
H E T  M A G A Z I N E  V A N  T R A D I T I E  E N  P L E Z I E R
T R I M E S T R I E E L   -   L E N T E  2 0 2 1   -   N U M M E R  7 7

www.members-only.be





100% elektrisch.
100% ontdekking.
100% Porsche.

22,4 – 26,4 kWu/100km (WLTP).
Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Vincent Struye, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0466909993. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de ! scaliteit van uw voertuig. 

De nieuwe Taycan Cross Turismo.
Zinderende ziel.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be

De Belgische golfsport heeft meer dan ooit de wind in de zeilen. 
Door de lockdown voelden heel wat nieuwsgierigen de drang 
om een clubhouse binnen te lopen en het resultaat is voelbaar. 
Zo zit het aantal leden overal in de lift.  

Die groei impliceert ook een verjongingskuur bij het aantal effectieven. Zo is 
60% van de nieuwe leden jonger dan 50 jaar. Na lang aarzelen vanwege een 
gebrek aan tijd, een teveel aan werk of te veeleisende familiale verplichtingen 
zijn ze eindelijk bezweken voor de verleiding, en ook dat maakt 2020 o zo 
bijzonder… Toch is het geen echte verrassing, want in dit soort stresserende 
tijden heeft golf inderdaad veel te bieden. Deze sport laat zich immers het 
ganse jaar door beoefenen, in open lucht, solo of in gezelschap, en bovendien 
respecteert golf van nature uit de ‘social distancing’. En laten we ook dit niet 
vergeten: golf is uitstekend voor de gezondheid!
De combinatie van interessante promoties en dito introductiepakketten heeft 
zijn effect niet gemist. Zo kregen alle Belgische clubs er heel wat nieuwe leden 
bij. Niet alleen mannen, maar ook heel wat vrouwen. Op de introductiedagen 
die afgelopen zomer werden gehouden, was 40% van de deelnemers 
vrouwelijk. Onze ladies zijn trouwens almaar beter vertegenwoordigd in de 
clubs en dat over de verschillende leeftijdscategorieën. Ook dat is een sterk 
signaal naar de toekomst toe.
Het is nog niet zo lang geleden dat golf voornamelijk een mannensport was, 
ook in België. Dat is vandaag niet langer het geval. Ruim 35% van de zowat 
70.000 bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie aangesloten leden zijn 
vrouwen. Daarbij ook heel wat juniores. En die curve wordt steeds steiler.
Zoveel is duidelijk: de Belgische golfsport is al enkele jaren een nieuwe 
dimensie ingeslagen. Golf is jonger geworden, dynamischer en minder ‘saai’, 
en rekent beetje bij beetje af met het aloude imago van een ‘sport voor 
ouderen, rijken en snobs’. Golf is nu even populair als pakweg tennis en 
hockey. Sterker nog: golf is trendy geworden!
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CHARLIE
is er klaar voor

December 2020. Net als zijn zoon Charlie  
(11 jaar) was Tiger Woods één en al glimlach 
tijdens het traditionele ‘family tournament’ 
(PNC Championship) in Orlando. ‘Twee dagen 

die ik nooit meer vergeet. Magisch’, aldus de voormalige 
nummer 1 van de wereld, duidelijk zeer emotioneel bij 
de band met zijn ‘opvolger’. Niemand die toen durfde te 
veronderstellen dat dit mogelijk het laatste toernooi in zijn 
fabuleuze carrière is geweest. Na zijn verschrikkelijk auto-
ongeluk eind februari op een van de kronkelende wegen 
rond Los Angeles slaat Tiger de bladzijde misschien wel 
definitief om. Op zijn unieke erelijst staan onder andere 
15 majors en 82 titels op de PGA Tour. Neemt Charlie de 
fakkel over? De toekomst zal het uitwijzen…
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‘OLD’
TOM MORRIS

Dit jaar vieren golfpuristen de 200e verjaardag 
van de geboorte van ‘Old’ Tom Morris. Voor de 
golfgeschiedenis was deze Schot een echte 
pionier, want de eerste echte professional in 

de golfsport beïnvloedde de ontwikkeling in vrijwel alle 
domeinen: materiaal, parcourstekening, greenkeeping, 
teaching, competitie. Hij was niet alleen de beste golfer uit 
zijn tijd, maar ook een voorloper en een visionair.
In St. Andrews, de bakermat en het Mekka van de golf-
sport, is hij nog altijd alomtegenwoordig. De bekendste 18 
holes ter wereld – de Old Course – is trouwens naar hem 
genoemd, net als een van de straten in de stad. Zijn portret 
heeft een ereplaats in het clubhouse van de Royal & Ancient 
en elk jaar verdringen duizenden golffans zich bij zijn graf-
steen op het kerkhof bij de kathedraal.

D! "#$nie%
Eerste pro ooit
Thomas Mitchell Morris wordt geboren op 16 juni 1821 in het 
Schotse St. Andrews. Hij is de zoon van een wever en start 
op zijn 10e met golf. Hij gebruikt hiervoor wijnkurken (waarin 
hij nageltjes heeft geklopt) en een zelfgemaakte club. In die 
tijd staat golf in zijn kinderschoenen. Er zijn nog geen echte 
golfbanen. De duinen fungeren als fairways. De natuur en 
de schapen vullen de rollen in van architect en greenkeeper. 
Deze ‘golfbanen’ zijn trouwens voor iedereen toegankelijk. 
Velen komen er wandelen en de hond uitlaten zonder zich 
iets aan de trekken van de rondvliegende ballen.
De briljante en gemotiveerde Morris wordt al snel opge-
merkt door Allan Robertson. Hij is de grote kampioen die op 
dat moment aan het hoofd staat van de St. Andrews Links. 
Hij heeft ook een klein bedrijfje dat golfstokken maakt. 
‘Old’ Tom wordt zijn leerjongen en later zijn assistent. En hij 
ontwikkelt zich in de marge tot een uitstekend golfer. Vanaf 
1840 vormen de professor en zijn leerling trouwens samen 
team tijdens de toernooien in ‘foursomes’. Omdat zij bijna 
altijd winnen, krijgen ze al snel een bijnaam: ‘The Invinci-
bles’. Al is de spanning altijd verzekerd wanneer ze het in 
matchplay moeten opnemen tegen het duo Park-Dunn uit 
North Berwick.
Een meningsverschil over het gebruik van de nieuwe golfbal 
in gutta-percha, die is voorbestemd om het model met plui-
men te vervangen, drijft beide mannen in 1850 uit elkaar. 
Tom Morris vliegt een tijdje op eigen vleugels, waarna hij in 
1853 door de Prestwick Golf Club wordt ingelijfd. Hij wordt 
er de eerste ‘full time professional’ uit de geschiedenis.
Tot dan waren golfclubs inderdaad amper gestructureerd. 
Ook niet in Schotland! Prestwick innoveert met de bouw van 
een clubhouse en een revolutionair ‘membership’-concept. 
Het zijn de eerste stappen van een nieuwe wind waarin Tom 
Morris zo’n beetje fungeert als de CEO van de club. Hij heeft 
een hand in alle beslissingen, zoals de sportieve organisatie, 
het onderhoud van de baan en de uitrusting. Als ‘teaching 
pro’ zet hij ook nieuwe spelers op weg. Daarvoor krijgt hij 
naar verluidt een loon van 15 shilling per week.

De Schot ‘Old’ Tom Morris was niet alleen de eerste echte 
golfprofessional, maar ook een kampioen met een visie. 200 jaar na zijn 
geboorte is zijn invloed nog altijd merkbaar op heel wat links.

            Door Miguel Tasso

Op de greens bedacht 
Old Tom Morris alles, 
of toch bijna.
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Jong geleerd is…
Maar het is toch vooral door zijn prestaties in de grootste 
competities dat Tom Morris zijn plekje in de golflegende 
verwerft. Dankzij de geboorte van de British Open krijgt zijn 
golftalent inderdaad overal weerklank.
De allereerste British Open wordt op 17 oktober 1860 
gespeeld op de links van Prestwick. De baan heeft op dat 
ogenblik 12 holes. Het toernooi loopt over één dag met 
36 holes. De acht toenmalige professionals nemen er aan 
deel. Tom Morris wordt tweede achter Willie Park Sr. Het 
jaar daarop is hij evenwel de beste en hij verlengt zijn titel 
in 1862. Old Tom doet dat in stijl: liefst 13 slagen voor-
sprong op de nummer 2. Hij wint The Open nogmaals in 
1864 en 1867. Bij zijn laatste titel is hij 46 jaar en 99 dagen 

oud. Dat maakt hem tot op heden de oudste laureaat ooit. 
De erelijst van Tom Morris had er wellicht nog heel wat 
fraaier uitgezien als hij zijn meerdere niet had moeten 
erkennen in… zijn zoon! De in 1851 geboren Tom draagt 
dezelfde voornaam als zijn vader, maar had kennelijk nog 
meer talent. Vandaar dat ‘Young’ Tom Morris vaak wordt 

beschouwd als het allereerste golfgenie.
‘Young’ Tom is amper 13 jaar oud wan-
neer hij de beste pro’s van dat ogenblik 
het schaamrood op de wangen speelt 
tijdens de Schotse toernooien. Het wekt 
dan ook geen verbazing dat hij in 1868 
zijn vader opvolgt op de erelijst van The 
Open. Op de 36 holes van Prestwick 
heeft hij drie slagen minder nodig dan 
zijn vader. Zo wordt ‘Young’ Tom, die 17 
jaar en 156 dagen oud is, de jongste win-
naar ooit. Dat record staat ook vandaag 
nog altijd in de boeken. Hij was een feno-
meen, want niemand had zoveel talent 

en excelleerde in zoveel onderdelen van het spel. Vooral 
zijn putten was fenomenaal. Ook in 1869 en 1870 wint hij 
The Open. Zijn concurrenten staan niet eens op de foto. Het 
reglement voorziet dat de eerste speler die drie opeenvol-
gende Opens wint de trofee definitief mag behouden. De 
lederen ‘Challenge Belt’ is dus voor hem. Omdat er geen 
andere trofee voorzien was en het toernooi met financiële 
problemen kampte, was er in 1871 geen Open. Die keert 

Young Tom Morris, 
zoon van Old Tom, 

was het eerste 
golfgenie ooit. 
Spijtig genoeg 
overleed hij al 

heel jong.

De Claret Jug, de beroemde trofee van 
de British Open, werd liefst acht keer 
gewonnen door de familie Morris.
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in 1872 terug met alweer een titel voor ‘Young’ Tom Mor-
ris, die er de nieuwe trofee in de handen mag houden. Het 
is de allereerste zilveren ‘Claret Jug’ die ook vandaag nog 
altijd wordt uitgereikt aan de winnaar. Met vier titels eve-
naart ‘Young’ er het record van ‘Old’. Enkel de Engelsman 
Harry Vardon, die zes keer won tussen 1896 en 1914, zal The 
Open vaker winnen.
Want voor ‘Young’ Tom Morris sloeg het noodlot inderdaad 
toe. Wanneer Margaret, zijn vrouw en de grote liefde van 
zijn leven, bij een miskraam het leven laat, is hij ontroost-
baar. Op zijn 24e overlijdt hij op kerstavond 1875 aan de 
gevolgen van een hartaanval. Tot op die dag had hij nooit 
een golftoernooi verloren.

Echte visionair
De tragedie raakt ook ‘Old’ Tom Morris recht in het hart. Hij 
laat de grote competities voor wat ze zijn, maar blijft wel 
actief in de golfwereld. Dat lijkt ook zijn missie in de stad 
St. Andrews. Met zijn ervaring en zijn kennis speelt hij een 
doorslaggevende rol in het verfijnen van de golfregels en 
het bepalen van het aantal holes (dat worden er 18).
Omdat Morris ook een goed oog heeft voor de esthetiek 
tekent hij tal van golfbanen uit in Schotland, Ierland en 
Engeland. Zo ligt hij aan de basis van de links van Kingussie, 
Kinghorn, Kirkcaldy, Muirfield, Carnoustie, Royal County 
Down, Royal Dornoch, Moray, Bridge of Allan, Lahinch, 
Warkworth en North Devon. Hij drukt op elke baan zijn 
eigen stempel en levert zo een enorme bijdrage aan de 
sport die toen volop in de lift zat.

Daardoor is de visionaire ‘Old’ Tom Morris ergens ook de 
vader van het moderne greenkeeping. In St. Andrews is 
hij de eerste die een echte green laat bouwen op de Old 
Course. Hij is ook degene die aparte tees creëert. Omdat 
hij een meester is in het baanonderhoud introduceert hij 
heel wat protocollen om het gras te helpen groeien en de 
kwaliteit te vrijwaren van de greens en de bunkers; dit laat-
ste door een oordeelkundig gebruik van zand. Hij benut al 
zijn ervaring voor het optimaliseren van golfbanen waar 
hij hindernissen bijbouwt in functie van de evolutie van de 
stokken en de ballen.
Ook vandaag geeft men zich wellicht nog altijd onvoldoende 
rekenschap van de enorme bijdrage tot de golfsport van dit 
eclectisch heerschap dat altijd voorlag op zijn tijd. Tot voor 
enkele weken voor zijn dood zag men zijn legendarische 
grijze baard nog voortdurend opduiken op de golfbanen 
en straalde de man nog altijd eenzelfde passie uit voor zijn 
sport. Zelfs zijn dood is gelinkt aan golf, want hij overlijdt 
na een val van de trappen in het clubhouse van de New 
Course op St. Andrews. Old Tom sterft op 25 mei 1908. Hij 
is 86 geworden. 
Op zijn grafsteen, die een ereplaats heeft op het kerkhof 
van de stad, staat een bronzen beeld van zijn zoon ‘Young’ 
die nooit uit zijn hart is verdwenen. De plek is met de jaren 
uitgegroeid tot een pelgrimsoord voor de duizenden golfers 
die St. Andrews bezoeken. Net zoals de shop die hij op het 
einde van de 19e eeuw had geopend en nog altijd zijn naam 
draagt. U vindt hem in de hoofdstraat van de Heilige Stad 
van de Swing.

De Old Course van St. 
Andrews: de bakermat 
van het moderne golf. www.delen.be
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JAGUAR E-TYPE
Al 60 jaar de mooiste

Ook 60 jaar na zijn geboorte is en blijft hij een van de meest begeerde 
collector cars ter wereld. De E-Type is dan ook het absolute en 

ongeëvenaarde model van Jaguar.
We blikken terug op zijn geschiedenis en zijn baanbrekende

impact op de kleine autosportwereld.

Door Stéphane Lémeret

Jaguar beleeft zijn hoogdagen in de jaren 50. Op dat 
ogenblik wordt het merk nog altijd gestuurd door 
Sir William Lyons. Hoewel de oprichter geen enkele 
opleiding heeft genoten in dit domein, blijft hij de 

     meeste van zijn modellen uittekenen. Het is dus aan 
hem dat we de emblematische designs danken voor zowel 
de E-Type als voor een aantal andere modellen, zoals de 
XK-series uit de jaren 50. De XK’s schonken Jaguar wereld-
faam, niet in het minst omdat zij regelmatig snelheidsre-
cords vestigden voor productiewagens. Het was trouwens 

in België dat de eerste telg van die familie, de XK120, deze 
‘traditie’ inluidde. Toen hij in 1949 met 219 km/h tussen 
Oostende en Jabbeke flitste, werd hij officieel de snelste 
auto ter wereld. Een record dat zes jaar zou standhouden.

Geboren op het circuit
Toch bouwde het merk zijn legendarische status vooral 
uit op een welbepaald circuit in de Sarthe. Zo won Jaguar 
tussen 1951 en 1960 vijf van de tien edities van de 24 Uur 
van Le Mans. Daardoor voert het samen met Bentley de 

erelijst aan van deze uithoudingswedstrijd. De te kloppen 
auto was de Jaguar D-Type, die won in 1955, 1956 en 1957. 
Dat laatste jaar palmde Jaguar liefst vijf plaatsen in de top-6 
in. Enkel een Ferrari (5e) kon er zich tussenwurmen. Zoveel 
was duidelijk: de legendarische competitiebolide zat tech-
nisch bijzonder goed in elkaar. En hoewel het model kort 
na zijn laatste zege uit competitie verdween, ging de tech-
nische excellentie niet verloren. Integendeel. Want Jaguar 
gebruikte alles wat het van de D-Type had geleerd om een 
model te bouwen dat zou uitgroeien tot een van de grootste 
meesterwerken in de autogeschiedenis…

Glamour
Op 15 maart 1961, op de vooravond van de opening van het 
Autosalon van Genève, wordt de gespecialiseerde autopers 
uitgenodigd in het hotel-restaurant van het Park des Eaux-
Vives naast het Lac Léman. Wanneer de Jaguar E-Type van 
zijn beschermhoes wordt ontdaan, kijkt iedereen sprake-
loos toe. De eindeloze motorkap, de eenvoudige en soepele 
lijn, het breed en laag postuur, de korte achterkant en de 
stralende aerodynamica die tot dan enkel op circuits viel 

te bewonderen, zet alle autosportclichés op de helling. Het 
enthousiasme van het grote publiek op het Autosalon van 
Genève is zo groot dat Jaguar al op de eerste dag beslist 
om een tweede E-Type op zijn stand te plaatsen. Omdat die 
niet voorhanden is en de tijd dringt, verlaat een fonkelnieu-
we E-Type in ijltempo de Engelse fabriek en overbrugt de 
1000 km naar Genève in elf uur. Een straffe prestatie, want 
in die tijd zijn autostrades zeldzaam. Op het Salon is ieder-
een wild van de E-Type. ‘De mooiste auto ooit gebouwd’, 
klinkt het. Het is een markante uitspraak, want zij komt uit 
de mond van een man die maar zelden een compliment 

Roadster of Coupé:
elke E-Type is sensueel.
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in de mond neemt. Een kenner 
ook, want hij bouwt zelf prestigieu-
ze sportauto’s waarvoor gekroonde 
hoofden, sterren uit de showbiz en 
rijke industriëlen in de rij staan. De 
man met de lovende woorden voor 
de Jaguar E-Type is niemand minder 
dan Enzo Ferrari!
Het is snel duidelijk dat de ‘Com-
mendatore’ niet de enige is die daar 
zo over denkt, want de E-Type wordt 
al snel de favoriet van de adel en de vips (al moet die laatste 
term nog worden uitgevonden, red.). Of men nu de coupé 
kiest of de Roadster: deze Jaguar ademt sensualiteit uit en 
seksappeal. Het is dé auto om te poseren voor de fotogra-
fen en waarmee men de weg opdraait naar Saint-Tropez, 
Cannes en Monaco. Maar laten we de E-Type toch vooral 
geen pin-up noemen. Zijn schoonheid is immers maar één 
van de kwaliteiten die ertoe leidden dat men de sportieve 
modellen op een totaal andere manier ging bouwen. 

Avant-gardist
Herinner u: de E-Type is de zoon van de D-Type. Daarom 
is hij uitgerust met een groot pakket aan technische snuf-
jes die voor het eerst, onafhankelijk en samen, op de weg 
worden gebruikt. Dat maakt van deze Jaguar de eerste 
‘moderne’ sportauto. Zo heeft hij bijvoorbeeld geen gewoon 
chassis waarop de mechanische elementen en de carros-
serie zijn gemonteerd. Alles of bijna alles is een onderdeel 

van de structuur en dat maakt deze auto ongekend licht. 
De E-Type is ook de eerste in zijn soort die is uitgerust met 
schijfremmen op de vier wielen die bovendien onafhankelijk 
worden geveerd. Door de 6-cilinder in lijn, die eveneens uit 
de racerij komt en de Jaguar E-Type ruim 240 km/h snel 
maakt, moet de mooie Brit absoluut niet onderdoen voor 
het kruim van de sportmodellen gaande van Ferrari tot 
Aston Martin, zonder Maserati te vergeten. 
Bovenop zijn duivelse schoonheid, zijn moderne looks en 
zijn straffe prestaties had de Jaguar E-Type trouwens nog 
een gigantische troef: zijn prijs. De E-Type was merkelijk 
goedkoper en kostte vaak maar de helft van wat sommige 
van zijn concurrenten aanrekenden.

Eeuwig icoon
De laatste Jaguar E-Type werd gebouwd in 1975. Het model 
sprak 14 jaar lang tot de verbeelding en zou dat blijven 
doen, in zoverre dat hij een icoon is geworden waarvan men 

een reïncarnatie verhoopt. Alleen al bij Jaguar bestempelen 
verscheidene modellen zichzelf graag als zijn opvolger. Bij 
de XK (twee generaties van 1996 tot 2014) valt de estheti-
sche evidentie ook niet te ontkennen. 
Vandaag de dag wordt de fakkel op een briljante manier 
gedragen door de F-Type. Hij lijkt fysiek misschien een tik-
keltje minder op zijn oudere broer, maar blijft wel trou-
wer aan het concept van pure sportiviteit. Ook andere 
ambachtslui hebben een aandeel in de onsterfelijkheid van 
de E-Type. Zoals Lyonsheart (de naam alleen is een eerbe-
toon!), dat recente Jaguars een vintage kleedje aantrekt. 
Toch onthouden we vooral het bedrijf Eagle E-Type, dat niet 

alleen gespecialiseerd is in de restauratie van dit model, 
maar ook ‘nieuwe’ exemplaren aanbiedt. Deze worden 
integraal opgebouwd vanaf donorauto’s en met moderne 
elementen. Subliem…

Continuation Cars
Al bij al blijft Jaguar natuurlijk het best geplaatst voor een 
hommage aan de E-Type. Dat gebeurde onlangs in het kader 
van een recente trend binnen de collector cars: de ‘Conti-
nuation Cars’. Dit zijn replica’s van auto’s die niet meer in 
productie zijn en gebouwd worden volgens de originele nor-
men en blauwdrukken, met gebruik van de componenten 

De D-Type schitterde tijdens de 
24 Uur van Le Mans en schonk 
zijn DNA aan de E-Type.

Sir William Lyons (boven) bij een 
van de grootste meesterwerken 

uit de autogeschiedenis.

Volgens Enzo Ferrari 
(onder) was de E-Type 
de mooiste auto ooit.
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en technieken van weleer. Vandaar dat Jaguar onlangs de 
laatste zes Lightweight E-Type’s – lichtere versies bestemd 
voor de racerij – produceerde van de 18 stuks die men in 
1963 zinnens was om te bouwen. De zes ‘nieuwe’ auto’s 
zijn tot in de kleinste details identiek aan de twaalf die in 
1963 en 1964 werden gemaakt en vonden vanzelfspre-

kend meteen een koper. Kostprijs: ruim een miljoen pond. 
Op deze pagina’s staan we wel vaker stil bij de grote ver-
jaardagen uit de autowereld. Toch verdienen maar weinig 
modellen de aandacht van een volledig merk. En in dat 
legendarisch segment blijft de Jaguar E-Type voor altijd een 
van de mooiste.

2021 is duidelijk een feestelijk jaar voor Jaguar, want naast 
de 60e verjaardag van de E-Type zijn er ook de 70 lentes van 
zijn ‘opa’. Deze C-Type, hoewel veel minder bekend dan de 
E-Type, is wellicht even belangrijk voor de liefhebbers van 
het merk en de autosport. Zoals elders aangegeven ontwik-
kelde de E-Type zich vanuit de dominantie van Jaguar tijdens 
de 24 Uur van Le Mans. Maar het model dat daartoe de 

aanzet gaf, was wel degelijk de C-Type die in 1951 – onder de 
naam van XK120-C – het merk zijn eerste van in totaal zeven 
zeges bezorgde in deze mythische wedstrijd, waarbij vijf 
stuks in de jaren 50. Ergens valt dus te stellen dat de genesis 
van de E-Type werd opgestart met de zege van de C-Type. 
Vandaar dat we de gelegenheid niet willen laten voorbijgaan 
om ook hem een gelukkige verjaardag te wensen!

Jaguar C-Type, Le Mans 1953.

©
 JD

H
T

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93
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The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles
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www.tollet.com

Other stones available:  
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Square Mineral Rings: 
18-carat rose gold squares, amethyst  

and rose quartz: 1,390 !.
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De E-Type Lightweight 
Continuation: exact 
gebouwd zoals in 1963. 70& 'erjaa()ag
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Siska. Het blijft een magische 
naam die, van generatie op 
generatie, blijft nazinderen in 
de oren van groot en klein. In 
Knokke is Siska een instituut. 
En de bron van een toch wel zeer 
bijzonder verhaal.

Door Marc Pasteger (*)

Die dag hebben Louis en zijn echtgenote 
Fransisca vrijaf genomen. Ze verwennen zich-
zelf met een uitstap naar Nederland. Omdat 
we 1882 schrijven, is dat een kleine onder-

neming, ook al ligt Knokke – waar ze wonen – vlakbij de 
grens. Tijdens deze uitstap worden ze allebei verliefd op 
een schilderij. Omdat het bijzonder mooi is, ontroerend, 
overdonderend? Toch niet. Wat het koppel vooral boeit, en 
dan vooral de vrouw, is het wafelijzer met de vier harten.
Bij haar thuiskomst laat ze meteen een replica maken. Die 

lijkt in grote trekken op het wafelijzer dat ze in het buurland 
heeft gezien, maar met dit verschil dat haar exemplaar 
vijf harten heeft. Ze gebruikt het vaak, voornamelijk op de 
verjaardagen van hun vele kinderen. Het is bij een van die 
gelegenheden dat een Antwerpse notaris, die op bezoek is 
in Knokke, de wafels proeft en ze heerlijk vindt. Hij vraagt de 
maakster of zij er geen kan leveren voor de verjaardag van 
zijn eigen kinderen. Fransisca heeft er nooit aan gedacht 
om van haar wafels een bedrijf te maken, maar ze zegt ja. 
De kwaliteit van de degustatie is zo geweldig dat er zich al 
snel nieuwe klanten melden. Zonder dat ze het weet, heeft 
Fransisca de weg geplaveid voor haar nageslacht. De sere-
niteit waarmee dit gebeurt is opmerkelijk, want die staat 
haaks op de vele tegenslagen die zij in haar leven mocht 
ondervinden. Flashback.

Het lot van Fransisca
1860. Fransisca Fincent trouwt met François Defonseca. Ze 
kopen een bouwgrond in Knokke en bouwen een huis dat 
tegelijk ook als herberg fungeert. Het is een bescheiden 
optrekje, want ietwat verderop lopen kippen, schapen en 
koeien. Enkele jaren later, in 1872, wordt de eigendom 
uitgebreid met een molen. De vele activiteiten op de site 
slaan aan en lokken een divers publiek.

achter de*#s+,-wa-e.s
HET UNIEKE
GEHEIM

De lekkernij 
heeft vijf harten.

achter de*#s+,-wa-e.s
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Fransisca houdt zich bezig met het bestellen van de broden, 
die vaak maar net uit de oven zijn gekomen, de koffies en de 
bieren. Zij houdt ondertussen de vijf kinderen in het oog die ze 
met François op de wereld heeft gezet. Maar op 28 december 
van dat jaar slaat het noodlot toe. Haar echtgenoot overlijdt 
plots, waardoor het gezin in het ongeluk wordt gestort.
Fransisca beseft dat ze niet bij de pakken mag blijven zitten 
als ze haar zaak wil redden. Zij vindt troost bij een mole-
naar, Felix Vandeputte, die haar snel een ring over de ring-
vinger duwt. Maar ook daar loert het onheil om de hoek. 
Amper twee jaar na het huwelijk, dat gezegend wordt met 
de geboorte van een tweeling, overlijdt Felix.
Fransisca gaat opnieuw op zoek naar een man die zowel de 
molen als de winkel kan doen draaien. Dat wordt Louis De 

Vos. Wanneer hij Fransisca leert kennen, heeft hij al veel 
van de wereld gezien. Voor die tijd is hij inderdaad een groot 
reiziger. Hij leerde achtereenvolgens de bakkersstiel en de 
Franse taal in Brussel, werkte als molenaar in het noorden 
van Frankrijk en stapte dan aan boord van een zeilboot 
richting USA. Niet dat hij een precies idee had wat hij aan 
de overkant van de Atlantische Oceaan ging zoeken. Daar 
zou het lot wel voor zorgen.
Tijdens die lange en bewogen overtocht hadden heel wat 
rijke Amerikanen last van zeeziekte. Louis, die blijkbaar 
met zeemansbenen was geboren, verzorgde hen en won 
hun sympathie. Bij zoverre dat zijn compagnons hem wil-
den inlijven toen ze in Amerika waren aangekomen. Louis 
ging op dat aanbod in en had het er helemaal naar zijn zin. 

Tot de drang om de Belgische kust terug te zien de boven-
hand nam. Al kwam dat eigenlijk door een brief uit Knokke. 
Daarin las hij dat Fransisca Fincent opnieuw weduwe was 
geworden en haar molen een man met ervaring behoefde.
Louis aarzelde geen seconde. Hij liet zijn gastheren weten 
dat hij opstapte, pakte zijn rugzak en keerde terug naar 
België. Toen hij in Knokke aankwam, wachtte Fransisca nog 
altijd op haar reddende engel. Maar die is er nu.

Moeder Siska
Voor de tien kinderen die rond 
Louis en Fransisca stoeien, is zij 
vanaf nu Moeder Siska. Bij zover-
re dat die bijnaam ook ingang 
vindt bij haar buren en haar klan-
ten. Die worden trouwens steeds 

talrijker, want in het weekend kan je bij de familie De Vos 
over de koppen lopen. De reputatie van haar wafels, die 
met fijne suiker zijn bestrooid, met boter of slagroom zijn 
bekleed en dunner zijn dan die uit Brussel, heeft de geo-
grafische grenzen van Knokke al lang overstegen. Tien jaar 
lang werkt de rondborstige Vlaamse (135 kg) op reservatie.
Omdat de zaken goed draaien, openen de vijf oudste kin-

deren van Fransisca een etablissement: ‘Chez les enfants 
de Siska’. Net dan verliest ‘moeder’ haar derde man. En 
breekt WOI uit. Knokke wordt bezet. Moeder Siska zal het 
einde van de Eerste Wereldoorlog niet kunnen vieren. In 
september 1918 blaast ze als gevolg van de Spaanse griep 
haar laatste adem uit. Ze is 76 geworden.
Kort voor WOI was Marie, een van de dochters, mevrouw Petrus 
Dossche geworden. Het koppel had een bouwgrond gekocht 
in de dreef van het Zoute met de bedoeling om een derde 
etablissement te bouwen: ‘Marie Siska’. Daarna zou ‘Gustave 
Siska’ volgen en vervolgens nog een andere ‘Siska’ in Sint-
Idesbald. ‘Siska’ was een van de drie pijlers, samen met het 
Grand Hotel van Knokke – dat 300 kamers telde – en de Com-
pagnie du Zoute, van de ontwikkeling van het toerisme en 

Gilbert Bécaud tijdens een 
bezoek aan Knokke: ook hij kon 

de verleiding niet weerstaan!

Het recept achter de 
legendarische wafel is een 

goedbewaard geheim.

Nathalie en Stefan 
Dossche zetten het 
avontuur verder.
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de economie van dit mooie stukje langs de Belgische kust. 
Dit elan wordt in 1940 doorbroken. De Duitsers vallen bin-
nen bij Marie Siska en eisen haar domein op. De kinder-
speeltuin die aan de herberg paalt, wordt gebruikt om mate-
rialen op te slaan. Die dienen om de bunkers in het Zwin te 
bouwen. Het gebouw zelf fungeert als hospitaal.
Urbain, de zoon van Marie, wordt naar Duitsland gestuurd 
om er in Baden-Baden in een hotel te werken. Als WOII is 
afgelopen, overlijdt Marie aan de gevolgen van leukemie. 
Maar net zoals vroeger is de aflossing ook nu verzekerd 
en wordt de saga verdergezet. Siska wordt nu echt een 
‘instituut’ en de legendarische wafels zijn een must die alle 
generaties blij maken, vooral bij het vieruurtje. 
Door de jaren heen waren de activiteiten van ‘Siska’ 
gebundeld op één enkele site, degene die door Marie werd 
geopend. De eerste, waar alles begon, bestaat niet meer. 
Daar staan nu villa’s. De andere zaken werden overgelaten 
en staan helemaal los van de afstammelingen van de pionier.
Maar in 2021 blijft de magie van Siska doorleven via zijn 
hotel en zijn beide restaurants, tuinen en terrassen, die 

samen goed zijn voor 1000 
plaatsen! En de wafels zijn nog 
altijd even lekker als toen. Hun 
recept werd nooit op papier 
gezet. De mooiste geheimen 
zijn inderdaad degene die het 
beste bewaard worden.

(*) Journalist en schrijver Marc  
Pasteger is de auteur van het 
boek ‘Les plus belles histoires 
de la côte belge’ (uitgeverij Edi-
tions Racine). Vijftig markante 
verhalen van alle tijden die zich 
altijd en overal laten lezen.

Het terras van Siska: 
‘the place to be’, en dat 

al generaties lang!

Josephine Baker in 
de tuinen van Siska.

ONVERGETELIJK
NIEUWE F-PACE PLUG-IN HYBRID

VANAF ! 559 PER MAAND*

De Nieuwe F-PACE P400e is een SUV die je niet snel vergeet. Zijn uitgesproken 
design en uitgebreide standaarduitrusting geven je dat speciale gevoel waar 
Jaguar voor bekend staat. Zijn nieuwe Plug-In Hybrid motor, met een CO2-
uitstoot van 49 g/km (WLTP), is goed voor een fiscale aftrek van 96!%. Neem 
geen genoegen met het gewone, ontdek nu hoe opwindend een SUV kan zijn.

jaguar.be

2,2-2,5 L/100KM. CO2 : 49-57 G/KM (WLTP)
Jaguar Care standaard. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef 
voorrang aan veiligheid. *!Financiële Renting met aankoopoptie van 25% op een duurtijd van 60 maanden op Jaguar F-PACE Standard P400e. Catalogusprijs 
van de wagen 59.909,09 " (BTW Excl.), voorschot van 15.072,85 " (BTW Excl.), Fleet korting inbegrepen. Aanbod geldig van 01/03/21 tot 31/03/21, enkel 
bestemd voor professionele doeleinden.  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Jaguar Financial Services, handelsnaam van FCA Bank, 
Belgisch filiaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. 
RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. Adverteerder:  Jaguar Land Rover Belux N.V., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen.
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Met afspraken in Oostende, Bercuit, Waterloo, Houthalen en Spa oogt 
de editie 2021 van de Members Only Golf Tour prestigieuzer dan ooit. 

Dat wordt weer genieten!

Door Miguel Tasso

Met elke editie profileert de Members Only 
Golf Tour zich steeds nadrukkelijker als een 
van de meest kwaliteitsvolle en favoriete 
golftoernooien in ons land, want net zoals 

ons magazine ademt deze MOGT naast de liefde voor de 
swing ook de liefde voor de levenskunst uit. Ook de editie 
2021 sluit daar naadloos op aan. Sterker: er wordt nog 
een versnelling hoger geschakeld, want dit jaar staan vijf 
competities op het programma in evenveel koninklijke 
clubs: Ostend (21 mei), Bercuit (4 juni), Waterloo (14 juni), 
Limburg (28 juni) en Spa (20 augustus).
Het toernooi, dat is voorbehouden aan de partners van Mem-
bers Only en hun genodigden, wordt gespeeld in shotgun en 
met de leuke ‘four ball, best ball’-formule. Maar elke afspraak 
overstijgt het kader van een doordeweekse competitie, want 
het knettert op alle niveaus: gepersonaliseerd onthaal met 
kaviaar en champage, welcome gift, gratis brunch voor alle 
deelnemers voor de eerste afslag, ‘turn’ met oesterbar aan-

geboden door restaurant Toucan sur Mer, een unieke prij-
zentafel en… het glas van de vriendschap ter afronding. Elk 
moment is er dus een om van te genieten en dat betekent voor 
elke genodigde een dag om nooit te vergeten. Dat is meteen 
ook de kerngedachte achter dit exclusieve toernooi dat net-
working promoot in een chique en ontspannen sfeer. Naast 
de birdiejacht op de greens is er immers het echte concept 
dat het voor de partners mogelijk maakt om hun zakenrelaties 
uit te nodigen. Kortom: er is geen beter adres om score- en 
visitekaartjes uit te wisselen, want golf opent alle deuren.
Bij Members Only, dat van bij de start in 2002 aanwezig is in 
alle clubhouses van België en het Groothertogdom Luxem-
burg, heeft de swing altijd centraal gestaan. Dit prestigieuze 
toernooi op mensenmaat beantwoordt dan ook duidelijk aan 
het verwachtingspatroon van de bedrijven die een krachtige 
B to B op de greens perfect weten te waarderen.

www.mogt.be

MEMBERS ONLY
GOLF TOUR

Heerlijk golfen op vijf 
koninklijke banen
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AUDI QUATTRO CUP
Een ronduit uniek toernooi

Mooie golfbanen, een originele spelformule, tal van nevencompetities: 
de Audi quattro Cup is al jaren een van de favoriete toernooien voor de 
Belgische amateurgolfer.

Door Miguel Tasso

In 2020 was er geen Audi quattro Cup als gevolg van 
de opeenvolgende lockdowns. Daardoor kijkt iedereen 
nu reikhalzend uit naar de editie van 2021. Die start op 
5 mei op het parcours van de Royal Waterloo. Daarna 

strijkt het toernooi neer in Spa (Royal Fagnes), Sterrebeek 
(The National), Koksijde (Ter Hille) en Houthalen-Helchteren 
(Royal Limburg), met telkens twee of drie competitiedagen 
in elke club. De Belgische finale tenslotte is voor begin sep-
tember geprogrammeerd en zal doorgaan op de prachtige 
baan van het … Nederlandse Eindhoven. Ziedaar een toch 
wel zeer originele en internationale manier om het 30-jarig 
bestaan van dit toernooi te vieren.
Door de jaren heen heeft de Audi quattro Cup zich opge-
werkt tot een van de grote klassiekers van de Belgische 
amateurkalender. De competities zijn voorbehouden aan de 
genodigden van de verdelers en de concessiehouders van 
het merk met de ringen. Zij worden gespeeld in ‘greensome 
stableford’, een formule waarbij beide spelers afslaan en 

elkaar vervolgens afwisselen. Op het menu: de smaak van 
de uitdaging, team spirit, gezelligheid! Het toernooi onder-
scheidt zich ook door de vele competities en animaties die 
telkens op de 19e hole worden georganiseerd. Zo moeten de 
deelnemers aan de ‘putting contest’ hun bal – blind – onder 
een auto door laten rollen. Dit jaar wordt de ‘Nearest to the 
Pin’ georganiseerd met een starttee bovenop het dak van 
een Audi e-tron! ‘Dit alles creërt een gezellige en sportieve 
sfeer net voor de prijsuitreiking’, aldus Quentin Sibille (Bench 
Marketing), sportief organisator en gangmaker van dit toer-
nooi dat van vrijwel alle deelnemers een 10 op 10 krijgt.
Het Duitse merk heeft van de swing altijd een van zijn favo-
riete dansen gemaakt. Dit verklaart mee waarom de Audi 
quattro Cup simultaan in alle delen van de wereld wordt 
gespeeld. De laureaten van alle deelnemende landen nemen 
het vervolgens tegen elkaar op in een grote mondiale finale. 
Deze gaat dit jaar van 12 tot 16 september door op de baan 
van Kitzbühel-Schwarzsee (Oostenrijk).

 R.P./Advertiser: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - CBE number 0403.448.140, account no. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

Contact your Audi dealer for full vehicle tax details.

19.3 - 20.2 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP) 

Passion creates progress.
 The new fully electric Audi RS e-tron GT.
Future is an attitude.

Discover it on audi.be and subscribe for the latest info.
More info

E-TRON GT_PM_210x297_UK_Members Only+Members Guide_QR-NL-FR01a.indd   1 12/03/21   17:18

34

E V E N T S
LENTE 2021

34



PORSCHE GOLF CUP
Passie als rode draad

Het prestigieuze Porsche is al jaren een vaste gastheer op de greens. 
Dat is niet verwonderlijk want het DNA van de Porscherijder verschilt 
amper van dat van de golfer. Met passie als rode draad.

Door Miguel Tasso

Vorig jaar bleef de Porsche Golf Cup als gevolg 
van verscheidene lockdowns noodgedwongen 
geparkeerd in de garage, maar dit jaar mogen 
de pk’s weer los en dat tot grote vreugde van 

elke Porsche-bezitter/golfer. Het startschot van de nieuwe 
editie valt op Spiegelven (11 juni). Daarna strijkt het toer-
nooi neer in Latem (18 juni), Spa (23 juni), Hainaut (25 juni), 
Zoute (27 augustus), Bercuit (3 september), Ternesse (16 & 
17 september), Palingbeek (22 september) en Keerbergen 
(24 september). De grote nationale finale volgt in oktober 
in een nog te bepalen prestigieuze club. Zoals gebruikelijk 
is de formule ook dit jaar ‘single stableford’.
De Porsche Golf Cup heeft zich met de jaren opgewerkt tot 
een van de meest prestigieuze competities op de amateur-
kalender. Het toernooi dat is voorbehouden aan de geno-
digden van de officiële Porsche-centra sluit aan bij de grote 
waarden van het merk: passie, sportiviteit, levenskunst.

Gepersonaliseerd onthaal, uitstekende golfbanen, valet 
service voor de schoonmaak van de stokken, ‘turn’ met de 
handtekening van Choux de Bruxelles en champagnecock-
tail Veuve Cliquot na de prijsuitreiking: het Porsche-DNA 
is in elk domein voelbaar aanwezig. Met daarbovenop een 
aantal originele animaties, zoals de virtuele Longest Drive-
competitie op de 19e hole aangeboden door Tapptic. Sfeer 
verzekerd! Er staat ook telkens een ‘hole-in-one’-challenge 
op het programma gesponsord door de horloges Ebel.
Porsche en golf: het is een lang en mooi liefdesverhaal, 
want er zijn heel wat overeenkomsten voor de fans van de 
swing en van mooie auto’s. Vandaar ook dat de Porsche 
Golf Cup over de hele wereld wordt gespeeld en er elk jaar 
een mondiale finale op het programma staat voor de laure-
aten van de verschillende landen. Deze finale zal ook dit jaar 
doorgaan op de Alcanada Golf Club, die eigendom is van de 
familie Porsche.

www.johndeere.be

DISCOVER QUALITY 
DISCOVER  JOHN  DEERE

www.cofabel.be

NOTHING  RUNS  LIKE  A  DEERE

Annuaire member 2021.indd   1 28-01-21   15:33:37
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OPEN GOLF CLUB 
TROPHY 2021

Benelux in swingmodus!
Dit jaar staan negen afspraken op het programma van de

Open Golf Club Trophy: een origineel toernooi dat golfers
uitnodigt om nieuwe banen te ontdekken in België,

Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

Door Miguel Tasso

De editie 2021 van de Open Golf Club Trophy 
gaat van start op 8 mei op het parcours van de 
Palingbeek. Daarna strijkt het toernooi achter-
eenvolgens neer in Millennium (15 mei), Mont 

Garni (29 mei), Oudenaarde (12 juni), Clervaux (17 juli), Royal 
Fagnes de Spa (7 augustus), Liège-Gomzé (21 augustus), 
Best Golf (11 september) en G&C Crossmoor (25 septem-
ber). Naar goede gewoonte wordt de finale gespeeld op de 
banen van Le Touquet en Hardelot (17 & 18 oktober). Deze is 
voorbehouden aan de winnaars van de kwalificatiewedstrij-
den, maar er wordt dit jaar ook plaats gemaakt voor zes spe-
lers die aan minimaal vier wedstrijden hebben deelgenomen. 
Het toernooi, dat door Callaway, GolfPlus Waterloo, Duvel 
en Open Golf Club wordt gesponsord, is met de jaren uit-
gegroeid tot een klassieker op de kalender. Het concept 
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heeft inderdaad heel wat te bieden. ‘Onze competities 
worden gespeeld in single stableford (met rechtstreek-
se kwalificatie voor de finale) en staan open voor alle 
golfers in het bezit van een federatiekaart en met een 
handicap lager dan 33.4. Men kan evenwel enkel star-
ten in een kwalificatie in een andere club dan diegene 
waar men lid is. Dat is meteen ook het originele element 
in dit concept: golfers op een gezellige manier nieuwe 
banen laten ontdekken’, aldus Philippe Roberti de Wing-
he, voorzitter van de vereniging Premium Benelux Golf 
Courses die het event orkestreert. Deze vereniging telt 
dit jaar 16 clubs verspreid over België, Nederland en het 
Groothertogdom Luxemburg. ‘Wat ze gemeen hebben, is 
dat ze allemaal tot het netwerk Open Golf Club behoren, 
wat vanzelfsprekend toelaat om synergieën te creëren 
en voordelige tarieven aan te bieden. Dit jaar verwelko-
men we drie nieuwe leden: G&C Crossmoor (Nederland), 
Steenhoven CC en Liège-Gomzé. Want ook in golf maakt 
eendracht macht’, aldus Philippe Roberti de Winghe.
Concreet genieten de leden van de PBGC-clubs 25% kor-
ting op de greenfees op alle banen van de vereniging. Zij 
hebben ook voordeeltarieven in het volledige Open Golf 
Club netwerk (38 clubs, 23 hotels en 10 bestemmingen in 
Europa). ‘Golfers ontdekken graag nieuwe banen. Dit zit in 
hun DNA. We helpen hun daarbij, het hele jaar door, en dat 
tegen voorkeurtarieven.’
Momenteel zijn twaalf Belgische clubs lid van de PBGC: 
Cleydael, La Bawette, L’Empereur, Palingbeek, Millennium, 
Mont-Garni, Oudenaarde, Rigenée, Winge, Liège-Gomzé, 
Steenhoven en Royal Fagnes.
Dit win-winconcept valt in ieder geval zeer in de smaak bij 
de leden van de clubs met het label Premium Benelux Golf 
Courses. En de Open Golf Club Trophy is vanzelfsprekend 
een van de mooiste etalages van deze vereniging. Hoewel 
vorig jaar een aantal afspraken niet konden doorgaan van-
wege de lockdown werden er toch meer dan 500 deelne-
mers geteld voor de verschillende manches. Een aantal dat 
dit jaar ongetwijfeld verbeterd wordt!

www.pbgc.be
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EEN BRAFA
in een nieuw jasje

Als gevolg van de coronacrisis trok de editie 2021 van Brafa,
dat gesponsord wordt door Delen Private Bank, een nieuw jasje aan. 
Voor kunstverzamelaars en -liefhebbers was dit een uniek concept

om het aanbod van de galerijen te ontdekken.

Door Michel Thibaut

Omdat de klassieke editie in Tour & Taxis naar 
2022 werd uitgesteld, gooide Brafa het dit 
jaar over een andere boeg, met een nieuw 
concept dat aansloot op de gezondheids-

voorschriften door corona. Vreemde tijden, creatieve 
antwoorden! Van 27 tot 31 januari koos de prestigieuze 
Antiekbeurs van België voor tentoonstellingen in pri-
végalerijen en voor kunstvoorwerpen online. Een suc-
cesvolle onderneming die zowel de verzamelaars als de 
kunstliefhebbers blij maakte. In totaal gingen 129 han-
delaars uit 14 landen en 38 steden in op de uitnodiging. 
Na vele maanden van cultureel vasten was de drang dui-

delijk groot om elkaar terug te zien, dialogen op te starten 
tussen personen gedreven door eenzelfde passie, emoties 
te delen die enkel het directe – vaak bijna fysieke – contact 
met een kunstwerk kan opwekken.
Het gevoel om ‘weer te kunnen ademen’, om ‘het plezier van 
de uitwisseling en gesprekvoering terug te vinden met ons 
publiek’: het waren maar enkele van de commentaren die 
men kon opvangen tijdens de ‘Brafa in the Galleries’-dagen. 
En dit zowel bij de bezoekers, ‘die blij waren dat ze weer 
kunst “in het echt” konden zien’, als bij de galerijhouders 
die stilaan de buik vol hebben van ‘viewing rooms en andere 
online-initiatieven’. ‘Voor ons was dit een geweldige “more-

le” boost, die ons motiveerde op het moeilijkste moment in 
de geschiedenis van onze galerij’, bekende een exposant, 
terwijl een van zijn confraters er zich over verwonderde dat 
‘geen enkele andere internationale beurs eraan gedacht 
had om een model aan te bieden dat zo goed klopte en zo 
perfect aansloot op de omstandigheden.’
Zoveel was duidelijk: de steden met een groot aantal deel-
nemers lokten meer publiek naar deze galerijen. Zij konden 
genieten van een grote interactiviteit en van een ‘parcours-
effect’, met name dankzij de plannen die door de 
Brafa-website werden aangeboden. Elders, en 
meer in het bijzonder in de landen en steden die 

aan een nieuwe lockdown waren onderworpen, werd het 
avontuur voornamelijk beleefd via de website van Brafa, 
waarvan het aanbod merkelijk rijker was in vergelijking 
met vorige editie (toegang tot meer dan 950 werken). 
Kortom: het was een unieke editie die, ook al gezien de 
omstandigheden, de verwachtingen helemaal waarmaakte 
en bevestigde dat Brafa een vaste waarde is in het lijstje 
met internationale afspraken. Afspraak in 2022 voor een 
volledige en traditionele beurs.

www.brafa.art
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LEGENDS CLASSIC CORPORATE
Origineel en succesvol concept

Never change a winning for-
mula’ en dus kiest het toer-
nooi ‘The Legends Classic 
Corporate’ ook in 2021 

voor een Belgische-Franse-Luxemburgse 
modus met vier schitterende afspraken op 
de kalender: Golf Grand-Ducal (31 mei), 
Royal Waterloo (7 juni), Golf de Chantilly 
(14 juni) en Royal Latem (27 september).
In elke wedstrijd nemen een 20-tal teams 
van vier spelers, die elk een bedrijf verte-
genwoordigen, het tegen elkaar op volgens 
een gerodeerde formule. Telkens is een 
profkampioen op de afspraak. Dat wordt 
dit jaar Romain Langasque in Grand-Ducal 
en Raphael Jacquelin in Chantilly. Ook voor Waterloo en 
Latem worden topnamen verwacht. De aanwezigheid van 
deze kampioenen van de Europese Tour is niet alleen origi-
neel, maar betekent ook een meerwaarde voor de competi-
tie. ‘In mijn ogen is golf ook emotie. Voor een amateurspeler 
is een dag samen met een kampioen op de Europese Tour 
een echt voorrecht en een moment dat hij niet snel zal ver-
geten’, aldus Michael Jones, bedenker en organisator van 
dit toernooi waar golf en networking elkaar in een relaxte 
sfeer versterken.
Op elk parcours krijgen de deelnemers de kans om de prof 
uit te dagen op een van de holes. ‘En natuurlijk voorzien wij 
ook een interactieve clinic-interview op de practice en enkele 

persoonlijke tips. Dit alles in een sportieve en gezellige sfeer.’
Kers op de taart: na afloop van de competitie nemen de drie 
best geplaatste teams het samen met de pro tegen elkaar 
op in een (ontzettend leuke) shoot-out.
Golf is een van de zeldzame sporten waar een amateur-
speler samen met een prof de baan op kan. Het is dat spe-
cifieke element dat deze Legends Classic Corporate zo 
bijzonder maakt.
Het inschrijvingsgeld voor een wedstrijd (gepersonaliseerd 
onthaal, clinic, lunch, competitie over 18 holes, shoot-out, 
cocktail en prijsuitreiking) bedraagt 2595 euro voor een 
team van vier spelers.

www.legendsgolf.eu

Copyright © 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries.

M A R Q® G O L F E R                      T H E  D R I V E  F O R  E X C E L L E N C E ,  R E S T O R E D . 

Fun verzekerd
tijdens de ‘shoot out’. Organisator Michael Jones met Romain 

Langasque, Grégory Havret en Raphaël 
Jacquelin in een van de vorige edities.

Tijdens dit toernooi dat door 
Michael Jones wordt georganiseerd 
golfen de gasten van de bedrijven 
samen met kampioenen van de 
Europese Tour. Dat betekent 
magische momenten!
 

Door Miguel Tasso

‘
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AMERICA’S CUPDe u/tiem! 0ees1a2
De America’s Cup wordt beschouwd als het oudste internationale 
sportevenement ter wereld. Al 170 jaar lang brengt hij elke 
zeilliefhebber in vervoering. We staan stil bij de 36e editie en bij de 
turbulente tweestrijd in de zeeën rond Auckland.

Door Philippe Janssens

44

Flashback. 22 augustus 1851. In de marge van de ‘Great 
Exhibition’ in Londen, de voorloper van de moderne wereld-
tentoonstellingen, organiseert de Royal Yacht Squadron 
een internationale regatta rond het eiland Wight. Hoewel 

iedereen het vervolg kent van dit verhaal, weten weinigen dat die 
eersteling ruim 150 jaar geleden al voor controverse zorgde. De 

Hundred Guinea Cup werd immers gewonnen door ‘America’ 
met de kleuren van de New York Yacht Club. De zwarte 

schoener vond een route tussen de zandbanken en liet de 
Engelse admiralen, die 14 van hun beste boten op het 

water hadden gelegd, verbouwereerd achter. Ook 
Queen Victoria, die het evenement volgde aan 

boord van de raderstoomboot HMY Victoria and 
Albert, kon haar ogen niet geloven.

‘Admiraal, wie is tweede?’, vroeg Her 
Majesty aan de ‘First Admiral’, die 

met haar de race volgde. ‘Er is 
geen tweede, Your Majesty’, 

antwoordde die met gepast 

flegma. Deze beroemde quid pro quo temperde de verhitte 
debatten in de coulissen tussen Amerikanen en Britten. 
Trots een gemiste boei en het enorme verschil in afmetin-
gen tussen de America en de Britse Aurora die 8 minuten 
later binnenvoer maar geen compensatie in tijd genoot, 
werd de beroemde zilveren kan ‘Auld Mug’ uitgereikt aan 
John Cox Stevens, de initiatiefnemer achter het project 
‘made in USA’. Zeven jaar later werd de race trouwens 
genoemd naar deze eerste winnaar, America.
Bij de triomfantelijke intocht van de trofee in de New York 
Yacht Club (NYYC) werd beslist om een wisselbeker te orga-
niseren die openstond voor alle yachtclubs van alle landen 
en zo werd de America’s Cup geboren. Maar competitie 
betekent ook regelgeving. De Deed of Gift stipuleert dat 
elke regel bespreekbaar is, zolang dit in onderling overleg 
gebeurt. Dit origineel corpus is dan ook van bij het begin 
het voorwerp van allerlei interpretaties die tot juridische 
geschillen hebben geleid, maar ook dat behoort tot de fol-
klore en de legende van de America’s Cup. 
Er diende uiteindelijk tot het einde van de Successieoor-
log en tot in 1870 gewacht op een eerste Britse zege. Die 
kwam er toen de Cambria als eerste finishte bij Staten 
Island in New York en 17 Amerikaanse schoeners het nakij-
ken gaf. Sindsdien is de Auld Mug slechts door vier lan-
den gewonnen. De Amerikanen zijn recordhouders met 29 
zeges. Nieuw-Zeeland won drie keer (1995, 2000, 2017) en 
Zwitserland twee keer (2003, 2007). In 1983 was Australië 
het eerste land dat erin slaagde om een 32-jarige absolute 
Amerikaanse dominantie te doorbreken in deze zeeslag 
tussen gentlemen.

Wet van de sterkste
Mede als gevolg van deze suprematie vond deze competitie 
voornamelijk plaats in de Verenigde Staten. De winnaar en 
titelverdediger (‘Defender’) kiest immers niet alleen het 
tijdstip en de wapens (het type boot), maar ook de loca-
tie. Behalve New York (1870 tot 1920), Newport (1930 tot 
1983), San Diego (1988 tot 1995) en San Francisco (2013) 
waren enkel het Australische Freemantle (1987), het Nieuw-
Zeelandse Auckland (2000, 2003 en dit jaar), het Spaanse 
Valencia (2007, 2010) en Bermuda (2017) gastheer voor dit 
legendarisch gevecht op zee.
Vooraleer de regels de restricties bepaalden met betrek-
king tot de zeilboten die aan de Cup mochten deelnemen, 
hadden de deelnemers de vrije keuze voor de architectuur. 
Sinds de vijfde editie in 1885 werden zo acht ontwerpen 
goedgekeurd, zoals de majestueuze Class J, de 12M JI en 
sinds 2010 de multirompboten. Puur heiligschennis voor 
sommigen, volgens anderen een historische en onvermijde-
lijke (r)evolutie. Vaarwel de trage monohulls. Zij hebben hun 
tijd gehad. Nu domineren de multirompboten met foils en 
windtunnelprofielen die deze bolides verscheidene meters 
boven het water laten vliegen. Door de snelheden tot boven 
de 30 knopen zijn deze nieuwe machines moeilijk te volgen 
en hebben zij dus extra ruimte nodig om het maximum uit 
hun kwaliteiten te halen. Vandaar dat de racezones werden 
uitgebreid om de veiligheid te bevorderen. 
Deze wet van de sterkste is ook van toepassing tijdens 
de kwalificatiefase. Dat is sinds 1983 de zogeheten Louis 
Vuitton Cup, tegenwoordig Prada Cup. Na verschillende 
regatta’s tussen de ‘challengers’ – dat waren er dit jaar 

De finale van de America’s Cup 2021 
is een duel tussen Emirates Team 

New Zealand en het Italiaanse Prada.
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drie – wordt daar bepaald welke boot de titelverdediger 
zal uitdagen, te weten Emirates Team New Zealand. Het is 
de titelverdediger die kiest waar de regatta zal plaatsvin-
den. Daarbij dient een welbepaald parcours afgelegd tussen 
verschillende boeien.

Hoogtechnologisch lab
Een boot die voor een land naar de zege zeilt: het is en blijft 
een mooi beeld, maar de werkelijkheid is een stuk com-
plexer. Zo is in de voorbije decennia het financiële plaatje 
veel groter geworden. Door de komst van grote sponsors – 
de boten dragen nu hun naam; soms verdwijnt zelfs de naam 

van het land – zijn de kaarten grondig dooreengeschud. 
Terwijl de teams in den beginne helemaal uit ingezetenen 
moesten bestaan, is ook die regel helemaal veranderd. Er 
is nu een grote transfermarkt en de teams bieden tegen 
elkaar op om de beste skippers in te lijven. Hun nationaliteit 
is niet langer belangrijk. Zo won de Nieuw-Zeelander Russell 
Coutts de Auld Mug vijf keer voor drie verschillende teams: 
Team New Zealand, Alinghi (Zwitserland) en Oracle (USA).
Net zoals de Formule 1 in de autosport is de America’s 
Cup een uniek technologisch lab, maar dan op het water. 
Al van bij het prille begin van de Cup zijn de Challengers en 
de Defenders de avantgarde van de technologie. Of het nu 

gaat over architectuur, design, het gebruik van materialen 
of de analyse van duizenden uren navigatie: deze compe-
tities zijn gigantische studiebureaus voor de zeilsport en 
voor de ganse scheepsbouwindustrie. Vòòr de overstap 
naar de multihulls – de Class America – haalden de laatste 
officiële monorompboten een snelheid van 10 tot 15 kno-
pen. Omdat zij zich soepel lieten sturen en scherp konden 
draaien, waarborgden zij een mooi spektakel. Hun grootste 
minpunt: zij waren te traag. Vandaar ook de overstap naar 
de vliegende meerrompboten die soms tot 50 knopen halen 
– wat overeenkomt met 92,6 km/h!
De eerste multihull maakte in 1988 zijn verschijning ter gele-
genheid van de 27e editie. De Stars and Stripes US1 versloeg 
toen de monohull New Zealand KZ1. Daarna diende tot 2010 
gewacht op de allereerste confrontatie tussen twee multi-
hulls: een Zwitserse catamaran en een Amerikaanse trimaran.

Vliegende zeilers
2013 viel op door de komst van de AC72. 
Deze 22m lange, hoogtechnologische 
catamaran was zo duur dat slechts drie 
teams een boot in stelling konden bren-
gen om zich met het team van Oracle 

Door de jaren heen hebben 
de boten een spectaculaire 

metamorfose ondergaan.

De beroemde zilveren kan 
‘Auld Mug’ verwijst naar de 
eerste winnaar America.
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Team USA te meten. Na deze editie besloten de Amerika-
nen, houders van de Cup, tot een downgrade en voor boten 
met een haalbaar kleiner budget. Hierdoor werd de deur 
opengezet voor de komst van meer Challengers. De Class 
AC gebiedt een maximale lengte van 15m en een maximale 
breedte van 8,48m. Het zeil dat de boot voortstuwt mag maxi-
maal 23,60m groot zijn. Via details kunnen de teams zich van 
elkaar onderscheiden, zoals de foils en de boeg, de structuur 
van de vleugel, de kuip en de controlesystemen aan boord.

De Zwitserse horlo-
gemaker Omega, de 
historische tijdop-

nemer van de Olympische 
Spelen en ook partner van 
het Emirates Team New 
Zealand, is aangeduid als 
de officiële tijdopnemer van 
deze 36e editie van de Auld 
Mug. Dit partnerschap wordt 
gevierd met een exclusief model 
in limited edition (want slechts 
2021 exemplaren!): de Omega 
Seamaster Planet Ocean 36th 
America's Cup Limited Edition. 
Het is een prachtig model dat doet 
denken aan een vis in het water. 

Met de komst van de AC75 waren deze ‘vliegende zeilbo-
ten’, de monorompboten zonder kielen en met beweegbare 
draagvleugels die ze tot boven het water tillen, de voorbije 
maanden aan de slag in de baai van Auckland om zich te 
plaatsen voor de America’s Cup 2021. De Italiaanse uitda-
ger Luna Rossa Prada Pirelli, de laureaat van de Prada Cup, 
eigende er zich het recht toe om Team New Zealand uit te 
dagen. Wie het eerste zeven punten scoort, verovert de 
meest begeerde zeiltrofee ter wereld.

De hoogwaardige roestvrij stalen 
kast met een diameter van 43,50 
mm wordt gecombineerd met een 
rubberen armband in reliëf.

in 3et 4art van )e rac5

De AC75’s zijn de 
Formule 1-bolides 
van de zee.
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10 jaar zonder 
‘SEVE’

Severiano Ballesteros was duidelijk
meer dan zomaar een golfkampioen.

Zijn invloed op het spel is ook vandaag nog merkbaar.

Door Miguel Tasso

Op 7 mei herdenkt de golfwereld de 10e ver-
jaardag van het overlijden van Severiano 
Ballesteros. Velen zullen hierbij een traan 
wegpinken, want de supergetalenteerde en 

tegelijk zeer charismatische Spanjaard drukte zijn stempel 
op heel wat generaties en toernooien. Als visionair en voor-
loper is zijn invloed op de sport is nog altijd merkbaar. Net 
zoals Arnold Palmer, Jack Nicklaus en Tiger Woods stuwde 
Seve golf naar een andere dimensie en inspireerde zo mil-
joenen om de clubs vast te nemen. De Spanjaard was een 
absoluut icoon dat ook vandaag nog als referentie geldt bij 

alle kampioenen van nu. Dat Ballesteros voor de golfsport 
geboren was, blijkt ook uit de unieke erelijst die hij in zijn 
carrière kon opbouwen. Na zijn profdebuut in 1974 volgden 
94 titels, met daarbij drie British Opens, twee Masters en 
heel wat sensationele prestaties in de Ryder Cup. Zijn stijl 
bekoorde velen, niet in het minst omwille van de enorme 
creativiteit. Een bal onder een boom door, een waanzin-
nige putt: met Seve was het spektakel altijd verzekerd. 
‘Hij raakte geen enkele fairway, maar won wel’, sprak Nick 
Price na de titel van de matador uit Cantabrië in de British 
Open van 1988. Dat was de memorabele dag waarop 

Een uniek en onvergetelijk charisma.

Hij speelde op gevoel, 
zoals hier vanaf de 
parking tijdens de 

British Open!
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Seve van een parking en tussen de auto’s uitpakte met 
een van zijn meest legendarische saves ooit.

Voorloper en visionair
Tot de jaren 70 was golf vooral een Britse en Amerikaanse 
bedoening. Maar toen kwam Ballesteros die toernooien 
won en de media beroerde met zijn spectaculaire stijl. Hij 
ontpopte zich tot een wereldster met fans in elke uithoek 
van de planeet. Als eerste Europese winnaar van de Mas-
ters in Augusta lag hij in de jaren 80 mee aan de basis van 
de golfboom in gans Europa (België inbegrepen). Seve was 
de frisse wind in een sport die al een tijdje op zoek was naar 
een nieuwe toekomst. Hij was onvoorspelbaar, atypisch en 
geniaal. Dankzij zijn enorme klasse en persoonlijkheid op 
de baan zoog hij alle blikken naar zich toe.
Severiano Ballesteros werd geboren in Pedrena: een kleine 
gemeente vlakbij Santander. Hij ontdekte de golfsport als 
caddie. Omdat hij niet de middelen had om een lidmaatschap 
te betalen bij een lokale club oefende hij met een ijzer 3 op 
het strand. Die club had hij gekregen van zijn oudere broer Bal-
domero. Bij volle maan aarzelde hij overigens niet om over de 
hekken te klimmen en stiekem actief te zijn op echte fairways.
Met zijn priemende blik, zijn trotse houding en zijn ontwape-
nende glimlach scoorde Seve op alle continenten. Van New 
York tot Tokio: hij was een echte ster. Dat wist hij ook en hij 
gebruikte zijn macht om allerlei dingen gedaan te krijgen. Zo 
was hij de grote gangmaker achter de aanpassing om in 1979 
ook spelers van het Europese vasteland te integreren in het 
Britse Ryder Cupteam: een echte revolutie. Hij was ook de 
drijvende kracht achter de Ryder Cup van 1997 op Valder-
rama. Ook dat was een primeur, want tot dan was de drie-
daagse altijd in Groot-Brittannië of de USA georganiseerd.

Unieke kampioen
De Spanjaard was een kampioen in alle geledingen van 
het woord; hij liet niemand onverschillig. Bij zoverre dat de 
naam Seve een begrip werd; een soort merknaam à-la Fan-
gio in de autosport. ‘Denk je soms dat je Ballesteros bent?’, 
hoor je ook vandaag nog op de golfbaan wanneer amateur-
golfers hun flightgenoot iets onmogelijks zien proberen…
Er wordt momenteel druk gedebatteerd over de oprichting 
van een World Tour met de beste spelers van de European 
Tour en de PGA Tour. Dit idee is niet nieuw, want de visio-
naire Seve kwam daar al 15 jaar geleden mee aandraven. Of 
het nu als speler was, als Ryder Cupcaptain of als designer 

van nieuwe golfbanen: hij lag altijd een slag voor op de rest.
Nadat hij in 2009 door een hersentumor werd geveld, vocht 
Ballesteros met een onwaarschijnlijke moed om die onfaire 
strijd te winnen. Hij lag vier keer op de operatietafel en 
verbeet de felste pijn, om uiteindelijk aan het kortste eind 
te trekken in een matchplay die hij niet kon winnen. Maar 
ook in dat gevecht profileerde hij zich als een kampioen.
‘Elke generatie heeft zijn superkampioen. Ballesteros is 
daar het mooiste voorbeeld van. Hij had ook alles mee: 
het talent, de techniek, de erkenning, de moed en het cha-
risma’, vatte de Amerikaanse kampioen Lee Trevino ooit 
zeer gevat samen.

‘Seve was een van de meest getalenteerde en enthousiaste 
golfers ooit. Zijn creativiteit en inventiviteit op de golfbaan 
zullen nooit overtroffen worden’, aldus Tiger Woods.
En daarmee is alles gezegd.

Met zijn vrienden van 
de Spaanse armada 
tijdens de Ryder Cup.

Zijn vriendschap met 
Jose-Maria Olazabal 

was legendarisch.

Een brede glimlach op het 
strand van Pedrena in Cantabrië. 

Want hier is alles begonnen…

Met de Ryder 
Cup: een van 
zijn favoriete 

toernooien.
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BERNHARD 
LANGER

Op zijn 63e presteert de Duitse kampioen 
Bernhard Langer nog altijd op het

allerhoogste niveau. Dat bewees hij laatst
nog op de Masters waar hij beter deed

dan ene Bryson DeChambeau.

Door Miguel Tasso

Heel wat golfers zijn als wijn: ze worden beter met de jaren. Geen 
mooier voorbeeld dan Bernhard Langer. Op zijn 63 oogt de mythische 
Duitse kampioen jonger dan ooit. In november 2020 werd hij de 
oudste speler die de cut haalde tijdens de Masters. Zijn slotronde op 

de Augusta National was zelfs beter dan die van de 27-jarige topfavoriet Bryson 
DeChambeau, met wie hij de flight deelde. Langer liet zich niet pramen door de 
spierkracht van de Amerikaan en liet zijn ervaring spreken. Hoewel hij bij zijn drives 
soms tot 100m moest toegeven, haalde hij die achterstand telkens op dankzij 

Geen ve6eraan, maa78en 9on: veu.e;!

Bernard Langer begeeft 
zich nog altijd met evenveel 

passie naar de 1e tee.
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zijn gemillimetreerde approaches en zijn schitterende 
korte spel en putten. ‘Het was een plezier om Bernhard zo 
bezig te zien’, bekende DeChambeau, tegelijk gefrustreerd 
en lichtjes onder de indruk.

De kracht van de ervaring
In golf zijn atletische kracht en swingsnelheid zeer belang-
rijke troeven, maar op sommige banen kan een ‘oude vos’ 
nog altijd zijn plan trekken om een ‘jonge wolf’ het zwijgen 
op te leggen. Dat is zo op de Augusta National, de o zo 
subtiel uitgelegde championship course waar intelligentie, 
geduld, bescheidenheid en precisie belangrijk zijn en waar 
raketvuur niet altijd de beste oplossing is.
In 2020 nam Langer deel aan zijn 27e Masters. Hij won het 
toernooi twee keer, in 1985 en in 1993, en finishte negen 
keer in de top-10. Om maar te zeggen dat hij de locatie dus 
door en door kent. ‘Het belangrijke is om je ijzerslagen goed 
te hebben en niet te veel fouten te maken bij het putten. 
Want de greens zijn des duivels. Je moet de bal echt op de 
juiste plek plaatsen om jezelf een lichtoplopende putt van 
een meter of twee te laten.’ En in dat onderdeel excelleert 
de Duitse metronoom. Zijn strakke spel laat toe om zijn 
ervaring perfect tot zijn recht te laten komen.
Iedereen weet dat de longhitters een voordeel hebben in 
het moderne golf. Op de meeste banen hebben drives van 
320m een enorme meerwaarde. Zoals we dat trouwens 
nog konden vaststellen op de laatste US Open waar Bry-
son DeChambeau de strategie van de brutale kracht in zijn 
voordeel gebruikte. ‘Ik lig liever op 100m van de vlag in de 
rough dan op 160m van de vlag op de fairway’, zei hij toen.
De Amerikaan was dan ook vastbesloten om tijdens de 
Masters de kroon op het werk te zetten, maar daar ver-
brandde hij toen stevig zijn vingers. Want Augusta is niet 
voor waaghalzen. Met zijn aflopende fairways, de doglegs 
met talloze valstrikken en de razendsnelle greens laat die 
baan geen marge voor fouten. Toen DeChambeau de par 
5-holes in twee bleef aanvallen en bij de par-4 holes de bal 
over de bomen probeerde te slaan, stapelde hij de fouten 
op en verloor zo voeling met de top.

De kunst van het plaatsen
In de meeste sporten zijn hogere leeftijd en topprestaties 
tegenstrijdige krachten. Vanaf hun 35e wenkt voor velen 
het pensioen. In sommige disciplines, zoals zwemmen en 
turnen, gebeurt dat trouwens al veel vroeger.
Maar in golf is dat anders. Akkoord: de jonge kampioenen 
zijn bevoordeeld door hun grotere atletische kracht. Zij 
trainen ook anders. Het zijn echte topatleten die uren in de 
gym slijten om er hun spierbundels te optimaliseren. Maar 
oudere spelers blijven hun graantje meepikken, dankzij 
andere specifieke waarden, zoals intelligentie, bescheiden-
heid, tactiek, geduld, techniek. Op sommige banen zijn zij 
hierdoor zelfs in het voordeel!
Moeten we eraan herinneren dat Jack Nicklaus zijn laatste 
Masters won toen hij 46 was? Dat Tom Watson op zijn 59e 

ei zo na de British Open won? Dat de 45-jarige Tiger Woods 
nog altijd bij de besten hoort?
Golf is inderdaad een bijzondere sport waar de concentratie 
van primordiaal belang is. Hoewel een competitie vijf uur 
duurt, is het contact tussen de golfer en de bal beperkt tot 
fracties van seconden. Al de rest is denktijd. In golf kan één 
dipje – bijvoorbeeld een bal ‘out of bounds’ – voldoende zijn 

om de prachtige kaart waaraan hard is gewerkt te kelderen. 
Terwijl je in tennis één set lang de fouten kan opstapelen en de 
wedstrijd toch kan winnen. In golf is dat onmogelijk: daar wordt 
elke fout cash betaald. Dat is meteen ook een van de redenen 
waarom ervaren kampioenen competitief kunnen blijven. Zij 
kunnen beter omgaan met een bogey, met het momentum, 
met de druk. Zij gebruiken hun ervaring in hun voordeel.
Op oudere banen, die doorgaans technischer zijn, betekent 
dit zelfs een groot voordeel. Augusta is daar natuurlijk het 
mooiste voorbeeld van, maar de doorgewinterde vetera-
nen houden ook van de confrontatie met een Schotse of 
Engelse linksbaan. Zoals elke British Open duidelijk maakt, 
heeft het geen enkele zin om er als een wildeman te keer 
te gaan. Integendeel: je moet de bal zo plaatsen dat je 
wegblijft uit de potbunkers. Een bump and run met een 
ijzer 7 is daardoor geen ongebruikelijk beeld. Intelligentie 
en ervaring: daar draait het om. 
Wat klopt voor de grootste profkampioenen geldt ook voor 
de amateurs. Want hoe vaak zien we niet – bijvoorbeeld tij-
dens de Interclubs – dat een al te overmoedige jonge lefgo-
zer zich laat inpakken door een oude, ervaren krijger? Want 
golf is en blijft natuurlijk ook altijd een potje schaken…

Met de Ryder Cup: veel 
goede herinneringen.
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Gedreven door passie
De carrière van Bernhard Langer is een lofzang aan zijn sport. 
In zijn jeugd liet inderdaad niets veronderstellen dat deze 
metserzoon zich tot de golfsport zou bekeren. Maar gelukkig 
was er de Augsburg GC (9 holes) op enkele kilometers van de 
ouderlijke woning in het kleine Anhausen. Daar bood Langer 
tijdens het weekend zijn diensten aan als caddie. Hij was 
acht jaar oud en wilde een centje bijverdienen. 
Geen haar op zijn hoofd dat er toen aan dacht dat hij zijn 
lotsbestemming had gevonden, maar dat veranderde snel. 
Het duurde dan ook niet lang vooraleer hij tijdens de school-
vakanties een tentje neerpootte bij het clubhouse om dichter 
bij de baan te zijn. Daar werkte hij continu aan zijn spel: van 
zonsopgang tot zonsondergang. En zijn niveau steeg pijlsnel, 
bij zoverre dat hij al op zijn 15e besliste om de school te verla-
ten en aan de slag te gaan als assistent-pro in de Münchener 
Country Club. In 1976 debuteerde hij op zijn 18e op de Tour. 
Het was het begin van een sublieme carrière met 42 titels 
op de European Tour en tien deelnames aan de Ryder Cup.
Sinds Langer in 2007 naar de Champions Tour overstapte, 
is hij er uitgegroeid tot een van de pijlers van deze populaire 
50-plustour in de USA. Ook daar laat hij zich leiden door 

zijn talent en door een onberispelijke mentale en fysieke 
voorbereiding om er de titels op te stapelen. ‘Ik heb in mijn 
leven nooit liever gegolfd’, klinkt het.
Daar betrekt hij ook anderen van zijn familie in. Zo won hij 
in 2019 de PNC Challenge (het bekende familietoernooi van 
de PGA Tour) met zijn zoon Jason. In 2020 nam hij deel met 
zijn dochter Jackie.
De Duitse maestro lijkt even onverslijtbaar als de allerbeste 
Mercedes, merk waar hij een trotse ambassadeur van is. 
Zijn spel is er met de jaren nooit op achteruitgegaan en zijn 
motivatie blijft voorbeeldig. En bovendien straalt hij op de 
greens altijd een grote voldoening uit.
Zijn geheime wapen? Zijn geloof. Een geloof dat bergen 
opheft en overstijgt. ‘God was er altijd om mij te helpen in de 
moeilijke momenten’, zegt hij. Bij deze overtuigde christen 
ligt de Bijbel altijd op het nachtkastje. Mogelijk overtuigde 
hij tijdens de voorbije Masters ene… Bryson DeChambeau 
om dit voorbeeld te volgen!
Als ex-winnaar viel er voor Bernhard Langer ook dit jaar een 
uitnodiging voor de Masters in de bus. Hij zal er dus bij zijn op 
de editie 2021 van 8 tot 11 april. Met de stiekeme hoop om de 
cut te halen en een zoveelste record te laten sneuvelen!

Een magische swing waar 
nog altijd geen sleet op zit.

WWW.KLGC.BE
INFO@KLGC.BE
+32 (0)89 38 35 43
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DELEN PRIVATE BANK
Manon De Roey naast 

Pieters en Detry
De prestigieuze Bank Delen is meer dan ooit aanwezig op de greens en 

sponsort nu ook de carrière van de Antwerpse kampioene Manon De Roey.

Door Miguel Tasso

Delen Private Bank, sinds jaren partner van de 
Belgische golfsport, drukt meer dan ooit zijn 
stempel op de greens. Na Thomas Pieters en 
Thomas Detry sponsort de prestigieuze bank 

nu ook de Antwerpse kampioene Manon De Roey. ‘Zij is 
een zeer getalenteerde speelster die steeds hoger klimt in 
de Europese hiërarchie. Haar droom is de LPGA Tour. Wel: 
zij heeft het potentieel om die uitdaging waar te maken. 
Daarom zijn we ook zeer trots om haar daarbij te helpen’, 
aldus Paul De Winter, bestuurder bij Delen Private Bank en 
zelf groot golfliefhebber.

De Tokio-droom
Vorig jaar finishte Manon De Roey als 4e in de Race to Costa 
del Sol, de ranking van de Ladies European Tour. Een sterke 
en vooral veelzeggende prestatie over het potentieel van 

de speelster van Rinkven. ‘Er zijn er maar weinig op de 
Tour die de bal zo mooi slaan als Manon. Ook in de andere 
sectoren van het spel wordt zij almaar sterker. Zij traint 
zeer gericht, werkt haar zwakkere punten bij, versterkt haar 
grootste troeven. In 2020 zette ze een grote stap vooruit. 
Ik ben zeker dat zij dat dit jaar opnieuw kan doen’, aldus 
haar coach Jérôme Theunis, die onder de indruk is van de 
mogelijkheden van zijn pupil.
Het LET-seizoen 2021 start in mei in Zuid-Afrika. Voor 
zover corona het toelaat, wordt het vervolgens heel erg 
druk op de European Ladies Tour en dat tot december. 
Temeer omdat dit jaar ook de Solheim Cup – de vrou-
welijke tegenhanger van de Ryder Cup – en de Olympi-
sche Spelen in Tokio op het kampioenenmenu staan. ‘De 
Olympische Spelen zijn een kinderdroom. Ik was zeer 
ontgoocheld toen ze vorig jaar werden uitgesteld. Van-

daar dat ik de dagen nu aftel’, bekent Manon enthousiast. 
De Belgische nummer 1 vat deze nieuwe jaargang aan met 
een grote swingambitie en twee andere grote doelstellin-
gen: een eerste titel op de LET en een plaats in de top-100 
van de Rolex World Rankings.
Initieel had de Ladies European Tour dit jaar een bezoek 
moeten brengen aan ons land en meer bepaald aan de Golf 
de Naxhelet in Wanze. Als gevolg van de sanitaire onze-
kerheid werd de veilige optie gekozen: het toernooi wordt 
verschoven naar 2022, zodat dit grote ladiesfeest helemaal 
volgens plan kan doorgaan.

Olympische uitdaging
Net als Manon De Roey hopen ook Thomas Detry en Tho-
mas Pieters deze zomer de Belgische kleuren te verdedi-
gen op de Olympische Spelen in Tokio. Vijf jaar geleden 
finishte Pieters in Rio de Janeiro op de 4e plaats, achter 
Justin Rose, Henrik Stenson en Matt Kuchar. Hij hoopt nu 
revanche te nemen en het podium te halen, om zijn land 
zo een medaille te schenken. Ook Thomas Detry wil de 
olympische magie ontdekken. Als groot sportliefhebber is 
hij zich bewust van de ultieme sportieve waarde voor elke 
topatleet. Tot vandaag volgde hij al die topcompetities op 
zijn tv-scherm. Dit keer is hij mogelijk zelf van de partij. ‘Het 
zou fantastisch zijn dat onze drie ambassadeurs – Manon 
De Roey, Thomas Pieters en Thomas Detry – aan de slag 

gaan in Tokio. Temeer omdat Arthur Van Doren, eveneens 
gesponsord door Delen Private Bank, op het olympische 
feest aanwezig zal zijn met onze nationale hockeyploeg’, 
aldus Paul De Winter.

Detry blijft klimmen
Het seizoendebuut van beide Thomas’en laat het beste 
verhopen. Tijdens de Omega Desert Classic in Dubai kwam 
Detry zelfs dicht bij zijn eerste titel, maar toen hij als leider 
aan de 3e ronde begon, kwam er een kleine dip op hole 8, 
met een double bogey. Uiteindelijk moest hij tevreden zijn 
met een plaats in de top-10. ‘Ik heb geen echte uitleg voor 
die terugval. Ik verloor een stukje van mijn zelfvertrouwen 
en daardoor ook een stukje van mijn feeling.’
Om die stressmomenten en de bijzondere emoties beter te 
beheersen, vertrouwt Detry nu op de specialisatie van een 
sofroloog. Hij weet dat zijn supporters met ongeduld uitkij-
ken naar zijn eerste titel op de European Tour. Hij ook trou-
wens. ‘Maar in golf moet je geduldig zijn. De mensen geven 
er zich geen rekenschap van hoezeer het om de details 
draait. In het begin van zijn carrière had ook Justin Rose 
tijd nodig om een titel te pakken. Ik geloof dat mijn eerste 
trofee de drempel kan betekenen voor meer successen.’
In februari jongstleden speelde Thomas Detry zijn eerste 
WGC Championship in Florida. Hij eindigde er mooi binnen 
de top-30. De Brusselse kampioen wordt dus almaar 

Manon De Roey 
met Paul De Winter, 
bestuurder bij 
Delen Private Bank.

Manon De Roey in full swing: de 
Antwerpse klimt steeds hoger 

op de Europese ranglijst.
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sterker. Het resultaat van heel wat talent en een grote 
regelmaat. Vorig jaar miste hij maar één cut in 20 toer-
nooien. Als hij zo verder doet, wenkt een plaats in de top-
50 van de wereld, wat synoniem is voor een deelname aan 
alle toptoernooien en een ticket voor de PGA Tour, wat zijn 
ultieme doel is.

Pieters op kruistocht
Ook bij Thomas Pieters kriebelt het weer volop! Nadat hij 
vorig jaar extra veel aandacht besteedde aan zijn gezin en 
aan zijn dochter Florence, die geboren werd in juli, droomt 
de Antwerpse kampioen opnieuw van een plaats bij de 
wereldtop. Een gebroken rechterpink vertroebelde zijn sei-
zoenstart, maar daarna kwam de grote vorm snel terug. 
Beste bewijs: top-10 in de Saudi International en top-15 in 
de Open Puerto Rico.
De jaargang 2021 kan dus de grote terugkeer inluiden van 
TP, met een plaats in de wereldtop en de hoop op een selec-
tie voor de Ryder Cup in september in Whistling Straits (Wis-
consin). Vijf jaar geleden tekende de Belgische kampioen in 
het Amerikaanse Hazeltine voor een supersonisch debuut, 
met vier punten voor het Europese team. Een record voor 
een rookie. Het lijdt geen twijfel dat selectieheer Padraig 
Harrington zijn prestaties de komende weken op de voet zal 
volgen, want hij weet perfect dat Thomas Pieters de ideale 
spelstijl heeft voor matchplay.

Thomas Pieters.

Thomas Detry.

LIVE 
FREELY 
THE CITY
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BELGIAN
GOLF LEAGUE

heeft wind in de zeilen
De Belgian Golf League telt nu twee afdelingen bij

de heren en één bij de dames. Deze competitie wordt
steeds meer een must voor de betere amateur.

Door Miguel Tasso

Na de aanpassingen vorig jaar – met 6 com-
petities ipv. 9 – als gevolg van de lockdown 
herneemt de Belgian Golf League dit jaar zijn 
gewone ritme met een druk en leuk program-

ma. Dit Belgisch clubkampioenschap, dat in 2018 ontstond 
op initiatief van Thibault De Saedeleer (Kick Up), heeft alle 
twijfelaars overtuigd en krijgt een voorkeurplekje in de 
agenda van de beste amateurs van het land.
‘Het is nooit de bedoeling geweest om de plaats in te nemen 
van de Interclubs, want die blijven incontournable. Integen-
deel: het is de bedoeling om complementair te zijn met de 
Interclubs. Dit doen we door competities te organiseren die 
over het seizoen worden gespreid en de elite-amateurs de 
kans bieden om wedstrijden op een hoog niveau te spelen. 
Zo zijn vooral de jonge kampioenen, die niet langer geïn-
teresseerd zijn in een volledig weekend op de greens, vra-
gende partij’, aldus Thibault De Saedeleer, die dit toernooi 
stuurt samen met François Verheyen.
Met de duels in single matchplay en de sportieve en gezel-
lige sfeer scoort het recept op alle fronten. Het concept is 
trouwens zeer goed ontvangen binnen de grote Belgische 
golffamilie. En het groeit ook, met dit jaar twee Afdelingen 
(1 en 2) bij de Heren en één Afdeling bij de Dames.
De spits van de editie 2021 wordt op 29 mei afgebeten op 

de Golf de L’Empereur. De volgende bestemmingen van 
dit kampioenschap zijn Oudenaarde, Bercuit, Ravenstein, 
Latem, The National en 7 Fontaines. De halve finales wor-
den op 9 oktober op Ternesse gespeeld en de grote finale 
op 22 oktober in Waterloo. Tegelijk wordt dit jaar ook een 
Belgian Golf League Corporate opgestart. Hieraan zullen de 
partners van het event (en andere bedrijven) deelnemen, 
met een identieke formule over 9 holes. Kortom: eenheid 
van plaats, tijd en actie voor meer networking op de greens!
Nu de Belgische golfsport de wind in de zeilen heeft, draagt 
ook Kick Up zijn steentje bij, want dit bedrijf creëert innove-
rende concepten die de golfer aanspreken. In de marge van 
de BGL organiseert dit eventbedrijf ook de Pepp’s Golf Cup, 
een afterworkcompetitie op maat voor de doelgroep van 
25- tot 40-jarigen. ‘Dit toernooi wordt in de week gespeeld 
na kantooruren en over slechts 9 holes. Sportief, gezellig 
en feestelijk’, aldus François Verheyen, die deze formule 
bedacht. In 2021 krijgt dit toernooi een Brusselse versie 
(met 7 wedstrijden op 7 Fontaines), een Antwerpse versie 
(7 wedstrijden op Rinkven) en een Gentse versie (5 wedstrij-
den in Oudenaarde).

www.belgiangolfleague.be &
www.pepssgolf.be
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LÉOPOLD LIPPENS:
bezieler van het Zoute

Met Léopold Lippens, die op 79-jarige leeftijd is overleden, 
verliest ons land een van zijn meest atypische en surrealistische 
persoonlijkheden. Ook de golfwereld neemt afscheid van een van zijn 
meest emblematische figuren.

Door Miguel Tasso

Voor zijn tegenstanders was hij een verlich-
te despoot; een soort Zonnekoning die geen 
tegenspraak duldde en nooit een luisterend 
oor hanteerde. Kritiek die hij weglachte, want 

graaf Léopold Lippens, de onverwoestbare burgemeester 
van Knokke-Heist – en aansluitend van het Zoute – liet 
zich altijd leiden door zijn goede ster. Omdat hij bij elke 
gemeentelijke verkiezingen zowel door rijk als arm onver-
anderlijk met een grote meerderheid werd herkozen, waren 
kleinschalige polemieken niet aan hem besteed en had hij 

lak aan kritiek en de geruchtenmolen. Als een stugge zee-
man voer hij liefst tegen de stroming in. Dat zat in zijn DNA.
Omdat hij trouw bleef aan zijn imago van epicurist waakte hij 
over de etiquette en ging er prat op dat hij tot geen enkele 
politieke partij behoorde. Hij was vrij en onafhankelijk! De 
eeuwige playboy, tegelijk gentleman en businessman, droeg 
zijn rode pantalon met een zeldzame elegantie en had altijd 
een stoeferke in zijn sportjasje. Genieten, natuur, tijd, cultuur 
en humor: daar draaide zijn wereld rond. Daar hoorde soms 
ook enige luiheid bij, want die had hij nodig om de dingen te 

overdenken en een plaats te geven. Hij was een man van pas-
sies, zeer gecultiveerd, creatief en stoutmoedig, en liet nie-
mand onverschillig. Je hield van hem of je verafschuwde hem.

Levenskunst
Zodra Léopold Lippens het had over zijn geboortedorp Knok-
ke straalden zijn ogen. Daarvan ontsluierde hij, beter dan 
wie ook, de geheimen. ‘Deze badplaats zweert nu al meer 
dan een eeuw bij een bepaalde levenskunst. In 1910 werd 
Knokke inderdaad voornamelijk bevolkt door duinen en 
konijnen. Mijn voorouders, die het geniale idee hadden om 
hier heel wat gronden te kopen, slaagden erin om een unieke 
badplaats te modelleren, en dat van Biarritz tot Scandinavië. 
De levenskwaliteit is uitzonderlijk, met al de voordelen van 
een stad zonder de nadelen. In het weekend openen hier 
1800 handelszaken, waarbij een 60-tal kunstgalerijen! De 
lucht is puur, de veiligheid optimaal, de sfeer ontspannen. 
De mensen hebben hier het gevoel dat zij vlakbij huis met 
vakantie zijn. Zij nemen de tijd om te leven. Want tijd is een 
echte luxe. Alles samen is dit een magische plek.’
Wie het snobisme van de Zoutenaar durfde te vermelden, 
werd op een geamuseerde manier van antwoord gediend: 
‘Als snobisme synoniem is van levenskwaliteit, veiligheid en 
tewerkstelling, dan ja, dan is het Zoute snob! Tegelijk zou 
het fout zijn om snobisme te verwarren met de kunst om 
van het leven te genieten. Hier is de notie “mooi” essentieel. 
Voor iedereen. We doen er alles aan opdat de resident of de 
bezoeker zich op z’n gemak zou voelen, goed in zijn vel, blij en 
ontspannen. Genietend van de goede lucht en zonder stress.’
De vaak visionaire Léopold Lippens was ook jarenlang ver-
antwoordelijk voor de evolutie van zijn gemeente. Daardoor 
leende Knokke zich steeds beter tot uitstappen te voet, met 
de fiets, de scooter en de golfbuggy.

Passie voor golf
Golf was inderdaad zijn grote passie. Op de Royal Zoute Golf 
Club, de eigendom van de Compagnie du Zoute waarvan hij 
de voorzitter was, genoot hij van elk moment. Hij was zelf 
een excellente golfer en ging graag met zijn vrienden op 

birdiejacht. Hij speelde ook vaak in zijn eentje om te her-
bronnen, ver van de stress en de drukte. Hij ging ook vaak 
aan tafel in het clubhouse waar een garnaalkroketje of een 
kabeljauw met mousselinesaus hem altijd konden verleiden. 
‘Het beste adres aan de kust’, lachte hij als een kenner. 
Zoveel is zeker: door de jaren heen groeide de RZGC uit tot 
een van de drukste clubs van het land. The place to be. In de 
zomermaanden zag je wel vaker CEO’s van Bel 20-bedrijven 
op de baan tijdens de weekendcompetities. Waarna ze op het 
terras de wereld verbeterden, als was het een bestuursraad. 
Zo was ook wijlen Albert Frère een vaste bezoeker. 
Maar tegelijk waakte graaf Lippens er ook over dat het Zoute 
een referentieclub was op sportief vlak. Het parcours, dat 
een zeldzame schoonheid uitstraalt, was door de jaren heen 
gastheer voor tal van nationale competities. En ook voor 
grote internationale afspraken. Zo creëerde Léopold Lippens 
samen met zijn vriend John Goossens de Belgacom Open, 
een toernooi van de Europese Tour waaraan op het einde van 
de jaren 90 heel wat wereldtoppers deelnamen, zoals Nick 
Faldo, Ian Woosnam, Lee Westwood, Jose-Maria Olazabal en 
Severiano Ballesteros. Good old times…
De Royal Zoute Golf Club, die zeer privé is, voorbehouden aan 
de leden en een duidelijk Franstalige inslag heeft, bekleedt 
nog altijd een unieke plaats in het Belgische golflandschap. 
Zeer elitair, zo wordt gezegd. Kan best, want de voorzitter 
besliste zelf over de kandidaturen tot lidmaatschap. Maar 
tegelijk waakte hij er ook over dat zijn parcours via de ‘club 
des caddies et des artisans’ toegankelijk bleef – tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden trouwens – voor de bewoners 
van zijn gemeente. Daar was hij erg trots op. Een ding is zeker: 
zonder de boss zal het Zoute nooit meer hetzelfde zijn…

Voor het terras van de 
Royal Zoute Golf Club.

Samen met Miguel Angel Jimenez, 
Nicolas Colsaerts, Jose-Maria 

Olazabal en Sam Torrance.

Een golfliefhebber in hart en nieren en 
zeer belangrijk voor de ontwikkeling 

van deze sport in ons land.
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TOUQUET-HARDELOT:
een perfect partnerschap!
Bij de Belgische golfer scoort 
de Opaalkust al jaren hoog. 
Le  Touquet  en  Ha rdelot 
onderscheiden zich niet alleen 
door hun prachtig aanbod, maar 
ook door de pakketten op maat 
voor een onvergetelijk verblijf. 
Met dank aan Open Golf Club.

Door Miguel Tasso

Voor Belgische golfers is de bestemming een 
must. Op minder dan drie uur rijden van 
Brussel heeft de Opaalkust heel wat golfparels 
liggen om in een magisch kader op birdies te 

jagen. De banen van Le Touquet en Hardelot behoren tot 
de mooiste in Frankrijk. Waarom beide niet combineren 
tijdens een verblijf op maat met de signatuur van Open 
Golf Club? Beter nog: waar wacht u op om te vertrekken?

Tussen zee, duinen en bos
Op naar Le Touquet, de beroemde badplaats die bekend 
staat voor zijn gigantische en kraaknette stranden, zijn luxe-
boetieks, zijn trendy restaurants, zijn casino en natuurlijk 
ook zijn golfbanen. Golf staat er op dezelfde hoogte als de 
levenskunst en daar is het Le Touquet Golf Resort een mooi 
voorbeeld van. Deze club, die in 1904 werd opgericht, biedt 

keuze uit twee 18 holesbanen (La Forêt en La Mer) en een 
9 holes (Le Manoir), zodat spelers van alle niveaus er aan 
hun trekken komen.
La Mer (par 72, 6430 m) is een echte must die met de tijd 
tot een pure links is gesculpteerd. Hier werden dan ook 
niet toevallig heel wat Opens de France georganiseerd, 
zoals de door Severiano Ballesteros gewonnen editie van 
1977. Deze baan staat altijd hoog in de lijstjes van mooiste 
banen in Frankrijk en zelfs Europa. ‘De holes werden in 
1931 getekend door de Britse architect Harry Colt. Zij slin-
geren tussen torenhoge duinen met een authentieke flora. 
Het uitzicht op de omgeving is fenomenaal’, aldus Charles 
Debruyne, directeur van deze referentieclub die fors inzet 
op alle belangrijke waarden in golf, zoals onthaal, organisa-
tie en greenkeeping.
Enkele holes zijn werkelijk onvergetelijk, zoals de 10 (korte 
par 3, met een kleine green omringd door bunkers), de 11 
(majestueuze par 4) en de 18 (met een uniek uitzicht op de 
kust). ‘Bovendien hebben wij, op basis van luchtbeelden en 
foto’s van weleer, de holes van 13 tot 16 die na WOII waren 
aangepast opnieuw in hun originele glorie hersteld.’
Want ja: La Mer is absoluut de verplaatsing waard. Het is een 
passionerende baan, bij momenten complex (vooral bij sterke 
wind), maar altijd leuk om spelen. Een beetje zoals de Royal 
Zoute die niet toevallig door dezelfde 
architect is getekend. U waant zich bij 
momenten in een andere wereld.
Het parcours La Forêt (par 72, 
5915m) is een vlakke parklandbaan 
met naaldbomen en berken. Hoewel 
deze baan eenvoudiger lijkt, is een 
goede techniek noodzakelijk om de 
greens keurig aan te spelen. Tenslot-
te is er Le Manoir (9 holes, 2413m) 
waar beginners de fijne kneepjes van 
het vak kunnen leren en ervaren spe-
lers hun vorm kunnen aanscherpen.

De charme van Hardelot
De Golf d’Hardelot ligt amper een 
20-tal kilometer verwijderd van 
Le Touquet. Ook daar is keuze uit 

twee 18 holes ‘championship courses’, beide van top-
kwaliteit en de voorbije jaren het voorwerp van zeer 
geslaagde upgrades.
Les Pins (par 71, 5919m) werd in 1931 ontworpen door 
Tom Simpson, die we ook kennen van andere toppers: 
Morfontaine, Spa, Sart-Tilman en Hainaut. Het is een klas-
siek meesterwerk dat elke purist in verrukking zal brengen. 
Ook hier werd het parcours lichtjes bijgestuurd, want Frank 
Pont en Patrice Boissonas deden er alles aan om de sfeer 
en de tekening van weleer te laten terugkeren. Met een 
schitterend resultaat. Dit is Simpson op z’n best, met zijn 
prachtige en o zo intelligent geplaatste bunkers. Een echt 
monument dat je elke dag opnieuw kan spelen.
Het parcours van Les Dunes (par 70, 5080m) draagt de 
stempel van de Belg Paul Rolin en vindt een weg tussen 
bossen en duinen. Het is een grote technische en tacti-
sche uitdaging, met tal van doglegs en liefst zes gewel-
dige par 3-holes waar je over een metronomische precisie 
moet beschikken om de green te raken. Wie in het sympa-
thieke clubhouse een mooie kaart wil showen, moet alle 
clubs in de tas beheersen en blijk geven van een groot 
technisch en tactisch meesterschap. Het Najeti Hôtel du 
Parc (80 kamers) op de site is ideaal voor wie in Hardelot 
wil logeren.

Le Manoir ligt naast de greens en is 
een perfecte oase om te verpozen 

en de golftas neer te zetten.

De magische sfeer van het 
parcours ‘La Mer’ in Le Touquet.

De magie van de Golf de Hardelot: 
een van Frankrijks mooiste.
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Manoir Hôtel
Wie in Le Touquet wil golfen en verblijven vindt in het Manoir 
Hôtel ‘the place to be’. De ligging is fantastisch, want dit 
zeer comfortabel driesterrenhotel kijkt uit op de golfba-
nen. Het etablissement, dat de voorbije maanden volledig 
werd gerenoveerd door de binnenhuisarchitecte Stépha-
nie Cayet, combineert hedendaagse elegantie met Franse 
stijl en Britse charme. Dit voormalig familieverblijf van de 
oprichter van het Golf Resort werd gebouwd in het begin 
van de 20e eeuw. Vandaag biedt het 41 (volledig gereno-
veerde) kamers en suites aan op drie verdiepingen. Naast 
de privé-terrassen, het buitenzwembad en de tenniscourt 
scoort het ook met zijn Brits geïnspireerde bar en een gas-
tronomisch restaurant.
Het gloednieuw, ultramodern en comfortabel clubhouse 
van Le Touquet rees in 2016 uit de grond. Met zijn grote 
ramen en zijn uitgestrekt terras garandeert de gelijkvloerse 
structuur prachtige uitzichten. De kleedkamers, met liefst 
200 lockers, werden gebouwd met dezelfde kwaliteitsma-
terialen als het clubhouse. Daar biedt restaurant The Spoon 
(160 couverts) een gevarieerde menukaart aan die aan alle 
verwachtingen beantwoordt. De sfeer is relax, sportief en 
gezellig. Ideaal voor die andere must: de 19e hole.

Unieke pakketten
Zoals eerder aangegeven zijn de golfbanen van Le Tou-
quet en Hardelot zeer populair bij Belgische golfers. Dat 
komt ongetwijfeld mee door de bijzonder aantrekkelijke 
aanbiedingen van Open Golf Club, met ‘sleutel-op-de-deur’-
pakketten voor individuele verblijven of in groep. En dat het 
hele jaar door!

‘Jarenlang verwelkomden wij tal van Britse gasten. De Brexit 
heeft dat reisgedrag bemoeilijkt. Gelukkig zijn de Belgen 
bijzonder trouwe klanten’, aldus Charles De Bruyne.
Een van de populairste pakketten is de ‘Séjour Escapade’, 
met één overnachting in het hotel (B&B in een dubbele 
kamer), 2 greenfees (Le Touquet en/of Hardelot) en een 
welkomstdiner. Dat alles voor 220 euro per persoon. Het-
zelfde verblijf met twee nachten en drie greenfees komt op 
355 euro. Voor een single kamer wordt een supplement van 
60 euro per nacht gevraagd.
‘Wij hebben ook speciale pakketten voor Belgische teaching 
pro’s die hun leerlingen (minimaal 7) willen meenemen voor 
gerichte stages van enkele dagen. Zij vinden alles wat zij 
nodig hebben in onze doelgerichte oefenzones.’
Het verblijf van een leerling omvat 3 nachten in B&B, 4 
greenfees (Le Touquet en Hardelot) en een onbelemmerde 
toegang tot de practice. Dat alles voor 460 euro. Het verblijf 
voor de pro wordt vanzelfsprekend gratis aangeboden. 
Kortom: in deze bijzondere tijden, waar verre reizen zich 
vaak moeilijk laten plannen, is de nabijgelegen combinatie 
Le Touquet/Hardelot een bestemming met schitterende 
troeven waar men nooit genoeg van krijgt!

Het nieuwe clubhouse in 
Le Touquet: ultramodern!

Gerenoveerde 
kamer in
Le Manoir.
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LUXEVILLA’S 
& DRIJVENDE 
HUIZEN: 
de nieuwe
droomvakanties

In deze o zo bijzondere periode stelt het agentschap Eagle Travel,
de specialist van het reizen op maat, zijn epicurisch cliënteel andere 

manieren voor om van magische vakanties te genieten en dat met de 
beide voeten op de grond of … op het water. Want luxe staat ook

voor een thuisgevoel in alle uithoeken van de wereld!

Door Michel Thibaut

Een verblijf aan zee, tussen rijstvelden of in een 
exclusief decor omringd met olijfgaarden? In 
deze o zo bijzondere periode biedt het agent-
schap Eagle Travel – de referentie voor luxe-

verblijven op maat – een selectie van unieke villa’s aan 
met alle hotelcomfort in een privéruimte. Sotogrande, 
Paros, Bali, Apulië, Koh Samui…. Welja, waarom zou 

ù zich niet laten verleiden door een droomvakantie? 
Mediterrane villa’s bij een azuurblauwe zee; oude kastelen 
in een groen kader; traditionele chalets weggedoken in de 
sneeuw: er is voor elk wat wils. Bovendien kan de unieke 
omgeving zich laten ondersteunen met een lokale conciër-
gerieservice, zodat u unieke ervaringen kunt organiseren 
en een ronduit onvergetelijke vakantie beleeft.

Op het platteland of aan de kust, met 
zwembad of naast een rivier: de mooie 
en grote verblijven zouden deze zomer 
bijzonder goed in trek kunnen zijn. Meer 
dan ooit kiest de epicurist inderdaad voor 
een zeer exclusieve vakantiewoning. Het is 
overduidelijk een veilige optie om binnen 
de context van de pandemie veilig op reis 
te gaan met de familie of met vrienden. Een 
ideale oplossing met heel wat rustgevende 
en intimistische pluspunten.
De mogelijke sluiting van een groot deel 
van de hotels en de restaurants kan in elk 
geval in het voordeel spelen van deze ‘vijf-
sterrenhuizen’ die de reiziger de kans bie-
den om zelf thuis te koken en op die manier 
de contacten te vermijden.

Unieke villa’s en chalets
De teams van Eagle Travel Designers stelden een doorgedre-
ven selectie samen die aan alle verwachtingen beantwoordt. 
Zo bieden de aangeboden huizen niet alleen een hoge excel-
lentiegraad, maar schitteren zij ook door hun schoonheid. 
‘Wij gaan altijd op zoek naar het ideale huis; dat wat perfect 
aansluit bij de wensen van onze reizigers. Art-decovilla’s, 
gesofistikeerde trappershutten, inspirerende kastelen, pri-
vate herenhuizen, boomhutten, geklasseerde paleizen: wij 
bieden heel bijzondere dingen aan, zonder grenzen of a pri-
ori’, aldus David Reculez, zaakvoerder van het agentschap. 
De aangeboden huizen en villa’s zijn diep verankerd met 
hun omgeving, intiem verbonden met mythische bestem-
mingen, of zeer confidentieel. Ze duiken in de ziel en de 
cultuur van een bestemming en belichamen de magie van 
een regio.
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‘Wanneer u in uw vakantiehuis aankomt, willen wij voor 
alles dat u meteen een thuisgevoel ervaart in een harmoni-
sche en gezellige omgeving die tot in de kleinste details is 
uitgedacht. De meeste van deze villa’s behoren toe aan eige-
naars voor wie het belangrijk is om hun liefde voor mooie 
dingen, kunst en lokale ambachten met anderen te delen.’
Een grote tafel om met z’n allen samen te eten, een speel-
ruimte voor de kinderen, een moestuin waar men de ingre-
diënten voor het diner kan plukken, een rooftop om de zon 
te zien ondergaan bij een lekker glas wijn… Ziedaar de 
ingrediënten die het verschil maken en een vakantieverblijf 
naar een hoger niveau tillen.
In die context trekt Eagle Travel alle registers open om aan 
alle wensen te beantwoorden en dat in de verschillende 
stappen van de reis. Op die manier zijn het comfort en 
de unieke service op elk gebied verzekerd. Zo zijn op de 
meeste bestemmingen lokale teams beschikbaar die indien 
gewenst een handje kunnen toesteken.

Gooi de trossen los!
Maar er zijn nog andere concepten mogelijk, zoals bijvoor-
beeld een verblijf op een zeilboot, ver weg van de stress 
van het vasteland. Je laten leiden over de golven door een 
ervaren skipper, aan boord van een comfortabele boot die 
op uw wensen is afgestemd: ‘what else?’… Bovendien is 
zo’n drijvend huis bijzonder trendy!
Vergeten we ook niet dat de Middellandse Zee een gigan-
tisch speelterrein is voor gepersonaliseerde cruises: Grie-
kenland, Corsica, Turkije, Italië, Zuid-Frankrijk… Ook daar 
biedt Eagle Travel routes aan op maat, met onderweg 
bezoeken aan sites, een duik in de zee en de degustatie 
van gegrilde vis in inhammen die bulken van de charme. 
Ziedaar zonder twijfel een zeer verleidelijk reisconcept, 
voor een ander soort vakantie in alle veiligheid. ‘Nu onze 
dochters kunnen zwemmen, kozen we voor een week met 
een boot, op het water, ver van de overvolle stranden en 
de luxehotels. Aan boord van onze “Allegria 2” duurde het 
niet lang of we voelden ons goed, los, vrij. Elke middag, 
elke avond, ontdekten we nieuwe, prachtige, ongerepte 
hoekjes, terwijl we tijdens het varen zelf veel tijd vonden om 
te mediteren, te lezen, naar muziek te luisteren, spelletjes 

te doen, te praten… en dingen bij te leren, met dank aan 
de attente skipper. Als de boot stopte, lag iedereen in het 
water. Dankzij de aangeleverde snorkels was het spektakel 
gegarandeerd. Dat zorgde meteen voor leuke gesprekken 
bij het aperitief. Daarna genoten we met z’n allen van de 
uitbundige sterrenhemel en vielen we als een baby in slaap. 
Na amper 24 uur hadden we het gevoel al een week weg te 
zijn. Dat is een magisch gevoel wanneer je vakantiedagen 
geteld zijn’, aldus klanten die zich vorige zomer tot een 
drijvende uitstap lieten verleiden.

Drijvende huizen in Turkije
Op zee zijn er heel wat mogelijkheden. Zoals met de caï-
ques: de grote houten boten die in Turkije van inham naar 
inham zeilen. Deze charmante ‘drijvende huizen’ bieden 
naast de vrijheid van het varen ook alle comfort van een 
villa. Met als extra een decor dat elke dag anders is, want 
elke ochtend – op het ogenblik dat de kleinste kinderen nog 
van nieuwe avonturen dromen – licht de kapitein het anker 
om zijn boot naar een nieuwe droomspot te sturen. De for-
mule, die is aangepast voor gezinnen – van grootouders tot 
kleinkinderen – omvat de boot en het personeel aan boord. 
Het enige wat er u te doen staat, is uw bemanning samen-
stellen. Iedereen klaar voor een droomvakantie? Gooi dan 
de trossen maar los…

Eagle Travel Designers:
Terhulpensesteenweg 192, 1170 Brussel

Tel.: 02 672 02 52
E-mail: alacarte@eagletravel.be – www.eagletravel.be ford.be

NEEMDE LEIDINGDE LEIDING

FORD RANGER WILDTRAK
SNEL LEVERBAAR.

6,7-7,9 L/100 KM. 175-206 G/KM CO2. (NEDC)
7,9-9,2 L/100 KM. 206-243 G/KM CO2. (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met 
basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de meting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. 
De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de 
vermelde wagen. De vermelde WLTP-waarden betreffen een weergave op basis van de kennis waarover Ford deze op heden beschikt. Deze waarden 
zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. Contacteer uw Ford-verdeler voor alle informatie 
over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs,  of raadpleeg www.nl.ford.be. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
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De Dominicaanse Republiek behoort tot de meest trendy 
bestemmingen. Ook de golfsport staat er hoog aangeschreven,

want de banen zijn er van een oneindige schoonheid.
Robert Geldof, een Belgische golfer met veel ervaring, leidt ons rond.

Door Miguel Tasso

Het paradijselijk gevoel is hier altijd en overal 
aanwezig…’
Die uitspraak zet meteen de toon en verklaart 
waarom Robert Geldof – zodra hij daar de 

kans toe ziet – zijn koffers en golftas pakt en afreist naar 
Punta Cana, de beroemde badplaats van de Dominicaanse 
Republiek. Want hij krijgt er nooit genoeg van! ‘De tempe-
ratuur zakt er zelden onder de 30°C en er waait altijd een 

inderdaad datgene waar de hele wereld jaloers op is: adem-
benemende landschappen. Het is derhalve niet verwonderlijk 
dat de grootste architecten ter wereld er hun handtekening 
hebben gezet onder een aantal fabelachtig mooie golfbanen.

Corales & Punta Cana
Onze eerste halte is de Punta Cana Resort & Club, een hyper 
exclusieve oase van rust met zo’n 300 luxevilla’s en twee 
golfbanen bij de diepblauwe zee. Dit is een magische omge-
ving en dat van bij de eerste oogopslag! Corales is een van 
de mooiste en exclusiefste golfbanen ter wereld. Dit meester-
werk van Tom Fazio uit 2008 scoort zowel door zijn spectacu-
laire lay-out bij de zee als door de kwaliteit van het onderhoud 
en de schoonheid van het natuurlijk decor. ‘Het is een ultra 
private club die voornamelijk gereserveerd is voor de cluble-
den en de eigenaars van de villa’s in het resort. De laatste drie 
holes, die langs de zee lopen, zijn van een ongeziene visuele 
pracht. De 18 (par 4 van 450m van de back tees) is onverge-
telijk, want je drive moet over het water. Simpelweg uniek.’
Voor de uitstraling – niet in het minst naar de vastgoedma-
kelaars toe – ontvangt Corales elk jaar een toernooi van 
de Amerikaanse PGA Tour. ‘Vorig jaar had ik de gelegen-
heid om de Pro-Am te spelen met Thomas Detry. Hij houdt 
van deze plek. Niet alleen voor het golf, natuurlijk, maar 

‘

<araï=isch sfeert9eop >e 2reens va;

aangenaam briesje. Met de hagelwitte zandstranden, de 
diepblauwe Caraïbische Zee en greens om van te dromen, 
is het plaatje compleet!’
Golf is een van de hoofdtroeven op deze archipel van de Cara-
iben die in 1492 werd ontdekt door Christoffel Columbus en 
zou uitgroeien tot de eerste Europese kolonie in de Nieuwe 
Wereld. Ruim 500 jaar later is de Dominicaanse Republiek 
ook uitgegroeid tot een hoofdstad van de swing. Het heeft 

ook om te kitesurfen en te duiken’, aldus Robert Geldof. 
Amper enkele honderden meters verderop ligt een ander 
juweel: Punta Espada. Dit meesterwerk van Jack Nicklaus 
stapelt sinds zijn opening in 2006 de onderscheidingen op. 
Niet verwonderlijk, want de Golden Bear vertrok er van een 
droomlocatie, met diepblauw water zover het oog reikt. 
Daarna deed zijn geniale potlood de rest. Het resultaat is 
indrukwekkend. Vandaar dat Punta Espada zich nauwelijks 
in woorden laat vatten, maar uitnodigt om te spelen. Het is 
een ronduit unieke site met acht greens die op de rotsen zijn 
geplaatst, met de zee op de achtergrond. De bunkers zijn 
gigantisch, de greens supersnel en de enkele waterhindernis-
sen worden omringd door palmbomen. Subliem! Voor golfers 

is de Dominicaanse Republiek dan 
ook een ideale bestemming, want 
naast Corales wenkt alweer een 
andere parel: La Cana. Deze club 
is veel meer open en democra-
tischer qua tarieven. Bovendien 
biedt hij de keuze uit drie lussen 
van 9 holes: Tortuga, Hacienda en 
Arrecife. Dit trio draagt de hand-
tekening van de Amerikaanse 
architect Pete Dye. Ook hier kun-
nen we kort zijn: ook dit is top. 
Interessant weetje: de Cana Golf 
Course was het eerste parcours in 
de Caraïben dat gebruik maakte 
van ‘paspalum’: een grassoort die 
met zeewater besproeid kan wor-
den. Het resultaat is oogverblin-
dend. Het water van de oceaan 
slingert tussen de fairways, wat 
niet alleen een optimale golfuitda-
ging creëert, maar ook het visueel  
genot verzekert.

PUNTA CANA

Robert Geldof: Belgische 
ambassadeur van

de golfbanen in
Punta Cana.

De beroemde 18 van 
het parcours in Corales.
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Casa de Campo
Langs de andere kant van het eiland, meer bepaald in het 
prestigieuze resort van Casa de Campo, dragen drie andere 
banen eveneens de handtekening van Pete Dye. Daarvan 
is de Teeth of the Dog de bekendste. Deze baan prijkt niet 
toevallig in de toplijstjes en wordt geregeld vergeleken met 
Pebble Beach, dat juweel in Californië. Met zijn fairways bij 
de zee en de greens die door rotsen tegen de aanrollende 
golven worden beschermd, is ook deze 18 holes bij de zee een 
vijfsterrenmenu. Hole 13 is legendarisch en gaf zijn naam aan 
het parcours. Bij deze par 3 van 178m moet de bal over een 
kreek worden geslagen. Diens vorm doet denken aan de muil 
van een hond. Vandaar de naam. Casa de Campo heeft nog 
twee andere banen die eveneens de moeite lonen. Dye Fore, 
dat in de heuvels rond de rivier Chavon werd gebouwd, speelt 
bijzonder lang (7000m van de back tees). Ook hier zijn de 
panorama’s verzekerd en dat zowel op de zee als op de omrin-
gende bergen. Niet dat de gemiddelde handicapper hiervoor 
hoeft af te haken, want door de vele tees speelt iedereen hier 
in functie van zijn handicap. The Links is het rustigste van het 
trio, al prikkelde Pete Dye ook deze lay-out met waterhinder-
nissen die zorgen voor emotie en een exotisch gevoel!

Luxevastgoed
Na een briljante carrière in België in de textielindustrie 
kocht Robert Geldof een tiental jaar geleden en op aanra-
den van een vriend een eigendom in Punta Cana. ‘Ik was op 
slag verliefd. Vandaag ben ik zo’n beetje een ambassadeur 
van de regio geworden voor België. Ik overtuigde al heel wat 
vrienden om toe te geven aan de verleiding. De Belgen en 
de Luxemburgers staan dus mee vooraan.’
Punta Cana, dat een bestemming is voor een groot publiek, 
telt heel wat hotels, waarbij ook Club Med. Maar de 
beroemde badplaats van de Caraïben is ook uitgegroeid tot 
een populaire bestemming voor rijke gepensioneerden en 
levensgenieters. Net zoals in Florida heeft het luxevastgoed 
er de wind in de zeilen. Het Punta Cana Resort & Club sluit 
daar helemaal op aan. Het is een soort van Belgisch Zoute, 
met natuurlijk wel 300 dagen zon per jaar. ‘Afhankelijk van 
hun locatie kost een villa in het Punta Cana Resort & Club 
van een tot twee miljoen euro. Sommige staan letterlijk 
aan de voet van een witzandstrand. En hun eigenaars zijn 
automatisch ook lid op Corales.’
Liefde heeft geen prijs, zegt men. Want ja: het leven kan 
mooi zijn!

                  : herbronnen deze zomer
Het staat als een paal boven water: de volgende post-lockdownvakantie wordt er eentje om nooit te vergeten. Zeker voor wie 
met partner, familie of vrienden een verblijf boekt in een vernieuwde Club Med. Van cardio-oefeningen op het strand van het 
Franse La Palmyre Atlantique over culturele uitstappen en wijngaardbezoeken tot Vibhava yoga aan het rand van zwembad van 
Cefalù Club in Noord-Sicilië: Club Med laadt jouw batterijen weer helemaal op !

Tekst Anja Van Der Borght

In Forêt de la Coubre, een uitgestrekt dennenbos langsheen de 
ongerepte kustlijn van La Côte Sauvage in het Franse La Palmyre, 
ligt het paradijselijke Resort Club Med La Palmyre Atlantique. 
Temidden de bosduinen – regelmatig gewassen door de golven 
van de Atlantische Oceaan – toef je hier aan de toegangspoort 
van een streek rijk aan schatten: de Charentais-wijngaarden, de 
oesterbanken en de zoutkwelders van het Île d’Oléron, Baie de 
Bonne Anse (één van de beste zeillocaties aan de Franse kust) 
alsook enkele van de tot ‘mooiste van Frankrijk’ geklasseerde 
dorpjes als Mornac-sur-Seudre en Talmont-sur-Gironde. 
Club Med La Palmyre Atlantique werd zopas geüpgraded naar 4  
en telt voortaan 418 kamers verdeeld over vier zones elk in een 
eigen sfeer geïnspireerd op de zee. Zo kan je er logeren in huisjes 
geïnspireerd op de hutten van de plaatselijke oesterkwekers of 
dineren in het vernieuwde restaurant met panorama over de 
oceaan; een adembenemende plek waar land en zee samenkomen 
om een culinaire ervaring zonder weerga te bieden en foodies 
naar de zevende hemel te voeren. Herbronnen of je zintuigen 
verwennen kan je in de splinternieuwe Payot-spa. Ronduit heerlijk!

Wie graag extra luxueus logeert die kan terecht in Club Med Cefalù, 
in het noorden van Sicilië, het eerste 5  resort van Europa nota 
bene. Op een goed uur rijden van Palermo, vormt Cefalù de ideale 
uitvalsbasis om de charmes van Sicilië te ontdekken en dit het 
ganse jaar door. Vanuit deze voormalige vissershaven met zijn oude 
stadscentrum en nauwe steegjes, zijn prachtige Normandische 
kathedraal en zijn lange zandstrand, moet je zeker ook een 
uitstap naar het regionale natuurpark Madonie met pittoreske 
middeleeuwse dorpjes maken. 
Liever een dagje in het resort? Kies dan uit de vele sportmogelijkheden 
of maak een connectie met je binnenste ik en geniet van Vibhava 
yoga aan de rand van het zwembad of maak een duik in één van de 
(natuurlijke) zwembaden met uitzicht op de baai. 
Net als Cefalù is ook Club Med La Palmyre Atlantique ‘Green 
Globe’-gecertificeerd en renoveert het zonder de omgeving 
te impacteren. Aan de kant van de zee wordt er bijvoorbeeld 
niets nieuws gebouwd binnen 300 meter van de kust. Aan land 
respecteert Club Med de bossen en de beschermde vogelsoorten. 
Het mag duidelijk zijn Club Med zorgt voor jou en jouw vakantie 
maar ook voor onze planeet! 

www.clubmed.be - 070 660 660 

Members Only Pub NL.indd   1 11/03/2021   17:32:55

Droomvilla’s met 
zicht op de golfbaan.

Paradijselijke sferen.
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‘LIVE FREELY THE CITY’
Victory: zo heet het nieuwe pro-
ject dat de Brusselse vastgoed-
ontwikkelaar Eaglestone heeft 
opgestart in Sint-Gillis. Daar 
krijgt een trendy wijk in de 
gemeente er 21 appartementen 
bij. De oplevering is voorzien 
voor eind 2022.

Door Michel Thibaut

Met Victory richt Eaglestone zijn pijlen op een 
gemeente die de voorbije jaren volledig van 
uitzicht is veranderd. Met dank aan de tallo-
ze projecten die dit profiel hielpen opsmuk-

ken. Het nieuw residentieel project Victory dient gesitu-
eerd in het bovengelegen deel van de Overwinningsstraat 
in Sint-Gillis. Het ligt op een steenworp van het populaire 
Kasteleinsplein, de trendy boetieks van de Louizalaan en 
de gemeente Elsene. Omdat Victory vlot bereikbaar is met 
het openbaar vervoer zal het zijn bewoners de kans bieden 
om met volle teugen van de stad te genieten, zonder de 
minpunten van het drukke verkeer. 

Levenskwaliteit
De Brusselse promotor Eaglestone heeft zich ontwikkeld tot 
een specialist in het creëren van kwaliteitsvolle wooneen-
heden. Daar wijkt Victory niet van af, want de 21 voorziene 
appartementen zullen aansluiten bij de prachtige heren-
huizen die de Overwinningsstraat sieren en herinneringen 
oproepen aan het prestigieus verleden van de hoofdstad. 
‘Victory zal een nieuwe bestemming geven aan een woes-

tenij in een stadsweefsel met een grote architecturale 
waarde’, stelt Renaud Scheffler, architect bij het bureau 
DDS+ dat werd uitverkoren om het project te tekenen. ‘De 
architectuur van deze twee karaktervolle gebouwen wordt 
een moderne herinterpretatie van het neoclassicisme, met 
respect voor de context en in een gezamenlijke dialoog, 
want de keuze van de bouwmaterialen, de stijlelementen, 
de kleuren en het profiel liggen verankerd in het omliggend 
bouwkundig erfgoed.’

Private en gemeenschappelijke tuinen
Alle appartementen – van studio tot drie slaapkamers – zul-
len het ‘low energy’-label opspelden. Fundamentele pijlers 
zijn het optimaal beheer van de warmteverliezen, de warm-
teproductie, de dubbele flux ventilatie en het beperken van 
het energieverbruik. Alles wordt tot in het kleinste detail 
uitgewerkt, zodat zowel voor de winter als voor de zomer 
een optimaal levenscomfort wordt gegarandeerd met aan-
dacht voor de behoeften door de lockdown als gevolg van 
de coronapandemie.
Want binnen de vastgoedwereld is er één gouden regel: de 
klant, of hij nu uit Brussel komt of uit een ander deel van 
België, wil een thuis die aansluit op zijn nieuwe behoeften. 
Zo is een terras essentieel geworden voor al wie ervoor 
kiest op een appartement te gaan wonen. Verder zullen de 
wooneenheden zo worden uitgewerkt dat zij de mogelijk-
heid zullen bieden om zowel privé als professioneel met 
elkaar te combineren, zoals ons momenteel wordt opge-
drongen via het telewerken. Deze gebouwen worden opge-
trokken rond privétuinen, maar er wordt ook een groene 
en boomrijke groene zone voorzien, zodat de toekom-
stige bewoners zich optimaal kunnen ontspannen. Spe-
ciaal hiervoor wordt een landschapsarchitect ingehuurd. 
Er wordt ook een gemeenschappelijke ruimte voorzien. 
Deze kan, al naargelang de behoeften van het mede-
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eigenaarschap, worden uitgerust met wasmachines. Er 
komt ook een fietslokaal, want de fiets is een must gewor-
den in elk stadsproject dat zichzelf respecteert. De fiets 
wordt ook superhandig om zich te verplaatsen in deze 
gemeente waar tweewielers van een uitgebreid aanbod 
aan fietspaden kunnen genieten. 
‘Zoals voor al onze projecten zullen onze appartementen 
een moderne sfeer uitstralen. Dit zal bijvoorbeeld geac-
centueerd worden door het toepassen van heldere 
kleuren. Ook hout, een natuurlijk en edel element, zal 
nadrukkelijk gebruikt worden en het gevoel van warmte 

in de interieurs helpen versterken’, 
aldus Natacha Mertens, verant-
woordelijke marketing en commu-
nicatie bij Eaglestone.
Wat de timing betreft: toekomstige 
bewoners dienen nog een beetje 
geduld te oefenen, want de ople-
vering is voorzien voor eind 2022. 
Eaglestone startte de werf immers 
maar onlangs op via het algemeen 
bouwbedrijf Dherte.
De verkoop van de appartementen 

startte evenwel al in december 2020. Er wacht Victory dui-
delijk een mooie toekomst, want reeds 60% van het project 
vond al een koper. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt 
4450 euro/m2 (excl. kosten en btw).

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB -
RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

SUPPORTER VAN JOUW LEVEN

“   Van iedere dag 
de mooiste maken”

Volg je gevoel
en leef
jouw leven

AGI2100014 - Dirty Dancing A4.indd   2 3/03/21   10:37
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GROENSTE AUTO’S

De kogel lijkt door de kerk. Akkoord: elektrische auto’s blijven in de 
minderheid op het wegennet, maar de enorme inspanningen door de 
constructeurs werpen steeds meer hun vruchten af.

Door Philippe Van Holle

Almaar meer weggebruikers worden zich 
bewust van de wereldwijde ecologische drei-
gingen en kiezen voor auto’s die minder 
vervuilen. Alleen al de overstap van een oude 

diesel naar een recent model is een constructieve stap 
naar de toekomst toe. Maar sommigen reiken al verder. 
Zij kiezen voor de elektrische modellen van de nieuwe 
generatie en initiëren op die manier een overstap naar een 
zuiverdere mobiliteit. Een overzicht met een aantal nieu-
wigheden en wat interessante ‘green cars info’.

Polestar: de perfecte transparantie
Voor zij die de autowereld op de voet volgen, is de naam 
Polestar zeker geen onbekende. Dit label verzorgde inder-
daad lange tijd de tuning van de racebolides van Volvo. Maar 
vandaag is Polestar een merk op zich, met behoud van de 
strakke lijnen die dynamische modellen typeren. Het merk 
springt er trouwens ook uit omdat het voor een 100% elek-
trische toekomst kiest. Nadat een eerste plug-in hybride 
de weg opende voor dit nieuwe merk, schakelde het met-
een over naar een hogere versnelling. Resultaat was de full  

almaar populairder

look, met overduidelijk veel strakkere lij-
nen. Wat ons echter vooral interesseert is 
dat dit model nu ook wordt aangeboden in 
een benzineversie met een mild-hybride-
systeem op 12V. Niet dat we daar meteen 
zo wild van worden, maar het is een eerste 
verwachte stap van de constructeur, die 
al heel wat ervaring heeft opgedaan op 
het gebied van elektrische modellen. In 
2022 wordt trouwens een versie E-Power 
verwacht met een vrij uniek systeem, want 
deze Qashqai zal worden voortgestuwd 
door een elektrische motor aangedreven 

door een… benzinemotor! Een soort herlaadbare hybride 
dus, met dat verschil dat men de auto niet op het stop-
contact zal moeten aansluiten, maar hem gewoon op de 
klassieke manier zal moeten voltanken (zoals vroeger) aan 
de pomp. Een systeem dat in Japan overigens al wordt toe-
gepast op de Note en de Serena. Als men weet dat het (nog 
altijd veel te lage) aantal laadpalen een van de belangrijkste 
factoren is die de overstap naar elektrisch hinderen, heeft 
deze oplossing misschien wel de wind in de zeilen. Op naar 
volgend jaar dus, zodat we deze formule eigenhandig voor 
u kunnen uittesten.

IX3: full electric!
BMW brengt een elektrische versie uit van de X3. Zijn 
basiskarakteristieken zijn dezelfde als voor de thermische 
versies. Op technisch vlak kiest het Duitse merk voor één 
enkele en unieke configuratie die netjes binnen de lijntjes 
kleurt. Qua aandrijving is gekozen voor een elektromodule 
van 286 pk. Deze is achteraan gemonteerd op een specifiek 
subrame, terwijl de lithium-ion accu’s in de vloer zitten. Zij 
cumuleren samen 80 kWh aan vermogen met een WLTP-
rijbereik tot 460 km (al naargelang de temperatuur). Met dit 
model wil BMW aantonen dat het perfect mogelijk is om een 
full electric model aan te bieden zonder daarom het vakje 
‘new look extravagant’ aan te vinken. Bij het proefrijden 

electric Polestar 2, een topmodel dat vandaag in tien wereld-
markten wordt verkocht. Daar openden zo’n 40 Polestar 
Spaces de deuren, waarbij één in België. Zij accentueren 
op een ideale manier de ervaring van de digitale aankoop. 
Bijzonder belangrijk wat ons betreft is de totale transpa-
rantie van Polestar, dat helder wil communiceren over zijn 
milieu-impact en alle andere constructeurs oproept om 
hetzelfde te doen. Daarom publiceert dit Zweedse bedrijf 
reeds vandaag de cijfers over de klimaatimpact van zijn 
elektrische modellen zodra zij de productielijn verlaten. Met 
zijn full Life Cycle Assessment gaat Polestar het verst, want 
deze toont de volledige klimaatimpact van de auto tijdens 
zijn levenscyclus.
‘In het verleden communiceerden de autoconstructeurs 
niet altijd even duidelijk over de milieu-impact van hun pro-
ducten’, zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. ‘Dat is 
niet langer aanvaardbaar. We moeten het spel eerlijk spe-
len, ook al zijn de cijfers misschien niet altijd wat we ver-
hopen.’ Terwijl Polestar er geen geheim van maakt dat de 
milieu-impact bij het bouwen van zijn elektrische model-
len groter is dan bij een thermische motor, voornamelijk 
omdat het productieproces van de batterij bijzonder veel 
energie vreet, geeft een interne studie aan dat de bijko-
mende CO2-uitstoot te verwaarlozen is zodra de klant bezit 
heeft genomen van de elektrische auto en hem oplaadt met 
groene energie. Na 50.000 km rijden 
ligt de CO2-uitstoot van de auto met 
een fossiele brandstof hoger dan die 
van de elektrische. ‘De boodschap 
is duidelijk, stelt Thomas Ingenlath. 
‘Elektrische auto’s bieden een weg 
naar klimaatneutraliteit. Wij zullen de 
lessen van dit rapport gebruiken om 
dat doel te bereiken.’ Een doelstel-
ling die helemaal in lijn ligt met de 
toekomst van een groene mobiliteit 
met respect voor onze planeet.

Qashqai eindelijk 
elektrisch!
De 3e generatie van de Nissan 
Qashqai, een van de leiders binnen zijn 
segment, kiest voor een modernere 
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viel ons vooral zijn vermogen op om bij te laden tijdens 
het rijden (en vooral bij het afremmen); een bijzonder effi-
ciënt systeem in de stad.

Cupra Formentor e-Hybrid
Net zoals AMG DS en Polestar is ook Cupra nu een merk op 
zich. De Formentor, het eerste model dat exclusief voor dit 
label werd ontwikkeld, probeert nu de markt te veroveren 
met twee plug-inhybride varianten. Hiermee slaat Cupra 
duidelijk de elektrische weg in en bewijst dat de combinatie 
elektrisch-presteren perfect mogelijk is. 
De auto wordt aangeboden met twee systeemvermogens: 204 
en 245 pk. Beide zijn gekoppeld aan een automatische DSG-
transmissie. Door de combinatie van de 1,4 liter-turbobenzi-
ne, de elektrische motor en de lithium-ionbatterij wordt de 
CO2-uitstoot gereduceerd tot 26-36g/km 
(31-35g/km voor de krachtigste versie). Het 
100% elektrisch rijbereik bedraagt 59 km (55 
km voor de 245 pk). Ideaal dus voor een emis-
sievrije modus in een stedelijke omgeving. 

De Renault 5… 
van de toekomst
De designers van Renault hebben beslist 
om een iconisch model van de firma met 
de ruit te laten herleven: de Renault 5. 
Maar dit keer in een versie 2.0! De Renault 
5 Prototype staat inderdaad voor de elek-
trische wedergeboorte van deze populaire 
stadsauto uit de jaren 70. Terwijl de ver-
wantschap tussen het oude model en het 
prototype zich duidelijk manifesteert in zijn 
looks is het natuurlijk vooral de aandrij-
ving die ons in het kader van deze rubriek  

interesseert. Maar daarop is het nog even wachten, want de 
exacte gegevens met betrekking tot de batterijcapaciteit, de 
autonomie en de krachtbron van deze nieuwe stadsauto zijn 
nog niet officieel. Renault bevestigde al wel dat hij gebouwd 
zal worden op het platform CMF-B EV, de elektrische afge-
leide van het platform van de Captur. Omdat Renault op een 
goedkoop stadsmodel mikt, is het zeer waarschijnlijk dat de 
batterijcapaciteit dichtbij de 52 kWh van de huidige ZOE zal 
liggen, met systeemvermogens van 110 en 135 pk. François  
Leboine, die de leiding heeft van de concept cars bij 
Renault, gaf aan dat dit model ‘op zoek zal gaan naar een 
nieuw cliënteel dat zich voelt aangetrokken door auto’s met 
een sterke persoonlijkheid, zoals de Fiat 500 en de Mini’. 
Die twee geüpgradede ‘golden oldies’ hebben blijkbaar ook 
onze zuiderburen geïnspireerd!

WLTP (Hybride model, gewogen) 
CO2 19 g/km I Brandstofverbruik 0.8 l/100km 
Polestar.com I Milieu-information (KB 19/03/2004)

Polestar 1

Pure
Progressive 
Performance
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JEEP
BLAAST

80 KAARSJES 
UIT

Immer hyperactief, 
immer vrij…

Tijdens de zomer van 1944 
onthulde een kleine vierwieler 
nieuwe perspectieven voor 
de auto. Zijn eerste roeping 
was militair getint, maar na de 
demobilisatie veroverde hij snel 
de harten van de avontuurlijk 
ingestelde burgers.

Door Stéphane Lémeret

We schrijven 1940. Het Amerikaanse leger, 
dat altijd tot in de puntjes is uitgerust, 
heeft nood aan een vernieuwende vier-
wieler. Hij moet compact zijn, makkelijk 

te transporteren, hij moet plaats bieden aan vier GI’s, en 
vooral: hij moet elke hindernis aankunnen. ELKE hinder-
nis! 135 bedrijven krijgen een voorstel in de bus om een 
aanbesteding uit te werken. Maar de tijd dringt, en dus 
krijgen zij amper 49 dagen om een rijdend prototype 
met een 4x4-transmissie te ontwikkelen dat zal worden 
gebruikt voor verkenningsopdrachten. Twee ambitieuze 
constructeurs nemen de handschoen op: Willys-Overland 

en Bantam. Voor de laatste, die op de rand van het fail-
lissement balanceert, is het de gok van de laatste kans. 
Zo heeft Bantam niet eens een ingenieur in huis. Gelukkig 
kan het een freelancer overtuigen om gratis voor hen 
te werken. Dat blijkt een ingenieuze zet want het is het 
project van deze vrijwilliger, dat de naam BRC (Bantam 
Reconnaissance Car) krijgt en op amper twee dagen werd 
uitgetekend, dat door de US Army wordt geselecteerd. 

Mysterieuze naam
Maar er rijst al snel een probleem: het op sterven na dood 
zijnde Bantam mist de productiecapaciteit om de bestelling 
van de Amerikaanse regering in te vullen. Dit blijkt uiteinde-
lijk zeer belangrijk voor de geschiedenis van de Jeep, want 
op slag krijgen Willys en Ford een licentie. Zij mogen niet 
alleen mee de BRC bouwen, maar zij krijgen ook het privi-
lege om alle verbeteringen aan te brengen die zij noodzake-
lijk vinden. Hierbij levert Willys uiteindelijk het beste werk af 
en wordt zo officieel de constructeur van de Jeep. Tegelijk 
is er nog een laatste belangrijk detail te onthouden dat tot 
de mythe van het merk is gaan behoren. Zo voert Willys een 
aanpassing uit die door de Ford-ingenieurs is aangereikt: de 
voorste grille met zeven verticale openingen. De eeuwige 
signatuur van Jeep is geboren!

De Jeep: geboren voor 
het slagveld, maar
ook snel thuis in
het burgerleven.
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Maar waar komt de naam Jeep vandaan? Het is een groot 
mysterie waarover de historici zich ook nu nog het hoofd 
breken. Voor sommigen is het de samentrekking van de let-
ters GP (voor ‘General Purpose’ of ‘Government Purpose’), 
wat zich in het Engels laat uitspreken als ‘dji-pi’. Zou kun-
nen. Voor anderen is het een verwijzing naar Eugène The 
Jeep, de gezel van Popeye. Deze dierlijke stripfiguur was 
klein en beweeglijk. Hij verplaatste zich door de tijd en door 
de ruimte en loste de onmogelijkste problemen op. Dan is 
de link met de auto snel gemaakt. Nog anderen beweren 
dan weer dat ‘jeep’ de specifieke term was waarmee de 
US Army-technici alle voertuigen aanduidden – van tracto-
ren tot bombardementsvliegtuigen – die nog niet officieel 
waren goedgekeurd voor het gebruik. 
Veel speculaties dus, maar zeker is dat de auto in 1941 
zichzelf op een spectaculaire manier presenteerde door 

de trappen op te rijden van het Capitool in 
Washington. Toen een journa-

list de chauffeur naar de 
naam vroeg van deze 

wonderlijke machine 
antwoordde die: ‘It’s 

a jeep’. De term 

vond al snel ingang bij het grote publiek en bij de soldaten. 
Vandaar ook dat Willys in 1943 besliste om de naam te 
beschermen via een copyright. 

Eeuwig icoon
Omdat de Jeep een symbool is van de Bevrijding zullen zijn 
looks zich voor altijd in het geheugen griffen. Zijn mythische 
vormen breiden hun legende ook uit tot ver buiten het slag-
veld, want deze militaire carrière is slechts het begin. Zo willen 
ook de burgers, die onder de indruk zijn van zijn iconografie 
en zijn all-terrainkwaliteiten, snel hun Jeep. Zij kopen eerst de 
militaire versies aan die ze in de legerstocks op de kop kunnen 
tikken, maar Willys voelt snel het commercieel potentieel aan 
en lanceert in 1945 de eerste CJ, wat staat voor Civilian Jeep. 
Dat blijkt het begin van een mooi verhaal en van een zachte 
evolutie die vandaag is uitgemond in de Wrangler. Vergissen 
is niet mogelijk: de look van de actuele generatie is nog altijd 
nauw verwant met de originele Willys en een Jeep laat zich nog 
altijd van bij de eerste oogopslag herkennen. Of moeten we 
zeggen dé Jeep, want terwijl de Wrangler het archetype is van 
het merk, behoort hij nu tot een familie die al snel groter werd.

Eerste SUV
Het mag gezegd worden: de Jeep vond een concept uit 
waarvan de populariteit nu al 20 jaar in de lift zit: de SUV. 
Terwijl de SUV tegenwoordig gedefinieerd wordt als een 
‘4x4-voertuig met een utilitair en luxueus comfort’, zeg 
maar een opgewaardeerde 4x4, verscheen het eerste 
voertuig in dit genre inderdaad al in 1948 op de markt. De 
Jeepster was immers de chique, verlaagde, cabrioversie van 
de CJ en bedoeld voor een cliënteel dat op zoek was naar 
iets anders. Maar toegegeven: dit was slechts een aange-
past concept met een rustieke basis. In 1963 lanceerde 
Jeep de eerste echte SUV en de eerste echt luxueuze 4x4: 
de majestueuze Wagoneer. Een naam die in de loop van dit 
jaar trouwens zal terugkeren en – net zoals toen – de meest 
luxueuze SUV in het Jeepgamma zal sieren.

Drukke 80e verjaardag
Bij Jeep laat men deze 80e verjaardag niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Zo wordt de Grand Wagoneer waarover we 
het daarnet nog hadden lang niet de enige nieuwigheid van 
het jaar. Oordeel zelf: na de charismatische en langver-

wachte Gladiator, de pick-up die enkele weken geleden werd 
gelanceerd, krijgen we nog de nieuwe Grand Cherokee, een 
herlaadbare hybride versie 4Xe van de Wrangler en een 
upgrade van de Compass, de Europese bestseller van het 
merk. Voor Jeep impliceert de onvermijdelijke overstap naar 
elektrisch niet dat het DNA wordt opgeofferd, want zowel op 
de Renegade, de Compass, de Wrangler en al wat volgt 

De Jeepster en de Wago-
neer bewijzen het: het 
moderne en populaire 

SUV-concept werd 
uitgevonden door

Jeep.
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is de elektrische motor van het hybride systeem een 
integrerend onderdeel van de 4x4-transmissie. Er wordt dus 
niet geraakt aan het avontuurlijk DNA dat de legende van 
het merk mee tot stand hielp komen. Men zegge het voort!
Tenslotte pakt Jeep ook uit met de speciale ‘80th Anniversary’ 
-versies van de Renegade, de Compass, de Wrangler en de 
Gladiator. Naast de herdenkingslogo’s met het silhouet van 
de Willys onderscheiden zij zich ook door hun specifieke 

interieurs, waardoor deze edities potentiële collectors wor-
den. De Jeeps 80th Anniversary krijgen ook een extra uit-
rusting waarover we hier niet in detail kunnen gaan. Daarom 
enkel de verwijzing naar de nieuwe 8,4 tot 10,1 inch tou-
chscreens al naargelang het model. Schermen die, bij het 
opstarten, allemaal dezelfde niets verhullende boodschap 
zullen weergeven: ‘Since 1941’.

Altijd in topvorm
Nu Jeep zijn 80e verjaardag viert, is het merk dynamischer 
dan ooit. Beter nog: het verbetert elk jaar zijn eigen records. 
In tien jaar tijd en profiterend van de aandacht voor een 
autosegment dat het zelf gecreëerd heeft, vervijfvoudigde 
Jeep zijn sales naar meer dan 1,5 miljoen stuks in 2020. 
Zodat het met vertrouwen uitkijkt naar de komende 80 
jaar. Dat doet het binnen de nieuwe autogigant (Stellantis). 
Jeep is er een van de sterkste pijlers en zijn oer-solide 
reputatie gaat de wereld rond. Heerlijk toch, een dergelijke  
topconditie op je 80e!

Ook 80 jaar later herken je zijn 
vormen nog altijd en overal.

I N S U R A N C E  &  F I N A N C I A L  A D V I C E

Uw auto
Heeft een verhaal.

  

DOMEIN  DE  CELLEN

CALLANT  OOSTKAMP

Callant verzekert uw gezin, uw bedrijf en is ook graag uw adviseur 
om uw persoonlijk financieel plan waar te maken.

kantoren te Oostkamp, Antwerpen en Geel
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ANNE D'IETEREN:

Anne d’Ieteren, recentelijk door het Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Comité onderscheiden met de Orde van Verdienste, is 

een gepassioneerde ruiter voor wie alles in het teken staat van de sport. 

Door Christian Simonart

Eind vorig jaar werd Anne d’Ietereen, toonaange-
vend figuur in de Belgische ruitersport, door het 
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité onder-
scheiden met de Orde van Verdienste. Zij kreeg die 

prijs voor haar enorme expertise en voor haar toewijding op 
alle vlakken van de sport en ten dienste van de atleet. Zo 
stak de Brusselse de voorbije tien jaar enorm veel energie in 
de ontwikkeling van de Paralympische Beweging. 

Anne d'Ieteren, was paardrijden de logica zelf voor u?
‘Mijn familie zit al meer dan 200 jaar in de paardenwereld. 
Vandaag staat het merk D’Ieteren voor auto’s, maar in het 
begin waren dat koetsen! Mijn broer en ik ontdekten de 
geneugten van de paardensport in een boerderij in Grim-
bergen. Daar hadden we een buitenhuis. Ik probeerde alle 
disciplines uit en kroop tijdens mijn studies steeds vaker 
in het zadel.’

Daarna koos je voor een opleiding aan de Ecole Natio-
nale in het Franse Saumur. Je was er de eerste niet-
Franse die er de cursus van instructeur kwam volgen…
‘Bij mijn terugkeer in België ben ik dan competitie gaan 
doen, in alle disciplines. Later, als gevolg van een ongeval, 
ben ik me specifiek op dressuur gaan richten.’

Het is in dat onderdeel dat je op het einde van de jaren 
70 en in het begin van de jaren 80 hoge ogen gooide.
‘Albert Vanescote had me Juroto toevertrouwd. Hij werd het 
paard van mijn carrière, het paard waarmee ik zes keer Bel-
gisch kampioen werd, 13e op het EK en 15e op het WK. Begin 
jaren 90 heb ik ook meegedaan aan internationale Grote 
Prijzen en aan het EK en WK. Dat was toen met Iguazu. In 
2005 heb ik dan een punt gezet achter de competitie.’

Wat is de beste herinnering aan je sportieve carrière?
‘Mijn eerste deelname aan de competitie in Aken. Daar 
waren toen alle toppers aanwezig. Ik was nog heel jong en 
debuteerde internationaal, maar deze jonge meid werd door 
de topruiters zeer hartelijk verwelkomd. Ik bewaar ook zeer 
goede herinneringen aan mijn eerste titel in het Belgisch 
Kampioenschap. Dat was in 1977 in Bourg-Léopold. Ik was 
gelukkig, maar herinner me dat ik in een tv-interview stelde 
dat dit maar het begin was. Dat ik vooral internationaal wou 
scoren en België vertegenwoordigen in het buitenland, wat 
ik ook altijd als een grote eer heb beschouwd.’

Spijtig genoeg was dat nooit op de 
Olympische Spelen. Een leemte?
‘Ja, dat zeker. Ik herinner mij dat wij zwaar hadden toege-
werkt naar de Spelen van Moskou (1980). Ik had een job 

en ik had promoties geweigerd om in Duitsland te kunnen 
blijven waar ik trainde. Maar toen besliste de Belgische 
Ruitersportfederatie om de Spelen te boycotten. Het was 
vooral de manier waarop dat gebeurde – zonder het minste 
overleg – dat mij diep ontgoochelde. Daarna vroeg het BOIC 
mij om me voor te bereiden op Los Angeles (1984), maar 
uiteindelijk zijn daar de wielrenners afgereisd in plaats van 
de dressuurruiters.’

Kort daarna, in 1985, ben je voor het BOIC actief 
geworden. Wat was de beweegreden? 
‘Ik had de opleiding aan de olympische academie gevolgd 
en Raoul Mollet, de toenmalige voorzitter van het BOIC, 
had me gevraagd om mij kandidaat te stellen. Ik was op 
huwelijksreis in Argentinië toen ik hoorde dat ik unaniem 
was verkozen. Tijdens mijn eerste speech voor de bestuurs-
raad heb ik luidop verkondigd dat alle negatieve dingen die 
mij in mijn carrière waren overkomen aan andere atleten 
bespaard zouden blijven. Ik heb me altijd ingezet voor de 
atleten en dat blijf ik vandaag verder doen.’

Wat heeft je aangezet om de Paralympische 
Beweging in België te steunen? 
‘In die tijd waren er bij het BOIC twee mensen aangeduid 
om de Paralympische Spelen bij te wonen. Daardoor was 
ik 1996 samen met dokter Tricot in Atlanta. De ruitersport 
stond er voor het eerst op het programma van de Paralym-
pics. Ik stelde vast dat wij in België stevig achterop hinkten 
en mijn volgende zet was het voorstel aan de Koninklijke 
Belgische Ruitersportfederatie om daar iets aan te doen. 
De toenmalige voorzitter Jacky Buchmann en Ingmar De 
Vos, de toenmalige directeur-generaal van de Federa-Anne d’Ieteren werd 

zes keer Belgisch 
kampioen dressuur.

Anne d’Ieteren is al meer dan 
10 jaar nauw betrokken bij de 
Paralympische Beweging in ons 
land. Voor haar een manier om 
iets terug te doen voor alles wat 
de sport haar heeft gegeven.?oor@ee.diAe amaBonC
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tie, gaven me carte blanche. We zijn toen samen ruiters 
gaan zoeken en vervolgens competities gaan organiseren, 
met name in mijn club Quadrille. Sindsdien heeft de para-
dressuur zich mooi ontwikkeld bij ons, in zoverre dat België 
momenteel 5e staat op de wereldranglijst. Dat is best aar-
dig voor een klein land en met de beperkte budgetten waar-
over we beschikken. Deze zomer maken we trouwens kans 
op een podiumplaats. Maar als dat niet in Tokio gebeurt, 
dan zeker in 2024 in Parijs.’

Dat engagement in de para-dressuur opende
de weg voor andere missies in sport voor
personen met een handicap.
‘Ik hield me voor dat ik iets moest terugdoen voor alles wat 
de sport mij gegeven heeft. Ik aanvaardde dus het voorstel 
om in 2009 voorzitter te worden van de Ligue Handisport 
Francophone en vervolgens van het Belgian Paralympic 
Committee. In beide gevallen concentreerde ik me op het 
professionaliseren van de omkadering van alle atleten, het 
aantrekken van een staf, het aantrekken van sponsors, enz. 
Dat de paralympische beweging in de lift zit, getuigen de 
zeven medailles die we in 2012 wonnen en de elf podium-

plaatsen in Rio in 2016, zonder de eerste medaille voor een 
vrouw te vergeten tijdens de Winterspelen van 2018. Er ligt 
nog heel wat werk op de plank, maar we zitten op de goede 
weg. Voor wat mezelf betreft: omdat ik heb afgesproken 
slechts drie mandaten van vier jaar in te vullen, stopt voor 
mij in 2022 het voorzitterschap van het Paralympic Com-
mittee. Daarentegen blijf ik wel voorzitter van de Ligue 
Handisport Francophone tot 2025.’

Eind vorig jaar werd je door het BOIC
onderscheiden met de Orde van Verdienste.
Hoe belangrijk was die erkenning voor jou?
‘Voor mij was die onderscheiding in de eerste plaats een 
enorme verrassing! Vooral als je kijkt welke de andere 
namen zijn op de erelijst (Eddy Merckx, Gaston Roelants, 
Robert Van de Walle, Ingrid Berghmans..., red). De Orde 
van Verdienste doet natuurlijk enorm veel plezier, maar het 
is vooral een beloning voor al die geweldige mensen die ik 
in de loop van mijn carrière heb ontmoet. Het is dankzij die 
contacten dat ik de persoon geworden ben wie ik ben. Bij 
deze dank aan al die mensen voor de mooie erkenning die 
ik kreeg van het BOIC.’
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België, 5e op de wereldranglijst in para-
dressuur, is een van de medaillekandidaten 

voor de teamcompetitie deze zomer in Tokio.

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.

AVAILABLE AT
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LODE PEETERS
Tobania: digitale dynamiek

We maken kennis met Lode Peeters, CEO van Tobania, dat 
gespecialiseerd is in het uitvoeren van digitale transformatieprojecten.

Door Philippe Janssens

Hoewel zijn lettertype nooit standaard is, maar 
altijd cursief of vet, is het verhaal van fervent 
golfer Lode Peeters en zijn onderneming op 
en top conventioneel. ‘Tobania is een Belgisch 

consultancybedrijf gespecialiseerd in de digitalisering van 
businessdata’, aldus de CEO. ‘Wij zijn actief sinds de jaren 
90, maar het merk Tobania kwam er pas in 2015. Intussen 
stellen we meer dan 1000 medewerkers te werk.’

Kort op de bal spelen
De ‘Tobians’ zijn actief bij grote bedrijven, moderne kmo’s en 
overheidsinstellingen die aan digitale transformatieprojecten 
werken. Tobania heeft een grotere impact dan je denkt op het 
digitale gebeuren in ons land. Een vaststelling die ook geldt 
binnen de huidige gezondheidscontext, want zo is Lode ook 
naast het golfterrein permanent op zoek naar zijn beste swing. 
Wendbaar en met de juiste impact je golfbal aantikken, zonder 
ooit de balans te verliezen tussen productiviteit en veiligheid: 
‘Wij hebben heel kort op de bal gespeeld, zodat wij optimaal 
actief konden blijven ondanks de opgelegde veiligheidsmaat-
regelen. Door de COVID-19-pandemie moesten veel bedrij-
ven hun digitalisering versnellen. Dat wij hierin bijzonder veel 

ervaring kunnen voorleggen, lees het principe van eat your 
own dog food, maakte ons al snel incontournable.’ Naast het 
bedrijf zweert Lode Peeters ook bij zijn hobby’s. Zo houdt hij 
van het avontuur dat sporten met zich meebrengt. ‘Het is zoals 
een drive bij golf op een nieuwe golf course, waar je ook niet 
weet waar je bal terechtkomt. Het vereist aanpassingsvermo-
gen en elke slag is een uitdaging, zowel tactisch als fysiek. Net 
zoals elk project voor de klant een uitdaging is op business- en 
technologisch vlak.’ Op het einde van het verhaal moet de bal 
bovendien goed landen, ook bij Tobania’s klanten. Om ervoor 
te zorgen dat zij hun digitaal avontuur kunnen verderzetten, zal 
Tobania blijven inzetten op haar wingmanfilosofie. ‘Als copiloot 
bepalen wij, net zoals je caddie, mee de snelheid en de koers 
van elk innoverend klantenproject. Ons ultieme doel is altijd 
een hole-in-one: een gerichte landing op de juiste eindbestem-
ming’, aldus Lode Peeters.

Zeg ‘hallo’ tegen de CEO
Als golfpro of als CEO, Lode zegt altijd graag hallo tegen 
sportieve uitdagingen en inspirerende kennismakingen. Sla 
je graag een balletje met hem? Leg snel een datum vast:  
www.tobania.be/contact.

‘Digitaliseren begint 
bij een drive, het doel 

bepaalt je succes’

PETER CALLANT
Verzekeren met passie en 

ondernemerschap
In de verzekeringswereld gaat de naam Callant Insurance & Financial 
Advice nooit onopgemerkt voorbij. Peter Callant, de oprichter en de 

CEO, viert zijn 30e!verjaardag van zijn bedrijf met een 20ste

overname – de aankoop DPS verzekeringen uit Antwerpen – en
zo verstevigt deze makelaar zijn plaats in de Belgische top-10.

Door Philippe Janssens

Behalve 30.000 gezinnen beheert Callant Insurance 
& Financial Advice een duizendtal kleine onderne-
mingen en een honderdtal zeer grote bedrijven in 
België. Volgende uitdaging: het veroveren van de 

rest van de Belgische markt, met Vlaams-Brabant, Limburg 
en Wallonië als eerste targets. ‘Want we blijven ambitieus’, 
lacht de geboren Knokkenaar, die voor de komende drie 
jaar een groei van 50% vooropstelt. ‘Onze drie sites te 
Oostkamp, Antwerpen en Geel hebben 130 gelukkige mede-
werkers, specialisten in het begeleiden van onze klanten, 
een echt “competence center”. Het jaarlijks zakencijfer in 
premies is 130 miljoen euro… Groeien en voluit gaan voor 
onze klant zit stevig in ons DNA’.
Makelaars met een toekomstvisie investeren in kennis, 
innovatie, marketing en een duurzaam HR-beleid.  Zo par-
ticipeert Callant ook in diverse start-ups. Het geheim van 

zijn succes laat zich in twee woorden samenvatten: groei en 
geluk. ‘Ik waak er altijd over dat mijn werknemers het naar 
hun zin hebben. Ook het perspectief van groei geeft energie 
aan alle medewerkers’, aldus deze voormalige triatleet, die 
zich enkele jaren geleden omschoolde tot golfer. ‘Tijdens 
de coronaperiode ontving elke medewerker het kookboek 
“wereldballen” met meer dan 90 balletjesgerechten waarna 
de collega’s elkaar uitdaagden om een gerecht naar keuze 
klaar te maken. Een leuk verbindend initiatief om met elkaar 
contact te houden en het moreel hoog te houden, want 
iedereen werkte tijdens de lockdown van thuis.’
Voor Peter Callant is golf de perfecte manier om fit te blij-
ven. ‘Na 3 full iron man wedstrijden dwong een rughernia 
me om een andere sport te kiezen. Voor mij is golf de ideale 
uitlaatklep. Samen met het gezin genieten en klanten soig-
neren met exclusieve vip uitnodigingen.’
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GAUTHIER 
D’HOLLANDER

Meesterbrouwer
Voormalig profgolfer Gauthier D’Hollander heeft zich omgeschoold en 

creëerde Saint-Jean: een origineel artisanaal bier. Gezondheid!

Door Miguel Tasso

Golf is en blijft een veelzijdige uitvalsbasis. Neem 
nu Gauthier D’Hollander. Na een carrière als 
profspeler in de jaren 80 en vervolgens als 
teaching pro in tal van Belgische clubs schoolde 

hij zich om tot… meesterbrouwer. Nog straffer: hij creëerde 
het origineel en artisanaal bierlabel Saint-Jean dat een mooie 
toekomst voor zich heeft, niet in het minst op de 19e hole!
‘Tijdens een reis naar het Baskenland enkele jaren geleden 
maakte ik kennis met een koppel dat handel dreef in piment 
d’Espelette. We werden vrienden en ik dacht plots: waarom 
dit product niet gebruiken in een Belgisch bier? Akkoord: een 
gedurfd idee, maar ik ben altijd iemand geweest die wil ver-
rassen en ondernemen!’
Na een 17 op 20 van Eric Boschman tijdens een proevers-
competitie voor artisanale bieren ging hij door op zijn elan 
en werd de Saint-Jean geboren. De naam verwijst naar Jean 
de Nivelle, een symbolische figuur in zijn woonplaats Nij-
vel, en naar Saint-Jean-de-Luz ‘waar alles is begonnen’. ‘De 
bereidingsmethode is klassiek, maar er zijn natuurlijk unieke 
assemblages en heel wat fabrieksgeheimen…’
Het huidige aanbod is 14 bieren sterk, elk met een ander 
karakter. ‘Om te beginnen is er natuurlijk het bier met de 

piment d’Espelette, maar ik gebruik in mijn brouwerslab ook 
unieke ingrediënten, zoals thee, whisky, yuzu en rum. Omdat 
ik graag nieuwe smaken creëer, probeer ik de klassieke 
aroma’s te sublimeren met verrassende geuren, zodat in de 
mond een onverwachte alchemie ontstaat.’
Die is inderdaad bijzonder indrukwekkend en zeer smaakvol, 
vooral bij het aperitieven. Want één is natuurlijk geen… ‘Het 
devies van het merk is: “Chaque instant a sa Saint-Jean!” Voor 
de coronacrisis de distributie afremde, verkocht ik 12.000 
flessen per maand. Niet alleen aan particulieren, maar ook 
aan de horeca. Doelstelling is snel door te groeien naar 
20.000 flessen.’ De gedreven en enthousiaste autodidact 
Gauthier D’Hollander beschrijft zichzelf – met het gepaste 
vleugje humor – als een ‘schepper, organisator, uitvinder en 
visionair’. ‘Ik werk dag en nacht en probeer alles te sturen: 
het concept, de distributie, de promotie en de administratie. 
Alleen de fabricage wordt uitbesteed aan een ambachtelijke 
brouwerijcoöperatie.’ Golf stond altijd centraal in zijn leven, 
maar is nu een hobby geworden. Al lag het natuurlijk voor de 
hand dat één van zijn bieren een eerbetoon moest zijn aan St. 
Andrews. Dat werd ‘Red Tiger’. Dit bier bevat tulsi: een kruid 
dat ideaal is tegen gewrichtsklachten.
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ROGER
VANMEERBEEK

Oorlogsmemoires
Roger Vermeerbeek, behalve een groot golfliefhebber ook een 
emblematische figuur van de Belgische olympische beweging,

bracht onlangs een boek uit over Belgische sporters die
actief waren in beide Wereldoorlogen.

Door Miguel Tasso

Op z’n 85e is Roger Vanmeerbeek actiever 
dan ooit. Beste bewijs: recentelijk kwam zijn 
boek ‘Belgische Sportmannen in de Tweede 
Wereldoorlog’ uit, waarin hij stilstaat bij de 

actieve Belgische elitesporters van toen. ‘Een echt monni-
kenwerk’, lacht hij trots. Zijn beide boeken – het eerste was 
‘Belgische Sportmannen in de Groote Oorlog’ – brengen de 
424 topatleten in kaart die hun land dienden tijdens de beide 
wereldbranden. Aan de Olympische Spelen van Antwerpen in 
1920 namen immers 46 Belgen deel die gevochten hadden 
tijdens WOI. In zijn uitgebreid gedocumenteerde boeken laat 
Roger Vanmeerbeek zijn licht schijnen over al deze jongelui 
die een deel van hun carrière opofferden om de democratie 
en de vrijheid van hun land te verdedigen.
Beroepsmilitair Roger Vanmeerbeek was als luchtvaart-
kolonel actief bij de Luchtmacht. Sport was zijn tweede 
grote passie. Getuige daarvan de vele trofeeën in atletiek, 
oriëntatielopen en vooral in badminton waar hij een aantal 
keer Belgisch kampioen was. Nadat hij in 1965 als vrijwil-

liger toetrad tot het Belgisch Olympisch Comité bleef hij 
trouw aan de filosofie van de ringen en was zelfs ooit vice-
voorzitter van het BOIC.
De voorbije 40 jaar werden de zeldzame lege vakjes in zijn 
agenda vooral met golf ingevuld. ‘Ik ontdekte de sport in 
de jaren 70 op de greens van de Duisburg Golf Club. Daar 
mochten toen enkel militairen spelen. Het werd een van 
mijn favoriete hobby’s. In het begin vond ik golf maar een 
tweederangssport, maar dat beeld werd al snel bijgesteld. 
Zowel technisch, tactisch als mentaal is het een enorme 
uitdaging. En bovendien draagt golf ook mooie waarden uit, 
zoals bescheidenheid, fairplay, het respect voor de regels.’
Vanmeerbeek droeg de passie voor de golfsport over op 
zijn zoon Michel, die zou uitgroeien tot de emblematische 
coach van Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. ‘Hij moet 17 
geweest zijn toen hij me vergezelde naar de practice van 
Duisburg. Tot dan stond zijn hoofd vooral naar voetbal. Maar 
hij raakte besmet en maakte pijlsnel vorderingen: eerst als 
speler, dan als coach.’

Roger Vanmeerbeek met Nicolas 
Colsaerts en zijn zoon Michel.
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MARAL
REGHABI
‘Acting for Cities’

Hoe staat ATENOR tegenover de klimaatveranderingen 
en maatschappelijke uitdagingen?
‘De veranderingen komen sneller en sneller, vooral in de 
steden, uitgerekend het actieterrein van ATENOR. Allereerst 
is er de klimaatverandering die een zeer sterke impact heeft 
op de stedelijke infrastructuur, op de manier waarop de stad 
ontworpen moet worden. Vervolgens zijn er de evoluerende 
verwachtingen van de burgers die ons verplichten om een hele 
reeks grondbeginselen opnieuw onder de loep te nemen. Ten 
slotte zijn er de technologische vernieuwingen en de groei van de 
prop-techs. Allemaal prikkels die de vastgoedwereld stimuleren 
om zich om te vormen.’

Hoe reageert u op deze uitdagingen? 
‘Wij zweren trouw aan ons credo “Acting for Cities” en 
profileren ons als een verantwoordelijke en toegewijde 
stedelijke speler. Dit engagement komt met name tot uiting 
in onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en in de 
ambitieuze doelstellingen die we vooropstellen om het welzijn 
van de burgers te verbeteren.’
‘Lagere emissies, minder vervuiling en milieuschade, meer 
gebruik maken van hernieuwbare bronnen, zorg dragen voor het 
comfort en het welzijn van de bewoners: allemaal doelstellingen 
waarvoor ATENOR zijn expertise inzet en tegelijkertijd fors blijft 
investeren in innovatie en nieuwe technologieën in de 9 landen 

waarin het actief is. Omdat wij ons laten 
leiden door onze cultuur van observeren, 
uitwisselen en avant-gardisme, die zo 
typisch ''Atenoriaans" is, hebben we 
een denktank opgericht onder de naam 
ArchiLAB. Dit ideeënlaboratorium van 
experts met verschillende achtergronden 
moet voor ons de weg uitstippelen 
die we moeten inslaan om ons voor 
de toekomst te engageren. Dankzij 
ArchiLAB ziet en volgt ATENOR de trends 
in de hedendaagse architectuur en 
innovatieve en duurzame technologieën 
en vinden we zo een antwoord op de 
maatschappelijke veranderingen. Van 
een "think tank" werd ArchiLAB al 
snel een "do tank", oftewel een ruimte 

Tegenwoordig nemen steden overal in Europa hybride vormen 
aan. ATENOR is en blijft een stedelijke ontwikkelaar, de stad is 
onze specialiteit. ArchiLab voedt ons strategisch denken om 
een antwoord te bieden en te anticiperen op de eisen van de 
stad in al zijn dimensies.

Certificaten  
Om zijn engagement en de transparantie van zijn acties te 
benadrukken, maakt ATENOR deel uit van een internationaal 
certificeringsproces. Het kiest daarbij voor de twee meest 
veeleisende en erkende certificeringen: Breeam en Well. Op 
deze manier bevestigen we onze wens om projecten aan 
te bieden die enerzijds voldoen aan de meest veeleisende 

duurzaamheidscriteria en die anderzijds het welzijn en 
de veiligheid van de bewoners centraal stellen. Dit is geen 
greenwashing, verre van. Certificeringen zijn een garantie voor 
kwaliteit en transparantie op het gebied van milieuprestaties 
en welzijn.

‘New ways of working’
Er verandert heel wat in de arbeidswereld. Deze nieuwe 
manieren om kantoorruimtes te ontwerpen bieden ook nieuwe 
kansen voor ATENOR. Het zet in op de ontwikkeling van 
duurzame, flexibele projecten die inspelen op een constante 
evolutie van de vraag. Het kantoor blijft het middelpunt van werk 
en co-creatie. We onderzoeken daarom hoe we kantoorruimtes 
kunnen ontwikkelen die een klimaat van samenwerking en 
innovatie tot stand brengen, aansluiten op het leven in de 
wijken en bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de dynamiek 
van het stedelijk weefsel.

MMB-beleid
Zoals hierboven vermeld, volgt vastgoedontwikkeling voor 
ATENOR ook andere logica's dan alleen maar economische winst. 
We dragen deze overtuiging uit via ons MMB-beleid, waarvan 
de drie pijlers Milieu, Maatschappij en Bestuur een hoge plaats 
innemen in de hiërarchie en centraal staan in onze strategie om 
de stad van morgen te bouwen. Ze vormen voor ATENOR een kans 
om zijn prestaties te verbeteren en waarde te creëren op Europees 
niveau. Zo heeft ATENOR onlangs zijn eerste Retail Green Bond 
gelanceerd, waarmee de onderneming zijn pioniersrol bevestigt 
en zorgt voor een gerichte financiering voor duurzame projecten.

Koolstofneutraal
CO2 is afkomstig uit meerdere bronnen. De bouwsector, 
en dus ook de vastgoedsector, is een van de meest CO2-
uitstotende sectoren, maar bezit ook een groot potentieel 
om die uitstoot te verminderen. Dankzij het overleg binnen 
ArchiLab kunnen we de betekenis van het concept Zero 
Carbon op een eerlijke manier herformuleren. Naast de 
doelstelling om koolstofneutraal te worden, willen we onder 
meer de energietransitie helpen ondersteunen, de impact 
van het materiaalgebruik verminderen, zowel in de vorm van 
broeikasgasemissies als de intensiteit van hulpbronnen. Zo zal 
bijvoorbeeld het project Beaulieu in Brussel getuigen van de 
wens om voorbeeldprojecten te ontwikkelen op het gebied van 
renovatie, circulariteit en duurzame innovatie.

ArchiLab:
een echt ideeënlab

Deze ruimte waar ideeën en nieuwe 
invalshoeken worden besproken en 
uitgetest, is een zeer belangrijke pion 
binnen ons vermogen tot vernieuwing.

Maral Reghabi, International 
Marketing & Communication 
Director bij Atenor, belicht 
de  u itdag ingen  va n  deze 
vastgoedontwikkelaar.

Publiredactioneel

waar ideeën kunnen worden omgezet in concrete acties. Door 
de aanwezigheid van ATENOR in tal van Europese politieke, 
economische en geografische contexten kunnen we pragmatische 
en overdraagbare expertise ontwikkelen en getuigen onze 
projecten en acties van een grote veerkracht, precies omdat ze 
vertrouwen op deze Europese diversiteit.’

Welke onderwerpen komen aan bod in het ArchiLab?
‘ArchiLab heeft een hele reeks thema's aangepakt die essentieel 
zijn voor het succes van het beleid van ATENOR voor duurzame 
ontwikkeling. Bekende thema's natuurlijk, maar dan benaderd 
vanuit een nieuwe invalshoek, met het oog van externe experts 
die een ander perspectief aanreiken en daarmee onze eigen 
experts naar vernieuwende wegen leiden.’

Samenvattend, Maral: kunnen we zeggen dat deze
5 thema's de kern vormen van de strategie en het 
engagement van ATENOR voor duurzame steden?
‘Absoluut! Dit zijn de pijlers die de acties van de onderneming 
op het gebied van duurzame ontwikkeling aansturen, maar 
ook, en dat heb ik nog niet benadrukt, die zorgen dat we de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
kunnen bereiken. Goed doen voor de stad is de missie waarvoor 
we ons elke dag vol optimisme en vastberadenheid inzetten. 
ATENOR beantwoordt dan ook op een natuurlijke manier aan 
Doelstelling 11 "Duurzame steden en gemeenschappen", 
namelijk hoe kunnen we ervoor zorgen dat steden voor 
iedereen openstaan en veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. 
Ik vertel u er graag meer over in een volgend interview.’

VACI GREENS,
Boedapest

Square 42, Belval

WELLBE, Lissabon
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TUDOR
Royal 

De nieuwe Royal-lijn van Tudor – het toonbeeld van het 
sporty-chic horloge – met geïntegreerde metalen armband, 
gekartelde lunet en automatisch kaliber is een betaalbare 
optie voor wie zweert bij kwaliteit. Er zijn Royals voor hem 
en haar, in vier verschillende maten en met 14 mogelijke wij-
zerplaten, in roestvast staal of als combinatie van staal en 
geel goud. Het mechanische kaliber maakt de 41 mm-versie 
met zijn dag- en datumweergave extra bijzonder.

WWW.TUDORWATCH.COM

4.

LOUIS VUITTON
Horizon

De collectie draadloze oortjes Louis Vuitton Horizon 
wordt uitgebreid met een nieuwe versie in blauw degradé. 
Naast een nieuwe look bieden ze één van de beste luis-
terkwaliteiten op de markt en verbeterde functies dankzij 
een topsysteem door Master & Dynamic. De geoptima-

liseerde Bluetooth-connectie maakt het mogelijk om 
de oortjes draadloos op te laden tot zo’n 30 uur 

batterij-autonomie. 
            WWW.LOUISVUITTON.COM

2.

TIFFANY T
Met de pure lijnen van de letter T als inspiratie staan de 
juwelen uit de Tiffany T-collectie symbool voor eenheid in 
alle mogelijke vormen. De creaties lenen er zich net als 
die uit de Tiffany T1-collectie toe om je persoonlijke stijl 
uit te dragen. Aarzel dus niet om de schakelarmband met 
andere Tiffany T-armbanden te mixen en te matchen voor 
een gedurfde look. Of draag hem gewoon op zich.

WWW.BE.TIFFANY.COM

6. Storie Veneziane
BY VALMONT

Een eau de parfum om te passie aan te wakkeren die stil-
letjes suddert in het hart van elke vrouw. Lady Code, het 
tweede opus van de Collezione Privata, is geïnspireerd op 
Franse chic in alle soberheid. Achter de onverstoorbare bui-
tenkant gaat een warme, bruisende persoonlijkheid schuil. 
Een sensueel, elegant contrast tussen warm en koud met 
essentie van jasmijn en amandelpraliné als basisnoot voor 
een pittig accent.

WWW.LAMAISONVALMONT.COM

8.Limited-edition
JAEGER-LECOULTRE 

Met de 90e verjaardag van de Reverso in aantocht onthult 
Jaeger-LeCoultre een ‘tribute’-editie met bordeauxrode wijzer-
plaat en rosé gouden horlogekast: de Reverso Tribute Duoface 
Fagliano. Het horloge combineert de complicatie van de Duo-
face met de pure lijnen van de Tribute-collectie. Mechanisch 
kaliber. Handgemaakte armband uit Cordovan-leder door de 
bekende Argentijnse pololaarzenmaker Casa Fagliano.

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

3.

DE GREEF
in Knokke

Maison De Greef staat al lang bekend als the place to be 
voor uitmuntende kwaliteit en knowhow vlak bij de Grote 
Markt in Brussel. Vanaf nu kunnen de klanten van het huis 
ook terecht in een tweede boetiek, aan de kust. De kost-
bare juwelen en horloges van Maison De Greef zijn vanaf nu 
ook verkrijgbaar op de Kustlaan 179 in Knokke.

WWW.DEGREEF1848.COM

10.

POEDERROZE
Delvaux presenteert Forever Rose, het eerst hoofdstuk van 
de Lente-Zomer 2021-collectie. Twee iconische modellen, 
de Brillant en de Tempête, werden gehuld in het typische 
camaïeux-effect van het Huis, een dromerige degradé van 
blush, nude en silk pink, die het Box-kalfsleder een ultra-
vrouwelijke toets geeft. Ook de nodige lederwaren-acces-
soires ontbreken niet.

WWW.EU.DELVAUX.COM

7.

3.

1.

ICE-WATCH
Groen hart

De nieuwe Ice-Watch Solar Power haalt zijn energie uit 
(natuurlijk of kunstmatig) licht, een duurzame, schone en 
oneindig hernieuwbare energiebron. Het Miyota-kaliber 
blijft zichzelf voortdurend opladen dankzij de onzichtbare 
zonnecellen. Een collectie voor dames en heren bestaande 
uit 23 modellen in wit en zwart, marineblauw, felrood, gras-
groen,… maar ook in een paar flashy snoepkleurtjes.

WWW.ICE-WATCH.COM

5.

10.

9.

7.

6.

8.

5.

4.

De nomadenziel van
BREITLING 

Breitling kondigt zijn samenwerking aan met het Australi-
sche lifestylemerk Deux Ex Machina, de inspiratie achter 
de Top Time Deus van Breitling – een robuust, retro model 
in beperkte oplage voor mannen en vrouwen die op zoek 
zijn naar avontuur in het dagelijkse leven. De limited-edition 
chronograaf is een knipoog naar een origineel model van 
Breitling uit de jaren 60 en een eerbetoon aan de noma-
denziel van het merk.

WWW.BREITLING.COM

9.

OMEGA
in stralend goud

Het toppunt van elegantie? Dat moet het Omega DeVille 
Trésor 36 mm horloge zijn, gehuld in Moonshine ™ 18K 
goud, een legering die lichter is dan geel goud en zeer 
goed bestand tegen tijdsgebonden verkleuring. Dit model 
is bezet met diamanten en zijn fijne mesh-armband sluit 
prachtig rond de pols. Quartz-kaliber.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

1.

2.
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VENILU:
trendy fietsen

Elektrisch fietsen is helemaal in! Sinds 2017 geldt het Belgische 
merk Venilu, met hoofdzetel in Nijvel, als referentie in deze sec-
tor. De Citana is de meest comfortabele van het originele gamma 
design plooifietsen. De modellen Ladies en Gentlemen maken lange 
uitstappen mogelijk, want de batterij heeft een autonomie van om 
en bij de 80 km. De modellen Urbana en Vida vervolledigen het 
gamma met volledig opplooibare fietsen. Ecologische producten 
voor een duurzame mobiliteit.

WWW.VENILUBIKE.COM

4.

De nieuwe
DS 4

DS Automobiles blijft verder groeien. Na de DS 7 CROSSBACK, de 
DS 3 CROSSBACK en de DS 9, is er nu de DS 4 – het vierde model 
van het gamma – als nieuwe generatie van avant-garde ontwerpen. 
Binnen het nog steeds even strategische C-Premium segment 
innoveert de DS 4 met zijn onuitgegeven silhouet in drie versies. 
Dankzij het charismatische design, de ongeëvenaarde knowhow 
en de geavanceerde technologie past het nieuwe model perfect 
binnen het plaatje van het merk. Lancering voorzien voor eind 2021.

WWW.DSAUTOMOBILES.BE

2.

Ultra-sportieve
FORD RANGER!

De nieuwe Ford Ranger MS-RT, die deze zomer in de Belux op de 
markt komt en ontwikkeld werd in samenwerking met autode-
signspecialist MS-RT, combineert zijn strak en vernieuwend design 
met de indrukwekkende prestaties van de Ford Ranger Wildtrak 
waarvan hij is afgeleid. Na het model Raptor, dat zijn inspiratie 
haalde uit de legendarische woestijnraces, is Fords nieuwste versie 
van zijn paradepaardje bijzonder uitbundig en ultra-sportief.

WWW.FORD.BE

3.

Pure
PORSCHE-POWER

Porsche viert de teugels met de nieuwe 911 GT3, want de 7e editie van 
dit high performance seriemodel implementeert zuivere racetechno-
logie. Zijn unieke kracht ligt in de som van zijn karakteristieken. Met 
een topsnelheid van 320 km/h is hij zowaar sneller dan de vorige 911 
GT3 RS en hij heeft amper 3,4 seconden nodig  voor de spurt van 0 
naar 100 km/h. Porsche biedt dit nieuwe model aan met een handge-
schakelde 6-bak. Die staat garant voor een bijzonder pure rijervaring.

WWW.PORSCHE.BE

1.

SANDO
bij Sushi Shop

De iconische Japanse street food van Sando is vanaf nu ook ver-
krijgbaar bij Sushi Shop. Specifiek staan er vier gepersonaliseer-
de recepten op het menu: Veggtie, Crevette Tempura, Chicken 
Katsu en Salmon Aburi. Het creatieve en voortdurend innoverend 
merk werkte eerder al samen met bekende chef-koks zoals Cyril 
Lignac, Joël Robuchon, Anne-Sophie Pic, Mauro Colagreco en 
Grégory Marchand.

WWW.SUSHISHOP.BE

5.

4. 5.

4.

1.

3.

2.

Met de Bentley
NAAR WILTCHER’S

En wat als je jezelf tijdens deze bizarre tijden nu eens trakteerde op een 
5-sterrenverblijf in Brussel? Het paleis van de hoofdstad, het Steigen-
berger Wiltcher’s, ontwikkelde speciaal voor levensgenieters verschil-
lende pakketten op maat. Een Bentley Mulsanne pikt je op bij je thuis 
en brengt je ook weer terug. Opties met rozenblaadjes en gastronomi-
sche maaltijden op de kamer maken de ervaring compleet. Een uniek 
verblijf om de magie van de hoofdstad van Europa te herontdekken.

WWW.STEIGENBERGER.COM

6.

NIHANT-ARPIN:
heerlijk!

Als chocolatier Benoît Nihant en lady chef Isabelle Arpin de han-
den in elkaar slaan, kan er maar één resultaat zijn: puur genot! Uit 
hun samenwerking ontstonden twee exquise smaken die zelfs de 
grootste fijnproevers onder ons zullen overtuigen: een tablet Grand 
Cru Chocolade 74%, dat gemaakt wordt in het atelier van de Luikse 
chocolademeester, en een gloednieuw dessert dat bedacht werd in 
de keuken van de Brusselse chef. Ons geluk kan niet op!

WWW.BENOÎTNIHANT.BE & WWW.LABONNEÉTOILE.COOKING

8.

GARMIN
Lily speciaal voor haar

De Garmin Lily is een kleine, subtiele en elegante ‘activity tracker’ 
speciaal voor haar. De smartwatch ziet er niet alleen verfijnd en klas-
siek uit, maar is ook uitgerust met alle noodzakelijke functies, zoals 
gezondheids- en welzijnsinzichten, maar ook intelligente notificaties 
en nog veel meer. Het kleine formaat en stijlvolle vrouwelijke silhouet 
laten geen enkele vrouw onberoerd.

WWW.GARMIN.COM

9.

SALOMON:
koning van het masker

Het Franse merk biedt beschermende maskers speciaal voor 
duursporters. De lichte maskers zijn ideaal om sportievelingen te 
beschermen tegen potentiële besmettingen met het Covid-19-virus 
tijdens trainingen en wedstrijden. De meshstructuur zorgt voor een 
holte boven de mond, waardoor het makkelijker is om goed te blijven 
ademen, en voorkomt dat atleten het materiaal inademen tijdens 
hun activiteiten.

WWW.SALOMON.COM

10.

DE LANA:
familieverhaal

De Lana, een nieuw slow Belgisch merk van breigoed op maat, werd 
opgericht door het duo Macarena Toro (modeontwerpster) en haar 
dochter Camille. Samen maken ze truien op aanvraag en/of op maat, 
met de hand en uit 100% natuurlijke wol. Het concept: eerst kies je 
een model, dan de kleur. Macarena en Camille bieden zowel heden-
daagse als tijdloze stukken in nobele materialen en op aanvraag. Alles 
wordt manueel gemaakt op breimachines van vroeger voor kwaliteits-
mode op maat. De superzachte, gepersonaliseerde truien zijn er vanaf 
275 euro. Productie en levering: 3 tot 4 weken.

WWW.DELANABYMT.COM

7.

10.

7.

6.

8.

9.
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HAINAUT GOLF CONTEST
De 1e Hainaut Golf Contest gaat door van 16 tot 18 juli op de banen 
van Royal Hainaut, Mont Garni en Mormal (Frankrijk). Dit leuke 
toernooi wordt gespeeld met teams van twee. De drie formules 
op het menu (chapman, scramble & 4BBB). worden verdeeld over 
de drie golfbanen. Een verkenningsronde op een van de banen is 
begrepen in het inschrijvingsgeld (150 tot 250 euro per persoon). 
Mooi initiatief.

WWW.HAINAUTGOLFCONTEST.COM

4.

White Hot van
ODYSSEY

Odyssey, het emblematisch merk van putters, keert terug naar de 
bron met zijn beroemd model White Hot dat al 20 jaar een bekende 
verschijning is op de greens. Deze putter krijgt een upgrade met 
acht verschillende versies, maar behoudt zijn toverkracht op het 
vlak van gevoel, geluid en prestaties. De zilveren afwerking zorgt 
voor een bijzondere look. Keuze uit twee shafts: staal en rood.

WWW.ODYSSEYGOLF.COM

1.

MOTOCADDY:
vijfsterrenkar

Motocaddy, de referentie bij de elektrische golfkarren van de nieu-
we generatie, stelt de Tech GPS voor: een luxeversie die elke epi-
curist blij zal maken. Behalve de hoogwaardige afwerking (lederen 
handgreep, velg met verchroomde insert,…) is er immers ook de 
GPS met aanraakscherm, het remsysteem tijdens het dalen, de 
stille motor van 230W en de ultralichte lithiumbatterij. Kortom: 
puur genot op de fairways.

WWW.FOISSYGOLF.FR

2.

CALLAWAY
gaat hard

Callaway, de wereldwijde referentie voor golfuitrusting, trekt alle 
registers open met een nieuwe reeks woods met het label Epic. 
De drivers Epic MAX en Epic Speed, die door de ingenieurs van het 
Californische merk werden uitgewerkt, gebruiken de laatste tech-
nologieën en doen een beroep op kunstmatige intelligentie. Meer 
uitleg is niet nodig: de longhitters zullen in de wolken zijn met dit 
ultraperformante werkinstrument van de laatste generatie.

WWW.CALLAWAY.COM

3.

Celebrities op
FIVE NATIONS

De 1e Five Nations Celebrity Trophy gaat door op vrijdag 11 juni op 
het prachtige parcours van Méan, eigendom van Mark Coucke. Er 
nemen een 20-tal teams aan deel met in elke flight één bekende 
golfer. Bij de bevestigde deelnemers vinden we onder meer Henri 
Leconte, Jean-Michel en Philippe Saive, Olivier Rochus, Marc Degry-
se, Bruno Taloche, Wesley Sonck, Xavier Malisse en Dominique 
Monami. Daar komen ongetwijfeld nog heel wat bekenden bij!

5.

5.

4.

3.

2.

1.
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MINUTY

Heel wat Belgische epicuristen hebben een zwak voor Minuty, 
want deze gezellige wijn ademt de magische sfeer uit van de 
Provence en in het bijzonder van Saint-Tropez. Een rondleiding.

Door Michel Thibaut

Met de komst van de lente en de terugkeer 
van de zon is een rosé ideaal om ‘la vie en 
rosé’ te zien en de magie van Saint-Tropez uit 
te nodigen op de terrastafel. De gemiddelde 

Belg houdt van een frisse rosé en bij velen heeft de Minuty 
een stapje voor. Hij is verfrissend, elegant, aangenaam van 
smaak en ademt gezelligheid uit. Dat maakt de Minuty tot 
een perfect symbool van levenskunst en genieten. Hij heeft 
dan ook zijn gelijke niet bij het aperitief of als tafelgezel bij 
al wat lekker is en dat gaat van de pure gastronomie tot 

jaar. Zoals het hoort ontstaan de grote 
rosés van dit Huis vanuit de grenache, 
de druif die hier koning is, en tibouren, 
die typisch is voor het schiereiland van 
Saint-Tropez. De bijzondere vorm van 
de flessen – de bekende ‘flûte à cor-
set’ – draagt mee tot zijn bekendheid. 
Net zoals zijn bleke kleur die aan zalm 
doet denken en hem de allure geeft 
van fruitsap.

Familieverhaal
Gassin is al een eeuwigheid syno-
niem van wijnbouw. Zo bevestigen 
17e-eeuwse archieven de aanwezig-
heid van het domein van Joseph 
Minuty, een familienaam die de eeu-
wen zal trotseren. Officieel ontstond 
Château Minuty in 1936 door toedoen 
van Gabriel Farnet die toen eigenaar 
was geworden van het domein. Verzamelaars 
herinneren zich trouwens nog de stevige fles-
sen van de cuvée de l’Oratoire die hun naam 
ontleenden aan de kapel op de gronden. Van-
daag behoort het domein nog altijd toe aan de 
familie Matton-Farnet. Dankzij hen vergroot 
de uitstraling van het merk van generatie op 
generatie. De voorbije jaren zetten vooral 
Jean-Etienne en François Matton hun handte-
kening voor een doorgedreven renovatie van 
de wijngaard en investeerden in moderne
en performante werkinstrumenten.

de lichte desserten. Maar al bij al laat een Minuty zich niet 
vertellen. Hij laat zich degusteren. Met mate, maar ook met 
passie, want de lichte, fruitige, zachte en aromatische rosés 
van dit domein zijn een lofzang aan het leven!

Unieke fles
Château Minuty is gezegend met een heerlijke ligging op de 
helling rond de dorpjes Gassin, Ramatuelle en Vidauban. Dit 
wijndomein kijkt uit op de Golfe de Saint-Tropez en strekt 
zich uit over 150 ha. Hier schijnt de zon 300 dagen per 

Es een scFot in Ge… rosH!

het rijpen in containers en het opslaan 
in geklimatiseerde vaten. Heel wat 
Belgen houden van de Provence en 
van deze bekende fles. Deze rosé 
heeft inderdaad een aparte geur. 
Zomers en gezellig. Uitnodigend 
en feestelijk. Genieten met een 
vakantiesfeertje.

Gevarieerd gamma
Het gamma is gevarieerd en 
wordt onveranderlijk gestuurd 
door de mooie waarden. De 
Minuty ‘M’ is de meest emble-
matische. Dit concentraat uit de 
Provence combineert frisheid, 
rondheid, respect voor fruit 
en intensieve smaken. Elk 

Sinds 1955 is Château Minuty een van de 23 
eigendommen die erkend zijn als ‘Cru classé des 
Côtes de Provence’. Dankzij de doorgedreven spe-
cialisatie op de druiven en de politiek gericht op 
kwaliteit en het respect voor de natuur is de cru 
nu een referentie in meer dan honderd landen.

Aparte geur
Minuty is een van de laatste Provençaalse 
domeinen waar de wijnoogst nog volledig 
met de hand gebeurt. Hierdoor behouden de 
druiven een perfecte kwaliteit bij hun aan-
komst in de wijnmakerij. Ze worden van de 
tros gehaald en de stelen worden verwijderd. 
Daarna worden ze gekneusd en verzekert 
een gesofistikeerd afkoelingssysteem een 
gelijkmatige temperatuur. Na de ‘égout-
tage’ (uitdruipen) volgt het scheiden van de 
persingen, het bezinken, het fermenteren, 
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jaar geeft een Limited Edition deze iconische cuvée een 
kleurrijke andere look. Op tafel wordt deze fles een uitnodi-
ging tot farniente, plezier en feestvreugde.
De Minuty Prestige is een andere grote klassieker. Deze 
blikvanger kreeg onlangs een andere look: zeer elegant 
en modern. De mineraliteit en de directheid van deze wijn 
worden nu ondersteund door een langwerpige en prach-
tig vormgegeven fles. Hiervoor lieten de creatieve teams 
van Minuty zich inspireren door de parfumerie en kozen ze 
voor dezelfde pijlers: rechte lijnen, edele materialen, frisse 
kleuren en een minimalistisch design. Het is de nieuwe 

handtekening van deze parel die op maat werd uitgewerkt.
Ook de Rosé et Or, een concentraat van lekkere aro-

ma’s en met een intense frisheid, heeft alles om de 
kenner/epicurist te overtuigen. In de mond is hij 

één en al emotie met noten van roze pompel-
moes en witte perzik. Magisch!
De laatste in de rij is de 281. Zijn bleke kleur en 
kristallijne reflecties zijn afkomstig van wijn-
stokken die gemiddeld 25 jaar oud zijn. Een 

must en op z’n best bij, bijvoorbeeld, geroosterde 
langoustines of gegrilde vis. Alles wel beschouwd heeft 
Minuty een zeer compleet gamma. De rosé blijft de gro-
te blikvanger, maar voor de liefhebber zijn er ook rode en 
witte wijnen. ‘Het is een high quality genotswijn, ideaal als 
aperitief op het terras, maar ook als begeleider van zeer 
smaakvolle gerechten’, zegt Thierry Groeteclaes, baas van 
het bekende Brusselse restaurant Le Relais St.Job, die hem 
verdeelt via zijn shop.

Traiteur du Relais St Job
Sint-Jobsplein 1, Ukkel

www.relaisstjob.be

Le chemin des Vignes
www.lechemindesvignes.be

Idaliestraat 27, Elsene
Orbanlaan 219, Sint-Pieters-Woluwe

Paul Dejaerlaan 18, Sint-Gillis
Sint-Pietersvoorplein 5, Ukkel
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François en
Jean-Etienne Matton.

The Royal Ostend Golf Club

 The! Royal Ostend Golf Club! was founded in 

1903 and stretches out in the dunes in the middle of 

the!Belgian!coastline.

At the end of the nineteenth century,! King Leopold 

II! decided to make Ostend more attractive for British 

tourists by establishing a golf course in accordance with 

the best prevailing Anglo-Saxon notions. The course was 

designed by!Seymour Dunn!and the solemn inauguration 

took place on!July 1st, 1903.

After the First World War, the golf course and the 

clubhouse were! completely destroyed! and had to be 

rebuilt. The same happened again during the Second 

World War. On July 7th, 1948, the restored course was 

inaugurated. From 1950, the Belgian Royal family came 

very often to play golf, especially King Leopold III.

The R.O.G.C. has been elected the 2nd year in a row as 

the number 1 course in Belgium and was praised for its 

uniqueness in a natural habitat.

As the only links in Belgium, it provides a challenging and 

technical golf course, as well as outstanding views over 

the sea and the dunes.

When the wind is blowing across the narrow fairways, 

the course challenges one’s skill and concentration!

The uniqueness of this Links course is underlining the 

Biodiversity evolution and proving how active golf play is 

connected to nature embedded in a European Eclogical 

Protection Pact.

The R.O.G.C. was the first Belgian Golf Club that 

obtained a five stars GEO certification.

N U M B E R  1  C O U R S E  I N  B E L G I U M

Come and experience

our natural uniqueness:

‘A links course is not made but laid out’

they also say:

‘The Links course is “born” out of land…’

WWW.ROGC.EU  |   +32 59  23  32  83



CINQ DEGRÉS OUEST:
schipper, ahoy!
Cinq Degrés Ouest (5do), een 
familiebedrijf in de Bretoense 
haven Lorient, ontwikkelde 
een bijzondere techniek voor de 
verwerking van de ‘bleu breton’. 
Daardoor behoudt deze heerlijke 
kreeft zijn optimale frisheid  
en smaak.

Door Philippe Bidaine

Vele maanden geleden, toen het Covid-19 virus 
de wereld nog niet in een houdgreep had 
gedwongen, ging ik aan tafel in Toucan sur Mer, 
het gerenommeerde visrestaurant van Jean-

Michel Hamon en de Brusselse referentie voor alles wat 
zeevruchten betreft. Omdat de grote baas zijn klanten graag 
een kwaliteitsproduct laat ontdekken, proefde ik die dag 
een kreeft die imponeerde door zijn zachtheid en onvoor-
stelbare frisheid. Het was pas toen mijn bord helemaal 
leeg was, dat mijn gastheer het geheim kwam onthullen: 
het betrof een Europese kreeft die verwerkt wordt via een 
hyperbaar en cryogeen procedé. Dit bevestigde mijn indruk 
dat dit product pas minuten geleden uit de zee was gehaald. 

Bretoense technologie
Voor de grondleggers van dit technologische meesterstukje 
moeten we naar een klein Bretoens bedrijf in de haven van 
Lorient. De naam: Cinq Degré Ouest. ‘Cinq (vijf), omdat ik 
de 5e generatie ben van een familie oesterboeren, en Ouest 
(westen) als verwijzing naar Bretagne’, aldus Alexis Taugé.
De gedreven oprichter vertelt hoe het allemaal begon. ‘Een 
tiental jaren geleden stelden wij ons de vraag hoe we de 
oesters van ons familiebedrijf nog beter konden verwerken. 
We bedachten een nieuw systeem om ze te openen en 
in te vriezen. En hoewel geopende en ingevroren oesters 
bijzonder in trek zijn op de Aziatische markt en bij traiteurs 
voor, bijvoorbeeld geleibereidingen, waren wij niet 100% 

tevreden. Het is toen dat wij op het idee zijn gekomen om 
onze machines zo aan te passen dat zij ook andere pro-
ducten aankonden. Niet alleen schelpdieren dus, maar ook 
zeevruchten en Europese kreeften.’
De technologie? Die heeft een ingewikkelde naam, al is 
het concept vrij simpel. ‘Zodra de kreeft uit de zee of zijn 
kweekvijver is gehaald, gaat hij in een cilinder met een 
enorme hydrostatische druk: tussen 2000 en 3000 bar. 
Daardoor komt alle vlees los van het rugschild. De kreeft 
wordt vervolgens direct ontmanteld met de hand, zonder 
hem daarvoor uit elkaar te halen. Nog binnen het halfuur 
volgt een supersnel cryogeen proces op basis van stik-
stof. Daarna wordt hij luchtledig verpakt en opgeslagen 

vooraleer hij op transport gaat.’ Simpel, maar je moest er 
wel aan denken! Volgens onze specialist ‘garandeert dit 
procedé dat het product zijn absolute frisheid behoudt, 
met een kwaliteit die veel hoger ligt dan bij schaaldie-
ren die er doorgaans vijf of zes dragen transport hebben 
opzitten vooraleer ze op het bord belanden. Bovendien is 
er weinig verlies omdat we zeer snel werken en in volle 
seizoen. Ook dat is een goede zaak.’

ook superlekker ‘à l’armoricaine’, of zoals onze Italiaanse 
vrienden dit doen, op een bedje van pasta!’
Als men weet dat Cinq Degrés Ouest dit procéde niet alleen 
toepast op zijn kreeften, maar ook op heel wat andere 
schaaldieren – meer bepaald kokkels – en op andere lek-
kere zeevruchten, zoals de Noordzeekrab, de spinkrab en 
de onvermijdelijke langoustines, is duidelijk dat er dit bedrijf 
nog mooie tijden wachten!

Meer weten? www.5do.fr
Verdeler voor België: ‘Bleu marin’

(M. Biglia) 0475 69 72 52

Topkwaliteit
Tal van sterrenchefs hebben dit product ondertussen leren 
kennen en waarderen. Het veroverde dan ook een plaats in 
de moderne haute cuisine. Jean-Michel Hamon, waarvan 
hoger sprake, is de grootste ambassadeur van het concept. 
‘Initieel is de echte ‘bleu breton’ al de beste kreeft die je 
kan bedenken. Hij wordt gevist tussen Pointe du Raz en La 
Trinité-sur-Mer, waar de schaaldieren zich voeden met het 
vele zeewier in het water. Het enorme voordeel is dat men 
nu het ganse jaar door kan werken, terwijl het topseizoen 
enkel van mei tot september loopt. Bovendien bereid je 
deze kreeft zoals je wil. Mijn favoriete degustatie is simpel: 
gebakken met halfgezouten boter… Al blijft hij natuurlijk 
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Amandine Poli is geen onbekende naam in 
dit magazine. Herinner u: deze knappe jon-
gedame specialiseerde zich in holistische 
gezondheid, menselijke biologie en aroma-

therapie vooraleer ze in Brussel een consultatiekabinet en 
een voedingswinkel opende: L’Épicerie by Amandine Poli.
Naast de keuze voor/of het ontwikkelen van een mooi 
gamma met gezonde en natuurlijke producten om haar 
persoonlijke intolerantieproblemen te counteren, werkt ze 
nu ook al een tijdje samen met Frédérique Jules, bedenker 
van het Noglu-concept (voor ‘no gluten’). Met deze Parijse 
lanceert ze twee nieuwe mixes voor een hyper verteerbaar 
eiwitvrij glutenvrij brood zonder rijsmiddelen.
Deze samenwerking gaat zelfs verder, want ons ‘healthy 
girls’-duo lanceerde onlangs ook een nieuwe granola. ‘Dat 
is een van de topproducten van Noglu. Ik gebruik het overal: 
in mijn yoghurt, slaatjes, lenterolletjes… of als topping bij 
gevulde groenten. Gewoon voor de look. Ik ben dol op zijn 
knapperig accent dat de smaak prikkelt en je blij maakt’, 
zegt Amandine Poli. Deze granola, die gebaseerd is op een 
evenwichtige mix van quinoavlokken, cashewnoten, goji 

AMANDINE POLI

Keukentherapeute Amandine Poli lanceert twee nieuwe broodmixes 
en een nieuwe granola. Deze zijn stuk voor stuk ‘super healthy’ én 
glutenvrij. En terwijl ze toch bezig is, opent ze ook twee e-shops.

Doorv Philippe Bidaine

bessen, bosbessen, amarant en pompoenzaden, wordt 
lichtjes gezoet met ahornsiroop. ‘Mijn favoriete zoetstof, 
want zeer rijk aan mineralen. Bovendien heeft hij het enor-
me voordeel dat hij de bloedsuikerspiegel niet doet stijgen 
en dus geen insulinepieken veroorzaakt. Het is een zeer 
interessant product en dit in het bijzonder voor mensen die 
lijden aan diabetes type 2.’
Maar er is meer, want naast deze nieuwigheden en in de 
marge van haar Epicerie lanceerde Amandine Poli ook twee 
e-shops die zeker een succes zullen worden. Op de eerste 
(www.lecomptoirdamandine.com) vinden we een ruime 
selectie van Belgische en Parijse producten, die ook aan-
wezig zijn in haar winkel ‘Le Comptoir d’Amandine. Op de 
tweede (www.byamandinepoli.com) zijn alle glutenvrije 
producten in haar gamma met één muisklik te koop.

Voor healthy shopping:
L’Épicerie bio by Amandine Poli

Alphonse Renardstraat 71, 1050 Brussel
02 344 06 40 (7/7 dagen open)

www.byamandinepoli.com

IreatieJ  2ezon) 
www.smeg.be

Creëer je droomkeuken met 
Smeg in Augmented Reality

Download de SmegAR app en bekijk je 
favoriete Smeg toestel in AR in je eigen 
keuken:

Met de SmegAR app kan je Smeg 
toestellen virtueel in je eigen keuken plaatsen. Strak, 
landelijk of klassiek? Browse door de intuïtieve 
cataloog  en kies je favoriete Smeg toestel uit het 
uitgebreide gamma dat voor elk wat 
wils biedt. Scan je keuken, plaats het 
toestel in 3D waar je wenst en bekijk het 
resultaat om de juiste keuze te maken. 

VILLAS x Smeg.indd   4 4/03/2021   11:08:05
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VILEBREQUIN
Zo vader, zo zoon

Wanneer we het water induiken, zijn we niet vanzelfsprekend allemaal 
gelijk: dat is niet enkel een kwestie van buikspieren, maar zeker ook van 
zwembroek. 50 jaar na de oprichting blijft het merk hét icoon onder de 
beachwear. Alle mannen zijn het eens: in een Vilebrequin-zwembroek 
voel je je goed!

Door Raoul Buyle

De zwembroek van Vilebrequin, die bedacht 
werd op het terras van het mythische café 
Sénéquier aan de haven van Saint-Tropez, 
zorgde voor een heuse opschudding binnen 

de ‘swimwear’. Het merk viert dit jaar zijn 50e verjaardag 
maar beheerst de kunst van de zwembroek als geen ander. 
Want als er één zomeraccessoire is dat op de goedkeu-
ring van elke man mag rekenen, dan is het toch wel een 
Vilebrequin. Chic, comfortabel, origineel, veelkleurig, sexy 
(maar niet té), mondain en toch sportief: deze zwembroek 
is van alle stranden – van Pampelonne tot Het Zoute.

seren voor de technische kant van de zwembroek. Het 
materiaal? Spi(nnaker)-stof van de zeilboten voor een snel-
lere droogtijd in de zon en de wind. De look? Originele, 
veelkleurige motieven, vrij geïnspireerd op de Afrikaanse 
‘waxstoffen’ die Fred Prysquel ontdekt had in Senegal. Fred 
zou zelf het eerste model worden van zijn creaties en vond 
ook al snel medeaanhangers onder zijn vrienden die vooral 
op het ‘Moorea’-strand (niet toevallig de naam van het eer-
ste model van het merk, dat nog steeds in productie is) van 
Saint-Tropez vertoefden. Toch was zijn idee voor een zwem-
broek die je zowel op als naast het strand kan dragen, een 
gedurfde zet. Revolutionair zelfs voor die tijd! Fred en Yvette 
vonden enkele vennoten, en zo ging het avontuur echt van 
start. Het was echter een andere ‘Tropézien’, Loïc Berthet, 
die met zijn ervaring in de textielwereld het merk naar 
internationaal niveau tilde. Maar waarom nu ‘Vilebrequin’? 

Omdat de wenteltrap in het eerste winkeltje van Fred en 
Yvette deed denken aan het gelijknamige onderdeel van 
een zuigermotor (een krukas) die de energie van de zuiger 
doorgeeft. In 2012 werd het merk overgekocht door de 
(Amerikaanse) groep G-III Apparel.

Ringetjes op de achterkant
Hoe herken je nu een Vilebrequin? Een eerste indicatie is 
de feel good-factor van de veelkleurige prints. De bestsel-
ler is het ‘zeeschildpad-motief’. Voor de 50e verjaardag van 
het merk kreeg de print zelfs een speciale poppy, maar 
tegelijk ook vintage make-over: de iconische schildpad zit 
in een neo-psychedelisch pakje en wordt omgeven door 
kernwoorden die het succes achter Vilebrequin verklaren. 
Oranje, paars en lichtblauw voegen zich bij het iconische 
donkerblauw van het huis. Een ander kenmerk van de 

Van vader op zoon
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Fred Prysquel 
in Saint-Tropez, 

1971

Het winkeltje van 
Fred Prysquel in 

Saint-Tropez, 1972

Flagship Store Knokke-Het-Zoute

Een succesverhaal
We schrijven 1971. Saint-Tropez is the place to be. In de 
mode op dat moment: vrij korte, eerder aansluitende ‘bad-
slips’ waar Fred Prysquel, een bekende autojournalist en 
graag geziene zonneklopper in ‘Saint-Trop’, absoluut geen 
fan van is. ‘Maar hoe kan ik nu een zwembroek vinden 
waarin ik mij goed voel?’, vroeg hij zich af. Het antwoord 
schetste hij zelf op een hoekje van de tafel: een breder 
model, geïnspireerd op de shorts van Californische surfers 
– ideaal voor de zomer. Ook zijn vriendin, Yvette, zag wel 
potentieel in het concept en begon zich al snel te interes-

Met Vilebrequin 
schijnt de zon 
altijd ergens.
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Vilebrequin-zwembroeken is het duidelijke zichtbare 
opgenaaide logo en de steekzak (die perfect is aangepast 
aan de rest van de print) voor persoonlijke benodigdheden. 
Bovendien voorkomen de discrete ‘ringetjes’ aan de achter-
kant een ongewild ‘luchtballoneffect’. En last but not least 
zijn er natuurlijk de bekende Vilebrequin-touwtjes met hun 
uiteindes in ‘Zamak’, een legering van gegraveerd roestvast 

metaal. Chiquer wordt het niet!

Ook voor dames
‘Doorgeven’ staat centraal bij 
het merk. Vilebrequin kleedt 
niet zonder enige trots mannen 

vanaf de maat 2 jaar tot 
5XL en hecht veel 
belang aan familie-
waarden. Die waar-
den worden sinds 
kort ook doorgetrok-
ken in een vrouwe-
lijk segment. Roland 

Herlory, CEO van Vile-
brequin (die elk jaar 
een aantal maanden in 
Saint-Barthélemy ver-
blijft): ‘Ons doel is om 

op termijn 20% van onze 
verkoop uit onze vrou-
wencollecties te halen. 

Gelukkig zijn er altijd al veel vrouwen naar onze winkels 
gekomen: meer dan de helft van onze klanten zijn dames 
die zwemkledij zoeken voor hun man of kinderen.’ En 
om te blijven groeien, zonder de ziel van het merk kwijt 
te raken, lanceerde Vilbrequin ook een ready-to-wear 
strandcollectie uit milieuvriendelijke materialen zoals 
linnen, bio-katoen en Tencel (een vezel op basis van euca-
lyptushoutpulp). Ook verbindt het huis zich ertoe om 
vanaf 2021 de helft van hun collecties uit gerecyleerde 
of recycleerbare materialen te maken (62% van de zwem-
broeken voor de exclusieve collectie ter gelegenheid van 
hun 50 jaar) en 80% vanaf 2023. Bovendien is het merk 
ook betrokken bij de bescherming van de zee-biodiver-
siteit, en specifiek die van zeeschildpadden. Volg alles 
mee op de Instagrampagina van hun eigen Foundation: 
@vilebrequinfondation. 

50 Jaar-Collectie
Ter gelegenheid van hun jubileum ontwierp Vilebrequin een 
collectie van 50 collector-zwembroeken, één voor elk jaar 
tussen 1971 en 2021. Sommige prints werden heruitgege-
ven zoals het origineel, anderen dienden als uitgangspunt 
voor een nieuwe, vrije interpretatie. Doorheen de collectie 
ontdekken we de archieven van het merk, maar ook een 
aantal prachtige jeugdherinneringen. De collectie zal volle-
dig verkrijgbaar zijn in een aantal flagship stores vanaf april 
2021 en op de website (vilebrequin.com). Wil je graag een 
model van een bepaald jaar al pre-orderen? Dat kan, zowel 
in de boetiek als online.‘Prestige Gold’ zwembroeken met 

borduursels in gouddraad van 24 kt. 
Uitsluitend op bestelling.

Ook voor dames

Een samenwerking tussen 
Vilebrequin en de Amerikaanse 
kunstenaar Derrick Adams, 2020©
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Golf, sun and fun
DERMATOLOGISCHE ZONNEBESCHERMING VOOR ELKE GOLFSPELER 
PROTECTION SOLAIRE DERMATOLOGIQUE POUR LE JOUEUR DE GOLF

De All Day-zonneproducten van Louis 
Widmer staan garant voor een langdurige 
zonnebescherming - ideaal voor tijdens het 
golfen. De niet-vette textuur is bijzonder 
aangenaam voor jong en oud, voor dames
en heren. Zeer hoge huidtolerantie.
Licht geparfumeerd of zonder parfum.

Les Sun All Day Louis Widmer : une protection 
solaire longue durée idéale pour le golf. Texture 
non grasse convenant aux dames, hommes
et enfants. Très haute tolérance cutanée.
Légèrement parfumé ou sans parfum.

Beschikbaar in de apotheken erkend door Louis Widmer zolang de voorraad strekt.
Disponible dans les pharmacies agréées Louis Widmer jusqu’à épuisement des stocks.

www.louis-widmer.be

SPORT 
TUBE 
GEZICHT & 
LIPPEN

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
LÈVRES

SPORT 
TUBE 
GEZICHT & 
LIPPEN

TUBE 
SPORT
VISAGE & 
LÈVRES

GRATIS
Douchegel
Summer Edition (100 ml)
bij aankoop van twee zonneproducten.

GRATUIT
Gel Douche
Summer Edition (100 ml)
à l’achat de deux produits solaires.
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Het bekendste parfum ter wereld viert zijn 100e verjaardag.
Een iconische geur die onmogelijk te vergelijken valt.

Het summum van tijdloosheid.

Door Raoul Buyle

2021. Voor de allereerste keer leent Marion Cotillard 
haar gezicht aan een parfum, of beter: aan een 
mythe. Voor de 100e verjaardag van N°5, het 
meest gedragen parfum ter Wereld, zet de filmster 

koers naar de Maan. Cotillard is al trouw aan het Huis sinds 
ze in 2008 voor het eerst van kop tot teen in Chanel gehuld 
de rode loper opsierde ter gelegenheid van La Vie En Rose, 
de film die haar de Oscar, César, Golden Globe en BAFTA 
voor Beste Actrice opleverde.

1921. Chanel is de koningin van de Parijse couturescene 
en bedenkt een revolutionair parfum. In tegenstelling tot 
wat in die tijd de rigueur was, vroeg ze Ernest Beaux, een 
parfumeur uit Grasse, naar een parfum dat geen enkele 
bloemengeur specifiek verraadde, maar even abstract en 
mysterieus zou overkomen als haar jurken. Beaux selec-
teerde liefst 80 verschillende ingrediënten, waaronder mei-
roos, ylang-ylang en een flinke dosis jasmijn uit Grasse, het 
duurste ingrediënt ter wereld. Ook voegde hij aldehyden 

Chanel, gefotografeerd door 
François Kollar in haar suite in 

het Ritz voor een perscampagne 
in Harper’s Bazaar; 1937

Marion Cotillard, 
het nieuwe gezicht 

van N°5; 2021

N°5
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toe, een synthetisch bestanddeel, dat voor het eerst als 
overdosis werd gebruikt om de geur zo goed mogelijk tot 
zijn recht te laten komen. Dit was ongezien én het was één 
van de geheime ingrediënten van N°5! De geur zelf laat zich 
met geen woorden beschrijven, al probeerde Mademoiselle 
Chanel het wel: ‘Een parfum voor vrouwen dat naar vrou-
wen ruikt’. Dat was best een gedurfde beschrijving voor de 
jaren 20, want een (wereld)vrouw moest toen immers niet 
naar vrouw ruiken, maar naar bloemen en deugdzaamheid.

Het perfecte cijfer
Ander geniaal idee: de flacon geïnspireerd op een laboflesje 
en de geometrische, achthoekige dop als knipoog naar 
de Place Vendôme, hét symbool van de luxe. De sobere 
zwart-witte verpakking vervolledigt dit grafische manifest 
van een nieuwe visie van schoonheid, een visie waarin chic 
en eenvoud één worden. Mademoiselle ging nog verder: in 
plaats van een ingewikkelde, bloemige naam doopte ze haar 
innovatie het abstracte cijfer 5. Volgens de legende was het 
ook net het vijfde voorstel van Ernest Beaux dat haar voor-
keur genoot. Bovendien was 5 al jaren haar persoonlijke 
geluksbrenger. Ook wat marketing betreft, wist Mademois-
elle maar al te goed waar ze mee bezig was. Zo behoefde de 
naam van haar parfum geen enkele vertaling, wat de export 
naar het buitenland alleen maar vergemakkelijkte, en was 
ze in 1937 de eerste designer die in een modeblad (Har-
per’s Bazaar) model stond voor haar eigen parfum. Ze was 
zelfs de eerste designer die ‘reclame’ maakte op tv: in 1968 
draaide de fotograaf Richard Avedon in New York ‘Tomor-
row’s Woman’. De ‘clip’ van bijna een minuut kostte 15.000 
dollar, een fortuin voor die tijd. Maar de investering bleek 
het waard: de Amerikaanse markt ging meteen overstag!

De mooiste vrouwen ter wereld
In 1954 maakte Marilyn Monroe van N°5 écht een legende. 
Toen een journalist haar vroeg wat ze droeg bij te slapen, 
pakte ze uit met het iconische antwoord: Just a few drops of 
Chanel Number Five… Heel de wereld werd gek! ‘Mensen 

zijn bizar’, zei ze later. ‘Eerst stellen ze je allerlei vragen en 
dan zijn ze verbaasd als je eerlijk antwoordt. Ze vroegen 
mij wat ik droeg bij het slapen. Een nachtjurk misschien? Ik 
antwoord een paar druppeltjes parfum en dan nog denken 
ze dat ik gevat probeer te zijn, terwijl ik gewoon met enige 
tact wou antwoorden op een indiscrete, onbeleefde vraag.’ 
Sindsdien hebben de mooiste vrouwen N°5 gedragen of zijn 
ze er het boegbeeld van geweest. Candice Bergen, Suzy 
Parker, Ali Mac Graw, Lauren Hutton, Cheryl Tiggs, Catheri-
ne Deneuve, Carole Bouquet (gefilmd door de Belgische 
regisseur Gérard Corbiau die iedereen verraste door een 
symfonisch orkest tevoorschijn te laten komen uit de zee), 
Nicole Kidman, Gisèle Bündchen, Audrey Tatou … en zelfs 
Brad Pitt (in 2012). De acteur werd gefilmd door regisseur 
Joe Wright. Want wie praat beter over een vrouwenparfum 
dan een vrouw? Een man, natuurlijk, en wat voor één! Je 
moet er maar op komen… De ultieme erkenning kwam er in 
1985 toen Andy Warhol himself een reeks van 9 serigrafieën 
wijdde aan de geur. Die is trouwens momenteel te zien in 
het Palais Galliera in Parijs (ter gelegenheid van de expo 
‘Gabrielle Chanel, Manifeste de mode’) en bestaat nu zelfs 
als postzegel (in limited edition) voor Valentijn 2021. Andere 
marketing- en communicatieacties worden verwacht in de 
loop van het jaar. Het summum van tijdloosheid.
De geschiedenis van N°5 heeft echter ook een schaduwkantje: 
het conflict tussen Coco Chanel en haar vennoten, de Wert-
heimer-broers, die sinds 1898 eigenaar waren van het Bour-
jois cosmetica-imperium. Het contract stelde dat 90% van de 
opbrengsten van de Chanel-parfums naar de producenten en 
verdelers ging en 10% naar de ontwerpster, waardoor Gabrielle 
voor de rest van haar leven financieel goed zat – maar toch 
voelde ze zich benadeeld. Het was het begin van een lange, 
medogenloze juridische strijd waar Mademoiselle Chanel als 
de verliezer uitkwam. De winst van N°5 kon ze echter behou-
den, waardoor ze na de oorlog nog rijker werd dan ervoor. Wat 
we echter onthouden is het ongelooflijke epos van dit visio-
naire parfum dat nooit zijn relevantie verloor en de voorloper 
bleek van een hele geschiedenis van designergeuren.

De bedwelming 
van de zintuigen.

Deze illustratie van Sem 
(1863-1934) is de eerste 
bekende weergave van 
het parfum Chanel N°5; 

1927

Advertentie voor Chanel N°5 
met Suzy Parker, één van 
de lievelingsmodellen van 

Chanel, gefotografeerd door 
Richard Avedon, 1957

WWWW.MEMBERS-ONLY.BE

NU OOK DIGITAAL
Members Only, al 20 jaar de onmisbare must voor de fans van Traditie en Plezier,

heeft nu ook zijn eigen website en is actief op de sociale media.
Hierdoor kan de epicurist/internaut nu op elk scherm de artikels en rubrieken
van de gedrukte versie raadplegen, alsook de nieuwsberichten en de video’s

over de levenskunst in een digitale modus.
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ROLEX

De in 1953 gelanceerde ‘Sub’ was het eerste duikhorloge ter wereld 
met een waterdichtheid tot 100m en uitgerust met een draaibare lunet 
om de duur van het verblijf onder water te meten. Een icoon. Vandaag 
accentueert de nieuwste generatie van de Oyster Perpetual Submariner 
de historische band die Rolex onderhoudt met de diepste zeeën.

Door Raoul Buyle

De waterdichtheid 
van een horloge 
geeft aan hoe groot 
de waterdruk is die 

het kan trotseren. Het is dus 
geen verwijzing naar de duikdiep-
te, zoals velen denken. Een water-
dicht horloge moet dus behalve 
water- en vochtbestendig, ook 
stofbestendig zijn, want dat blijft 
een van de grootste risico’s voor 
een horloge. Die weerstandsgraad 
staat (in bar, meter of ATMosfeer) 
af te lezen op de wijzerplaat of de 
rug van de kast. Deze notie van 
waterdichtheid was een van de 
eerste bekommernissen – en wel-
licht ook de grootste uitdaging – 
van Hans Wildorf, de oprichter van 
de Manufacture des Montres Rolex 
S.A.. Hij ging vanaf 1914 de uitda-
ging aan om een polshorloge te 
ontwerpen dat bestand zou zijn tegen de vochtigheid en het 
stof die voor roest en vuil zouden zorgen eens ze zich in de 
kast hebben genesteld. De legende wil dat Wilsdorf tijdens 
een diner en een geschil met een paar nukkige oesters zou 
verklaard hebben dat hij een horloge wilde bouwen dat 
even hermetisch gesloten was als die ‘verdomde schelpen’. 
En zo werd de Oyster (oester in het Engels, red.) geboren, 
die zich onderscheidt door het unieke systeem van de 
lunet, de bodem van de kast en de kroon met opwindknop 
die op de buitenrand zijn geschroefd. Deze uitvinding, die in 
1926 gepatenteerd werd, werd een van de mijlpalen in de 
geschiedenis van de horlogerie.
Tegelijk was er ook de geniale marketingzet: in de boetieks 
van het merk werden de horloges voorgesteld in aquariums. 

In juli van het jaar daarop stak de Engelse zwemster Merce-
des Gleitze het Kanaal over in 15 uur en 15 minuten met een 
Rolex Oyster aan de pols. Bij haar aankomst tikte haar hor-
loge rustig door zonder een spoor van condensatie. Hierbij 
is het belangrijk om te vermelden dat de waterdichtheids-
tests statisch gerealiseerd worden en in koude omstandig-
heden. De statische onderdompeling confronteert de kast 
dus niet met de grote drukverschillen die ontstaan tijdens 
het zwemmen.
In 1953 stelt Rolex de ‘Twinlock’ voor. Deze kroon integreert 
een gepatenteerd systeem dat uit twee waterdichte zones 
bestaat. Het principe wordt in 1970 geperfectioneerd met 
de toevoeging van een extra waterdichte zone. Hierdoor 
ontstaat de kroon met het opwindmechanisme ‘Triplock’. 
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Eerste Rolex Submariner, 
waterdicht tot 100m, 1953

De Engelse zwemster 
Mercedes Gleitze 
is de eerste Rolex 
‘getuigenis’, 1927
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De nieuwe Submariner 
Date, in blauw en 
zwart Oystersteel 
staal, 2020

KecontroDeer) LaMer)icNO In partnerschap met de National Geographic Society 
neemt Rolex deel aan de expeditie Deepsea Challenge 
van James Cameron in de Marianentrog, 2012
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De wijzers en uuraanduidingen worden op hun beurt 
bekleed met een fluorescerende substantie. Hierdoor 
wordt het mogelijk om het uur te lezen in de onderwa-
terduisternis.

Bedwelmende diepten
Rolex was een van de eerste merken die zijn horloges liet 
dragen door professionele duikers en ontdekkingsreizigers. 
Op die manier kon de betrouwbaarheid worden getest en 
konden de persoonlijke ervaringen worden opgetekend van 
deze unieke persoonlijkheden. Hun suggesties triggerden 
verdere ergonomische en technische verbeteringen.
Rolex bleef zo de onderwaterdruk uitdagen door zijn hor-
loges continu te verbeteren. In 2008 stelde het merk de 
Rolex Deepsea voor. De architectuur van de gepatenteerde 
kast – de zogeheten ‘Ringlock’ – maakt hem drukbestendig 
tot op een diepte van 3900m. Het systeem combineert een 
licht gebogen saffierglas, een met stikstof versterkte stalen 
drukring en een titaniumlegering als basis. Dit extreme duik-
horloge diende als inspiratie voor het experimentele model 
Rolex Deepsea Challenge dat in 2012 aan de ‘arm’ van de 
duikboot werd bevestigd waarmee James Cameron (reali-
sator van de film Titanic) afdaalde in de Marianentrog. Het 
horloge, dat een waterdichtheid had tot een extreme diepte 
van 12.000m, was uitgerust met alle denkbare technische 
innovatie door Rolex op het vlak van waterdichtheid. Op die 

diepte trotseerde de middelste ring 
van het Ringlocksysteem een druk 

die overeenstemt met 20 ton! 
Goed om weten: het certifi-

ceren van een horloge op 
dergelijke diepten behelst 
niet alleen de waterdicht-
heid en de weerstand 

tegen de druk, maar ook 
tegen fysieke en thermische 

schokken. De garantie van water-
dichtheid is op zich dus een garan-

tie voor kwaliteit en betrouwbaar-
heid, en dat in alle leefwerelden. 

Nieuwe generatie
Dit jaar stelt Rolex de nieuwe generatie 

voor van zijn Oyster Perpetual Submariner 
en zijn Oyster Perpetual Submariner Date. Bij 

beide horloges werd de kast hertekend en licht-
jes verbreed tot een diameter van 41mm. Ook de armband 
werd anders ingedeeld. De Submariner is uitgerust met het 
kaliber 3230, dat in 2020 door het merk werd voorgesteld, en 
de Submariner Date met het kaliber 3235. Dit kaliber beschikt 
over ook een extra datumfunctie en maakt zijn debuut in het 
Submarinergamma. De nieuwe Submariner in Oystersteel 
staal blijft trouw aan de historische esthetiek van het model. 
Dit impliceert de toepassing van de zwarte kleur op de wijzer-
plaat en de draaiende lunet met de Cerachrom-ring. Twee van 
de meest opvallende nieuwigheden op de Submariner Date, 
die opvallen door hun aparte esthetische configuratie, zijn de 
wijzerplaat en de draaiende lunet met de Cerachrom-ring in 
verschillende kleuren. Zo combineert de eerste – in Oyster-
steel staal – een zwarte wijzerplaat met een groene lunet. 
Bij de tweede – in grijs goud 18KT – wordt dat een zwarte 
wijzerplaat met een blauwe lunet. En het is niet omdat de 
‘Sub’ ooit ontwikkeld werd om de fauna van de diepste zeeën 
te verkennen, dat hij zich niet in de stad laat dragen. Naar 
verluidt dragen de meeste bezitters van een duikhorloge hun 
kleinood inderdaad… nooit in het water.

De nieuwe Oyster Perpetual 
Submariner, 41mm, in 
Oystersteel staal, 2020

De Oyster Perpetual Rolex Deepsea is 
waterdicht tot een extreme diepte van 
3900m en symboliseert zo de expertise van 
het merk op het vlak van waterdichtheid.

Kaliber 
Rolex 3230

128

L U X E
LENTE 2021

WWW.MOGT.BE

THANKS TO OUR
PARTNERS



New Flying Spur V8. 
This is modern alchemy.  
Bentley Brussels launches the One2One Xperience, the safest way to make your dreams come true!
Scan the QR-code and choose your very own way and time to discover our 2021 collection 
and configure your Bentley.
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium.
Call us on +32 2 704 99 30 or email us at info@bentley-brussels.be

New Flying Spur V8 WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km 
– Combined 12.7. Combined CO! – 288 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2021 Bentley Motors Limited. Model shown: New Flying Spur V8. BENTLEY BRUSSELS


