geweest 
zonder de Quattro. Hierbij doelen we natuurlijk op die van 
de SUV, waarvan de nomenclatuur niet toevallig met de 
letter Q begint. Maar vooral is er het feit dat de Ur-Quattro 
blijft doorleven in de andere (ultra)-sportieve modellen die 
Audi al decennialang aanbiedt. 
Te beginnen met de coupé S2 die 
hem opvolgt in 1991 en vervol-
gens met de lange reeks super-
krachtige breaks ingeleid door 
de RS2 Avant uit 1994. Ook leuk 
is de vaststelling dat de break 
RS6 met zijn 600pk vandaag 
even krachtig is als de hierbo-
ven vermelde duivelse Quattro 
Pikes Peak!

Het hart
Kortom: de technische bagage 
van de Quattro is al die jaren 
door Audi gekoesterd zoals het 
hoort. Maar toch is er voor ons 
nog iets mooiers en dat is dat 
zijn hart 40 jaar later nog altijd 
klopt. De Quattro is immers niet 

alleen bijzonder omwille van zijn vierwielaandrijving. Wat 
hem van alle andere auto’s onderscheidt, is zijn motor met 
een bijzondere architectuur: een 5-cilinder met een unieke 
klank en een spreekwoordelijke gulheid. Die motor leeft nog 
altijd. Sterker: hij is zelfs levendiger dan ooit, want hij levert 
nu 400 pk aan drie modellen uit de Audi-catalogus: de RS3, 
RSQ3 en de TT RS. Stuk voor stuk met quattro-label, dat 
spreekt voor zich! 
Als dit artikel uw appetijt heeft geprikkeld, maar u spijtig 
genoeg niet over de nodige duizenden euro’s beschikt voor 
een Ur-Quattro, dan weet u in ieder geval al wel waar u zijn 
kleinzonen kunt vinden!
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ROYAL GOLF CLUB 
DU SART-TILMAN

De Royal Golf Club Sart-Tilman heeft niet alleen een uniek privaat en
sportief DNA; deze golfclub straalt ook een grote familiesfeer uit en

dat sinds zijn geboorte in 1939. Tot grote vreugde van zijn leden. 

Door Miguel Tasso

Iedereen kent de Royal Golf Club du Sart-Tilman, een 
emblematische plek van de Belgische swing. Deze 
club in de heuvels rond Luik – en derhalve lichtjaren 
verwijderd van de drukte van de Cité Ardente – is een 

unieke bucolische oase van rust en daardoor zeer geliefd bij 
de epicurische purist. Er is sinds de oprichting in 1939 amper 
iets veranderd aan zijn magie, zijn traditie en zijn grote 
waarden. ‘Onze club is tegelijk sportief, privaat, familiaal en 
gezellig’, aldus Patrick Renard, voorzitter sinds 2016. Dankzij 
de totaliteit van zijn infrastructuur bezet de RGC Sart-Tilman 
trouwens de nr. 1-positie in de Belgische ranking van de 
gerespecteerde website van Leading Golf Courses.

Stempel van Tom Simpson
De championship course wordt algemeen erkend als een van de 
mooiste en meest klassieke van België. Hij draagt de handteke-
ning van de beroemde Britse architect Tom Simpson die even-
eens tekende voor de banen van Hainaut, Kapellen, Spa, Fontai-
nebleau en Morfontaine. Kortom: een internationale referentie.

Het resultaat is ronduit verbluffend. Om op deze traditionele 
en zeer tactische ‘parkland’ (par 72 van 5923m) goed te sco-
ren, moet je als speler bedreven kunnen omgaan met de vele 
doglegs, wegblijven uit de talloze bunkers en vooral de greens 
goed kunnen inschatten, want die behoren volgens velen tot 
de moeilijkste van het land. Een uitdaging die nog toeneemt 
al naargelang hun snelheid op de stimpmeter en de plaatsing 
van de vlaggen. Zij zijn het fabrieksmerk van Sart-Tilman en 
dankzij de doorgedreven expertise van consulent Michel Pon-
celet en de teams van Jean-Jacques Le Clément is er helemaal 
niets veranderd aan het initiële ontwerp. De tekening, de 
glooiingen en de hellingen zijn nog net als weleer!

Toekomstgericht
De RGST telt momenteel zo’n 1000 leden. Hij is dus hele-
maal volgeboekt. ‘Maar dat belet ons niet om greenfeespe-
lers te verwelkomen en op weekdagen competities die los-
staan van de club. Wij werken ook zeer toekomstgericht. De 
kwaliteit en het onderhoud van de baan zijn meer dan ooit 

!ui"se ma#i$op de #reens
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onze prioriteiten. Dat is een permanente uitdaging, vooral 
omdat we rekening moeten houden met het verbod op het 
gebruik van fytoproducten. Tegelijk besteed ik ook heel wat 
aandacht aan onze jeugdopleiding. Zo telt onze Académie 120 
juniores. Zij worden begeleid door onze pro’s Emmanuel Jans-
sens, Jean-Philippe Boudevillain en David Gomez. Wij gaan 
er prat op dat daar geregeld uitstekende spelers uitkomen. 
Zo waagt Arnaud Galant momenteel zijn kans als prof’, aldus 
Patrick Renard, zelf al zo’n 40 jaar lid van deze club en een 
van de beste senioren in België. Respect voor het verleden 
en bouwen aan de toekomst: dat is ergens het devies van de 
Luikse club. Het nieuwe clubhouse, dat in 2014 werd inge-
huldigd, symboliseert die evolutie. ‘Wij waren natuurlijk zeer 
verknocht aan zijn historische voorganger met zijn rieten dak. 
Maar de verschrikkelijke brand in 2011 legde hem volledig in 
de as. De heropbouw zorgde voor een totaal nieuwe aanblik: 
modern, helder en voorzien van een groot zonneterras. Het 
nieuwe clubhouse is uitgerust met een kwaliteitsrestaurant 
en met alle moderne en complete infrastructuren die beant-
woorden aan de verwachtingen in de 21e eeuw…’
Al sinds 1963 is de Université de Liège eigenaar van de ter-
reinen van de club. Deze wordt geleid door een coöperatieve 
vennootschap die werkt met een langdurige huurovereen-
komst. Een echte win-win. De leden moeten bovenop hun lid-
geld verplicht een instapgeld betalen. Omdat het niet moge-
lijk blijkt om een 9 holesbaan bij te bouwen (waar ooit sprake 
van was) is het de bedoeling om de practice te vergroten. 

Zeer welkom
Flashback. In de jaren 30 lost de oprichting van een golf-
club in Luik een grote behoefte in. Op dat ogenblik heb-
ben de meeste grote Belgische provincies trouwens al een 
topbaan: Antwerp in Kapellen, het Zoute en Ostend bij de 

Noordzee, Ravenstein in Brussel, Château d’Ardenne in 
Houyet en les Fagnes in Spa. Het is trouwens dankzij het 
succes van de golfclub in Spa, die in 1930 de deuren opent, 
dat de geboorte van een club in de Vurige Stede in een 
stroomversnelling geraakt.
In die tijd scoort de tennissport het hoogst in de kringen van 
de Luikse bourgeoisie. Zo heeft de Tennis Club de Liège zijn 
courts op Angleur, op een beboste flank van de heuvel van 
Sart-Tilman. Het is een gedroomde plek in een groen kader 
en het is daar, op het terras van deze club, dat enkele leden 
beginnen te dagdromen over een golfclub. Kwestie van voor 
afwisseling te zorgen en de smash in te ruilen voor een drive.
Zo gezegd, zo gedaan. Er komen vrij snel zes holes naar de 
Route de la Belle Jardinière in Angleur, met vervolgens drie 
andere in de ‘Carpathes’, vlakbij een rotspunt met uitzicht 
op de Ourthe. De club trekt een 100-tal enthousiaste beoe-
fenaars aan, maar tegelijk is men zich bewust van het tijde-
lijk karakter van de infrastructuur. Op initiatief van Jacques 
Piron – de eerste voorzitter en de echte clublocomotief – en 
van Julien Rasquinet worden in de buurt en via de vastgoed-
vennootschap Bernheim nieuwe gronden afgehuurd. Hierna 
wordt een coöperatieve vennootschap opgericht met 400 
aandelen van elk 5000 frank. De Golf Club du Sart-Tilman 
staat op de rails…
Door een beroep te doen op Tom Simpson om het nieuwe 
parcours uit te tekenen, geven de beheerders blijk van 
gezond verstand. De geniale Simpson is dan inderdaad op 
z’n top. En hoewel het budget vrij beperkt is, maakt hij van 
Sart-Tilman een echt juweeltje. Hij blijft trouw aan zijn grote 
concepten en tekent met zijn magisch potlood twee lussen 
van 9 holes uit die elk terugvoeren naar het clubhouse. 
Simpson laat zich leiden door zijn inspiratie. Hij componeert 
met de natuur en voert een samenspel op met de bomen. 
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Unieke filosofie
We schrijven 10 juni 1939 wanneer de regerende Belgische 
kampioene Denise de Thomas de Bossierre de eerste bal 
slaat. Dit gebeurt onder de goedkeurende blik van Edmond 
Solvay, de toenmalige voorzitter van de Belgische Federa-
tie. Dan al is duidelijk dat Sart-Tilman niet moet onderdoen 
voor de andere grote clubs van het land.
Het is het begin van een groot en prachtig avontuur met ontel-
bare anekdotes. Zoals wanneer het parcours tijdens WOII 
zwaar beschadigd wordt door een Duitse bommenregen en 
het Amerikaanse leger op een unieke manier voor het eerste 
luik van de wederopbouw zorgt: in ruil voor hun hulp mogen 
de Amerikaanse soldaten immers gratis de golfbaan op!
De RGST was door de jaren heen gastheer voor tal van 
competities. Zoals het Tournoi de la Métallurgie du Marché 
Commun dat ontstond op initiatief van Alec de Posson en 
in de jaren 70 een groot succes was – niet in het minst bij 
golfers uit het buitenland. In 1978 verzorgde de beroemde 
Amerikaanse kampioen Lee Trevino er een memorabele 
clinic op initiatief van de Fabrique Nationale van Herstal. 
Decennia lang hesen de Interclubteams de Luikse kleuren 
hoog aan de mast van de Belgische golfsport. 
Tal van excellente golfers verdedigden er de clubkleuren. 
Zoals Catherine Pons, Jean Van Damme, Steve Johnson, 
Agathe Verlegh, Dieudonné Couquelet, Manu en Xavier 
Janssens, Gérald Gresse en Pierre Thomas, van wie de 
namen prominent naar voor komen op de kampioenenbor-

den in het clubhouse. Het clubrecord op de championship 
course staat nog altijd op naam van Laurent Richard die in 
2009 een kaart van 64 binnenbracht. En moeten we eraan 
herinneren dat Michel Preud’homme en Jean-Michel Saive 
tot de meest dynamische clubleden behoren?
Maar het is zonder twijfel dankzij zijn aparte mentaliteit dat 
deze club zich het meest onderscheidt. Zo waren er sinds de 
oprichting maar vijf voorzitters: Jacques Prion (1937-1976), 
graaf Pierre Clerdent (1976-1984 en 1994-1995), chevalier 
Jean Van Damme (1984-1994), Lothar Knauf (1995-2016) en 
Patrick Renard (sinds 2016). Dit zegt veel over de stabiliteit 
en de familiale geest. 
In werkelijkheid is er inderdaad een echte ‘made in Sart- 
Tilman’-filosofie die is opgebouwd rond de warmte van het 
Luikse onthaal. Eens de toegangspoort gepasseerd, over-
heerst de goede sfeer. ‘Wij willen dat onze leden zich thuis-
voelen en dat hun gasten zin hebben om terug te keren’, 
verduidelijkt Patrick Renard. En daarmee is alles gezegd.

U bent uniek. 
Maar nooit alleen. 

Bij KBC Private Banking bent u goed omringd. 
Van portefeuillebeheer tot financiële planning, 

van vastgoed tot verzekeringen. Uw private 
banker zorgt samen met experts voor een 

vakkundige begeleiding. Zo kunnen 
we uw vermogen uitbouwen en 

veiligstellen.

www.kbcprivatebanking.be
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HOLES FOR HEROES:
swingen voor de goede zaak
Holes for Heroes, een liefdadigheidscompetitie waaraan heel wat 

Belgische clubs hun medewerking verleenden, maakte het
Rode Kruis 233.307 euro rijker in de strijd tegen Covid-19.

Door Miguel Tasso

Ruim 233.000 euro: ziedaar het bedrag dat 
door de Belgische golfwereld werd opgehaald 
ter gelegenheid van de competitie Holes for 
Heroes. Dit bedrag wordt integraal doorgestort 

naar het Rode Kruis in de strijd tegen Covid-19.
Van 24 augustus tot 30 september sloegen een 20-tal Belgi-
sche clubs de handen in elkaar voor deze uitdaging voor het 
goede doel: een initiatief van Andy Hancock en zijn team 
(Golazo). Voor de deelnemers kwam het er op aan om een 
maximaal aantal holes te spelen in één dag en zich via een 
digitale collecte te laten sponsoren door milde schenkers. 
Het concept werd bijzonder goed onthaald en mobiliseerde 
golfers in alle uithoeken van het land.

In Rigenée werkten tien kandidaten liefst 144 holes af (of 
zo’n 60 km) vanaf het ochtendgloren tot zonsondergang. 
Zij werden hierbij geassisteerd door een legertje van vrij-
willigers (kinesisten, bevoorrading,…). De jonge Belgische 
belofte Hugo Duquaine (amper 13 jaar) gaf persoonlijk het 
goede voorbeeld. De club van Villers-la-Ville haalde zo in 
zijn eentje 28.138 euro op. Een mooie prestatie die bin-
nenkort beloond wordt met een exhibitie op zijn fairways 
waaraan Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas Detry 
en Manon de Roey hun medewerking zullen verlenen.
Datzelfde enthousiasme proefden ze ook in heel wat andere 
clubs. Met de dynamische Cécile Gonfroid als locomotief 
gingen ook twee teams van de Royal Anderlecht de uit-

daging aan. Op Hulencourt werkten Jean de Wouters en 
Shayne Miller 101 holes af, waarbij beiden hun golftas 
droegen. Op de Royal Waterloo en Five Nations kwamen 
drie teams in actie. Op Royal Ostend wasten de junio-
res van de club een heel weekend lang de auto’s op de 
parking. Ook de teams van Ravenstein, Sept Fontaines, 
Rinkven, Keerbergen, Steenhoven, Palingbeek, Ieper GC, 
Rougemont, Sart-Tilman, Hainaut en Golf des Lacs droe-
gen hun steentje bij. In totaal namen meer dan 300 spe-
lers deel aan de uitdaging. Samen waren zij goed voor 
een duizelingwekkend totaal van 18.896 holes! Kortom: 
er heerste een echte epidemie van vrijgevigheid op de 
greens. Het orgelpunt was eind september weggelegd 

voor de Royal Antwerp met een Corporate & VIP Day. Heel 
wat bekende golfnamen haalden er speciaal voor de gele-
genheid en voor de goede zaak de stokken boven. Daar 
waren gerenommeerde golfers bij, zoals Manon De Roey, 
Alan De Bondt, Didier de Vooght en Jérôme Theunis, maar 
ook voormalige vedetten, zoals de tennissers Dominique 
Monami en Xavier Malisse, voetballer Wesley Sonck, de 
comedians Sarah Grosjean en Renaud Rutten, en zanger 
Charles Van Dumburg. Ondanks de regen gingen ze op het 
prachtig parcours in Kapellen als echte marathonlopers op 
zoek naar birdies. Dat alles in een uitbundige sfeer. Een 
dikke proficiat dus aan al deze deelnemers. Golf bewees 
eens te meer dat het zoveel meer is dan sport.
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BEAUTY GOLF TROPHY
BY LOUIS WIDMER

De finale van dit ‘Ladies Only’-toernooi ging door
in het magische kader van de Golf du Royal Hainaut.

Door Miguel Tasso

Zoals de meeste golfcompetities leed ook de 
Beauty Golf Trophy by Louis Widmer afgelo-
pen zomer onder de impact van corona. Maar 
ondanks de opgelegde lockdown in de lente vond 

het toernooi dit seizoen toch doorgang in 67 clubs en 
namen 2725 speelsters deel. Het zijn veelzeggende cijfers 
over de bekendheid van dit toernooi dat elk jaar opnieuw 
de Ladies uit alle hoeken van het land naar de fairway lokt.
Eind september vond de finale van de editie 2020 plaats 
op de prachtige baan van Royal Hainaut (Quesnoy-Bruyè-
res). Akkoord: door de ongebruikelijke social distancing 
was de sfeer anders, maar dat belette de deelneemsters 
niet om op het terras van de 19e hole volop van dit unieke 
moment te genieten.
In Cat. 1 (0-18,4) ging de eindzege naar Elisabeth Legros 
(Golf du Haras) met 35p. stableford. Eveneens op het 
erepodium: Marleen Wolters-Van der Wey (Brasschaat) 
en Catherine Elseneer (Kampenhout). In Cat. 2 (18,5-36) 
ging de winst naar Isabelle Van Remortel (Damme) met 
een ronduit fantastische 43p. stableford. Zij werd op het 
podium geflankeerd door Dominique Ramakers (Flanders 
Nippon) en Katrien Konninckx (Royal Limburg). Maar na 

afloop zetten alle speelsters die op deze Henegouwse fina-
le aanwezig waren dezelfde brede glimlach op en straalden 
dezelfde fierheid uit.
Voor Louis Widmer was ook deze editie een opsteker. Het 
prestigieuze Zwitserse merk zoekt al heel wat jaren de 
golfspeelsters op met kwalificatiewedstrijden in de clubs 
tijdens de Ladies Days. Voor Louis Widmer is dit de gele-
genheid om de speelsters te wijzen op het belang van een 
dagelijkse huidverzorging en een goede bescherming tegen 
de zon op de golfbanen. ‘Je neemt geen risico met je huid. 
Het is het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam en 
het speelt een essentiële rol in het leven. Golfspelers staan 
er niet bij stil hoe hard zij aan UV-straling onderhevig zijn. 
In de zomermaanden zijn ze vier tot vijf uur blootgesteld 
aan de zon en ronden dan hun 18 holes af met een bloed-
rode huid. Dat is bijzonder schadelijk. Voor mij zou de 
aanwezigheid van een zonnecrème een verplichting moe-
ten worden in elke golftas’, benadrukt Giovanni Oliveri, 
directeur-generaal Belux en zelf een gepassioneerde golfer.
In 2021 herhaalt de Beauty Golf Trophy by Louis Wid-
mer zijn kruistocht op de Belgische greens en dat met  
dezelfde ambities.
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Waarin onderscheidt ING Private 
Banking zich? 
Onze globale benadering maakt van ING 
Private Banking een uitstekende partner. Wij 
bieden u verschillende oplossingen om te 
beleggen en om de meest e!ciënte fondsen 
en producten te kiezen. U kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor Kronos, een gecentraliseerde 
beleggingsoplossing die wordt gekenmerkt 
door een dynamisch en doordacht 
beleggingsproces dat is gericht op risico- en 
prestatiebeheer. Ook is er Anthea, een actief 
investeringsinstrument dat de 
ESG-elementen (Environment/milieu, Social/
maatschappij en Governance/bestuur) met 
elkaar combineert. Op die manier kunnen 
een competitief rendement en een positieve 
maatschappelijke impact hand in hand gaan. 

Cliënten die de voorkeur geven aan een 
aanpak op maat hebben toegang tot een 
gepersonaliseerd beheer, op basis van een 
open en begeleide architectuur voor 
fondsen en beveks. Onze onafhankelijkheid 
in de keuze van instrumenten stelt ons in 
staat om de producten aan te bieden die het 
beste passen bij de behoeften van onze cliënten.

Profiteer van onze professionele en 
gepersonaliseerde adviezen! 
Neem gerust contact met ons op en 
maak een afspraak voor een gesprek 
met één van onze 110 Private Bankers, 
waarvan er 40 specifiek klaarstaan voor 
ondernemers. Uw Private Banker is een 
discrete en eerlijke raadgever die oog 
heeft voor uw familie en uw familiebedrijf 
indien van toepassing. Achter hem of 
haar staat een deskundig team van 
portefeuillebeheerders, financiële experts en 
fiscaal-juridische experts die gespecialiseerd 
zijn in vermogensstructurering en 
successieplanning. Samen kunnen we uw 
wensen en ambities vertalen naar passende 
oplossingen die aansluiten bij uw situatie, 
behoeften en persoonlijke doelstellingen. 
 
Voor meer informatie, ga naar

U, uw familie en uw eventuele familiale onderneming 
staan bij ING Private Banking op de allereerste plaats. Onze 
dienstverlening helpt u om sneller vooruit te komen op basis 
van uw wensen en verwachtingen. Daarom heeft het vakblad 
Global Finance ING Private Banking uitgeroepen tot beste 
private bank van België in 2019 en 2020: een mooie erkenning 
van onze professionele en gepersonaliseerde adviezen, onze 
digitale dienstverlening en de uitstekende resultaten van onze 
beleggingsoplossingen.

ING Private Banking beste private bank
van België in 2019 en 2020

ing.be/privatebanking

717311_Publireportage_advertorial Membes Only _private bankingNL210x297.indd   1 28/10/2020   10:51
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MEMBERS ONLY
GOLF TOUR
Uniek toernooi!

Met de Members Only Golf Tour, een toernooi dat trouw is aan zijn 
imago, zet Members Only zijn trouwe partners aan het swingen. 
Ondanks de coronabeperkingen viel ook de editie 2020 zeer in de 
smaak bij de deelnemers die met volle teugen genoten van de exclusieve 
en tegelijk relaxte sfeer.
 

Door Miguel Tasso

De 3e editie van de Members Only Golf Tour 
streek dit jaar neer op de banen van Royal 
Bercuit, Royal Hainaut, The National en 
Cleydael. Ondanks de ietwat bijzondere sani-

taire omstandigheden droeg het toernooi op de greens de 
grote epicurische waarden uit van het magazine dat focust 
op traditie en genieten. Met een zeer strikt respect voor 
de protocollen.

Gepersonaliseerd onthaal – met neus- en mondmasker! – 
met champagne Drappier en kaviaar Per Sé, welcome gift-
pack, perfect voorbereide banen, een superlekkere turn 
aangeboden door het bekende restaurant in Elsene ‘Toucan 
sur Mer’: eens te meer sloegen swing- en levenskunst de 
handen in elkaar. 
De prijzentafel ademde dezelfde magische sfeer uit dank-
zij de vrijgevigheid van de eventpartners (Bentley, ING  
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en exclusief toernooi met een sterrenstatus op mensen-
maat biedt bedrijven de kans om klanten uit te nodigen in 
een chique en ontspannen sfeer: ideaal voor de gezelligheid 
en voor networking. De fameuze ‘G to B’: golf to business!
Members Only is nu al bijna 20 jaar een trouwe verschijning 
in de Belgische en Luxemburgse clubhouses. Dit toernooi 
bestendigt de band van ons magazine met golf: voor de ene 
een sport, voor de andere een filosofie.

Private Banking, Michel Herbelin, Smeg, Say Com,  
Alternativ, Ace Ricoh, Segafredo, Velu Vins, Bettinardi, Pro-
Shop van L’Empereur, Louis Widmer, Srixon, Kick Up). En 
zoals gebruikelijk verbeterde iedereen achteraf de wereld 
bij het degusteren van een UP Ultimate rosé magnum aan-
geboden door Bristol Food & Wine. Door de jaren heen 
is de Members Only Golf Tour uitgegroeid tot een van de 
populairste golfevents bij de kenners. Dit ultra-kwalitatief 
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LEGENDS CLASSIC 
CORPORATE

‘Golf, dat is ook emotie!’
De Franse kampioenen Grégory 
Havret en Romain Langasque 
waren de peters van de Legends 
Classic Corporate: een origineel 
toernooi dat dit jaar doorgang vond 
in België, Frankrijk en Luxemburg.

Door Miguel Tasso

Na enig uitstel omwille van de coronacri-
sis werd de editie 2020 van de Legends 
Classic Corporate dit jaar achtereenvolgens 
afgewerkt op Royal Waterloo (14 septem-

ber), Vineuil Chantilly (21 september) en Grand-Ducal de 
Luxembourg (28 september). ‘Aan elke competitie namen 
een 20-tal bedrijfsteams deel bestaande uit vier spelers. 
Telkens trad een profspeler op als peter van het event. 
Grégory Havret was aanwezig in Waterloo en in Chantilly, 
en Romain Langasque kwam naar Luxemburg’, aldus 
Michael Jones, de emblematische organisator van dit 
toernooi waar golf en networking elkaar versterken in een 
ontspannen sfeer.
De aanwezigheid van deze sterren van de Europese swing 
betekent naast een originele noot ook een grote meerwaar-
de voor deze competitie. ‘In mijn ogen is golf ook emotie. 
Voor een amateurspeler is een dag samen met een kampi-
oen van de Europese Tour een echt privilege en een moment 
dat hij nooit meer vergeet.’
Tijdens elke manche krijgen alle deelnemers de kans om de 
pro uit te dagen op een van de holes. ‘Zij kregen ook een 
interactieve clinic op de practice en enkele gepersonali-
seerde tips. Dat alles in een zeer gezellige sfeer.’
In elke competitie mochten de beste drie teams ook een 
(bijzonder leuke) shoot-out afwerken met de pro. Golf is 
inderdaad een van de zeldzame sporten waar een amateur-
speler met de pro kan samenspelen. Een specificiteit die de 
Legends Classic Corporate nadrukkelijk naar voor schuift.

Eén ding is zeker: het concept slaat aan. Bij de spelers en 
de partners. Zo was de vuurdoop van het toernooi in Frank-
rijk, op de prachtige baan van Vineuil in Chantilly, een heuse 
voltreffer. ‘Het was ook leuk om vast te stellen dat heel wat 
Belgische teams de verplaatsing maakten om deze mythische 
club met eigen ogen te ontdekken’, aldus nog Michael Jones 
die inmiddels al volop bezig is met de editie van 2021.

Sfeer en spanning bij 
ongewone slagen.

Organisator Michael Jones met de 
Franse kampioen Grégory Havret.
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De Brusselaar Christian Chambord miste geen enkele editie van de 
Tour de Corse Historique. Zijn opmerkelijke 20 op 20 kreeg gestalte 
tijdens een 20e editie die op elk vlak uitzonderlijk was.

Door Philippe Janssens

Wanneer Christian Chambord over de Tour 
de Corse Historique praat, die van 5 tot 
10 oktober jl. werd gereden, verraadt zijn 
timbre een grote passie. Die passie, die 

zich per definitie niet laat uitleggen, overstijgt het kader 
van de autosport en valt wellicht nog het beste te omschrij-
ven als een liefdesband tussen een piloot en een race. 
Zijn eerste verschijning op de wegen van het eiland gaat 

helemaal terug naar de allereerste editie van de Tour de 
Corse Historique in 2001. Sindsdien mist de Brusselaar 
dit rendez-vous voor geen geld ter wereld. Zijn passie gaat 
dan ook al ver terug in de tijd. ‘Deze rally heeft me altijd 
aangesproken en toen ik dus de kans kreeg om deel te 
nemen, heb ik geen seconde geaarzeld. Telkens opnieuw 
had ik het gevoel om een kinderdroom te beleven!’
Voor Christian Chambord is het sportieve avontuur niet de 
essentie. Bij hem draait het vooral over zijn relatie met het 
Eiland van de Schoonheid en de Corsikanen. ‘Voor mij staat 
de TDCH voor de aparte sfeer, de adembenemende land-
schappen, de prachtige kp’s. De rally heeft iets mythisch. 
En bovendien kon de auto waarmee ik dit jaar aan de start 
kwam, een Berlinette, in Corsica rekenen op heel veel sym-
pathie. Verder zijn er de vrienden die je jaar na jaar terugziet. 
Een glas champagne in Monticello met Dutronc, de Table de 
Nathalie in Porto-Vecchio. Het is magisch. En de uitslag is 
wat hij is, want daar lig ik niet echt van wakker. Voor mij zit 
het plezier elders. De fun primeert op het resultaat.’

Trouw op alle niveaus
Deze trouw aan de Tour de Corse Historique lijkt het 
fabrieksmerk van Christian Chambord die ook een innige 
band heeft met de Alpine. Voor deze 20e editie, wat de 
mooiste leeftijd is voor een wedstrijd, kwam de Brusselaar 
aan de start met een Berlinette uit 1972. Een auto met een 
mooi verhaal. ‘Hij kwam voor het eerst in beeld tijdens de 
Tour Auto en werd toen bestuurd door Jean-Pierre Nicolas 
en Jean Todt. Deze 1800 was 3e geworden in de Rallye des 
Cévennes, met Jean-Pierre Manzagol, en ook 3e in de Tour 
de Corse met Jean-Pierre Nicolas.’
Een mooie auto, dat zeker. Maar als echte estheet bestuur-
de Christian Chambord er ook heel wat andere, telkens in 

de TDCH. ‘Zo reed ik met de 1800 die Jean-Pierre Nico-
las had tijdens de Akropolis Rally in 1973. Darniche had 
de Monte-Carlo gereden en Jean-Pierre Manzagol was 6e 
geworden in de Tour de Corse. Maar het strafste moment 
beleefde ik aan het stuur van een A310 uit 1976 in de kleu-
ren van Gitanes. Dat was de auto van de Jean Ragnotti in 
Portugal en de Bandama, maar vooral van Jean-Pierre Man-
zagol voor wie ik een grote bewondering heb. Toen hij hem 
terugzag, was hij echt ontroerd en dat pakte mij.’
Chambord is ook trouw voor wat zijn copiloot betreft, want 
dat is al 15 jaar dezelfde: Patrick Fourestie. Een co scherp als 
een Zwitsers mes, wat toch wel opmerkelijk is als men uit… 
Quiévrain komt! Hij bekommert zich om het onderhoud, maar 
ook om de restauratie van deze karaktersterke raceauto’s.
Om al die (goede) redenen keek de Brusselaar enorm uit 
naar de 20 kp’s van de Tour de Corse Historique 2020. Hij 
genoot alweer met volle teugen en zette aan de aankomst in 
de haven van Porto-Vecchio dan ook zijn breedste glimlach 
op na de epiloog van de 20e editie.

TOUR DE CORSE 
HISTORIQUE

Christian Chambord 
scoort 20 op 20!

De landschappen en 
kronkelende wegen 
tussen zee en bergen 
maken de Tour de Corse 
Historique tot een 
absolute must.

Onze landgenoot had 
altijd een zwak voor 
de Alpine.
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ZOUTE SALE BY 
BONHAMS(uwe)en aan de *roo+

Een BMW 507 van koning Constantijn 
en de Aston Martin DB2/4 van 
koning Boudewijn: tijdens de wel 
heel bijzondere editie 2020 van de 
Zoute Sale by Bonhams op de Zoute 
Grand Prix werden de verwachtingen 
helemaal ingelost.

Door Philippe Janssens

We beleven een bijzonder jaar en dus ont-
snapte ook de editie 2020 van de Zoute 
Grand Prix, die traditioneel in het tweede 
weekend van oktober georganiseerd wordt, 

niet aan de gevolgen van de pandemie. Maar de Zoute Sale 
by Bonhams, het enige event dat overeind bleef, loste de 
verwachtingen in met een prachtig aanbod onder de hamer 
van de veilingmeester.
Zo werd een BMW 507 Series II Roadster uit 1959, die ooit 
toebehoorde aan de Griekse koning Constantijn, door het Britse 
veilinghuis verkocht voor 2,127 miljoen euro (15% kosten en BTW 
inbegrepen). Een Aston Martin DB2/4 3.0 liter Sports Saloon uit 
1955, die aan koning Boudewijn had toebehoord, werd afgeha-
merd op 217.745 euro (kosten en taksen inbegrepen).
De Zoute Sale, die elke jaar tijdens de Zoute Grand Prix in 
Knokke gehouden wordt, staat in het teken van de presti-
gewagens en diende zich dit jaar te schikken naar de voor-
schriften tegen het coronavirus. Daarom werd slechts een 
handvol deelnemers toegelaten in de zaal, maar de veiling 
kon gevolgd worden via de website van Bonhams.
Er wisselden nog meer prestigieuze auto’s van eigenaar, 
zoals een Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso uit 1963 voor 1,83 
miljoen euro en een Mercedes 300 SL Roadster uit 1958 
voor net geen 875.000 euro.

Deze Ferrari 250GT Berlinetta 
Lusso uit 1963 werd verkocht 

voor 1,83 miljoen euro.

De BMW 507, die 
aan de Griekse 
koning Constantijn II 
toebehoorde, ging voor 
meer dan 2 miljoen euro 
onder de hamer.

Koning Boudewijn en zijn 
broer Albert bij de Aston 

Martin DB2/4 3.0 liter Sport.

ENJOY E VERY EDGE.

4,5-8,2 l/100 km • 118-186 g/km CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be

Milieu-informatie (KB 19/03/04): bmw.be
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ROYAL LIMBURG:
de wedergeboorte

Het voorbeeldige werk heeft geloond: nadat de Royal Limburg in 2018 zwaar 
had geleden onder de droogte is de club van Houthalen weer op z’n mooist.

Door Miguel Tasso

Twee jaar geleden raakte de klimaatopwarming 
de legendarische baan van Royal Limburg recht 
in het hart. Door de combinatie van de hittegolf 
en de onweders raakte de baan zwaar bescha-

digd. Bovendien lagen de fairways onder het zand en 
kampten de greens met schimmelvorming. Zelfs de prach-
tige heidevelden, waarvoor de club bekendstaat, hadden 
deels de geest gegeven. Daardoor dienden gedurende 
ettelijke maanden zelfs twee holes gesloten!
Vandaag ademt de club van Houthalen opnieuw zijn magie 
van weleer uit. Met dank aan heel wat inspanningen in 
de diepte. ‘De plaatsing van een automatisch sproeisys-
teem naast alle holes was een noodzaak. Dankzij kunst-
matige intelligentie en informatica worden de fairways nu 
besproeid zonder aan de rough te raken. Het was een zware 
investering, maar we konden niet anders’, aldus vicevoorzit-
ter Godfried Benijts, verantwoordelijk voor de commissie 
onderhoud en orkestmeester achter deze wedergeboorte.

Automatisch en ecologisch sproeien
Bij de Limburgse club stonden milieu en biodiversiteit 
altijd bovenaan. ‘Vandaar dat wij nu al vele jaren geen 
enkel fytofarmaceutisch product meer gebruiken. Voor 
de recente werken gold dezelfde ecologische insteek. 

Zo wordt het water opgepompt uit de vijver bij hole 1.’ 
Dankzij de nieuwe drainage en het werk van greenkeeper 
Davy Driesen en zijn team heeft de Royal Limburg snel de 
natuurlijke magie teruggevonden die al jaren door de ken-
ners wordt gewaardeerd. De fairways lijken wel tapijten 
uit een vijfsterren paleishotel. ‘De twee maanden durende 
lockdown in de lente bood ons de kans om het werk tot in 
de details af te werken. Ook de greens hebben zich perfect 
hersteld, maar ze mogen nog iets sneller worden. Dat is 
iets voor volgend jaar.’
Op het ogenblik dat heel wat Belgische banen met onder-
houdsproblemen kampen door het verbod op het gebruik 

van pesticiden is de wederopstanding van Houthalen een 
exemplarisch voorbeeld. ‘Persoonlijk ben ik voorstander 
van de profylactische geneeskunde, waarbij men probeert 
om ziekten te voorkomen, eerder dan ze te genezen. Dat 
concept zou altijd van toepassing moeten zijn in de golfwe-
reld’, aldus nog Godfried Benijts.

Parcours van een zeldzame natuurlijke 
schoonheid
Eén ding is zeker: de Royal Limburg is en blijft een refe-
rentie, en dat meer dan ooit. Het parcours dat in 1966 in 
het hart van een natuurgebied werd aangelegd, behoort 
per traditie tot de Belgische top. Het is ook een van de 
favorieten bij de pro’s. De baan draagt de handtekening van 
de bekende Britse meesterarchitect Fred Hawtree. Bruno 
Steensels hertekende enkele bunkers. 
Het resultaat mag gezien worden, want de championship 
course (par 72, 6300m) is een lust voor het oog en voor 
het spel. De klassieke en uitdagende baan ligt in prach-
tig natuurschoon: een uniek kader waar de stilte regeert. 
Het is de enige baan in België waar 18 holes lang geen 

gebouw in beeld komt. Behalve natuurlijk het clubhouse! 
Heel wat holes, die door de heide en de naaldbomen wor-
den afgeboord, ademen een unieke visuele schoonheid uit. 
Zoals hole 7: een schitterende par 5 waar de drive over een 
uitbundige vegetatie dient afgevuurd. Ook de 18, die de 
spelers terugvoert naar het clubhouse, is een schitterende 
en tactische par 5, met water op rechts van de green. Impo-
nerend, vooral bij matchplay!
Maar eigenlijk hebben alle holes een ziel, zo ook de par 
3’s met tal van technische valkuilen en met greens met 
duizend-en-één welvingen. Dit is Hawtree op z’n best! Op 
deze baan met veel afwisseling heb je met andere woorden 
je beste swing nodig om goed te scoren, want elke hole is 
anders en de techniek is altijd ondergeschikt aan de tactiek.
Deze golfclub, die in 2017 tot Royal werd verheven, verwel-
komde in zijn bestaan tal van topcompetities: nationale en 
internationale. Er zijn om en bij de 1000 leden, waarvan 
750 spelende. De meesten komen uit de regio en her-
nieuwen zich van generatie tot generatie. Onnodig aan te 
stippen dat zij zeer tevreden zijn en trots op de evolutie van 
deze referentieclub.
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UNIVERSELE
HANDICAP

Vanaf nu wordt de golfhandicap voor de amateur berekend met een 
algoritme. Een kleine revolutie in de juiste richting.

Door Miguel Tasso

Sinds begin november bepaalt een nieuwe en uni-
versele rekenmethode de handicap van elke ama-
teurgolfer. Daarvoor verschilden de methodes 
vaak van land tot land. Dankzij het WHS (World 

Handicap System) en een nieuw algoritme wordt nu over 
de ganse wereld op dezelfde manier gerekend.
De WHS houdt rekening met de laatste 20 resultaten van 
de speler. Vervolgens berekent het softwareprogramma het 
gemiddelde van de beste scores om zo tot de handicap te 
komen (van 0 tot 54). Voor deze berekening wordt de ‘single 
stableford’-spelformule gebruikt. Bij competities in stroke-
play wordt de aanpassing automatisch uitgevoerd. Voor de 
data keert de computer terug tot januari 2016. Indien de 
golfer sinds die dag niet de 20 nodige kaarten inleverde, 
wordt een aanpassingsmechanisme toegepast.
Over het algemeen wordt dit nieuwe systeem door de clubs 
goed onthaald. Enerzijds heeft dit de verdienste om uni-

verseel te zijn en dus de traditionele 19e hole-discussies te 
voorkomen over de ‘echte’ en de ‘valse’ handicaps. Ander-
zijds geeft dit het meest realistische spelniveau van een 
golfer aan over een voldoende lange periode. Het is dus 
eerlijk. We herinneren eraan dat de tot dusver in ons land 
toegepaste methode tot brutale wisselingen voor de handi-
cap kon leiden, vooral dan in dalende lijn.
Wie zijn nieuwe handicap nog niet heeft opgezocht, kan die 
terugvinden op de apps van de beide federaties (GolfVlaan-
deren en AF Golf) of in de homeclubs.
Ter herinnering: het concept van de handicap werd al in 19e 
eeuw gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar werd 
deze notering – zoals vandaag – gedefinieerd door een 
gemiddelde van scores. Met de generaties evolueerde de 
berekeningsmethode via kleine aanpassingen van het ene 
land tot het andere. Met de WHS is er nu een stabiele en 
eerlijke indicator. En nu is het aan u!

OPEN GOLF CLUB TROPHY 
Afspraak in 

Le Touquet in 2021!
De coronacrisis ten spijt kende de door Premium Benelux Golf Courses 

georganiseerde 8e Open golf Club Trophy een zo goed als normaal verloop. 
Enkel de voor Le Touquet voorziene finale diende verplaatst naar 2021.

Door Michel Thibaut

Zoals heel wat andere competities werd ook de 
Open Golf Club Trophy 2020 logischerwijs beïn-
vloed door de neveneffecten van de coronapan-
demie. Het toernooi was initieel gepland van april 

tot september, maar dit programma werd vanzelfsprekend 
beïnvloed door de omstandigheden en de lockdown in de 
lente. Mede dankzij de inzet van de clubs van Premium 
Benelux Golf Courses (PBGC) werden alle kwalificatiewed-
strijden verschoven naar de periode tussen 1 augustus en 
26 september. De zeven voorziene afspraken verliepen in zo 
goed als normale omstandigheden. De organisatie waakte 
vanzelfsprekend dat de sanitaire protocols in voege werden 
nageleefd. Wel geschiedden de prijsuitreikingen met res-
pect voor de afstandsregels en met gebruik van mondmas-
kers. Het was dus niet ‘zoals anders’, maar de goede sfeer 
en de gezelligheid leden er niet onder!
In totaal namen zo’n 500 spelers deel aan deze editie. Drie 
competities gingen door in Nederland (De Turfvaert, Best Golf 
& De Maastrichtsche), drie in België (De Palingbeek, Château 
de La Bawette & Henri Chapelle) en één in het Groothertog-
dom Luxemburg (Clervaux). Telkens was de handtekening van 
Premium Benelux Golf Courses en Open Golf Club aanwezig 
met een gepersonaliseerd onthaal en een aantal leuke verras-
singen. Zo kreeg elke deelnemer drie Callaway-ballen cadeau 
en kon hij vervolgens deelnemen aan een tombola, met voor 
de winnaar een verblijf voor twee personen in Hotel Jardin 
Tecina op het eiland La Gomera (Canarische Eilanden).

Het spelniveau was eens te meer op het niveau van het eve-
nement, met af en toe een paar geweldige uitschieters, zoals 
de unieke 60p. stableford van Kari Hermans (Cleydael) in 
Golfpark De Turfvaert en de hole in one door Jean-Marie 
Leonard (Clervaux) op hole 4 van La Bawette!
Enkel de finale, die voor 18 en 19 oktober was voorzien op de 
prachtige banen van de Golf du Touquet, diende verplaatst 
naar een latere datum. Dat wordt nu 21 en 22 maart op 
dezelfde locatie.
Er wordt nu al met veel belangstelling uitgekeken naar de 
editie 2021 van de Open Golf Club Trophy. Hiervoor zijn nu 
al een aantal kwalificatiewedstrijden geprogrammeerd van 
april tot september.
Info & reglement op www.pbgc.be/trophy vanaf begin 
2021.

Open Golf Club Trophy 2021
17 april: Golf & Countryclub De Palingbeek

15 mei: Millennium Golf Club

29 mei: Golf du Mont Garni

12 juni: Golf & Country Club Oudenaarde

17 juli: Golf Club de Clervaux (Lux)

7 augustus: Royal Golf Club des Fagnes

11 september: Best Golf (Ned)

17-18 oktober: finale Le Touquet & Hardelot (Fra)

Deze kalender kan nog aangepast worden
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THALASSO IN 
LE TOUQUET: 

met de voeten in het water
In Le Touquet, de bekende Franse badplaats aan de Opaalkust,

is het heerlijk herbronnen. Binnen de oase van rust is het volledig 
gerenoveerde Novotel the place to be voor de fans van thalasso.

Met de zee altijd in beeld!

Door Miguel Tasso

Iedereen kent Le Touquet, de mythische badplaats 
aan de Opaalkust die al jaren een favoriet is bij 
de levensgenieters uit België en andere landen. 
Stranden zover het oog reikt, prestigieuze golfbanen, 

zeilwagens, fietswegen, casino, musea, tentoonstellingen, 
luxeboetieks, trendy restaurants: deze plek ademt de 
levenskunst uit in al zijn toonaarden. Op minder dan drie 
uur rijden van Brussel is Le Touquet dan ook een ideale 
stopplaats voor een verkwikkende verwenpauze.

Zee als bondgenoot
En waarom zou u dit niet doen in de Thalassa Sea & Spa 
die al meer dan 40 jaar uitkijkt over het strand? Deze magi-
sche plek heeft de allure van een pakketboot. Het scheelt 
niet veel of van het balkon op de kamer raak je met de 
vingers het zand aan. ‘In werkelijkheid bestaat het Resort 
uit twee hotels: Novotel en Ibis. Beide ondergingen de 
voorbije twee jaar belangrijke renovatiewerken. Vanaf nu 

bieden we dan ook 236 ultramoderne kamers aan’, aldus 
directeur-generaal Claire Bartholus.
Het resultaat mag inderdaad gezien worden, zoals blijkt uit 
de gedeelde receptie en de ultradesign decoratie met domi-
nant hout. De lobby zet meteen de toon: helder, verrassend 
en met uitzicht op de zee. Het viersterren Novotel is een 
instituut van Le Touquet en geldt als blikvanger. Dankzij de 
recente renovatie is het aan een tweede jeugd begonnen. 
De bar en het restaurant laten de klant kennismaken met 
een nieuwe zintuigelijke ervaring, tussen natuur en licht. 

Het alomtegenwoordige hout creëert warmte en moder-
nisme. De meeste kamers hebben zeezicht. Wie zich op het 
terras installeert, heeft bij vloed het gevoel op een cruise 
te zitten. Grenzeloos genot en o zo puur. ‘De ligging van het 
hotel, dat vrijwel met de voeten in het water staat, is uniek 
in de regio. Maar ook het licht speelt een essentiële rol. 
Het is alomtegenwoordig en dat het hele jaar door. De land-
schappen zijn telkens weer anders. Elke dag is een nieuwe 
ontdekking’, aldus nog Claire Bartholus. Zoveel is duidelijk: 
zij stuurt dit schip met veel enthousiasme en passie.
Het restaurant Maison mer, met zicht op zee, volgt die-
zelfde piste. De schitterende visgerechten van chef Bastien 
Moerman kaderen er binnen een inventieve bistronomie. 
Zijn ‘queue de lotte accompagnée de riz venere servie avec 
une sauce de curry rouge et de lait de coco’ (zeeduivel-
staart, venere rijst, saus met rode curry en kokosmelk) is 
een echte must. Maar ook de rest van de menukaart sluit 
aan bij de geest van de ‘actieve pauze’ die het Resort dier-
baar is. Een kleine honger, met gerechten in de tapassfeer, 
laat zich stillen in de Deck. Bij mooi weer is het heerlijk om 
op het terras en met de zee als getuige van een plankje met 
lokale vis- of kaasspecialiteiten te smullen, met het klotsen 
van de golven op de achtergrond. Een beetje verderop 
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kiest ook Pot’j, de keuken van chef Yannick Tellier, voor 
de terroir, met gerechten, zoals de kabeljauwrug met een 
korst van peperkoek, witte botersaus en chicorei!

Puur genot
Maar het historische DNA van het Novotel schuilt natuurlijk 
vooral in zijn thalassocentrum. Ook dat werd helemaal gere-
noveerd en het valt op door zijn variatie en door de rijkdom 
van de verzorgingskaart. En natuurlijk ook door zijn ligging. 
De ruimtes kijken uit over het strand, met een brede gang 
waar het licht door de grote ramen uitbundig naar binnen mag 
stromen. Kuurgangers kunnen er het spel van de getijden 
op de voet volgen en worden als het ware meegezogen naar 
een andere wereld. Tussen twee sessies door kunnen ze ook 
genieten van het solarium, het ruime zwembad met verwarmd 
zeewater, een Japanse sauna, de bar met tisanes… De ver-
zorgingskaart is één grote uitnodiging om alles los te laten. 
‘Wij bieden een ruime keuze aan pakketten die beantwoorden 
aan alle wensen en alle budgetten. Heel wat vaste klanten 
komen geregeld langs voor een langdurige kuur, maar we 
verwelkomen ook steeds meer jongeren die zich een week-
end lang willen bevrijden van de stadsdrukte en de stress.’
Dankzij de 62 cabines en de unieke infrastructuur – het 
zeewater wordt op het strand opgepompt via ultramoderne 
machines – beantwoordt het Resort aan alle verwachtingen 
voor een écht thalassoverblijf dat helemaal in het teken 
staat van het zeewater. Met de expertise van de Thalassa 
Sea & Spa (50 jaar kennis en innovatie) die het verschil 
maakt. De programma’s voor een ‘actieve pauze’ worden 

op diverse manieren ingevuld: zen, vitaminerijk, goede look, 
ontspanning, positive body, slaapbad, wellness en even-
wicht. Zo is er voor iedereen iets naar zijn gading. Het aan-
bod is inderdaad bijzonder ruim. Populairst? Het hydromas-
serend bad, de onderzeedouche en de zeewierpakking zijn 
de signatuur van het huis. Na afloop voel je je als herboren!

Met kennis van zaken
De groep Accor (4900 hotels wereldwijd) heeft van zijn 
vakanties aan zee een echt kwaliteitslabel gemaakt. Zijn 
merk Thalassa Sea & Spa is zelfs uitgegroeid tot de inter-
nationale referentie binnen dit domein. Langs de mooiste 
kusten van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee 
en zelfs de Perzische Golf bieden een dozijn etablissemen-
ten bijzonder hoogstaande holistische ervaringen aan die 
onveranderlijk steunen op zes pijlers: locatie, verzorging, 
rust, smaken, schoonheid en sport. Met op de achtergrond 
immer het concept van de ‘actieve pauze’.
Het thalassocentrum van Le Touquet symboliseert perfect 
deze epicurische, dynamische en jodiumrijke gedragslijn. 
Maar diezelfde magie vind je ook terug in Dinard, Trouville, 
op het eiland Oléron, op het schiereiland Quiberon, in Biar-
ritz, Ajaccio, Hyères, op Sardinië, in Agadir, Essaouira en 
in Bahrein. De expertise van Thalassa Sea & Spa staat er 
telkens opnieuw ten dienste van het welzijn door toepas-
sing van bijzondere zorgtechnieken, zachte handelingen, 
ontspanningsmethodes, juiste doseringen. In deze vreemde 
en beangstigende tijden is een thalassokuur dan ook een 
van de best mogelijke loslaatmomenten.
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Uccle: +32 (0)2 375 10 10
Woluwe: +32 (0)2 777 15 10
immobilierneuf@victoire.be

+32 (0)475 455 432
brusselsprojects@engelvoelkers.com

0475 23 57 98 
Thierry.goffin@eaglestone.group

LAST 
OPPORTUNITY

www.h 14bye a gle ston e .be

LAST APARTMENT FOR SALE
High quality inishes - 2 bedrooms / 142 m! / Terrace 40 m!

Uccle, Avenue Hamoir 
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Zoveel is duidelijk: ondanks de moeilijke tijden pakt de firma uit 
Wolfsburg uit met een groot hybride offensief. Daarin passen 
ook de Passat en de Passat Variant, alsook de gloednieuwe 
Tiguan eHybrid: de populairste SUV in Europa! In het topseg-
ment bij VW noteren we ook de komst van de prachtige Arteon, 
met verschillende motorisaties en voor het eerst ook een versie 
Shooting Break. Of wanneer technologie en esthetiek elkaar 

Wat is er nieuw in de wereld 
van de milieuvriendelijke of 
elektrische auto’s? Eén ding is 
zeker: ze bewegen zich fluisterstil 
over het asfalt!

Door Philippe Van Holle

Het is eigen aan deze tijd en meer dan ooit 
trendy. Deze rubriek is gewijd aan initiatieven 
die auto’s verbeteren en milieuvriendelijker 
maken. De nieuwe modus is elektrisch en 

focust op het respect voor onze planeet.

Volkswagen: nieuwe hybrides
Vorige keer hadden we het al uitgebreid over de nieuwe 
VW Golf GTE die, zoals alle GT’s bij Volkswagen, de spor-
tieve hybride variant is van het gamma. Zo heeft de super-
dynamische Golf 8 GTE een ‘full electric’-autonomie van 
68 km en de bijdrage van de elektrische motor maakt hem 
even krachtig als de GTI: liefst 180 kW (245 pk). Wie vooral 
het rijcomfort belangrijk vindt, vindt ongetwijfeld ook zijn 
gading bij de versie met 150 kW (205 pk). Deze nieuwe 
Golf e-Hybrid is goed voor zo’n 80 km zonder CO2-uitstoot. 
Niet onbelangrijk: beide modellen zijn voor de volle 100% 
fiscaal aftrekbaar.
We kunnen ook verklappen dat tegen het einde van het jaar 
liefst acht verschillende modellen van Golf en de Golf Vari-
ant zullen worden aangeboden met een hybride aandrijving, 
waardoor de Golf het meest geëlektrificeerde model van 
het merk wordt. 

autonomie. Wij voelden ons tijdens een testrit bijzonder 
aangenaam verrast door de kwaliteit en de praktische kant 
van het hybride systeem, ook al blijft de 6-trapsautomaat 
vatbaar voor verbeteringen. De modellen behouden al hun 
specifieke offroad-eigenschappen. Te noteren dat de eerste 
exemplaren van de full electric Fiat 500 van de band rollen 
in de fabriek in Italië en binnenkort bij ons in de showroom 
zullen staan. Op het programma: vier afwerkingsniveaus, 
twee technische configuraties en drie carrosserieën, waar-
bij deze met 4 deuren (met een kleine deur die naar achter 
opent). Zij komen de 3-deursberline en de Cabriolet met 
schuifdak gezelschap houden. De autonomie (stad) varieert 
van 240 tot 320 km, al naargelang de kracht van de batterij. 
De full electric 500 kan nu al besteld worden.

MX-30: SUV voor de stad
De Mazda MX-30, de elektrische tegenhanger van de X-30, 
onderscheidt zich door een deels gesloten radiatorrooster 
en de antagonistische achterdeuren die zich omgekeerd 
openen van de rijrichting. De elektrische SUV van Mazda 
biedt plaats aan vijf passagiers en profileert zich als de ide-
ale SUV voor de stad. Deze wendbare en comfortabele auto 
is bewust uitgerust met een relatief lichte lithiumbatterij 
(35,5 kWh) die 200 km kan afleggen vooraleer te worden 
opgeladen. In de cockpit grijpt de MX-30 terug naar het 
DNA van het merk, maar het doet ook een beroep op eco-
verantwoordelijke materialen. Zo is het meeste echte leder 
vervangen door een alternatief met lederlook. Nog origineler 
is het gebruik van kurk voor het bekleden van de centrale 
console. De Mazda MX-30 laat zich in ongeveer zes uur opla-
den met behulp van een wallbox. Met een standaard stop-
contact dient zo’n 14 uur uitgetrokken voor een volledige 
herlaadbeurt, wat relatief weinig is voor een full electric. 

aanvullen. In het aanbod vinden we naast de toekomstige versie 
R (natuurlijk) ook de e-Hybrid. Deze plug-in hybride is op tech-
nologisch vlak enorm gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. 
Hij wordt (standaard) uitgerust met de Digital Cockpit Pro en 
met de Travel Assist, het eerste rijhulpsysteem dat assistentie 
biedt tot 210 km/h. De nieuwe Arteon is meteen herkenbaar. 
Elke reis is een unieke ervaring. Ontdek hem bij de concessie-
houder en geniet nu van een gepersonaliseerde proefrit.

Jeep schakelt naar hybride,
Fiat 500 in full electric
De groep FCA is volop bezig om zijn achterstand goed 
te maken in de wereld van de elektrisch aangedreven 
auto. Vanaf nu worden de Jeeps Compass en Renegade 
(en binnenkort ook de Wrangler) dus ook aangeboden in 
een plug-in hybride 4Xe-versie, met 50 km vol-elektrische 
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Mustang Mach-E 1400: supersonisch!
Het is bekend: ook Ford pakt uit met een groot elektrisch 
offensief dat op bijna alle modellen wordt toegepast. Daar-
om aarzelen we ook niet om u hier een uniek prototype voor 
te stellen: de Mustang Mach-E 1400! Hij werd ontwikkeld 
in samenwerking met RTR Vehicles en de doelstelling is 
duidelijk: tonen wat een elektrische aandrijving allemaal in 
zijn mars heeft! De Mustang Mach-E zit de full electric Mus-
tang Cobra Jet 1400 dus op de hielen. Dankzij de… zeven 
motoren en de ultraperformante batterij komt dit model 
aan 1400 pk en aan meer dan 1000 kg aerodynamische 
downforce bij 257 km/h. De Mustang Mach-E 1400, die 
binnenkort zijn eerste optreden maakt tijdens een Nascar-
race, werd ontworpen om de perceptie in vraag te stellen 
welke prestaties elektrische auto’s kunnen leveren indien 
de technologie specifiek daarop is afgestemd. ‘Het is het 
ideale moment om te profiteren van de elektrische tech-
nologie, daar de nodige lessen uit te trekken en die toe te 
passen op ons gamma’, aldus Ron Heiser, Chief Program 
Engineer voor de Mustang Mach-E. Zoals alle Mustangs die 
hem voorgingen, zal ook de Mustang Mach-E een plezier 
zijn om mee te rijden. En de Mustang Mach-E 1400 wordt 
pas echt het van het! Daar bestond de grootste uitdaging er 
in om al de gekoppelde power van de zeven motoren onder 
controle te houden. De Mustang Mach-E 1400 etaleert op 
een schitterende wijze de mogelijkheden van de elektrische 
auto. Een concept dat doet dromen!

C5 Aircross in herlaadbare hybride
De Citroën C5 Aircross Hybrid, waarvan de definitieve versie 
werd voorgesteld op het meest recente Autosalon van Brussel, 
is de eerste herlaadbare hybride van het merk met de ‘chevrons’. 

Hij heeft een autonomie van 50 km in electric modus en wordt 
bij ons te koop aangeboden. We konden hem proefrijden met 
een panel van gespecialiseerde journalisten en waren verbaasd 
over zijn wendbaarheid en vooral over zijn comfort. Dat was 
altijd een prioriteit voor deze constructeur en dat vinden we dus 
ook op een perfecte manier terug bij dit hybride model. Zoals de 
rest van het vooruitstrevend gamma van de groep PSA sluit de 
herlaadbare hybride C5 Aircross nauw aan op zijn thermische 
versies. Afgezien van het laadcontact op de linkerachtervleugel 
en de discrete Hybrid-aanduidingen is het model identiek aan 
de thermische versies. Zo ook zijn lengte (4,50m) en breedte 
(1,97m). Zoals voor de andere modellen bij PSA wordt de bat-
terij geleverd door de Zuid-Koreaanse groep LG Chem. Met zijn 
totale capaciteit van 13,2 kWh belooft hij een autonomie tot 50 
km in WLTP-modus. Deze batterij heeft een waarborg van 8 jaar 
of 160.000 km voor 70% van zijn laadvermogen.

Twingo in full electric!
Het zat er aan te komen: ook de Renault Twingo, de kleine 
en typische stadsmuis, gaat full electric! Deze altijd al pret-
tige auto in het verkeer bewaart verder al zijn karakteristie-
ken van stadsauto, met als leuke uitschieter zijn ultrakorte 
draaicirkel, waardoor hij keert als een… tol! De door Renault 
als goedkoopste auto op de markt aangekondigde Twingo 
(minder dan 20.000 euro) is uitgerust met een kleine bat-
terij van 22 kWh. Die is goed voor 190 km zonder CO2-uit-
stoot. Vrij weinig, zegt u? Weet dan dat de meeste Europese 
bestuurders vaak niet meer halen dan een daggemiddelde 
van 50 km. Door de plaatsing van de batterij in de vloer blijft 
het laadvolume van de kleine koffer (240l) hetzelfde als voor 
het thermische model. Hij laadt in 4 uur op aan een wallbox. 
Dat wordt 15 uur op een standaard stopcontact.

15,5 ! 17 KWH/100 KM ! 0 G CO2 / KM (WLTP**)

volkswagen.be

De nieuwe 
100 % elektrisch

Rij mee op The Way To Zero: onze missie om mobiliteit volledig CO2-neutraal 
te maken. De nieuwe ID.3 is 100% elektrisch maar beschikt ook over een rijbereik 
tot 547 km*, baanbrekend design én het fantastische rijgedrag dat je van 
Volkswagen gewend bent.

Rij je toekomst tegemoet: Kom hem ontdekken en vraag een testrit
bij een Volkswagen-concessiehouder.

*Autonomie berekend op een ID.3 Pro S met een batterijcapaciteit van 77Kwh. **Situatie op 01/09/2020, 
op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

555110067_PM_ID3_V2.indd   2 29/10/2020   12:16
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Hybride, oplaadbaar
& 100 %

LAND ROVER
De beide compacte SUV’s van Land Rover worden vanaf nu ook aangeboden 
in PHEV-versies (stekkerhybrides). Wat hoegenaamd niet betekent dat deze 
‘anti-CO2-technologie’ een negatieve invloed zou hebben op het merk-DNA.

Door Stéphane Lémeret

De nieuwe stekkerhybrides P300e Range Rover 
Evoque en Land Rover Discovery Sport vertrekken 
beide van het hoogtechnologisch PTA-platform 
(Premium Transverse Architecture). Dit werd spe-

ciaal ontworpen om de elektrische aandrijving mogelijk te 
maken zonder in te leveren op de offroadkwaliteiten, van 
oudsher een van de fundamentele waarden van het merk.
De prestaties van beide modellen beantwoorden aan dege-
ne die men van een premiumvoertuig mag verwachten. 
Door de combinatie van een 1,5 liter 3-cilinder benzinemo-
tor van 200 pk met een elektromotor op de achteras is dit 
hybride systeem goed voor liefst 309 pk en 540 Nm. Daar-
door sprint de Evoque in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/h 
en de Discovery in 6,6 seconden.

Superzuinig
Maar nog opvallender zijn het gemiddelde verbruik en de 
CO2 -uitstoot. De Evoque P300e is goed voor 55 km in 
100% elektrische modus met een gemiddeld verbruik van 
1,4 l/100km. De uitstoot bedraag amper 32 gram CO2/km.  

Voor de Discovery Sport P300e is de radius eveneens 
55 km, voor 44 gram CO2-uitstoot per kilometer. Daar ligt 
het gemiddeld verbruik op 1,6 l/km. Het spreekt voor zich 
dat deze data gehomologeerd zijn op basis van de realisti-
sche WLTP-normen. Dankzij die sterke cijfers is de Discovery 
Sport PHEV voor 99,1% fiscaal aftrekbaar voor bedrijven en 
zelfstandigen en de Range Rover Evoque PHEV voor 99,6%.

Drie rijmodi
Of het nu in de stad is of op de autostrade: de bestuurder 
heeft telkens de keuze uit drie rijmodi die aansluiten op hun 
behoeften of… hun temperament.

1. Modus HYBRID: wordt automatisch ingeschakeld bij 
het starten en combineert automatisch de power van 
de elektromotor met die van de benzinemotor. De wer-
king past zich aan volgens de rijomstandigheden en de 
restlading van de batterij. Als de reisbestemming in het 
navigatiesysteem is ingevoerd, zorgt de PEO-functie 
ervoor dat de elektro- en de benzinemotor optimaal 
samenwerken op basis van de data van de ingebouwde 
GPS. Dit zorgt voor extra efficiëntie en comfort tijdens 
het gekozen traject.

2. Modus EV (Electric Vehicle): laat toe om exclusief gebruik 
te maken van de elektromotor en de energie te gebruiken 
die in de batterij is opgeslagen. Dit betekent geruisloos 
rijden zonder luchtvervuiling en dat tot 135 km/h.

3. Modus SAVE: met deze modus wordt de verbrandingsmo-
tor de belangrijkste aandrijfbron. De batterijlading wordt 
op een gekozen niveau gehouden met het oog op later 
gebruik; bijvoorbeeld voor een rit in het stadscentrum.

1,5 liter 3-cilindermotor
Een nieuwe 1,5 liter 3-cilinder benzineturbomotor is de 
gangmaker van het herlaadbare hybride systeem voor de 
Range Rover Evoque P300e en de Land Rover Discovery 
Sport P300e. Omdat hij 37 kg lichter is dan een gelijk-
waardige 4-cilindermotor ligt zijn verbruik ook merkelijk 
lager. Dit alles dankzij minder mechanische wrijving en 
een geoptimaliseerde gasstroom. Hij is uitgerust met een 
generator-starter met riem. Die is soepeler, sneller en stil-
ler dan een klassieke starter. 
Deze motor wordt gekoppeld aan een nieuwe automati-
sche 8-traps transmissie. Die is ontwikkeld om perfect aan 
te sluiten op de kracht en het koppel van de 3-cilindermo-
tor en harmonisch samen te werken met de elektrisch aan-
gedreven achteras. Omdat hij op de koop toe 5 kg lichter 
is dan de 9-traps versnellingsbak op de andere modellen, 
is hij niet alleen soepeler, maar ook verfijnder.

PHEV-technologie
De nieuwe Range Rover Evoque P300e en Land Rover Dis-
covery Sport P300e maken gebruik van de Transverse Pre-
mium-architectuur van Land Rover. Deze werd van bij het 
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begin ontworpen om de technologieën Plug-in Hybrid en 
Mild Hybrid te integreren. Het systeem werd slim weggewerkt 
onder de bodem en beïnvloedt dus geenszins de binnenruimte.
De elektro-aandrijving van de achteras (ERAD) wordt gevoed 
door een compacte lithium-ionbatterij van 15 kWh. Die kreeg 
een plekje onder de achterste stoelen. Een onderliggende, 
6 mm dikke, stalen onderplaat beschermt de batterij tegen 
invloeden van buitenaf. Dit is een van de karakteristieken die 
ervoor zorgen dat de legendarische offroadkwaliteiten van 
de Land Rover en Range Rover intact blijven.
Bij snelheden boven de 135 km/h wordt de elektromotor 
ontkoppeld om de weerstand te verminderen en de energie-
efficiëntie te optimaliseren. Zodra de snelheid weer onder 
deze limiet zakt, schakelt hij weer zachtjes in. Het nieuwe 
elektrische remsysteem vervangt de traditionele servorem en 
combineert op een harmonische wijze het regeneratief en het 
klassiek remmen zodat een coherent en precies pedaalgevoel 
ontstaat. Het systeem kan tot 0,2 g regeneratief remvermo-
gen opwekken, waarbij de kinetische energie van het voertuig 
gebruikt wordt om de batterij op te laden bij het vertragen en 
op die manier de energie-efficiëntie te maximaliseren.
Tenslotte dient ook het rijgedrag van de Range Rover Evo-
que P300e en de Land Rover Discovery Sport P300e onder-

streept. Ook dat is een winnende formule, want door de 
plaatsing van de elektromotor en de batterijen is het zwaar-
tepunt met 6% verlaagd en ontstond een betere gewichts-
verdeling tussen voor- en achteras.

Snel opladen
De nieuwe PHEV Land Rovermodellen zijn te koop met een 
type 2 thuislaadkabel. Hierdoor laadt het voertuig volledig op 
vanaf een huishoudelijk stopcontact in 6 uur en 42 minuten, 
wat dus perfect is voor nachtelijk opladen. Sneller kan ook 
via een kabel van type 3 en een CA muurdoos van 7 kW of 
een openbare CA-laadpaal. Daar kan van 0 tot 80% worden 
opgeladen in amper 1 uur en 24 minuten. Deze duur wordt 
tot 30 minuten beperkt bij een CC-laadpaal van 32 kW.
Land Rover ontwikkelde eveneens een slimme app die de 
naam kreeg InControl Remote. Of het nu binnenshuis is of 
buiten: met deze app houdt men de lading van de auto in 
de gaten, maakt men hem klaar voor de eerstvolgende rit 
en kan men zelfs een oplaadtimer voorzien om maximaal te 
profiteren van de bodemtarieven en de daluren.
De nieuwe Range Rover Evoque P300e en Land Rover Dis-
covery Sport P300e worden respectievelijk te koop aange-
boden vanaf 57.400 en 55.900 euro.

www.delen.be
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BMW M TRACK DAYS:
piloot voor één dag

Je een halve dag lang racepiloot wanen, op Francorchamps rondtoeren 
en denken dat je Maxime Martin bent, Stéphane Lémeret of Laurens 
Vanthoor, het kan! Goed omkaderd, zonder risico en op het mooiste 
circuit van de wereld. Een schitterende ervaring!

Door Philippe Van Holle

Samen met mijn zoon, die amper elf is, van sport 
houdt en ook een beetje van de autosport, bogen 
we ons op een van die grijze lockdowndagen 
over het aantal testauto’s dat ik in mijn leven heb 

proefgereden. Hoewel onze eerste focus bij de voorbije 
tien jaar lag, keken we allebei verbaasd op toen we het 
eindtotaal zagen: zo’n 500 auto’s. Van alle soorten, volu-
mes en pk’s. Waarna die kleine kerel, die heel vaak mee 
aan boord was van deze auto’s – van baby- tot kuipstoel, 
met af en toe een verhoogje daar onder – me zei dat ik al 
bij al niet zo’n slecht beroep had…
Een deel van die job bestaat af en toe ook uit het proefrijden 
van auto’s op circuit. Of moet ik zeggen: uit het uitproberen 
van mijn bescheiden stuurmanskunsten op pistes die snel 
laten weten tot waar mijn talenten (of zijn het mijn beper-
kingen…?) reiken. Zolder, Chimay, Mettet, Brno, Ascari, 
Nürburgring, Estoril, Croix-en-Ternois, Laguna Seca, enz... 

Ik heb er best een mooi aantal op mijn actief, maar het 
mooiste en meest veeleisende is en blijft natuurlijk Spa-
Francorchamps! En toen een constructeur mij benaderde 
met het voorstel om, tussen de twee coronagolven door die 
ons leven vergallen, achter het stuur te kruipen in Spa en 
daar een paar bolides van het merk met de grote M rond te 
jagen, aarzelde ik geen seconde!
Hoewel Francorchamps geen onbekende is voor mij, want ik 
deed er mee aan de Fun Cup en toerde er met Audi’s (RS4, 
RS6 en R8) en een… 2PK tijdens een 24 Uur die voor altijd in 
mijn geheugen blijft gegrift, blijft het insturen van de Raidillon 
immer een opwindend gegeven. Bij momenten zelfs een beet-
je eng en akelig, al hangt dat natuurlijk samen met het type 
auto waar je op dat moment achter het stuur zit. En geloof 
mij: hoewel de gloednieuwe M5 die dag niet beschikbaar was, 
deden de M8 en (vooral, laten we dit maar toegeven) de M2 
er alles aan om ondergetekende op zijn limieten te wijzen. 

Het dient gezegd dat Maxime, een vriend/journalist die 
onze serie deelde, een bijzonder sympathieke instructeur 
had uitgezocht. De man behoorde tot zijn vriendenkring 
en had ervoor gezorgd dat wij, ook al door onze ervaring 
op circuit, samen aan de slag konden. Met de instructeur 
netjes in een M5 van de laatste generatie, deelden wij – de 
pennenlikkers – de twee bolides die ik daarnet al opsomde 
en die we om beurten bemanden na een korte pitstop. Dat 
het hard ging, was meteen duidelijk, want na een halve 
ronde hadden we de twee groepen met drie auto’s die voor 
ons waren vertrokken al ingehaald en gedubbeld…
Dat ritme ging alleen maar crescendo. Ronde na ronde race-
ten we sneller door de bochten. Omdat ik ‘harder’ moest 
werken dan mijn beide collega’s, die geregeld aan echte 
races deelnemen, moest ik aanklampen en mij keihard 
concentreren op mijn lijnen om in hun slipstream te kunnen 
blijven. Waardoor er af en toe een (doorgaans meteen goed 
gecorrigeerde) schuiver bij zat alsook een paar uitstapjes 
op de curbstones die – zoals we op dat ogenblik konden 
vaststellen – hun naam niet gestolen hebben. De M8, die 
krachtiger is, maar ook toleranter, toonde zich milder bij 
de kleine foutjes in de bochten. De M2 daarentegen, die 
duidelijk meer op het racen is afgestemd, vereist de fijnere 
stuurmanskunst. Deze laatste, die merkelijk lichter is en 
strakker afgeveerd, was ook het meest fun om op het circuit 
te rijden. De M2 is een beetje zoals een kart. Hij vormt een 
echte eenheid met de piloot die hem voelt reageren op elke 
impuls die hij krijgt en dat zowel van de handen als van de 
voeten. De laatste ronde zorgde voor de meeste opwinding, 
want toen ik de Raidillion indook tegen een hoge snelheid 
(althans voor mij!) bleef ik in de mythische bocht maar net 
op de piste! Op die momenten is het belangrijk om rustig te 
blijven om ongelukken te voorkomen…
De laatste ronde ging wat lager in de toeren en in de adre-
naline. Dit was letterlijk uitbollen, want de ervaring zat er 
op. Te snel voorbij, dat zeker, maar het doornatte racepak 
en de natte haardos alsof we net van onder de douche 
zijn gestapt, maken duidelijk hoe veeleisend het beroep 

van piloot wel is. Ik kan me dus amper inbeelden hoeveel 
concentratie er kruipt in een aflossingsrace (soms twee of 
drie beurten) als de 24 Uur. En dan hebben we het nog niet 
eens over de eenzitters of over een 2 uur lange sprint in de 
Formule 1!
Hoe dan ook: dit was een unieke ervaring en die kunt ook 
u beleven. In het geval van BMW, onze partner van de dag, 
behoort een sessie als deze helemaal tot de mogelijkheden. 
Klanten (en mogelijke nieuwe klanten) zijn welkom op de 
BMW M Track Days die het merk met de propeller regelma-
tig organiseert. Dat gebeurt in een perfect beveiligd kader 
en het niveau sluit aan op uw rijkwaliteiten.
Het is meteen ook de gelegenheid om, omringd door pro-
fessionals, de snelste modellen van de Duitse constructeur 
te ontdekken alsook de circuits, zoals Zolder en Francor-
champs (om alleen maar over België te spreken).
De plaatsjes zijn natuurlijk beperkt. Klanten kunnen over 
het algemeen kiezen tussen een ochtend- of een middag-
sessie. Danny Janssens, hoofdinstructeur van de BMW  
Driving Experience, orkestreert deze testritten op een 
meesterlijke manier. De auto’s worden vrijgegeven voor 
drie keer 15 minuten als passagier en drie keer 15 minuten 
als bestuurder. Het is ook mogelijk om met de eigen auto 
te rijden. Akkoord: het tarief voor een halve dag is verre van 
gratis (999 euro per actieve deelnemer in Francorchamps, 
899 euro in Zolder), maar wie dit doet, keert nooit teleur-
gesteld terug naar huis…

PRAKTISCHE INFO:
https://www.bmw.be/nl/events/petrolhead.html

BMW organiseert eveneens intensieve trainingspro-
gramma’s in het kader van de BMW Driving Experience, 
waar men leert hoe op alle uiteenlopende verkeerssituaties 
te reageren. Iedereen kan aan deze cursussen deelnemen.

Meer info via deze link:
https://www.bmw.be/nl/topics/fascination-bmw/

driving-experience/introduction.html
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JEEP COMPASS &
JEEP RENEGADE
Minder CO2, maar nog 
altijd even avontuurlijk

Omdat we niet langer van Moeder Natuur kunnen genieten zonder 
haar afdoende te beschermen, pakt Jeep uit met nieuwe motoren. 
Die zijn deugdzamer, maar daarom niet minder avontuurlijk dan de 
voorgangers bij dit merk.

Door Stéphane Lémeret

De compacte modellen Renegade en Compass 
zijn echte voltreffers voor Jeep en dat geldt 
zeker voor Europa, maar ook voor de rest 
van de wereld. Dit is het beste bewijs – voor 

zover nodig – dat het merk meer dan ooit mee is met 
z’n tijd en voortdurend nieuwe oplossingen aanreikt 
die perfect beantwoorden aan de verwachtingen van 

het publiek. Dit vermogen om met zijn tijd mee te gaan 
illustreert Jeep opnieuw met een nieuwe versie van de 
Renegade en twee van de Compass. Zij sluiten alle aan 
bij de grootste uitdaging voor de autowereld van nu: 
het reduceren van de CO2-uitstoot. Er wordt gezegd dat 
kiezen, verliezen is, maar ook dat uitzonderingen de regel 
bevestigen. Dat is ook hier het geval, want de keuze voor 

een milieubewustere Jeep betekent niet dat men afstand 
doet van wat Jeep zo uniek maakt. Ook deze nieuwe 
versies zijn klaar om de wereld te verkennen en de plat-
getreden paden te verlaten.

Jeep Compass 1.3 GSE
De eerste versie die we onder het vergrootglas plaatsen, 
is redelijk klassiek. Bij de upgrade halfweg zijn carrière 
neemt de Jeep Compass inderdaad afscheid van de 1,4l 
Multi Air benzinemotor. Deze wordt vervangen door een 
gloednieuwe 1,3l benzine turbo. Hij levert 130 of 150 pk en 
wordt respectievelijk gekoppeld aan een manuele 6-traps 
versnellingsbak of een 6-traps dubbele koppeling versnel-
lingsbak. Dat is overigens een nieuwigheid binnen het 
Compassgamma, want het is inderdaad voor het eerst 
dat een automaat wordt toegepast op een Compass met 
tweewielaandrijving.
Belangrijkste kwaliteit van deze nieuwe motor: hij stoot tot 
14% minder CO2 uit dan zijn voorganger. In de versie met 
130 pk is de Jeep Compass 1.3 GSE gehomologeerd op 158g 

CO2/km, voor een gemiddeld verbruik van 6,9l/100km 
(officiële cijfers volgens de nieuwe WLTP-normen, zoveel is 
duidelijk). Ondanks de 10 pk minder dan de oude 1.4l biedt 
de 1,3 liter meer rijplezier dankzij zijn grotere soepelheid en 
zijn hoger koppel van 270 Nm. De nieuwe Jeep Compass  
1.3 GSE wordt te koop aangeboden vanaf 25.900 euro.

4Xe: nieuw elektrisch label van Jeep
De compacte Jeepmodellen zetten trouwens nog een ande-
re belangrijke stap en dat is hun overstap naar elektriciteit. 
Zo biedt de constructeur de Renegade en de Compass van-
daag inderdaad aan met een volledig herlaadbaar hybride 
systeem dat zich onderscheidt door de benaming 4Xe. Dit 
acroniem laat niets aan duidelijkheid te wensen over, want 
de elektrische Jeeps blijven trouw aan hun 4x4-status.
Dit herlaadbaar hybride systeem steunt op de 1,3l benzine 
turbomotor waaraan twee elektrische motoren zijn gekop-
peld – één per as. Hij wordt uitgebracht in twee powerver-
sies: 190 pk voor het pakket Limited en 240 pk voor het 
pakket S en voor de Trailhawk, die zich het beste leent 
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Jeep Compass 4Xe.

Jeep Renegade 4Xe.

tot het offroadgebeuren. Bij elk van deze modellen is 
de herlaadbare hybride motorisering gekoppeld aan een 
6-traps automaat en dus hebt u begrepen dat elke 4Xe de 
facto op de vier wielen wordt aangedreven.
De 11,4 KWh-batterijen die het systeem aandrijven, staan 
voor een autonomie tot 54 elektrische km voor de Renega-
de en tot 51 km voor de Compass. Hierdoor zijn de model-
len respectievelijk gehomologeerd op 2l/100km en 49g 
CO2/km, en op 2l/100km en 47g CO2/km. De herlaadtijd 
van deze batterijen gaat van 5 uur op een klassieke thuis-
stekker tot 100 minuten op een 7,4 kW WallBox.

Rijgedrag
Aan het stuur van de Jeep Renegade en Compass 4Xe heeft 
de bestuurder de keuze uit een veelvoud van rijmodi, met 
eerst en vooral degene die aansluiten op het hybride karakter. 
Zoals de naam dit aangeeft, laat de Hybridmodus de auto de 
vrijheid om zijn thermische en elektrische bronnen zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken. Hierbij geniet de elektrische modus de 
voorkeur zodra de lading van de batterijen dit toelaat.
Al even expliciet is de Electricmodus. Hierbij wordt exclusief 
gebruik gemaakt van de elektrische transmissie. Dit over 
maximaal 50 km en tot 130 km/h.
Tenslotte is er de E-SAVE-modus, die op zijn beurt is opge-
deeld in twee submodi. In de passieve modus reserveert het 
systeem de batterijlading voor later gebruik. In de actieve 
modus gebruikt het systeem de thermische motor om de 
batterijen tijdens het rijden op te laden.
Omdat de Jeep 4Xe 4x4-voertuigen zijn, zijn zij ook uitgerust 
met rijsystemen die aansluiten op de integrale transmissie. Zo 
vindt u op de Jeep Terrain Select de modi Auto, Sport, Sneeuw, 

Zand/Modder, met daar bovenop een modus Rots op de 
Trailhawkversies. Deze modi beïnvloeden het beheer van 
de hybride motor, de versnellingsbak en de transmissie, en 
zulks al naargelang de ondergrond waarop men zich bevindt. 
Hieraan dienen nog twee andere modi toegevoegd: 4-Lock 
(die de power permanent over de vier wielen verdeelt tot 15 
km/h) en 4-Low (het ultieme offroadwapen dat het beschik-
bare koppel aanpast voor maximale tractie).
Kortom en we herhalen dit voor de laatste keer: hoe hybride 
en milieuvriendelijk de Renegade en Compass 4Xe ook zijn, 
zij doen op geen enkele manier afbreuk aan de reputatie 
van Jeep. De basisprijs van de Jeep Renegade en Compass 
4Xe bedraagt respectievelijk 37.800 en 43.300 euro.

Made in Europe
Tenslotte nog dit: de ecologische afdruk van een auto reikt 
verder dan zijn gebruik, want hij impliceert ook de bouw en 
het transport tot bij de klant. Teneinde een perfecte cohe-
rentie te realiseren bij het hybridiseren van zijn modellen 
verhuisde Jeep de productie van alle voor de Europese 
markt bestemde modellen Compass van Mexico, waar zij 
tot dusver van de band rolden, naar het Italiaanse Melfi, 
waar ook de Renegade sinds 2014 wordt gebouwd. Deze 
fabriek van de FCA-groep is een van de modernste in 
Europa. De Renegade en de Compass zijn dus niet alleen 
milieuvriendelijker op de weg, maar ook door hun con-
structie en bij de aflevering aan de koper, die dankzij de 
nabijheid van het productieproces duidelijk minder lang 
op zijn nieuwe speelgoed moet wachten. De diepgang van 
het 4Xe-label is dus breedvoeriger dan men op het eerste 
gezicht zou veronderstellen.
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SEAN CONNERY
Golfverslaafd door Goldfinger

De op 90-jarige leeftijd overleden topacteur Sean Connery was een 
groot golfliefhebber. We schetsen het atypische portret van dit icoon 
van de filmwereld; van de eeuwige James Bond die elegantie aan 
viriliteit koppelde.

Door Philippe Janssens

Sean Connery was immer een toonbeeld van dis-
cretie. Die straalde hij uit tot in zijn laatste levens-
minuten, want hij overleed rustig en in zijn slaap 
in zijn woning op de Bahama’s op de avond van 

Halloween. Connery werd 90. ‘Mijn gedachten zijn bij zijn 
familie en zijn naasten. Waar hij ook moge wezen: ik hoop 

dat er een golfbaan is.’ Dit zinnetje, dat door Daniel Craig 
– de laatste erfgenaam van de smoking van James Bond – 
als eerbetoon werd uitgesproken, zegt alles over de passie 
van de Schotse acteur voor het balletje met de dimples.
Toch koos de knappe jonge en sportieve jongeman in eerste 
instantie voor voetbal dat hij combineerde met boksen en fit-

ness. Tijdens een wedstrijd die hij georganiseerd had ter gele-
genheid van een optreden van het muzikale toneelgezelschap 
South Pacific en waarbij hij de rol van een lansier vertolkte, 
trok de flankspeler bij de Bonnyrigg Rose Athletic Club inder-
daad de aandacht van de talentscouts van Manchester United.

‘Op z’n 30e is een voetballer aan het 
einde van zijn carrière’
Maar de toen 23-jarige Sean Connery bedankt voor het 
aanbod van de Red Devils. ‘Ik wilde toehappen, want ik 
hou van voetbal’, bekende hij later aan Alex Ferguson die 
was uitgegroeid tot de emblematische manager van Man 
U, ‘maar ik had begrepen dat een voetballer op z’n 30e aan 
het einde van zijn carrière was. Terwijl alle bekende acteurs 
in die tijd, zoals Burt Lancaster en Clark Gable, de dertig al 
voorbij waren. Daarom koos ik ervoor om acteur te worden, 

wat uiteindelijk een van de slimste beslissingen was die ik 
in mijn leven genomen heb…’
Want het succes volgt inderdaad snel. Zo wordt hij in 1961 
aangetrokken voor een lowbudgetproductie naar een boek 
van Ian Fleming: de film Dr. No (James Bond 007 contra…) 
die in 1962 zal uitkomen. De jonge Schot is een pak goed-
koper dan topacteurs als David Niven, Cary Grant en James 
Mason, en leeft zich helemaal in in zijn personage. Zijn ele-
gantie, charme, charisma en viriliteit openen de deuren naar 
wereldwijde roem. In At Her Majesty’s Service en aan het 
stuur van zijn Aston Martin maakt Connery van zijn gehei-
magent een echte cultfiguur. From Russia with Love (1963), 
Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice 
(1967), Diamonds are Forever (1971) en de niet-officiële 
Never Say Never Again  (1983) verheffen de Britse acteur 
tot een echte held van de moderne tijden.

Sean Connery begon 
met golf tijdens

de opnamen
van Goldfinger.

In de heuvels van Saint-
Tropez met Brigitte Bardot.

James Bond wint door vals 
te spelen en de bal van zijn 
tegenstander te verwisselen.
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Sean Connery werd in 1930 geboren in een kille en 
ongure wijk van Edinburgh. Hij groeide op bij een muur die 
paalde aan de 14 ha van de Bruntsfield Links, de op vier na 
oudste golfclub ter wereld. Toch duurde het tot hij 34 was 
en in de Pinewood Studios vlakbij Londen opnames maakte 
voor Goldfinger vooraleer hij echt voeling kreeg met de 
golfsport. Dat kwam omdat hij een swing moest instuderen 
die hij nodig had voor een episch partijtje matchplay tegen 
de slechterik in het derde avontuur van Bond dat was her-
schreven tot een filmscript. Op het parcours van Stoke Park 
stelde Bond toen een duel voor met een nazi goudstaaf als 
inzet. Bijzonder ironisch voor de regelfreak Connery is dat 
hij dat wedstrijdje wint door de bal van zijn tegenstander te 
verwisselen, die vervolgens verdacht wordt van valsspel…

‘Als je bedriegt met golf,
ben jij de verliezer…’
‘Ik was op slag verliefd’, lezen we in Being a Scot, een auto-
biografie die in 2009 verscheen. ‘In zoverre dat golf al snel 
mijn leven ging domineren. Ik zag golf inderdaad steeds 
nadrukkelijker als een metafoor van het leven, want op de 
golfbaan ben je vooral alleen en strijd je tegen jezelf. Het is 
een school van geduld en bescheidenheid waar de waarhe-
den van vandaag anders zijn dan die van morgen. En als je 
bedriegt, ben jij de verliezer, want je bedriegt alleen jezelf...’
Zijn enthousiasme is zo groot dat hij enkele vennoten kan 
overtuigen om samen met hem een kasteel te kopen in Tou-
rettes (achterland van de Var). Hij wil er op de 233 ha van het 
domein een golfbaan bouwen, maar de investeerders haken af 
en doorkruisen de zoete droom van Sean Connery. Het project 
zal wat later uit zijn as herrijzen onder de naam Terre Blanche: 
tegenwoordig een van de mooiste golfresorts in Europa.

007 vindt troost in het bespelen van de mooiste banen ter 
wereld die hij ontdekt tijdens vele reizen. Hij is lid op St. 
Andrews, maar jaagt ook op birdies in Marbella en op de 
Bahama’s, waar hij vaak te vinden is.
Zoals men weet is het personage van Bond hem op het lijf 
te geschreven. Misschien wel iets te nadrukkelijk. Vandaar 
zijn keuze om ook rollen te aanvaarden in andere films. 
Maar ondanks Murder on the Orient Express (1974) en A 
Bridge Too Far (1977) raakt hij zijn ‘Bond-imago’ niet kwijt. 
Daarom staat hij de rol af aan Roger Moore en keert dan, na 

Sean Connery verkoos 
Duitse modellen boven de 

Aston Martin van Bond.

In 2009, bij de publicatie van 
zijn boek Being a Scot.

Golf werd al snel de grote 
passie van Sean Connery.

een korte periode met weinig succes, terug door de grote 
poort. Beste bewijs zijn z’n Bafta voor Best Actor voor zijn 
rol van monnik William of Baskerville in The Name of the 
Rose (1986), zijn Oscar en zijn Golden Globe voor beste 
bijrol in The Untouchables (1987). Hij schittert ook in High-
lander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989) en 
in Finding Forrester (2000). In die laatste film vertolkt hij 
een mopperende filosoof die een jong baskettalent onder 
zijn hoede neemt.
Nadat hij door Queen Elisabeth was geridderd voor zijn 
diensten aan de Britse filmwereld en tot Sir was verheven, 
trok Sean Connery zich in 2003 terug van het witte doek. 
Hij toonde zich nog enkel op herdenkingen en sportevene-
menten. Zijn ultieme droom was naar verluidt een allerlaat-
ste film met zijn goede vriend Clint Eastwood, een andere 
golffanaat met wie hij geregeld op de fairway stond. Het 
onderwerp? De transformatie van de frustraties van de 
gemiddelde golfer tot een mystieke ervaring…

Sean Connery en zijn echtgenote 
Micheline Roquebrune.
Zij leerden elkaar kennen op
de Golf van Marrakech.
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BALOUBET
DU ROUET

in het pantheon
van de jumping

Wat een hengst! We blikken terug op het schitterende verhaal
achter Baloubet du Rouet die een belangrijk aandeel

had in het succes van de familie Pessoa.

Door Christian Simonart

Jumping is veruit de populairste en wereldwijd meest 
gemediatiseerde ruitersportdiscipline. De huidige en 
vorige wereldsterren genieten een grote populariteit 
en dat geldt ook voor een aantal paarden die geschie-

denis schreven met ophefmakende prestaties in competi-
tieverband. Zo zijn de namen Milton en Jappeloup, de twee 
gezworen vijanden, voor altijd gegraveerd in het collectief 
geheugen. Net zoals die – recenter – van Baloubet du Rouet.
Voor een uitzonderlijke carrière, zoals die van Baloubet du 
Rouet in de jaren 90 en begin jaren 2000, is een dosis geluk 
nodig. Dat valt de kastanjebruine hengst te beurt omdat hij 
wordt ondergebracht bij de Pessoa’s: een emblematische 

en charismatische ruitersportfamilie. Maar ook het omge-
keerde is waar, want Baloubet sublimeerde ook de carrière 
van Rodrigo Pessoa. Hij hielp de legendarische Braziliaanse 
ruiter aan enkele van de mooiste successen, zoals de olym-
pische titel in Athene in 2004.

De familie Pessoa
Baloubet wordt geboren op 8 mei 1989. Dat gebeurt in 
de fokkerij van Rouet waar hij al snel het mooiste veulen 
is. Zijn geboorteplaats ligt in Saint Aubin de Terregatte, 
vlakbij de Mont-Saint-Michel en het Kanaal. Daar had zijn 
begeleider Louis Fardin het lumineuze idee gehad om een 

van zijn beste fokmerries, Mésange du Rouet, te laten dek-
ken door de raszuivere Galoubet A. Deze laatste stond niet 
alleen bekend voor zijn prestaties onder het zadel van de 
Fransman Gilles Bertrán de Balanda, maar ook omdat hij 
de vader was van heel wat kampioenen, waarvan Baloubet 
de grootste zal worden.
De combinatie van het rustige karakter van de moeder en 
het vurige temperament van de vader zorgt er voor dat 
de Selle Françaishengst al vanop jonge leeftijd een sterke 
persoonlijkheid uitstraalt. Nadat hij in eerste instantie door 
de veearts Blanchard wordt gekocht, wordt hij op 3-jarige 
leeftijd verkocht aan de Portugees Diego Pereira Coutinho 
– ‘een bevlieging, als bij een plotse verliefdheid’, zegt hij – 
en start zijn jumpingcarrière op samen met de Fransman 
Rémy Bourdais. Na die leerschool in competities voor jonge 
paarden komt Baloubet terecht bij de Braziliaanse tovenaar 
Nelson Pessoa; een vriend van Diego Pereira Coutinho. 
Zijn kundige handen zorgen ervoor dat de mooie hengst 
zal uitgroeien tot een jumpingtopper op het allerhoogste 
internationale niveau.
Samen bereiken Baloubet du Rouet en Nelson Pessoa de 
finales van het WK voor 6-jarigen en het Frans kampioen-
schap voor 7-jarigen. Zij zijn ook finalist op de Wereldruiter-
spelen van Rome in 1998. Eerder dat jaar heeft de hengst 
zich ook al getoond onder het zadel van Rodrigo Pessoa, 
de zoon van Nelson, met winst in zijn eerste Wereldbe-
kerfinale. ‘Maar dat is nog maar het begin. Voor de echte 
bevestiging is er nog een grote klapper nodig, zoals bijvoor-
beeld een olympische titel’, aldus de Braziliaan daags na zijn 
overwinning in Helsinki.’
Er prijken al snel een paar nieuwe finales op de erelijst van 
het duo: 1999 in Göteborg en 2000 in Las Vegas. Dat laatste 
is een straffe prestatie want tot op heden is Baloubet het 
enige paard dat erin slaagde om die prestigieuze compe-
titie drie jaar na elkaar te winnen. Baloubet deelt met zijn 

ruiter de drang om te winnen. De ultieme bekroning volgt in 
Athene op de Olympische Spelen van 2004. Cian O’Connor 
beëindigt er de competitie als winnaar, maar Waterford 
Crystal, het paard van de Ier, test tot twee keer toe positief 
op verboden middelen. Daardoor komt de gouden medaille 
en de olympische titel toe aan Rodrigo Pessoa en aan Balou-
bet du Rouet die zo definitief de legende binnenstapt.

‘Een grote meneer!’
De carrière van Baloubet is goed voor liefst 65 overwin-
ningen. Een daarvan is de Grote Prijs op de Audi Equestrian 
Masters in Brussel in 2005. Het wordt een van zijn laatste 
uitschieters, want zijn eigenaar Diego Pereira Coutinho 

Net als Milton en Jappeloup 
drukte ook Baloubet de Rouet 
zijn stempel op de jumpingsport.
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haalt hem eind 2006 weg uit de competities. Het is tijd 
voor het sportieve pensioen voor de beste Selle Français 
uit de geschiedenis en voor een nieuw hoofdstuk, want alle 
fokkers ter wereld zijn natuurlijk geïnteresseerd in moge-
lijke nakomelingen. De hengst die het grootste deel van 
zijn carrière doorbracht in de Haras de Ligny vlakbij Namen, 
verhuist naar de fokkerij van Linalux in Ciney.
‘Baoubet had een sterk karakter en veel persoonlijkheid’, 
herinnert Audrey Franche zich. Zij was meer dan twee jaar 
lang zijn amazone en groom in het centrum van Linalux, 
waar hij op de allerbeste zorgen kon rekenen. ‘Hij was een 
grote meneer die wist wat hij wou. Hij had nog enorm veel 
energie en die moest je in goede banen leiden.’ 
Tijdens zijn carrière als fokhengst maakte Baloubet zijn 
opwachting in heel wat hengstenshows in gans Europa. Dat 
vond hij ook leuk. ‘Hij werd een ander paard zodra hij werd 
voorgesteld’, lacht Audrey France. ‘Zodra hij de rand van 
de piste bereikte, wist hij dat hij verondersteld werd om de 
show te verzorgen. Hij wist dat hij daar was om zich te tonen 
en daar hield hij van’, aldus de amazone die de allerbeste 
herinneringen overhoudt aan haar samenzijn met deze top-
kampioen. ‘Ik prijs me gelukkig dat ik zijn pad heb mogen 
kruisen. Ik krijg er vandaag nog kippenvel van. Baloubet 
sprak tot de verbeelding. Wat een schitterend paard!’

Onuitwisbare nalatenschap
Eind november 2010 vertrok Baloubet uit België richting 
Portugal. Daar had Diego Pereira Coutinho voor hem een 
rustige oude dag geregeld, ver van alle drukte. Het is daar 
dat hij in alle stilte overlijdt, op 7 augustus 2017. Hij werd 
28 jaar. Het droeve nieuws wordt pas tien dagen later offi-
cieel bekendgemaakt. Ook Rodrigo Pessoa verneemt het 
pas dan. ‘Je kwam toe als een kind, maar al vanaf je eerste 
sprong toonde je een enorm potentieel. Het begin was niet 
makkelijk, maar je was zo intelligent dat je meteen begreep 
hoe het moest. Je groeide op en werd een van de grootste 

paarden in de geschiedenis. Talent, schoonheid, energie, 
kracht, intelligentie en elegantie maakten jou tot de aller-
beste’, aldus de Braziliaan in zijn huldeblijk aan Baloubet. 
Omdat hij bekend stond als een hengst met goede genen, 
zorgde Baloubet ook na zijn sportief afscheid voor heel wat 
kampioenen in de jumpingsport, maar ook in de military. De 
prestaties van zijn nakomelingen zorgden er trouwens voor 
dat hij twee opeenvolgende jaren (2012 & 2013) de ranking 
aanvoerde van beste fokhengst ter wereld. Hij is vandaag 
de vader van meer dan 500 paarden die actief zijn of waren 
op het internationale toneel. Een zoveelste bewijs van zijn 
onuitwisbare nalatenschap binnen de ruitersportwereld.

Op dit ogenblik is Baloubet 
du Rouet het enige paard met 

drie opeenvolgende titels in de 
Wereldbeker.

Baloubet du Rouet was niet alleen een topper in 
de piste, maar ontpopte zich achteraf ook tot een 
uitstekende dekhengst.
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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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SUCCESSIE-
PLANNING: 

al aan uw
kleinkinderen gedacht?

Het is de taak – en het plezier – van elke grootouder om zijn of haar 
kleinkind te verwennen. Voor sommigen is daar ook een financiële 
kant aan: ze willen hen een duwtje in de rug geven, bijvoorbeeld bij de 
aankoop van een nieuw huis of bij de opstart van een eigen zaak.
Hoe pakt u dat best aan?!

Een analyse van Delen Private Bank

De praktijk om niet aan de kinderen maar meteen 
aan de kleinkinderen kapitaal over te laten, 
heet generatiesprong. Er bestaan verschillende 
technieken om zo’n ‘generatiesprong’ te 

realiseren. U kunt zelf de regie in handen nemen, via 
een schenking of via het testament. Het 
principe van beide technieken is hetzelfde, 
maar ze bereiken hun doel – namelijk 
het begunstigen van uw kleinkinderen en 
het realiseren van een fiscale besparing 
– op een verschillende manier. U kunt 
er ook voor kiezen zelf geen actieve 
planning uit te werken en het over te laten 
aan uw kinderen. Zij kunnen dan, na uw 
overlijden, zelf stappen ondernemen om 
hun eigen kinderen (uw kleinkinderen) 
te bevoordelen. Het volstaat dan dat 
uw kinderen uw nalatenschap verwerpen 
of de goederen die zij van u hebben 
geërfd op hun beurt doorschenken aan 
hun kinderen.

Een schenking
De schenking is een overeenkomst 
waardoor u tijdens uw leven een deel van 
uw vermogen rechtstreeks overmaakt 
aan uw kleinkinderen. Zij heeft onmiddellijke uitwerking en 
is in beginsel onherroepelijk. Door de schenking verkleint 
u onmiddellijk uw vermogen, waardoor uw kinderen bij uw 
overlijden minder erfbelasting(1) moeten betalen.
Daarbovenop is de schenking van roerende goederen (bijv. 
geld, effecten, kunstvoorwerpen, …) volledig belastingvrij 
wanneer u deze schenking drie jaar overleeft(2). U kunt 
deze risicotermijn van drie jaar ‘afkopen’ door de hand- 
of bankgift aan uw kleinkinderen (of een kopie van de 
schenkingsakte die u verlijdt voor een buitenlandse notaris) 
te laten registreren aan het vlak tarief van 3% (in het Vlaams 
en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 3,3% (in het Waals 
Gewest). Door de registratie verdwijnen de geschonken 
roerende goederen definitief uit uw nalatenschap en is er 
geen erfbelasting meer op verschuldigd, ook niet wanneer 
u overlijdt binnen de drie jaar volgend op de schenking.

Een testament
Een testament krijgt daarentegen pas uitwerking op het 
ogenblik van uw overlijden. Doordat de erfdelen van 
uw nalatenschap progressief belast worden, kunt u een 
belastingbesparing realiseren door uw nalatenschap te 
spreiden over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen. Door 
uw kleinkinderen op te nemen in uw testament, wordt het 
vermogen dat bij uw kinderen in de hoogste successietarieven 
belast wordt op het niveau van uw kleinkinderen belast in 
de lagere schijven. Uw kleinkinderen worden immers net 
als uw kinderen belast aan het tarief ‘rechte lijn’(3) . Door 
een gedeelte van uw nalatenschap rechtstreeks aan uw 
kleinkinderen toe te wijzen, slaat u bovendien een generatie 
over, waardoor er bij het overlijden van uw kinderen minder 
erfbelasting zal moeten betaald worden. Wanneer u in het 
Vlaams Gewest woont, kunt u uw kleinkinderen via uw 
testament extra bevoordelen. Wanneer u hun netto-erfdeel 

beperkt tot 50.000 euro (per grootouder), kunnen zij een 
belastingvermindering genieten (berekend volgens een 
ingewikkelde formule). Door hun erfdeel te beperken tot 
12.500 euro (per grootouder) genieten zij zelfs van een 
volledige vrijstelling van de erfbelasting.

Bijkomende beschermingsmaatregelen
Aangezien kleinkinderen geen reservataire erfgenamen 
zijn, kunt u in de schenkingsakte of in uw testament 
bijkomende beschermingsmaatregelen voorzien waardoor 
zij niet onmiddellijk kunnen beschikken over de goederen. 
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

waardoor u zelf de controle en de inkomsten(4) behoudt 
over de geschonken goederen, of een schenking waarbij u 
het vruchtgebruik over de geschonken tegoeden schenkt 
aan uw kind en de blote eigendom aan uw kleinkinderen.

  Een legaat waarbij voorzien wordt in een onmiddellijke 
uitkering van een roerend vermogen (bijv. geldsom, 
portefeuille, …) aan uw kleinkinderen op datum van uw 
overlijden, aangevuld met een bewindsclausule waarbij 
een derde (bijv. uw kind) gedurende een welbepaalde 
periode (bijv. tot aan de leeftijd van 25 jaar) belast wordt 
met het beheer van het roerend vermogen.

last om het roerend vermogen uit te keren aan elk van 
zijn kinderen (uw kleinkinderen) op datum van zijn 
overlijden (en dus niet op het ogenblik van uw overlijden). 
Ondertussen wordt het gelegateerde vermogen onder 
het beheer geplaatst van uw kind.

kleinkind wordt gelegateerd voor de blote eigendom en 
waarbij het vruchtgebruik toekomt aan uw kind.

Opgelet! U moet zowel bij de schenking als bij het testament 
rekening houden met de reserve van uw kinderen. Uw 
kinderen hebben sinds 1 september 2018 (samen) steeds 
recht op de helft van de fictieve massa(5) in volle eigendom. De 
andere helft (het zgn. beschikbare deel) van uw nalatenschap 
kunt u integraal nalaten aan uw kleinkinderen. Wanneer 
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uw schenkingen of de legaten opgenomen in uw testament 
het beschikbare deel overschrijden kunnen uw kinderen (of 
één van hen) na uw overlijden de inkorting van de schenking 
of het legaat vorderen. Dit gebeurt niet van rechtswege.

Wat als u niets doet?
Wanneer u zelf geen concrete stappen onderneemt om 
uw kleinkinderen te bevoordelen, dan kunnen uw kinderen 
na uw overlijden bepaalde maatregelen treffen om uw 
nalatenschap (of een deel hiervan) te laten toekomen 
aan hun eigen kinderen (uw kleinkinderen dus). De 
gemakkelijkste manier in dat geval is uw nalatenschap te 
verwerpen(6). Hierdoor komt uw nalatenschap automatisch 
terecht bij hun eigen kinderen, en wordt er geen twee keer 
erfbelasting betaald op dezelfde goederen. Toch zijn er een 
aantal nadelen:

toe aan elk kind, en niet aan uzelf.

verwerpen (alles-of-nietsverhaal) in het voordeel van uw 
kleinkinderen.

Hierdoor kunnen sommige kleinkinderen meer erven dan 
anderen.

Ook op fiscaal vlak moet u opletten. In het Brussels 
Hoofdstedelijk en in het Waals Gewest mag een verwerping 
er niet toe leiden dat de uiteindelijke verkrijgers (uw 
kleinkinderen) minder belastingen betalen dan de persoon 
die verwerpt (uw kind). Uw kleinkinderen zullen dus samen 
minstens evenveel successierechten moeten betalen als uw 
kind dat uw nalatenschap verwerpt. Deze regel werd in het 
Vlaams Gewest afgeschaft in 2017. Hier kan een verwerping 
door een of meerdere kinderen dus wél interessant zijn. 
De erfbelasting wordt in rechte lijn immers berekend per 
erfgenaam, dus dit zorgt mogelijk voor een betere spreiding 
onder een groter aantal erfgenamen.

Doorgeefschenking
(gedeeltelijke erfenissprong)
Uw kinderen kunnen er ook voor kiezen om uw nalatenschap 
te aanvaarden (en hierop de erfbelasting te betalen) en 
deze goederen in een volgende fase geheel of gedeeltelijk 
door te schenken aan hun eigen kinderen. Het gaat dan om 
een nieuwe overdracht van goederen waarop in beginsel de 
schenkbelasting verschuldigd is.

Het Vlaamse en het Waalse Gewest hebben op deze tweede 
overdracht van goederen evenwel een vrijstelling van de 
schenkbelasting ingevoerd op voorwaarde dat uw kinderen 
de geërfde goederen – of een deel ervan – binnen een korte 
tijdspanne(7) na uw overlijden via notariële akte doorschenken 
aan hun eigen kinderen. De voorwaarden en beperkingen 
voor de vrijstelling van de schenkbelasting verschillen in 
beide gewesten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
tot op vandaag geen dergelijke gunstmaatregel ingevoerd.

Besluit
We worden steeds ouder. Hierdoor is de kans reëel dat 
uw kinderen hun schaapjes al op het droge hebben op 
het ogenblik dat u overlijdt. U kunt dan uw kleinkinderen 
betrekken bij uw successieplanning. Hierdoor helpt u hen 
om een goede start te nemen in het leven. Daarnaast 
realiseert u ook een mooie belastingbesparing, want door 
een generatie over te slaan beperkt u de erfbelasting die op 
termijn betaald moet worden.

(1) Hoewel de termen ‘schenk- en erfbelasting’ enkel in het Vlaams 
Gewest gebruikt worden (en we in het Brussels Hoofdstedelijk 
en Waals Gewest spreken van ‘schenkings- en successierecht’) 
zullen we voor de leesbaarheid van deze bijdrage uniform de termen 
‘schenk- en erfbelasting’ hanteren.

(2) De goederen die u wegschenkt binnen de drie jaar vóór uw overlijden 
en waarop geen schenkbelasting (schenkingsrecht) betaald werd, 
worden geacht deel uit te maken van uw nalatenschap, en de 
begiftigden moeten hierop alsnog erfbelasting betalen. De Vlaamse 
Regering overweegt deze 'verdachte periode' te verlengen van drie 
naar vier jaar.

(3) In het Vlaams Gewest worden uw kleinkinderen, net zoals uw 
kinderen, daarenboven ook afzonderlijk belast op de roerende en 
onroerende goederen waardoor ook zij tweemaal kunnen genieten 
van de lagere tariefschijven.

(4) Dit zijn de dividenden, interesten en coupons (maar niet de meerwaarden).

(5) Dit zijn alle op het ogenblik van overlijden nagelaten goederen, 
verminderd met de schulden van de nalatenschap en verhoogd 
met alle tijdens het leven gedane - en desgevallend geïndexeerde 
of geherwaardeerde – schenkingen.

(6) Wie een nalatenschap wil verwerpen (of wil aanvaarden onder 
voorrecht van boedelbeschrijving) moet hierover een verklaring 
afleggen voor de notaris (in een authentieke akte).

(7) In het Vlaams Gewest moet de doorgeefschenking gebeuren binnen 
het jaar na uw overlijden; in het Waals Gewest uiterlijk binnen de 
90 dagen volgend op de dag waarop uw aangifte van nalatenschap 
moet worden ingediend.

www.delen.be

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

come together in the Newport model, a marine watch of character, 
cra"ed in France at our workshops in Charquemont.
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ATENOR:
een speler ten dienste van
de stad met hoofdletter ‘S’

Al meer dan 10 jaar is Atenor in Europa de motor
achter innoverende en hoogtechnologische vastgoedprojecten.

De Brabantse promotor is vastbesloten om ook in de
nieuwe wereld van morgen een actieve rol te spelen.

Door Michel Thibaut

De wereld van vandaag is duidelijk niet meer 
die van gisteren en wellicht ook al niet die van 
morgen. Hij evolueert in al zijn geledingen en 
lijkt dit almaar sneller te doen. Voor velen staat 

de klimaatopwarming centraal, maar ook de komst van de 
generatie Y, de intussen beroemde ‘Millenials’, verplicht 
ons om een aantal fundamentele dingen te herzien, want 

hun wensen en aspiraties staan helemaal los van die van 
hun stamvaders en zelfs nog meer van die van hun voorva-
deren. Ook de groei van de Proptechs, de nieuwe startups 
die de vastgoedwereld willen transformeren, speelt een rol 
in de grote verandering die bezig is.
Om hierop in te spelen en de voortrazende trein niet te mis-
sen, wordt ook de vastgoedwereld gedwongen om af te stap-

pen van een bepaalde manier 
van functioneren en van voor-
bijgestreefde gewoonten. 
Logischerwijze ontwikkelen 
deze aanpassingen zich eerst 
in de grote steden. Het is dan 
ook geen toeval dat Atenor 
daar al meer dan 10 jaar zijn 
speelterrein van maakt. Niet 
alleen in België, maar ook in 
het buitenland, zoals bewezen 
wordt met grote projecten in 
steden als Luxemburg, Parijs, 
Lissabon, Warschau, Boeda-
pest, Boekarest en Düsseldorf, 
en sinds kort ook Den Haag.

Voorloper
Het bedrijf van vastgoedpromotie met een solide thuisbasis 
in Terhulpen, in de Brusselse rand, ziet de stad niet alleen 
als een levendige en duurzame ruimte, met een mix van 
functies rond grote publieke ruimten. De stad van morgen 
moet immers ook de zachte mobiliteit stimuleren en zij 

moet innoverende diensten en uitrustingen aanbieden voor 
zijn bewoners en voor al wie er komt werken. 
Ook Stéphan Sonneville, de CEO van Atenor, zweert bij dit 
credo en past het onder meer toe in zijn kantoorruimten. 
Zoals bekend staat hun toekomst ter discussie door de intro-
ductie van telewerk als gevolg de coronapandemie die ons 
allen treft. Maar bij Atenor – zoals bij heel wat andere pro-
ducenten van dit type ruimten – blijft men ervan overtuigd 
dat het kantoor de perfecte plek blijft om de creativiteit, de 
motivatie en de interactiviteit tussen de werknemers te sti-
muleren. Dat laatste evenwel op voorwaarde dat elk element 
van de gebouwen waar dit gebeurt wordt heroverwogen.
Vandaag staan de veiligheid, het comfort en het welzijn van 
de werknemers centraal in al deze bekommernissen. Het kan-
toor dient bekeken als een strategische tool die moet bieden 
wat de klassieke woning niet noodzakelijk in zijn mars heeft: 
een rustgevende vluchthaven, een specifieke ruimtelijke 
inrichting die een positieve impact heeft op de productiviteit. 
In deze aan de gang zijnde mutatie ligt voor de promotoren 
een belangrijke rol weggelegd. Omdat Atenor zich bewust 
is van deze nieuwe realiteit introduceerde het een denktank 
met de naam ArchiLAB. Deze think tank is een lab van idee-
en en observaties waar experten van verschillende horizon-
ten een inbreng hebben. Samen worden zij aangemoedigd 
om de beste route uit te stippen om zich in de toekomst te 
engageren. Dankzij ArchiLAB bevestigt Atenor zijn rol als 

Lakeside, Warschau.

WellBe, Lissabon.

Twist, Belval.
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voorloper in de constante zoektocht naar vernieuwingen. 
De promotor vat en volgt de trends van de hedendaagse 
architectuur, de innoverende en duurzame technologieën 
en biedt op die manier antwoorden op de veranderingen in 
de maatschappij.
Bij Atenor evolueerde de think tank ArchiLAB snel tot een 
do tank, dat wil zeggen een ruimte waar ideeën de kans 
krijgen om concreet te worden uitgewerkt. Zo werden de 
eerste resultaten al geïmplimenteerd in de recente aanvra-
gen tot een bouwvergunning door de Brabantse promotor. 
Dat is het geval voor de projecten De Molens in Deinze 
(getekend door de architecten Reiulf Ramstad Arkitekter, 
URA, B2AI en de landschapsarchitecten Arne Deruyter), 
Com’Unity in Bezons (SOM&SRA-Architects), WellBe in 
Lissabon (S+A et A2M) en Lakeside in Warschau (Grupa 5).
Om de kracht en de transparantie van zijn projecten te ver-
sterken, stapte Atenor ook in een proces van internationale 
certificaten en koos het twee van de grootste keurmerken 
die men vandaag in nieuwe vastgoedprojecten kan toepas-
sen: Breeam (milieunormen) en Well (veiligheid en welzijn 
van de bewoners).

Stad met hoofdletter S
Terwijl Atenor meer dan ooit zijn rol van stedelijke speler wil 
versterken door zo dicht mogelijk op de nieuwe realiteit aan 
te sluiten, wil het daar ook de manier en de daadkracht aan 
koppelen door toekomstgerichte initiatieven aan te moedigen.
Dat leidde reeds tot de geboorte van Acting for the Future 
(december 2019) en Art for Cities (maart 2020). Bij het eer-
ste initiatief staat het bos centraal in de bezorgdheid. Want 

het is allemaal heel goed en wel om de stad van morgen te 
bouwen, drukker, nauwer verbonden, groener, duurzamer 
en waar het goed wonen is, maar dat kan niet zonder onze 
bossen te beschermen en ze te laten groeien, want het zijn 
unieke koolstofputten die een doorslaggevende rol spelen 
in de toename van houtenergie, wateropvang en -zuivering, 
zonder de bescherming van de biodiversiteit te vergeten. 
Zo heeft Atenor er zich toe verbonden om 2020 bomen te 
planten in 2020. Niet alleen in België, waar de campagne 
georkestreerd werd in samenwerking met de Koninklijke 
Belgische Bosbouwmaatschappij, maar ook in alle andere 
landen waar deze promotor actief is. Zo stapten ook Polen, 
Roemenië, Hongarije en het Groothertogdom Luxemburg 
mee in de dans.
Het zogeheten initiatief Art for Cities wil dan weer de ste-
den verfraaien en ze aantrekkelijker maken voor zij die er 
wonen, werken, plezier maken of gewoon op doorreis zijn. 
Daarom koos Atenor voor een aparte blik op de stad via 
Street Art, een kunstvorm die de voorbije jaren wereldwijd 
de steden heeft veroverd. Hiervoor werd samengewerkt 
met fotograaf Benoît Feron. Hij werd uitgestuurd om wer-
ken te fotograferen in alle steden waar Atenor zijn vast-
goedprojecten ontwikkelt. De tentoonstelling die daaruit 
groeide, toont aan waarom Street Art zo belangrijk is voor 
de animatie in de wijken.
Deze initiatieven, die de platgetreden paden verlaten, geven 
aan hoe vastbesloten Atenor is om een dominante speler 
te blijven in de vastgoedwereld van morgen. Een speler die 
zowel veerkrachtig is als innoverend. Een speler ten dienste 
van de stad met hoofdletter S…

Com'Unity, Bezons.

* 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.

De nieuwe Audi e-tron Sportback

Sommigen zien een nieuwe motor. 
Wij zien een nieuw tijdperk.

Ervaar de kracht en de sportiviteit van 100% elektrisch rijden gecombineerd  
met luxe en elegantie. Stap in, in een nieuw tijdperk en beleef onbelemmerd rijplezier. 
De Audi e-tron Sportback, dat is elektrische mobiliteit volgens Audi.

Future is an attitude.

Ontdek de elektrische mobiliteit volgens Audi.

21,2 - 25,8 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP)
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PHILIPPE 
D’ARCHAMBEAU:

‘Kantoorruimte 
heruitgevonden’

Philippe D’Archambeau is de oprichter en CEO van Alternativ dat 
gespecialiseerd is in het inrichten van werkruimtes voor bedrijven.

Door Miguel Tasso

Zijn bedrijf Alternativ, dat in Brussel gevestigd 
is, geldt als een van de topreferenties voor wat 
betreft het inrichten van kantoren en werkruim-
ten. ‘Ik richtte het op in 1993. Toen werkte ik in 

mijn eentje, samen met mijn secretaresse. Vandaag stel-
len wij 35 mensen te werk’, aldus Philippe D’Archambeau. 
Space-planning, bestek, werfbeheer, inrichting, integratie 
van nieuwe technologieën, renovatie, isolatie, modulaire 
akoestische isolatie, tussenwanden, design, meubilair: 
Alternativ stelt al zijn kennis, ervaring en creativiteit 
ten dienste van kleine, middelgrote en grote bedrijven. 
‘Samen met onze teams vertrekken we doorgaans van 

een wit blad, waarna we een gepersonaliseerde oplossing 
op maat voorstellen die aan alle vereisten beantwoordt. 
Wij werken vaak met het Amerikaanse merk Steelcase, 
de wereldleider in kantoormeubelen. Tot onze klanten 
behoren onder meer KPMG, Tobania, Infrabel, Lexitech…’, 
aldus de CEO.
Met de coronacrisis op de achtergrond staat de sector 
voor heel wat uitdagingen. ‘Als gevolg van de nieuwe digi-
tale technieken en onder impuls van de Millenials kregen 
de meeste professionele ruimten de voorbije jaren al een 
opfrisbeurt. Deze metamorfose heeft er door de pandemie 
nog een plotse extra versnelling bijgekregen. De voorbije 
maanden is telewerk in heel wat bedrijven de norm gewor-
den. Wij passen ons vanzelfsprekend aan die evolutie aan 
en aan de wereld na Covid19. Zo vragen zaakvoerders ons 
geregeld om thuis bij hun werknemers een ergonomische 
stoel te plaatsen. Zelf ontwikkelden we een slimme, com-
pacte meubelkast die zich tot een ‘work at home’-desk laat 
ombouwen en zich na het werk laat dichtplooien.’
Deze geboren en getogen Antwerpenaar is ook een gedre-
ven golfer, want Philippe D’Archambeau (hcp 7) is al 45 
jaar lid op Royal Antwerp! ‘En ik golf nog altijd met evenveel 
plezier. Omdat ik zeer competitief ben ingesteld, zie ik golf 
natuurlijk als een sport, maar het is ook een permanente 
levensles en een school in bescheidenheid. Golf leerde mij 
om mezelf te overtreffen, om te gaan met tegenslagen, 
mezelf in vraag te stellen. Want zowel op de fairways als in 
het dagelijkse leven ben je nooit helemaal klaar.’ 
Een van zijn mooiste herinneringen op de greens is een 
magische ervaring op de Old Course van St. Andrews. ‘Ik 
speelde als in een droom en finishte in par!’ Verder koestert 
hij ook de albatros die hij scoorde op hole 15 in Kapellen. 
‘Mijn bal lag in de hole en ik had het niet eens gezien…’ wwww.facebook.com/membersonly.magazine

wwww.members-only.be
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GAÉTAN CLERMONT:
geboren ondernemer

Wij spraken met Gaétan Clermont. Hij is de grote baas van 
Eaglestone, een vastgoedbedrijf dat levens- en werkplekken creëert 

met een toegevoegde waarde.

Door Michel Thibaut

Sinds Eaglestone in 2010 werd opgericht, groeide 
het uit tot een toonaangevende speler in vastgoed-
ontwikkeling en -investeringen. Met een werkter-
rein dat zich niet langer tot België beperkt, want 

het bedrijf is ook actief in het Groothertogdom Luxemburg 
en in Frankrijk. Twee kapiteins sturen dit schip: Nicolas 
Orts en Gaétan Clermont. Hun samenwerking startte in 
1999 toen ze samen (en met Amaury de Crombrugghe) 
CBRE Belgique overnamen. Waarna ze ook samen CBRE 
Luxembourg opstartten en vervolgens CBRE Suisse.
Gaétan Clermont stond heel wat jaren aan het hoofd van 
de drie CBRE-entiteiten (België, Luxemburg en Zwitser-
land) en zo’n 350 werknemers. Maar het grote doel van 
deze geboren ondernemer, die zijn opleiding genoot bij 

Solvay (keuzevak Financiën) en zijn carrière bij de bank 
Indosuez opstartte en vervolgens naar DTZ (later Cushman 
& Wakefield) verhuisde, was altijd om zijn eigen bedrijf op 
te richten. Daardoor broeide Eaglestone al een hele poos in 
zijn hoofd nog voor het echt geboren werd. 
Een tweehoofdige leiding zou in heel wat bedrijven voor 
problemen zorgen, maar niet bij Eaglestone waar hun actie-
radius – en ook die van de beide vennoten-investeerders 
Stéphane Robert en de Compagnie du Bois Sauvage, die 
recent in het bedrijf stapten – duidelijk is afgebakend.

Echt succesverhaal
Ook al zijn ondertussen (al) tien jaar verlopen sinds dit 
nieuwe avontuur werd opgestart: Gaétan Clermont is de 

magische momenten niet vergeten toen de ideeën en de 
wilskracht volop bruisten, maar alles nog van nul diende 
te beginnen. ‘Wij zijn gestart met de vastgoedpromotie 
voor kleine residentiële projecten’, aldus de 49-jarige Brus-
selaar. ‘Daarna is Eaglestone zich beetje bij beetje gaan 
toeleggen op grotere projecten die vooral gericht waren op 
het verbouwen van kantoorgebouwen tot wooneenheden.’
Het eerste grote project heet Twice (83 appartementen 
aan de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde). Voor Nautilus 
lag de lat nog hoger (200 appartementen in de plaats van 
een oude semi-industriële opslagplaats naast het kanaal 
in Anderlecht). ‘In mijn eerste maanden bij Eaglestone ben 
ik erin geslaagd om heel wat kapitaal op te halen door het 
plaatsen van obligaties bij institutionele investeerders’, 
aldus Gaétan Clermont. ‘Daardoor kwamen we in een hoger 
segment terecht, met nog belangrijker dossiers. Wij reno-
veerden een gebouw van 10.000 m2 op de Louizalaan 250 
in hartje Brussel en kochten daarna van Axa een gebouw 
van 8000 m2 in de Handelsstraat (Light On). Dat hebben 
we herbouwd om er de eerste Belgische WeWork in onder 
te brengen en het vervolgens te verkopen aan een fonds 
van UBS.’
Vandaag stelt Eaglestone 25 mensen te werk in Brussel, 
tien in Luxemburg en 48 in Parijs; dat laatste na de overna-
me van de Parijse vastgoedontwikkelaar Interconstruction. 
Eaglestone is vandaag eigenaar van een 80-tal projecten 
voor in totaal 500.000 m2. In tegenstelling tot vele anderen 
denkt Gaétan Clermont niet dat er donkere tijden aanbre-
ken voor de kantoorwereld in Brussel en voor de rest van de 
wereld. Of dat Covid-19 daar iets aan zal veranderen. ‘Alle 
bedrijven zullen nog ruimte nodig hebben om hun personeel 
te verenigen en te motiveren’, zegt hij daar over. ‘Akkoord: 
we hebben vandaag allemaal de kracht ontdekt van het 
telewerken, maar dit virus gaat ooit weg en dan komt er een 
meer gespreid gebruik van homeworking; bijvoorbeeld één 
of twee dagen per week. Het grootste deel van het werk zal 
nog altijd in teamverband gebeuren op kantoor.’

Optimisme voor de toekomst
Eén ding is zeker in dit toch zeer bijzondere jaar 2020: de 
vraag naar vierkante meters kantoorruimte is spectacu-
lair gedaald. ‘Maar dit zal gecompenseerd worden door de 
grote ruimtes die men in de toekomst voor elke bediende 
zal moeten vrijmaken teneinde de regels van hygiëne en 
veiligheid te respecteren’, aldus Gaétan Clermont. ‘Tot op 
heden rekende men 12 m2 per bediende. Dat wordt morgen 
15 of 16 m2. Verder zal er ook een steeds grotere drang 
ontstaan om ruimtes te creëren waar het personeel kan 
relaxen. Eens het virus verdwenen is, zullen we een grote 
inhaalbeweging zien.’
In zijn ogen zal de toekomst van het kantoorwezen nog 
meer dan vroeger op twee pijlers steunen: corona en milieu. 
‘Dit laatste punt staat bij Eaglestone trouwens al heel lang 
centraal in al ons denkwerk, want in al onze gebouwen 
streven we het “excellent” of minimaal “very good” Breeam 
duurzaamheidskeurmerk na. Het ligt in onze bedoeling om 

zo snel mogelijk totaal klimaatneutraal te zijn. Zo starten 
we in Sint-Lambrechts-Woluwe met de reconversie van een 
kantoorgebouw naar woningen (The W), waarvan een groot 
gedeelte in hout zal zijn, en in de Europese wijk in Brussel 
met een kantoorgebouw waarvan de zuidgerichte gevels 
zonnepanelen zullen hebben teneinde volledig zelfbedrui-
pend te zijn op het vlak van elektriciteit. 
Het probleem is dat je, van zodra je je in de vastgoedsector 
tot een ‘incontournable’ hebt opgewerkt, je er alles aan 
moet doen om dat te blijven. Geen probleem. Eaglestone 
mag dan tien jaar oud zijn, voor Gaétan Clermont staat het 
bedrijf nog altijd in de startblokken…
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MESSIKA
by Kate Moss

Kate Moss en Valérie Messika zijn twee karaktervrouwen die aan de 
basis liggen van een unieke juwelencollectie. Het modeicoon liet zich 
leiden door haar eigen regels en vooral door haar instinct. Zij speelde 
met goud en diamanten. Het resultaat is een doordrachte, ongecom-
plexeerde juwelenlijn. Deze biedt de draagster de kans om haar stijl te 
bevestigen en de vele facetten van haar persoonlijkheid te etaleren.

WWW.MESSIKA.COM

4.

BREITLING
en de karaktervrouw

De nieuwe collectie Chronomat Breitling staat helemaal in het 
teken van ambitieuze, actieve en stijlvolle vrouwen, zoals de sublie-
me Charlize Theron. Er is keuze uit een Automatic 36mm met kali-
ber Breitling 10 en een Super Quartz™ 32mm met kaliber Breitling 
77. Dit sportief, elegant, modern-retro geïnspireerd horloge laat 
zich zowel op een werkvergadering dragen als op het strand. Hor-
logekast in roestvrij staal, goud (rood 18 karaat) of in twee kleuren. 
Lunetten en wijzers al dan niet versierd met diamanten.

WWW.BREITLING.COM

BELL & ROSS:
krachtig juweel

Bell & Ross breidt zijn collectie BR05 uit met een chronograaf waar-
van de stijl en de techniciteit een jong en stedelijk kader moeten aan-
spreken. Leesbaarheid, functionaliteit, betrouwbaarheid en precisie: 
alle codes van het Huis werden gerespecteerd. De lijnen van de hor-
logekast met 42mm diameter combineren rond met vierkant. Deze 
fundamentele meetkundige figuren zijn kenmerkend voor de identiteit 
van Bell & Ross. Met geïntegreerde armband in roestvrij staal.

WWW.BELLROSS.COM

2.

LONGINES
Symphonette

De juweelhorloges Longines Symphonette ontleden hun naam aan 
het symfonisch orkest dat door het merk werd opgericht en in de 
jaren 40 populair was op de Amerikaanse radio’s. Zij zijn verfijnd 
en elegant door hun chic art-deco-gehalte en hypervrouwelijk met 
hun ovalen horlogekast en hun soepele armband. Twee afmetingen, 
quartz kaliber, roestvrij staal of twee kleuren (met roos goud), soms 
versierd met diamanten.

WWW.LONGINES.COM

6.

Oudejaar met
HAVAIANAS!

En waarom houden we het komende eindejaarsfeest niet in het teken 
van tropisch exotisme? Naar goede gewoonte pakt Havaianas uit met 
een speciaal paar voor Nieuwjaar. De collectie omvat twee modellen 
die geïnspireerd zijn op de emblematische eindejaarsfeesten in Bra-
zilie, meer bepaald in de steden Milagres, Jericoacora en São Miguel 
do Gostoso. Deze unieke schoenen zijn te koop in goud en in zilver. 
Ze zijn versierd met een metallic logo en met prints over vuurwerk.

WWW.HAVAIANAS.COM

8.OMEGA:
Silver Snoopy Award

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Silver Snoopy Award 
pakt Omega uit met een nieuwe Speedmaster. De prijs werd in 1970 
door de Nasa-astronauten toegekend aan Omega voor zijn unieke 
bijdrage in het domein van de ruimtevaart en voor zijn belangrijke 
rol bij de redding van Apollo 13. De 42mm roestvrije horlogekast is 
geïnspireerd op de iconische chronograaf (4e generatie): het eerste 
horloge dat op de Maan werd gedragen. Blauwe nylon armband. 
Kaliber Omega Co-Axial Master Chronometer 3861.

WWW.OMEGA.COM

3.

Kerstdorp bij
BENOÎT NIHAN

Bij Benoît Nihant is de jaarwisseling altijd synoniem van een gezellige 
drukte. Met dank aan de nieuwe creaties van L’Atelier, want die zijn 
telkens weer mooier en… magischer! Dit jaar nodigt de prestigieuze 
chocolatier u uit aan de voet van een mysterieuze berg, in een klein 
dorpje dat zo uit een kerstsprookje lijkt te komen. Dit dorp, dat vol-
ledig is opgebouwd uit zwarte chocolade uit de Dominikaanse Repu-
bliek, verbergt in zijn hart een assortiment van truffels om te delen.

WWW.BENOITNIHAN.BE

De tweede huid van
RUINART

Ruinart breekt met de traditie van de uniforme koffertjes en bevestigt 
zijn aandacht voor het milieu met een nieuwe etui voor zijn cuvées. 
Deze ecologische omslag sluit perfect aan op de emblematische vorm 
van de flessen van het Huis en heeft geen negatieve invloed op de 
integriteit van de Ruinartsmaak bij de degustatie. Deze tweede huid 
omfloerst zijn mooiste juwelen, want u vindt hem terug op de Ruinart 
Rosé, de Blanc de Blancs, de R de Ruinart en de millésime 2011.

WWW.RUINART.COM

TAG HEUER,
versie Carrera

Ter gelegenheid van zijn 160e verjaardag stelt TAG Heuer twee nieuwe 
limited editions voor. Het zijn hedendaagse herinterpretaties van de 
Heuer Carrera ‘Dato 45’ uit 1965. Deze nieuwe horloges combineren 
vintage inspiratie met moderne horlogetechnieken en zijn uitgerust 
met het kaliber Manufacture Heuer 02. De TAG Heuer Carrera Limited 
Editions laten de keuze uit een blauwe of witte wijzerplaat en steunen 
op dezelfde codes als de lijn Carrera Chronographe Sport die afgelo-
pen zomer werd voorgesteld.

WWW.TAGHEUER.COM

7.

3.

2.

1.

VAN ESSER:
bescheiden koketterie

Als het over accessoires gaat, maken de details het verschil! Idem 
dito voor de manchetknopen die in de mannelijke dressing aan 
een winnende opmars bezig zijn. Speciaal voor de moderne dandy 
ontwikkelde Van Esser een prachtige bestarium in goud, email en 
diamanten voor dagelijks gebruik. Deze bescheiden koketterie 
heeft slecht één minpuntje: sommige volumineuze modellen kun-
nen een tikkeltje oncomfortabel zijn… achter de pc.

WWW.VANESSERBELGIUM.COM
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Sportieve
GARMIN

Garmin lanceert de Venu Sq, een smartwatch die de klas-
sieke multisportfuncties combineert met een gloednieuw 
rechthoekig design en een duidelijke aflezing. De Venu Sq 
sluit aan op elke levensstijl en wordt uitgebracht in tweede 
edities: de klassieke en de Music Edition, waardoor men 
naar zijn favoriete muziek kan luisteren zonder zijn smart-
phone te gebruiken. Deze Garmin smartwatch, sportieve 
gezel en modeaccessoire, bewaakt uw gezondheid, regis-
treert uw sportieve prestaties en biedt geprogrammeerde 
trainingen aan: pilates, spiertraining, joggen,…

WWW.GARMIN.COM

1.

ZONE 4FIT:
fitness app

De nieuwe mobiele app Zone4Fit biedt een vernieuwd spor-
tief coachingprogramma aan met oefeningen via video, 
gezonde voedingstips en vooral een direct contact met de 
coach. Dankzij de app begeleidt Augustin Kivunghe, stich-
ter van de bekende Fuerte Bootcamp-fitnesskampen, elke 
gebruiker zodat het juiste evenwicht tussen sport, recupe-
ratie en voeding verzekerd is.

WWW.ZONE4FIT.COM

2.

SOLHEIM CUP
in Finca Cortesin

In 2023 verwelkomt de Andalousische golfclub Finca Cor-
tesin de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de 
Ryder Cup. Dit parcours, dat tussen Marbella en Sotogran-
de ligt, is een van de meest uitdagende in Europa en ligt 
in een luxeresort. Op deze unieke golfbaan won Nicolas 
Colsaerts in 2012 het Volvo World Match-Play.

WWW.FINCACORTESIN.COM

3.

75 JAAR SKI
op z’n Frans

De Ecole de Ski Français viert zijn 75e verjaardag op een 
milieubewuste wijze. Bij de oprichting in 1945, vlak na 
WOII, bestond de federatie uit een aantal monitoren die 
voor ‘Franse leertechnieken’ kozen en hun beroep wilden 
structureren. Driekwarteeuw later geven 17.000 monitoren 
les aan twee miljoen leerlingen en dragen zij hun sterke 
waarden van verantwoordelijkheid en veiligheid uit op de 
Franse pistes.

WWW.ESF.NET

4.

PERRIER
viert feest!

Speciaal voor Kerstmis kondigt Perrier® een event-samen-
werking aan met Takashi Murakami. Deze is geïnspireerd 
op de hyperkleurige popwereld van deze Japanse artiest. 
Twee flessen (33 & 75 cl) met gezeefdrukt glas en originele 
decoratie werden over de hele wereld gelanceerd. Premium 
limited edition.

4. 5.

4.

1.

3.

2.

TOUCAN:
het referentieadres

Het is the place to be. Met de eindejaarsfeesten in zicht geldt de 
schelpdierenbank van restaurant Toucan sur Mer in Elsene meer dan 
ooit als referentie door zijn unieke producten. Zo staat de zeevruch-
tenschotel algemeen bekend als een van de beste in Brussel. Niet dat 
de rest daar voor onder doet, want ook de andere producten (oesters, 
kreeft, gerookte zalm, schelpen, vis, kaviaar…) zijn van een uitmun-
tende kwaliteit en komen rechtstreeks van bij de beste producenten 
in Bretagne en elders. Het spreekt voor zich dat alle gerechten kunnen 
worden meegenomen of thuis worden afgeleverd.

WWW.TOUCANBRASSERIE.COM

6.

De keukentherapie van
AMANDINE POLI

Om je immuniteit voor de winter te boosten, biedt Amandine Poli, keu-
kentherapeute en inspirator van gezonde voedingsgewoonten, een 
eenvoudig, efficiënt en makkelijk toe te passen programma aan. Haar 
goede raad: een gezonde keuken die evenwichtig is én lekker. Aman-
dine Poli specialiseerde zich in holistische gezondheid, menselijke 
biologie en aromatherapie, waarna ze in Brussel een praktijk en een 
voedingswinkel opende: L’Épicerie by Amandine Poli. Zij verzorgt ook 
clinics voor keukentherapie en is een referentie binnen haar domein.

WWW.BYAMANDINEPOLI.COM

8.

SUSHI
zonder zorgen

De Sushi Shop nodigt u uit om de wereld van So Me te ontdekken met 
een gloednieuwe box in limited edition. Het merk verbond zich met 
de veelzijdige Franse artiest So Me. Het resultaat zijn drie exclusieve 
ontwerpen: Funky Gunkan (veggie en kleuren uit de seventies), Smo-
king Roll (roll met gerookte forel, groene appel en roze peper) en Tuna 
Aburi (fijne roll met topping van tonijn).

WWW.SUSHISHOP.BE

9.

Frisse wind bij
LOOLA

Kwalitatieve fastfood: ziedaar de ambitie van Loola, een jonge start-
up in de horeca die inzet op een gezonde en snelle restauratie. Het 
concept is simpel: elk restaurant heeft twee bars – een voor pizza’s en 
een voor slaatjes – waar elke klant zijn eigen bord kan opscheppen. 
Er is keuze uit meer dan 40 verse en seizoeningrediënten. Met dui-
zenden mogelijke combinaties biedt Loola de grootse kaart in België 
aan terwijl het de klant is die zijn verbeelding de vrije loop mag laten. 
U vindt Loola al in Brussel, Waterloo en Louvain-la-Neuve.

WWW.LOOLA.BE

10.

Traiteur van
RELAIS ST-JOB

De Relais St-Job, een bekend adres in Ukkel, opende naast zijn res-
taurant een traiteur die de traditionele brasserie-meeneemgerechten 
aanbiedt (garnaalkroketten, scampi’s, kabeljauw, kreeft, stoemp, 
haantjes, enz.). In de wijnruimte vindt u naast biodynamische en klas-
sieke wijnen ook een uniek aanbod van alcoholische dranken (prach-
tige whisky’s en rums). Zaakvoerder Thierry Groeteclaes, zelf groot 
wijnliefhebber, waakt er persoonlijk over dat zijn kelder absoluut de 
moeite loont. Ideaal in deze eindejaarsperiode.

WWW.RELAISSTJOB.BE
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Veuve Clicquot bezet sinds jaren een bijzondere plaats in 
het lijstje van meest emblematische en prestigieuze 
champagnehuizen. Het is sinds 1987 eigendom van 
de prestigieuze groep LVMH en het behoort tot de meest 
vernieuwende merken. Een must in deze eindejaarsperiode.

Door Philippe Bidaine

Ons verhaal begint in 1772. Philippe Clicquot, 
telg uit een familie van bankiers en textiel-
handelaars, en eigenaar van een wijndomein, 
creëert het merk Clicquot. Zijn schuimwij-

nen hebben zoveel succes dat het buitenland lonkt. Dit 
verklaart waarom de eerste export van zijn champagne 
Clicquot richting Venetië gaat: eind 18e eeuw een van de 
meest bruisende steden.
Zijn handeltje is een schot in de roos en al snel volgt Fran-
çois Clicquot zijn vader Philippe op aan het hoofd van het 
huis. François overlijdt evenwel onverwacht snel (1805), 
waardoor zijn echtgenote Barbe Clicquot Ponsardin, een 
jonge weduwe van 27 jaar, zich geroepen voelt om de teu-
gels van het familiebedrijf in handen te nemen. Waarna 
Veuve Clicquot zich snel zal opwerken tot een van de eerste 
succesvolle zakenvrouwen in de Moderne Tijd…

Visionair
Barbe Clicquot Ponsardin ontpopt zich inderdaad tot een 
gehaaide zakenvrouw en een echte visionair. Dat leidt tot 
een aantal vernieuwende impulsen in de wijndomeinen van 

/0an12 D3m$    45am63gn7

de Champagnestreek. Zoals in 1810 wanneer ze de eerste 
millésime champenois uitwerkt op basis van de wijnoogst 
van één enkel jaar. Terwijl het in de streek de gewoonte was 
om daarvoor druiven van verschillende oogstjaren voor te 
assembleren. In 1811 was een unieke oogst – toegeschreven 
aan een voorbijvliegende komeet – de aanzet tot de produc-
tie van een bijzondere jaargang: de ‘vin de la comète’.
In 1814 trotseert Madame Clicquot de continentale bloc-
kade in Europa en slaagt er in om haar wijnen tot in Sint-
Petersburg te krijgen. Haar champagne wordt in Rusland 
triomfantelijk onthaald, een land waarnaar liefst 10.550 
flessen werden uitgevoerd. De wijn was zo emblematisch 
in de tsaristische high society dat hij al snel geciteerd werd 
door prestigieuze schrijvers als Aleksandr Poesjkin, Anton 
Tsjechov en Nikolaj Gogol.
Twee jaar later ligt de ingenieuze bedrijfsleidster aan de 
basis van een doorslaggevende evolutie in de conceptie 
van de champagne: zij bedenkt inderdaad de remuagetafel, 
waardoor de flessen schuin kunnen staan en haar champag-
ne glashelder wordt. Een proces dat al snel wordt overge-
nomen door alle andere champagnehuizen. Deze methode, 
die emblematisch is voor de appellation, wordt ook vandaag 
nog altijd toegepast voor de meest prestigieuze cuvées.

VEUVE CLICQUOT:

Eerste ‘rosé d’assemblage’
Omdat Madame Clicquot nooit om een goed idee verlegen 
zit, innoveert zij in 1818 opnieuw door de allereerste ‘rosé 
d’assemblage’ te creëren. Tot dan ontstond een rosé door 
een vlierbessenpreparaat aan de champagne toe te voegen, 
maar zij vernieuwt door voor een rode Bouzy-wijn te kiezen.
Veuve Clicquot zal die visie met de jaren en de generaties 
verder blijven uitdragen. ‘Eén enkele kwaliteit: de beste’, is 
de leuze van het Huis, dat zijn flessen vanaf 1877 op een 
revolutionaire manier begon te versieren met gekleurde 
etiketten, zoals bij de gele V. Clicquot P. Werlé. De klanten 
zweren bij dit originele etiket dat zal uitgroeien tot een van 
de bekendste blikvangers van dit Huis.
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In 1972 en ter gelegenheid van de 200e verjaardag werd 
de eerste millésime van de prestigieuze cuvée La Grande 
Dame geboren. Datzelfde jaar werd de prijs Veuve Clic-
quot gelanceerd voor zakenvrouwen. Hiermee werd hulde 
gebracht aan de ondernemingsgeest van Madame Clicquot 
en succesvolle vrouwen in de zakenwereld onderscheiden. 
Het archetype van de prestigieuze champagnes trad in 1986 
toe tot het label Louis Vuitton - een jaar later de Groupe 
LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton).

Magische bubbels
Vandaag etaleert Veuve Clicqout zijn kennis op alle niveaus 
en is het meer dan ooit de referentie bij de kenner-epicurist. 
Deze champagne symboliseert de levenskunst op z’n Frans 
en wordt gegangmaakt door enkele bijzondere crus.
De Veuve Clicquot Brut Carte Jaune is een pure goden-
drank en vat de geest van het merk mooi samen. Hij is het 
resultaat van een assemblage van zogeheten reservewij-
nen die geproduceerd wordt op basis van druiven van 50 
tot 60 verschillende crus. Het overwicht van de Pinot Noir 
(50-55%) bezorgt hem de emblematische structuur van de 
champagnes Veuve Clicquot, terwijl de Chardonnay (28-
33%) de elegantie en de finesse levert van een wijn met een 
perfecte balans.

In 2013 besloot de kelderchef om een assemblage te cre-
eren die uitsluitend uit reservewijnen bestond teneinde de 
kwintessens van de Brut Carte Jaune te bestendigen. Dat 
leidde tot de Extra Brut Extra Old. In 2019 breidde het Huis 
die collectie uit met een tweede onuitgegeven assemblage. 
Deze werd opgebouwd met acht van de meest prestigieuze 
reservewijnen uit de kelder, die minimaal vijf jaar waren ver-
ouderd - 1990, 1998, 1999, 2006, 2008, 2009, 2010 & 2012. 
Dit alles voor een bewaarpotentieel langer dan 15 jaar. De 
Veuve Clicquot Rosé, die uit 50 tot 60 verschillende crus is 
opgebouwd, laat zich dan weer inspireren door de traditionele 
combinatie van Carte Jaune, 50 tot 55% Pinot Noir, 15 tot 
20% Meunier, 28 tot 33% Chardonnay, waaraan rode wijnen 
van topkwaliteit worden toegevoegd en rustige wijnen uit de 
beste velden in de Champagnestreek. Op die manier ontstaat 
in de mond een echte explosie van aroma’s van rood fruit.
Recent bracht Veuve Clicquot zijn 2012 uit: de 66e millésime 
van het Huis sinds de creatie van zijn eerste champagne Vin-
tage in 1810. Het aparte van deze collectie Vintage bij Veuve 
Clicquot schuilt in de toepassing van wijnen die in eiken 
vaten zijn gevinificeerd en gerijpt (11%). Hierdoor ontstaat 
extra kracht en aromatische intensheid. Op deze manier 
gerijpte wijnen hebben als effect dat zij de assemblage 
accentueren, zoals kruiden, waardoor subtiele geroosterde, 
houtachtige, vanille noten ontstaan.
De prestigecuvée La Grande Dame, het neusje van de zalm 
in de hiërarchie van het merk en vandaag te koop in de mil-
lésime 2008, is nog zo’n oenologisch meesterstukje waarin 
alle finesse en elegantie tot hun recht komen. De unieke 
assemblage met 92% Pinot Noir en 8% Chardonnay draagt bij 
tot de kwintessens van de stijl Veuve Clicquot, met de Pinot 
Noir als de betrouwbare dominerende factor. Deze laatste 
onderscheidt zich hier door zijn frisheid, zijn mineraliteit en 
zijn kracht. Hierdoor ontstaat een perfect evenwicht van 
complexiteit, structuur en kracht. Een absolute topcham-
pagne voor de meest gastronomische tafels.
Wie het liever wat milder heeft, moet zeker zijn gading vinden 
bij de Veuve Clicquot Demi Sec. Hij is al even opulent als per-
fect om een dessert te begeleiden. De uitgesproken fruitige 
aroma’s die hem karakteriseren verraden een groot aandeel 
Pinot Meunier (30-35%) in de assemblage, in vergelijking met 
de champagne Veuve Clicquot Brut Carte Jaune bijvoorbeeld.
Tenslotte, en ook helemaal mee met de tijd, zijn er de 
cuvées Veuve Clicquot Rich en Rich Rosé. Zij zijn de eerste 
die bedoeld zijn om zich te laten degusteren met ijs en met 
frisse ingrediënten. Het unieke karakter van de Veuve Clic-
quot Rich is toe te schrijven aan de dosering van 60 gram 
suiker per liter. Op die manier worden de aroma’s van de 
assemblage gesublimeerd. Dat werkt zowel bij de witte als 
bij de rosé als een echte smaakversterker.

www.veuveclicquot.com

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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MARCHÉ DES CHEFS:

Marché des Chefs trekt alle registers open voor een vredige 
jaarwisseling in de familiesfeer. Schitterende producten en bijgevolg 
stralende borden. Nu, dat hebben we ook wel verdiend…

Door Michel Thibaut

Dreigend, frustrerend, demoraliserend: 2020 
was een zeer atypisch jaar. Waardoor ieder-
een snakt om de pagina om te draaien, het 
vervloekte virus de mond te snoeren en terug 

te keren naar het leven van vroeger, zonder remmingen en 
grenzen. In afwachting van die betere tijden staan de ein-
dejaarsfeesten voor de deur. Met daarbij natuurlijk de tra-
ditionele familiebijeenkomsten rond de kerstboom. Daar 
kijken we met z’n allen naar uit, want zij staan symbool 
voor het ongecompliceerde ‘kliekgeluk’. Omdat families 

aar van vroeger. De textuur is stevig en de smaak zacht, 
jodiumrijk en licht gezouten. De degustatie profileert ook 
noten van boter en hazelnoot. Deze kaviaar heeft een 
prachtige diepgang in de mond.
Iraanse smaak: heldere eitjes met een bronzen gloed en 
goudkleurige schittering. De textuur is stevig en soepel. Jodi-
umrijke opbouw, intense smaak, de geur van de zee en een 
slotboeket met noten van gedroogd fruit. In beide gevallen 
een magische beleving met vuurwerk voor het gehemelte!

Ganzenlever Abel Bernard
Dit is een andere topklassieker van het Huis waar men 
nooit genoeg van krijgt. Het was Abel Bernard – vader van 
Jean Mailian, oprichter van Marché des Chefs – die het suc-
cesvolle recept bedacht dat de generaties zou trotseren. 
Henry Gault, de beroemde Franse gastronomische criticus, 
riep hem zelfs uit tot ‘beste ganzenlever ter wereld’. En hij 
was een kenner! Lange nasmaak, perfecte textuur: een 
uitbundig hoogtepunt voor elke smaakpapil en een soort 
reis ‘back in time’.

Schotse gerookte zalm
Geen feesttafel zonder gerookte zalm. Al is die doorgaans 
spijtig genoeg minder lekker dan de magie die hij uitstraalt. 
Bij Marché des Chefs vindt u het échte neusje van…: de 
Schotse zalm van het huis Borvo. Hij bevat weinig zout en 
geen suiker en wordt op de ouderwetse manier gerookt: 
droog, met beukenhout en langzame rijping. Het is dan 
ook geen toeval dat hij vaak op de kaart staat bij gerenom-
meerde chefs, zoals de betreurde Joël Robuchon, Ducasse 
tot en met in het Elysée. Dunne plakjes of filet voor extra 
beet: hij blijft een echte must.

Truffels uit de Périgord
Ook dit is een must. De zwarte truffel ‘tuber melanosporum’, 
die rechtstreeks uit de Périgord wordt aangevoerd, laat zich 
degusteren met de ogen dicht. Als een reis in het lucht-
ledige. Zijn geur is uniek en overtuigt 
elke kenner/purist. Abel Bernard 
bereidde hem ‘à la croque au 
sel’, maar er zijn geen vaste 
regels. Met hun opwin-
dende en wilde geur zijn 
ook de hyper-exclusieve 
truffels uit Alba zeer in 
trek. Hun kleur wisselt 
van een wit met roze 

pijlers zijn, sterk en onverwoestbaar. Bij het neerpennen 
van dit artikel is er nog geen duidelijkheid over de gezond-
heidsregels voor eind december. Maar het is evident dat 
iedereen graag ‘de zijnen’ thuis wil ontvangen bij de haard 
en een lekkere tafel. Zoals de traditie dit voorschrijft. 
Ook de Marché des Chefs is een familie die, van generatie 
op generatie, dezelfde sterke waarden aanhangt. Dit Brus-
selse adres is al meer dan 30 jaar een referentie en dit 
dankzij de unieke producten in de rekken. Het is dan ook 
duidelijk dat dit Huis voor de komende jaarwisseling groots 
uitpakt om te voldoen aan de hoge verwachtingen.
De filosofie van Marché des Chefs laat zich samenvatten in 
drie punten: kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit! Het 
aanbod komt rechtstreeks van bij grote en kleine producen-
ten. Verder is er natuurlijk de historische knowhow van de 
familie Mailian, met name voor zijn kaviaar en ganzenlever: 
twee producten waar elke kenner in Brussel en omstreken 
verlekkerd op is. Samen met de zaakvoerders overlopen we 
de absolute smaakmakers binnen het uitgebreide aanbod.

Kaviaar zoals vroeger
Ere wie ere toekomt! Bij Marché des Chefs is de kaviaar 
verheven tot een levenskunst. Dat is ook logisch, want als 
uitvinder van de zogeheten Malossol, de verse en weinig 
gezouten kaviaar, leverde de familie Maïlov-Mailian ooit 
aan de tsaren. Elk eitje impliceert de belofte van zintuigelijk 
vuurwerk. De eitjes van de zalmen, die van 15 tot 20 jaar oud 
zijn, worden voor de 4e of 5e legperiode vooraf weggehaald, 
waardoor ze een unieke grootte, textuur en smaak hebben. 
Deze kaviaar Mailian wordt in twee soorten aangeboden: 
Russische smaak: de heldere, brons- tot goudkleurige 
eitjes met Beluga-grootte voeren terug naar de wilde kavi-     a9es voo:;en #es'aagd <ami'iefees=
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nerven tot een grijs dat dicht bij kastanjebruin ligt. Dank-
zij hem is elk smaakakkoord met pasta, saus, gevogelte, 
eieren en spinazie een voltreffer.

Gevogelte van Racan
Het gevogelte van Racan, dat op een diervriendelijke manier 
en in volle natuur door Julien Plesel wordt grootgebracht, 
voert de nostalgici terug naar de authentieke smaken uit 
grootmoeders tijd. We zijn dan ook lichtjaren verwijderd van 
de industriële kippen die de meeste boodschappenmanden 
bevolken. Ook de grote Franse sterrenchefs komen zich 
hier bevoorraden. Kalkoen, kapoen, gans, parelhoender, 
kip en duif: hier vindt men altijd zijn gading. Het gevogelte 
voor Kerstmis kan bereid worden met een speciaal vulsel 
Marché des Chefs, met of zonder zwarte truffels onder het 
vel of in het vulsel.

Zeevruchten uit Guilvinec
Voor velen impliceert de jaarwisseling automatisch een ren-
dez-vous met schelpdieren en zeevruchten. Bij Marché des 
Chefs komen deze vanzelfsprekend enkel van bij de beste 
leveranciers. Zo worden de blauwe kreeften rechtstreeks 
aangevoerd vanuit Guilvinec, net zoals de zachte en sappige 
Bretoense langoesten. De klant kiest of hij ze levend mee-
neemt dan wel gekookt. En waarom zou men zich niet laten 
verleiden door de langoustines Impériales, de scharen King 
Crabs, de reuzegamba’s en de schitterende Sint-Jacobsvruch-
ten die door exclusieve lokale groothandelaars worden aan-
geleverd? Voor puur en eindeloos genot in het bord.

Ikejime-vis
Ze zijn nog maar net uit het water of daar pronken de lek-
kerste wilde vissoorten van Ile d’Yeu en Guilvinec al in de 
rekken van de Lensstraat. Tarbot, tong, zonnevis, baars en 
goudbrasem: de zee etaleert zich op z’n mooist met een 
voorkeur voor het aller-allerbeste! Het is het resultaat van 
een samenwerking met lokale lijnvissers die actief zijn van-
af kleine boten. Als de omstandigheden meezitten, wordt 
soms ikejime-vis aangeboden. Deze ambachtelijke Japanse 
vistechniek sublimeert de organoleptische kwaliteiten van 

de vis en houdt hem ook langer supervers. De ikejime-vis 
is bijzonder zacht in de mond en zijn smaak en textuur 
overstijgen de stoutste verwachtingen.

Vlees met een stamboom
Niets dan schitterend vlees in de rekken bij de slager van 
Marché des Chefs. Het raszuiver Manech melklam, naar 
de oude gebruiken van het Baskenland, neemt natuurlijk 
een ereplaats in. Ook het melkkalf van Corrèze, dat onder 
de moeder is grootgebracht, is puur genot. Maar ook het 
rundsvlees komt aan zijn trekken met, al naargelang de 
aanvoer, Angus, Aubrac, Charolaise, Simmental en zelfs de 
unieke Wagyu. Ribstuk, tussenrib, filet, bavette of longhaas: 
de vleesliefhebber wordt hier absoluut niet vergeten! 

De desserten van het Huis
Kazen of desserten? En waarom niet de twee? Het assorti-
ment van kazen van rauwe melk zal meer dan één verhemel-
te veroveren, maar laat u vooral ook verleiden door de brie 
met zwarte truffel. Deze wordt door het Huis gemaakt op 
basis van een ‘brie fermier’ en de hoger beschreven heerlijke 
truffels uit de Périgord. Ook de ijsjes en sorbets van Martine 
Lambert in Deauville lonen absoluut de moeite. Ze bevatten 
weinig suiker en hun geur is simpelweg magisch!

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.

Met het oog op de eindejaarsfeesten is het zeer
aanbevolen om meerdere dagen op voorhand te bestellen.
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PANERAI

Zelf is hij natuurlijk geen horlogemaker, maar Jean-Marc Pontroué’s passie 
voor mooie mechaniek, expertise en strategische visie brachten hem toch 
naar Panerai. Als opvolger van de bijzonder charismatische Angelo Bonati 
die het Florentijnse merk een tweede leven wist te schenken.

Door Raoul Buyle

Net zoals bepaalde prestigieuze automerken 
hun aanhangers hebben, heeft Panerai heel 
wat ‘Paneristi’: fans en verzamelaars tot in 
het oneindige met een eigen codetaal voor al 

hun lievelingsreferenties. De geschiedenis van de familie 
Panerai begint in Firenze in 1860 toen Giovanni er de 
eerste horlogezaak van de stad opende. De generaties na 
hem bleven verderborduren op deze passie en ontwierpen 
zo (in 1934) precisie-instrumenten voor de duikers van de 
Italiaanse Nationale Marine. Uit die horloges kwamen de 
twee iconische collecties van Panerai voort: Radiomir en 
Luminor, beide een ontmoeting tussen Italiaans design en 
Zwitsers horlogevakmanschap (sinds 2005 rust Panerai 
zijn horloges uit met kalibers gemaakt in Neuchâtel). Wij 
spraken met CEO Jean-Marc Pontroué.

Hoe ziet uw loopbaan eruit?
‘Om het kort te houden, kunnen we zeggen dat ik startte in 
de mode bij Givenchy (LVMH) voordat ik in 2000 bij de hor-
logegroep Richemont begon. Daar werkte ik bij Montblanc 
en Roger Dubuis. In 2018 werd ik gevraagd als directeur van 
Panerai. Om eerlijk te zijn wist ik er in het begin helemaal 
niet zoveel van af. Vandaag ben ik natuurlijk geen horloge-
maker – vraag mij niet om een horloge te herstellen! – maar 

ik heb wel een expertise en een passie ontwikkeld voor wat 
er zich binnenin een horlogekast afspeelt.’

Panerai, dat zijn toch vooral twee iconische
modellen met een sterke persoonlijkheid.
Is dat een voordeel of net een beperking op
het gebied van creativiteit en development?
‘Zeker een voordeel, want Luminor en Radiomir zijn het 
symbool van belangrijke waarden en worden elk jaar 
geboost met innovaties. Zo kunnen we tonen dat Panerai 
graag zijn geschiedenis benadrukt, zonder in het verleden 
te blijven hangen. (…) Vandaag zijn er ook de Submersible- 
en Luminor Due-collecties waarmee Panerai een perfect 
evenwicht heeft gevonden tussen dameshorloges en meer 
betaalbare varianten. En dan zou ik nog bijna de duikmodel-
len vergeten…’

Hoe ziet de toekomst van Luminor en Radiomir eruit?
‘Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de high-end 
horloges gebouwd zal zijn op twee essentiële factoren waar-
mee Panerai het verschil kan maken. Ten eerste is er het 

idee van “iconen”, dat u eerder zelf al vermeldde. Zij worden 
steeds meer het centrum van de markt. Ten tweede komt 
het horloge ook steeds meer terug als centrale element van 
de mannengarderobe. Wist u dat valse Panerai vandaag het 
meest verkocht worden (uiteraard een illegale praktijk)? 
Daardoor komt de bekendheid van het merk ongeveer op 
hetzelfde niveau als dat van Rolex!’ (lacht)

U lanceerde ook de Submersibles-collectie
en koos daarbij voor een strategie met
ambassadeurs. Welke rol spelen zij?
‘De Luminor Submersible-collectie bestaat al van lang voor 
mijn komst. De grote horlogekast (44 op 47 mm), in één 
stuk en afgewerkt met een kroonbeschermerbrug met 
hefboomsysteem, werd ontworpen om de verlichte delen 
(de secondewijzer en de wijzers) optimaal te kunnen lezen 
onder water. Ik was echter wel degene die het idee had om 
de Submersible uit de Luminor-lijn te halen en er een 100% 
onafhankelijke collectie van te maken. En dat is een suc-
ces! Bovendien lanceerde ik ook het concept met een ver-
koopervaring rond onze ambassadeurs Mike Horn, free 

>f'ossin# van ?e wach@
Jean-Marc Pontroué, 
CEO van Panerai

Mike Horn, ambassadeur 
van Panerai

Een ervaring met de special forces van 
de Italiaanse Militaire Marine bij de 

aankoop van de Panerai Submersible 
Marina Militare Carbotech™

Panerai Submersible 
Ecopangea™ Tourbillon 
GMT 50 MM
Mike Horn Edition
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diver Guillaume Néry en zwemmer Gregorio Paltrinieri: 
uitzonderlijke sportmannen (de beste binnen hun respec-
tievelijke disciplines) met expertise én geloofwaardigheid. 
Bij Panerai zorgen zij voor (goeie) vibes.’

U zei eerder dat ‘een klant geen
horloge koopt voor de ervaring,
maar net een ervaring koopt
waarvan het horloge deel uitmaakt’.
Hoe ziet u die ‘ervaringen’ precies?
‘Het idee is dat klanten die bepaalde hor-
loges kopen in limited edition (zoals de 
Submersible Marina Militare Carbotech) 
een unieke ervaring kunnen beleven 
(die is namelijk begrepen in de prijs van 
het horloge). Natuurlijk moet dat bui-
tengewoon menselijke avontuur gema-
tigd worden door de ervaring zelf: niet 
iedereen wil gaan duiken met een mari-
ne-commandant of over een ijsschots op 
de Noordpool wandelen met Mike Horn. 
Die ervaringen geven Panerai een nieuwe 
dimensie … en bezorgen onze klanten een 
echte adrenalineboost!’

Wat is de laatste Submersible?
‘Er is de Submersible Goldtech Orocarbo 44 
mm die voor het eerst twee tegenstrijdige (of 
net niet?), innovatieve materialen samenbrengt: Carbo-
tech™ en Panerai Goldtech™, krasbestendig goud met een 

extra hoge dosis koper. Verder is er de Panerai Submersible 
Ecopangea™ Tourbillon GMT 50 mm Edition Mike Horn 
waarvan maar vijf exemplaren bestaan. Subliem! Liefheb-

bers kunnen daarmee deelnemen aan een avontuur 
in het noordpoolgebied met Mike Horn die hen 
uitdaagt om hun grenzen te verleggen … net 
zoals dit het geval is bij dit horloge, dat tegelijk 

robuust, elegant én milieuvriendelijk is.’

Klanten besteden steeds meer aandacht 
aan garanties. Wat bieden jullie?

‘De algemene waarborg bij Panerai is 
vanaf nu 8 jaar (zoals beschreven in 

het Panerai Pam.Guard Program-
ma). En om het 70-jarig bestaan 
van het merk te vieren, gaan we 
op een selectie van 10 nieuwe 

producten een garantie van 70  
jaar bieden.’

Hoe zit het met de online verkoop? 
‘Die is nog heel beperkt. We zijn pas sinds 
anderhalf jaar online verkrijgbaar en voor-

lopig is onze groei nog beperkt tot drie cijfers. 
Panerai is echter een merk dat zich goed leent 
voor e-commerce. Het is een echte booster 
voor wat we doen binnen de lokale markten. De 
nieuwe Panerai Submersible Azzurro 42 mm, 

bijvoorbeeld, is enkel online verkrijgbaar via onze website  
www.panerai.com.’

Free diver Guillaume Néry

Panerai Submersible 
Goldtech Orocarbo 

44 MM

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

FORD RANGER 
THUNDERTHUNDER

2598 ANGER THUNDER 297 X 210 NL.indd   1 28/08/2020   11:08

100

L U X E
WINTER 2020



BVLGARI

‘Too much? Dat bestaat niet bij Bvlgari!’
Het zou zomaar de slogan kunnen zijn van het

bekendste Italiaanse juwelenhuis waaraan zelfs de
meest ontembare celebrity, Liz Taylor, niet kon weerstaan.

Door Raoul Buyle

Wie een boetiek van Bvlgari binnenloopt, 
kan niet naast de weelderige overvloed 
van creaties kijken. Een ruim spectrum 
van ingetogen tot extravagant onthult 

zich, of we nu langsgaan op de mythische 10 Via Condotti 
in Rome, 23 Place Vendôme in Parijs of de Waterloolaan 36 
in Brussel. Hier is de hoofdrol weggelegd voor elke vrouw: 
niet enkel voor de ‘haute joaillerie’-klant, maar voor ieder-
een die van juwelen houdt – van de meest toegankelijke 
tot de echte pareltjes – maar ook van horloges, parfums, 
sjaals en handtassen. De geschiedenis van het huis Bvlgari 
lijkt wel een roman gewijd aan luxe en vrouwelijkheid, 

waarin het hoofdpersonage, de oorspronkelijk Griekse 
goudsmid Sotirios Voúlgaris met een voorliefde voor 
antieke Etruskische juwelen, op het einde van de 19de eeuw 
uitgroeit tot de bekendste Italiaanse juwelier. Zijn stijl – 
een mix van Renaissance, neoclassicisme en Art Nouveau 
afgewerkt met gekleurde stenen – is even herkenbaar 
als de mode-erfenis van Coco Chanel. Zoals wel vaker bij 
Bvlgari is de steen de basis voor het juweel, en specifiek 
zijn mysterie en éclat. Die vormen het uitgangspunt voor 
een nieuw ontwerp, legt Jean-Christophe Babin uit, de CEO 
van het prestigieuze merk. De meest bijzondere stenen ter 
wereld worden verheerlijkt door het uitzonderlijke hand-

Aooit ‘too mucB’ werk in de ateliers. En daarmee hebben we misschien wel 
de echte definitie van ‘haute joaillerie’! Wat de collecties 
betreft, spreekt het voor zich dat luxe in de eerste plaats 
geen lifestyle is, maar een talent.

1. Haute Joaillerie
‘Aandachtig naar de geschiedenis kijken, het verleden 
begrijpen en die kennis gebruiken als basis voor de toe-
komst’: het zijn de woorden van Nicola Bvlgari, de klein-
zoon van de oprichter van het juwelenimperium. Vandaag 
bedraagt de haute joaillerie een meer dan noemenswaardig 
deel van de omzet van het merk. Enerzijds is het iets dat 
altijd voort blijft bestaan, anderzijds ook een uitstekend 
voorbeeld van Bvlgari’s gave om zichzelf steeds opnieuw 
uit te vinden. Maar de essentie van al dat kostbaars … is 
om ons te laten dromen! Armband Festa in geelgoud, rube-
lieten, amethysten en diamanten, Collectie Barocko, 2020.

2. Om elke dag te dragen
Bvlgari, wereldwijd de nummer 3 van de juwelenhuizen, 
werd in 2011 opgenomen in de luxegroep van Bernard 
Arnault. Binnen LVMH behoort het tot de afdeling Watches 
& Jewelry, die vandaag wordt geleid door Francesco Trapani, 
de neef van de laatste Bvlgari. Samen met Michael Burke na 
hem en Jean-Christophe Babin, de huidige CEO, slaagden 
ze erin juwelen te ontwerpen tegen een toegankelijke prijs. 
Wat moet u zich daar dan bij voorstellen? Denk rond de 
1000 euro. Juwelen uit de Bvlgari Bvlgari, Divas’Dream en 
Fiorever-collecties.

3. Het uur van de slang
De Serpenti is hét symbool van Bvlgari. Dit motief van een 
opgerolde slang dook voor het eerst op in de horlogear-
chieven van het merk in de jaren 40, maar wordt steeds 
opnieuw geïnterpreteerd met elk jaar nieuwe modellen. De 
eerste versies waren in geelgoud, met het hoofd en staart 
van de slang bezet met diamanten. Het was het symbool 
van de glamour in Rome ten tijde van de Cinecittà toen 
de Eeuwige Stad dé bestemming bij uitstek was voor cele-
brities van over de hele wereld: Horloge Bvlgari Serpenti 
Tubogas dubbel rond de arm, goud en diamanten.

4. Luxehandtassen
Het Festival van Cannes bevestigde de sterrenstatus van de 
iconische Serpenti-handtas die werd gespot bij de bekend-
ste dames, van de (Duitse) influencer Caro Daur (twee mil-
joen volgers) tot Toni Garrn. De juweelsluiting in de vorm 
van een slangenhoofd was dé musthave op de Croisette! 
Bij elke look, voor elke dresscode en van ’s morgens tot ’s 
avonds is de handtas de garantie op een chique finishing 
touch. Er bestaan meerdere kleuren, maar onze favorieten 
zijn de (kalfs)lederen modellen in Sea Star Coral en Tropical 
Turquoise; Sacs Bvlgari Serpenti Forever.

‘Aandachtig naar de geschiedenis kijken, 
het verleden begrijpen en die kennis 

gebruiken als basis voor de toekomst.’

1.

2.

3.

4.
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5. The Glam Culture
Ze had de mooiste ogen ter wereld, viooltjes met kleine 
goudspikkeltjes, en ze was verzot op juwelen. In de jaren 
60 woonde Liz Taylor in Rome toen ze er samen met Joseph 
Mankiewicz Cleopatra draaide. Als een dolle geliefde bedolf 
haar tegenspeler Richard Burton haar met juwelen. Bvlgari 
onderscheidde zich van de Place Vendôme dankzij zijn los-
sere stijl, vrolijke combinatie van Italiaanse glamour, clas-
sicisme en veelkleurige stenen. Tijdens een bal in Vene-
tië droeg Elizabeth Taylor een smaragden halsketting van 
Bvlgari (1967).

6. Kostbare geuren
Met de parfumcollectie Splendida sublimeert Bvlgari de kwa-
liteiten van de kostbaarste bloemen binnen de parfumerie. 
Net als bij de juwelen! Tubéreuse Mystique nodigt je uit om je 
over te geven aan deze bloemige fantasie. De tuberoos geeft 
een opulent, sensueel aroma vrij dat niemand onberoerd 
laat. Het delicate karakter van deze legendarische bloem 
verklaart ook haar bijnaam als ‘diva van de velden’; Splendida 
Bvlgari Tubéreuse Mystique Eau de parfum.
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Van gewoontejasje tot
SMOKING

Van ‘dinner jacket’ tot galatenue: de smoking, beter bekend als een 
‘tuxedo’ in de VS, heeft zich doorheen de jaren stevig opgewerkt.
Op uitnodigingen staat niet voor niets de vermelding ‘black tie’.

De perfecte symfonie van zwart en wit is zo chic dat zelfs
vrouwen er tegenwoordig voor kiezen.

Door Raoul Buyle 

Vandaag wordt de smoking beschouwd als het 
toppunt van (mannelijke) elegantie, maar dat 
was lang niet altijd het geval. Hij maakte voor 
het eerst zijn opwachting in 1860 bij de kleer-

maker Henry Poole & Co in het Londense Savile Row, het 
‘mekka’ van het maatpak, waar hij werd ontworpen voor de 
Prince of Wales, de toekomstige Eduard VII, als een afge-
leide van het stijve rokkostuum. Na de Krimoorlog, waarbij 
vele Europese grootmachten het tegen elkaar opnamen, 
mocht het voor de Engelsen allemaal wat losser … behalve 
hun ‘stiff upper lip’, natuurlijk. Het was dus Edward VII 
die, op dat moment nog als kroonprins, het ‘dinner jacket’ 
introduceerde als een formele, maar minder omslachtige 
optie voor het diner. Binnen de gegoede kringen was het 
namelijk de gewoonte om zich op te kleden alvorens aan 
tafel te gaan, zelfs thuis. Meestal werd er gekozen voor 
een soepel binnenjasje dat de mannen in de rokersruimte 
droegen na de maaltijd zodat hun kleren niet naar rook 
zouden ruiken. Daar genoten ze van een sigaar en een glas 
cognac en praatten ze over politiek terwijl de vrouwen in 
het salon bleven. Dat jasje leek echter in niks op de heden-
daagse versie. Zo was het uit flanel, fluweel of kasjmier en 
gesloten met een riem, zoals een kamerjas. Het duurde 
dan ook niet lang voordat het ‘dinner jacket’ de ‘smoking’ 
werd als knipoog naar de plaats waar het initieel exclusief 
werd gedragen.
Nadat de Prins zijn nieuw (informeel) lievelingsstuk ook 
droeg tijdens een trans-Atlantische overzet op weg naar 
een bal in een countryclub (Tuxedo Park) in een buitenwijk 
van New York op uitnodiging van James Brown Potter, 
was de Amerikaanse naam voor de smoking, de tuxedo, 
geboren. De miljonair had zoveel flair dat hij van die smo-
king de uitgelezen keuze maakte voor bijzondere gelegen-
heden… ’s avonds, want overdag een smoking dragen 
blijft een heuse no-go. Op uitnodigingen staat vaak ‘black 
tie’ vermeld, als referentie aan de kleur van het (zwarte) 
vlinderdasje in tegenstelling tot de witte variant bij een 
rokkostuum. Al snel werd het jasje voorzien van eenvou-
dige knoopsgaten en van binnenuit extra verstevigd voor 
een mooiere vorm. Het komt tot halverwege de dijen en 
wordt gesneden uit de zwarte wolsoort ‘grain de poudre’, 
soms gemengd met een beetje mohair om onkreukbaar 
te zijn. De kraag en knopen zijn overtrokken met zijde 
en de zakken zijn zonder flap. Verder bestaan er drie vor-
men van vesten. Het klassieke model heeft de puntige 
kraag van een rokkostuum. De sjaalkraag was vooral in 
Frankrijk geliefd. En de Foreign Office riep in een boekje 
voor Engelse diplomaten de gekruiste smoking uit tot de 
meeste geklede variant. De broek is sober, relatief kort en 
rechter dan vandaag de dag, met of zonder (zwarte) zijden 
streep langs de zijkant van het been. Qua schoenen werd 
er ofwel gekozen voor een zwarte laklederen ‘Oxford shoe’ 
of een fluwelen ‘Prince Albert slipper’.
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De elegantie zelve: 
Fred Astaire in de 
jaren 50

Kings of Hollywood, Clark Gable, Van Helfin, 
Gary Cooper, James Stewart; 1957

Collectie 
Hackett;

2020



In de Verenigde Staten werd de – zwarte, donkerblauwe 
of zelfs bordeaux – smoking pas na de Tweede Wereldoor-
log de logische keuze voor belangrijke gelegenheden. Tot 
de bekendste fans van de nieuwe look behoorden onder 
andere Dean Martin, die zelfs een gekleurd gilet aandurfde, 
Cary Grant en Fred Astaire, die zelfs in zijn favoriete smo-
king begraven zou zijn. Vandaag dragen mannen er nog 
zelden één, behalve naar een galadiner, operapremière of 
bal – kortom enkel naar gelegenheden waarbij avondkledij 
een absolute vereiste is.

Gestolen van de mannen
Vrouwen in een broek? Het was wachten tot de jaren 60 
vooraleer dit een courant verschijnsel in het straatbeeld 
werd. In 1966 hielp de ontwerper Yves Saint Laurent de 
vrouwenemancipatie stevig vooruit (daar was hij erg goed 
in!) met de eerste smoking voor vrouwen in zijn herfst-
wintercollectie. Het geklede avondstuk was echter geen 
klakkeloze kopie van de mannensmoking. Saint Laurent 
paste de klassiek mannelijke codes namelijk perfect aan 
op maat van een vrouwenlichaam met een gecentreerd 
zwart jasje in ‘grain de poudre’-wol met vier knoopzakjes 
en een rechte, korte broek boven een paar (heel) hoge 
hakken. In de plaats van een vlinderdasje koos hij voor een 
soort zwarte pussy bow op een hemd van witte organza. 
‘Voor een vrouw is een smoking een onmisbaar kledingstuk 
waarmee ze altijd in de mode is, want het 
is stijlvol – niet trendy. Trends veran-
deren, maar stijl heb je voor altijd’, 
zei hij. Zijn ontwerp was misschien 
net iets té innovatief voor zijn tijd: 
de Haute Couture-klanten vonden 
de smoking namelijk maar niks. 
De prêt-à-porter-versie voor 
Saint Laurent Rive Gauche, 
daarentegen, bleek echter 
een enorm succes. ‘La 
rue court plus vite que 
les salons!’, oftewel: 
een jonger publiek met 
een beperkter budget 
was er helemaal voor 
te vinden, zeker nadat 
Catherine Deneuve 
ermee werd gespot. 
De smoking groeide uit 
tot een klassieker die 
YSL in alle collecties bleef  
opnemen tot en met 2002. 

De smoking voor 
vrouwen, 1967

Jaren 70

Pharrell Williams in de 
Sprezza-smoking van 
Dragos Sandulache; 
2020 ©
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JULÉMONT:
een aparte look

Het nieuwe Belgische merk Julémont verrast met elegante,
sensuele en gedurfde modellen. Meer uitleg van zijn

gepassioneerde ontwerper, Bernard Julémont.

Door Miguel Tasso

Zoals hij zelf aangeeft, weerspiegelen deze hor-
loges de persoonlijkheid van de drager; hij die 
anders wil zijn dan zijn buurman en niet het 
‘nummer zoveel’ in een rij. ‘Ze zijn gedurfd, ele-

gant, sensueel en karaktersterk’, opent Bernard Julémont, 
ontwerper en eigenaar van het gelijknamige merk. Zijn hor-
loges weerspiegelen inderdaad een zekere levenskunst. 
Bernard Julémont is een man van passies. Hij houdt van 
art-deco, Scandinavische meubelen en mooie auto’s. Hij 
begon zijn professionele carrière in de fotografie en de 
reclamewereld. Eens hij bezweek voor de charmes van 
de limited edition chronografen van Swatch was de stap 

naar de horlogerie snel gezet. ‘Ik was op slag verliefd. Ik 
verslond ettelijke gespecialiseerde boeken en magazines, 
kocht zeer bijzondere modellen…’
Na een leerschool als vertegenwoordiger bij IWC-Por-
sche Design werd hij de jongste invoerder van Dubey 
& Schaldenbrand, vervolgens vertegenwoordiger van 
Oris. Hij ging door op zijn elan en lanceerde in 2001 het 
merk Raidillon, waarvan de naam geïnspireerd is op de 
beroemde bocht op het circuit van Spa-Francorchamps. 
‘Ik ben altijd fan geweest van autodesign. Daarom ook 
hebben de Raidillonhorloges een onmiskenbaar DNA en 
een uitgesproken autolook!’

MDF: gerecycleerd hout. Het kaliber, dat door Japanse hor-
logemeesters is ontwikkeld, is automatisch en functioneert 
dankzij het bewegen van de arm. Er is dus geen batterij. De 
wijzer op 12 uur functioneert als gangreserve. Net zoals een 
peilstok toont hij de autonomie van het horloge. Dit Miyota 
9100-kaliber is tegenwoordig bijzonder populair bij de nieu-
we merken. Het is zeer precies, robuust en betrouwbaar en 
doet in niets onder voor de Zwitserse kalibers.
Met Dôme biedt Julémont de keuze uit acht automatische 
modellen. De collectie wordt nog voor Kerstmis uitgebreid 
met twee nieuwkomers, stuk voor stuk in een beperkte oplage 
(100 exemplaren per wijzerplaat) en met een prijskaartje van 
1800 euro. ‘Door de coronacrisis was de timing van de lan-
cering verre van ideaal. Wij begonnen met de verkoop op 17 
februari 2020. Maar dankzij onze website, onze social media 
en de aanwezigheid in de etalages van een dozijn detailhande-
laars in België, Luxemburg en Parijs zijn we er toch in geslaagd 
om een mannelijk – en soms ook vrouwelijk – cliënteel te 
bereiken dat zich graag wil verwennen met een horloge dat 
men niet snel rond een andere pols zal zien zitten!’

Teetime
Eén ding is zeker: een Julémonthorloge laat niemand 
onverschillig en de toekomst lacht hen toe, vooral dan in 
de coulissen van de golfsport, want die ‘andere’ sport 

‘Ze zijn gedurfd,
elegant, sensueel
en karaktersterk’

Na een meningsverschil met een van zijn vennoten besliste hij 
om in 2014 zijn aandelen te verkopen. Maar omdat hij nooit 
zonder ideeën zit, startte hij snel weer een nieuw project op. 
Dat droeg dit keer zijn naam of, beter, dat van een klein dorp-
je in het Land van Herve, van waar zijn familie afkomstig is.

Codebrekers
De Julémonthorloges passen bij zijn imago: ze zijn anders, 
onbeschroomd en boordevol persoonlijkheid. ‘Ik ontwierp 
ze als een sensuele sculptuur, door met klei te werken en 
me te laten leiden door mijn inspiratie en een combinatie 
van design, architectuur en moderne kunst. Het was de 
bedoeling om te breken met de traditionele codes en een 
publiek aan te spreken dat openstaat voor een vorm van 
modernisme; een publiek dat verlangt naar iets nieuws.’
Het resultaat is opmerkelijk, zoals blijkt uit de tonvormige 
horlogekast, de geïntegreerde kroon en het gewelfd asym-
metrisch saffierglas. De uitgetrokken ergonomie van de 
ronde bandaanzetten sluit aan op elke pols, als een origi-
nele en elegante gladde kiezelsteen. ‘Je houdt ervan of je 
vindt het niks. Dit horloge laat niemand onverschillig, maar 
dat is ook helemaal de bedoeling’, getuigt de ontwerper. 
De modellen hebben ook een eco-verantwoordelijke dimen-
sie. ‘De armband is van plantaardig Italiaans rubber dat zich 
laat recycleren zoals een autoband. De wijzerplaat is van 
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sluit perfect aan op het DNA van het merk. ‘Zo steunen 
wij Adem Whabi, de Belgische paralympische kampioen, en 
Hugo Duquaine, een 13-jarige belofte en nu al kampioen bij 
de min-18. Wij sponsorden ook een toernooi in Rigenée en 
de Summer Edition in Sept Fontaines, met onder meer een 
hole in one-competitie.’
Ook Bernard Julémont is een gedreven golfer. ‘Voor mij is 
golf tegelijk sport en ontspanning. En een school in beschei-
denheid. De frustratie is vaak op de afspraak, vooral bij de 

Het swingvirus zorgt er ook voor dat hij graag de toptoer-
nooien volgt op de televisie. ‘Ik nam een VOO-abonnement, 
enkel en alleen voor golf! Ik heb een zwak voor spelers als 
Rory McIlroy, Phil Mickelson en Bubba Watson. Zij zijn zo 
getalenteerd en zo expressief. Maar mijn grootste favoriet 
is de Amerikaan Tony Finau omdat hij zo’n ontspannen uit-
straling heeft.’
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drive! Maar tegelijk is het ook genieten wanneer je ijzers 
precies landen waar je dat wil en je wedge perfect contact 
maakt met de bal…’
Deze Brusselaar van geboorte, maar Luikenaar in hart en 
nieren, ontdekte de golfsport toen hij 28 was. Dat gebeurde 
bij een initiatie samen met vrienden op de Golf de Pierpont. 
‘Ik genoot met volle teugen, maar daarna namen mijn pro-
fessionele en familiale verplichtingen snel weer de boven-
hand. Vandaar dat ik pas een tweetal jaar geleden echt ben 
begonnen. Eerst op La Bruyère, daarna op Rigenée, waar ik 
nu ook lid ben.’
Zodra de agenda het toelaat vind je Bernard Julémont dus 
op de greens van de club in Villers-la-Ville. ‘Ik ben geen 
competitiebeest. Ik speel doorgaans de Men’s Days op 
woensdag en de weekendtoernooien. En soms ook met 
mijn vriendin die eveneens door de golfmicrobe is gebeten. 
Sinds ik speel, heb ik trouwens ook minder behoefte om 
met vakantie te gaan, want golf is ideaal om me te herbron-
nen in de natuur en alles los te laten. Elke ronde is anders 
en dat maakt golf zo mooi.’
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