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Deelnemen is belangrijker dan winnen…’
Deze beroemde uitspraak, die we danken aan baron Pierre de 
Coubertin, keert bij elke olympiade terug. En ongetwijfeld des 
te meer deze zomer tijdens de Spelen in Tokio. Als gevolg van 

de coronapandemie wordt deelnemen een bijzonder gegeven, aangezien de 
wedstrijden zullen doorgaan zonder buitenlandse supporters en omkaderd 
zullen worden door ongeziene sanitaire en veiligheidsvoorschriften op alle 
niveaus, ook voor de atleten. Maar één jaar na de voorziene datum gaan ze 
wel degelijk door. En dat blijft het belangrijkste.
In de Spelen van de Oudheid gold een olympisch vredesbestand dat alle 
conflicten in Griekenland een tijdlang tot rust bracht. Die traditie bleek niet 
altijd bestand tegen de spanningen van deze moderne tijden. Niettemin 
blijven de Olympische Spelen heel bijzonder in de ogen van de wereld. Zij 
symboliseren nog altijd vrede en broederschap, en daarom wordt Tokio 
opnieuw een verhaal van opwindende en genadeloze competities, van 
winnaars en verliezers. Maar in de ogen van de wereld is het belangrijkste 
toch wel dat de dominosteentjes van het geluk, die anderhalf jaar geleden 
door het coronavirus werden omvergekegeld, weer rechtop staan. Dat het 
grootste sportevenement ter wereld ondanks alles kan doorgaan, is al een 
overwinning op zich. Citius, altius, fortius.
Pierre de Coubertin, wiens portret we schetsen in dit nummer, was een 
bijzonder man. Hoewel sommige van zijn uitspraken anno 2021 voor een 
stevige polemiek kunnen zorgen, blijft hij voor immer de ‘vader van de moderne 
Olympische Spelen’. Sinds de geboorte van de olympische beweging in 1896 
ziet de wereld er inderdaad helemaal anders uit. De sportwereld ook. Maar 
tegelijk blijft de basis zoals hij was: de drang om grenzen te verleggen en zich 
met anderen te meten. Dat laatste natuurlijk niet alleen in de sportstadions, 
maar ook in het dagelijkse leven.
Akkoord: de olympische vlam die de hemel boven Tokio zal verlichten, zal een 
andere gloed uitstralen. Ook de medailles zullen in een aparte sfeer worden 
uitgereikt. En de algemene sfeer zal minder uitbundig zijn dan normaal. Maar 
tegelijk kunnen we ons inbeelden dat deze Olympische Spelen in Tokio het 
begin kunnen worden van een nieuw en mooi hoofdstuk. Van een nieuwe start 
op een planeet die het moeilijk heeft. 
De mondkapjes mogen af en de startblokken staan klaar. Want deelnemen 
blijft het belangrijkste gegeven.
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De zomer komt er aan 
en de zon schijnt 

weer in onze harten.

Het optimisme regeert, 
het leven is weer mooier, 

de maskers mogen af.

En we mogen weer golfen, 
want zonder een bal 

is het leven maar niks!

ALS DE ZON
schijnt…
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After an exceptional 2020-2021 in Knokke-Le Zoute  
we are urgently looking for new properties to add to our portfolio.

We are happy to come on location.

Sell or rent your property in Knokke-Le Zoute?
Contact us for a free valuation or more information on our exclusive sales approach.
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‘Pré Joli’
Discreet genesteld in een klein paadje midden in het groen, dichtbij het Dominicanenkerkje,... 

Smaakvol gerenoveerde koppelvilla, discreet genesteld in een klein paadje midden in het groen, dichtbij het Dominicanenkerkje, 
de handelszaken en het strand. Samenstelling: royale inkomhal voorzien van vestiaire et toilet. Woon- en eetkamer met haard en 
openend op het terras en aangelegde tuin. Royaal ingerichte keuken. Op de verdieping: hoofdslaapkamer met aansluitende complete 
badkamer (ligbad, douche, dubbele lavabo & toilet. Tweede en derde slaapkamer telkens met eigen douchekamer. Nachttoilet op 
de hall. Op de tweede etage: 4de, 5de en 6de slaapkamer. Verzorgde douchekamer. Toilet. Garage voor 1 wagen, nuttige berging en 
wasplaats. Meerdere autostaanplaatsen vóór de woning. Mooi aangelegde tuin. De “Pré Joli”: uitzonderlijk karaktervolle villa, ideaal 
gelegen tussen het Dominicanenkerkje en het strand. Bezoek gaarne na afspraak via één van onze kantoren. Warm aanbevolen!

Ontdek ons volledig aanbod - www.dirkwillemyns.be
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Triomfantelijke 
intocht voor

KEIZER VAN 
AUGUSTA

In Japan maakte de overwinning van Hideki Matsuyama 
op de Augusta Masters, de eerste major van het 
jaar, een onwaarschijnlijke golf van enthousiasme 
los, waardoor golf er plots een nationale sport is 

geworden. Kijkcijferrecords in het holst van de nacht, 
krantenspecials, lovende speeches door politieke 
kopstukken, hogere koersen voor golf-gerelateerde 
aandelen op de beurs van Tokio: zelden kreeg een sportief 
succes zo'n grote weerklank in het Land van de Rijzende 
Zon. De tot halfgod verheven Hideki Matsuyama wordt 
gegarandeerd een van de grote attracties op de komende 
Olympische Spelen in Tokio. Zijn naam valt trouwens ook 
geregeld bij de favorieten om de olympische vlam aan te 
steken tijdens de openingsceremonie.
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PHIL
MICKELSON:
een meesterstuk!

©
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Op talent staat geen leeftijd en het beste bewijs 
heet Phil Mickelson, want op z’n 50e werd de 
Amerikaanse publiekslieveling verdiend win-
naar van het PGA Championship, de 2e major 

van het jaar. De tovenaar van San Diego imponeerde op 
de uitdagende ‘Ocean Course’ van Kiawah Island met een 
recital van winnende slagen. Voor de kenners die Lefty 
hadden afgeschreven, had het golfgenie één klinkend 
antwoord: ook veteranen schitteren bij momenten in een 
hoofdrol. Phil Mickelson liet zich inspireren door zijn erva-
ring, zijn meesterschap en zijn talent, en leerde de nieuwe 
generatie van ‘big hitters’ een lesje. Hij is nu de oudste 
majorwinnaar ooit en schrijft daarmee opnieuw een stukje 
geschiedenis. Een meesterlijk stukje.
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THE OPEN
Oh so british!

Geen 149e British Open vorig jaar door corona, maar gelukkig wel 
in 2021. Van 17 tot 20 juli kruisen de toppers de clubs op de Royal  
St. George’s in Kent. We blikken terug op enkele markante momenten 
uit de geschiedenis van The Open.

        Door Miguel Tasso

Vorig jaar diende de British Open voor het eerst 
sinds de Tweede Wereldoorlog van de kalender 
geschrapt. De boosdoener? Corona… Maar 
geen nood, want de editie 2020 verhuisde 

gewoon naar 2021 en ook de baan bleef dezelfde: de 
Royal St. George’s, een legendarische links die in 1888 
werd gebouwd. Deze club vlakbij Sandwich en op een 
drive van Dover werd uitgetekend tussen de duinen, 
de rough en de bunkers. De wind heeft er altijd vrij spel. 
Dit meesterwerk was al 14 keer gastheer voor The Open, 
zoals de Britten hem noemen. In 1894 was deze club 
trouwens de eerste Engelse ‘host’ van dit toernooi dat 
tot dan enkel aan Schotse banen was voorbehouden. 
Voor de golfpurist is de British Open de absolute 
referentie. Net zoals Wimbledon in tennis is dit een 
beschermd monument. De eerste editie van deze 
major werd al in 1860 gespeeld. Dat gebeurde op de 
fairways van de eerbiedwaardige Royal Prestwick (Ayr-
shire). Er namen toen… acht spelers deel en het toer-
nooi werd afgewerkt op één dag: woensdag 17 oktober. 
Daarna groeide het toernooi met de jaren verder uit tot 
wat het nu is: een van de grootste evenementen op de 
wereldkalender. Zoveel geschiedenis is goed voor tal 
van onvergetelijke momenten. Remember…

De stunt van Bobby Jones
De British Open werd decennialang gedomi-
neerd door Britse kampioenen. De eerste 
‘buitenlander’ die de impasse doorbrak, was 
een… Fransman. In 1907 won Arnaud Massy 
op Hoylake. Het toernooi sprak met de jaren 
steeds meer tot de verbeelding van Ameri-
kaanse toppers. Daarbij ook de legendarische 
Bobby Jones. Al dient gezegd dat de superge-
talenteerde kampioen uit Georgia de uitdaging 

van linksgolf in eerste instantie matig apprecieerde. Zo liep 
hij in 1921 geruisloos weg van de Old Course in St. Andrews 
nadat hij vier slagen nodig had gehad om zijn bal uit een 
bunker te krijgen. Hij vervloekte de baan en zwoer nooit 
meer aan The Open te zullen deelnemen. Maar hij hield zijn 
woord niet…
Want Bobby Jones keerde terug en won het toernooi drie 
keer: in 1926, 1927 en 1930. In dat laatste jaar verwezen-
lijkte de ‘Mozart van de golf’ trouwens de onwaarschijn-
lijk geachte grand slam door de vier grote toernooien van 
toen te winnen: de US Open (amateur & pro) en de British 
Open (amateur & pro). Na die prestaties in Groot-Brittannië 
werd hij als een held en met een onvergetelijke ticker-tape 
parade onthaald in de straten van New York. Voor de eigen-
zinnige Bobby Jones het sein om op zijn 28e een einde te 
maken aan zijn carrière. Hij weigerde om prof te worden en 
wijdde zich volledig aan de bouw van de Augusta National, 
het schouwtoneel van de Masters.

De revanche van Palmer
Ook de legendarische Amerikaanse kampioen Arnold Pal-
mer aarzelde lang vooraleer hij besliste om de oceaan over 
te steken en aan de British Open deel te nemen. Maar in 
1960 was het dan toch zover. De King, die dat jaar al de 

Masters en de US Open had gewon-
nen, droomde van een derde major op 
weg naar de grand slam. Daar kwam 
hij ook heel dichtbij, tot Kel Nagle op 
hole 17 van de Old Course uitpakte 
met een onwaarschijnlijke putt. De 
titel ging zo naar de Australiër en niet 
naar Palmer, die zich gekrenkt voelde 
in zijn eer. En dat rechtzette met twee 
opeenvolgende titels de jaren daar-
op: op Royal Birkdale en Royal Troon. 
Palmer, een golfer met een mondiaal 
charisma en waanzinnig populair in 
de States, droeg zo op zijn manier 
zijn steentje bij tot de bekendheid 
van de British Open in de USA. Het 
Britse publiek is hem daar ook altijd 
erkentelijk voor gebleven, want bij 
elke van zijn deelnames werd Palmer 
ingehaald als een echte held.

Duel in the sun
In 1977 zijn Jack Nicklaus en Tom Wat-
son in een uniek duel verwikkeld op 
Turnberry. Beide Amerikanen halen 
hun allerbeste golf boven en bestoken 
elkaar met birdies. Het komt tot een 
echte thriller wanneer Watson een tik 
uitdeelt op hole 15. Met een putt van 
wel 20m komt hij naast zijn tegen-

stander in de tussenstand. Dat inspireert Watson, en met 
een schitterende birdie op hole 17 is hij zowaar leider! Op 
de slothole (korte par 4) zet The Golden 

De Australiër Greg Norman, 
winnaar in 1986 en 1993.

Het duurde even vooraleer 
Bobby Jones zijn draai vond 
op de links van The Open.

Arnold Palmer.
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Bear alles op alles. Met succes, want hij scoort birdie. 
Maar Watson heeft zijn antwoord klaar. Zijn birdie beslecht 
een van de meest opwindende Opens in de geschiedenis. 
Tom Watson, een sublieme artiest op linksbanen, zal de 
British Open liefst vijf keer winnen. In 2009 kwam hij op zijn 
59e zelfs dicht bij een 6e titel, maar uiteindelijk werd het 
een tweede plaats achter Stewart Cink.

Onvergetelijke Seve
In 1979 maakt de golfwereld kennis met een nieuwe en 
unieke kampioen. Ondanks zijn prille leeftijd (22) is de cha-
rismatische, lefgozerige Spanjaard duidelijk nergens bang 
voor. Op Royal Lytham & St. Annes wint de ‘matador van 
Pedrena’ zijn eerste British Open en zo zijn eerste major. 
Niemand is zijn grandioze slag vergeten vanaf de parking 
waar zijn bal was beland. Seve, de ultieme ‘recovery shot’-
specialist, zou de British Open in totaal drie keer winnen. 
In 1988 haalde hij het van de Zuid-Afrikaan Nick Price. Zijn 
slagen raakten toen amper de fairway. Met zijn unieke per-
soonlijkheid, zijn gevoel voor dramatiek en zijn flamboyante 
spel droeg ook Ballesteros meer dan zijn steentje bij tot 
de legende van The Open. Ook zijn schaduw zweeft voor 
eeuwig over deze major.

Sir Nick Faldo
Niemand won de British Open vaker dan de Engelsman 
Harry Vardon. In het begin van de 20e eeuw triomfeerde 
hij liefst zes keer. Maar diep in de harten van de onderda-
nen van Her Majesty blijft Nick Faldo de grote held van de 
natie. Het leverde de winnaar van drie edities (1987, 1990 
en 1992) zelfs een erkenning op tot Sir. Het golf van Faldo 
stond diametraal tegenover dat van zijn grote rivaal Balle-
steros. Waar de Spanjaard continu improviseerde en soms 

ter plekke nieuwe slagen uitvond, was de Engelsman met 
de mechanische swing een schoolvoorbeeld van regelmaat. 
Daardoor vulden beide kampioenen elkaar wonderwel aan. 
De laatste titel van Faldo in The Open (1992) is meteen ook 
de laatste trofee voor een Engelsman in deze major. Het is 
een statistiek waar de golfers van het trotse Albion zwaar 
verlegen mee zitten. Aan Justin Rose, Paul Casey, Tyrell 
Hatton, Lee Westwood, Tommy Fleetwood en andere Mat-
thew Fitzpatricks om daar dit jaar eindelijk iets aan te doen.

Pechvogel Jean
Naast de vele homerische overwinningen heeft The Open 
ook heel wat hoofdstukken met een dramatische afloop. 
Zoals in 1999, wanneer Jean Van de Velde de debatten over-
heerst op de bijzonder moeilijke baan van Carnoustie. Op 

hole 72 heeft de Fransman drie slagen voorsprong op zijn 
dichtste rivaal. De titel lijkt hem niet te kunnen ontsnappen. 
Par of bogey, en de buit is binnen. Maar hole 18 is een lange 
en moeilijke par 4. Na een redelijke drive kiest Jean voor 
een moeilijke slag met een ijzer 2 om de hole aan te vallen. 
Zijn bal knalt tegen de tribunes en landt in de verraderlijk 
hoge rough. Waarna zijn 3e slag in het beekje tuimelt rond 
de green. De Bask is – letterlijk en figuurlijk – helemaal het 
noorden kwijt. Hij trekt zijn schoenen en kousen uit en over-
weegt de bal uit het water te slaan. Het commentaar van 
BBC-icoon Peter Alliss, die deze oplossing maar niks vindt, 
klinkt ons nog fris in de oren. Uiteindelijk beslist Van de 
Velde tot een drop en sluit de hole af met een triple bogey, 
waardoor hij in een play-off moet starten. Die wordt gewon-
nen door de Schot Paul Lawrie. Voor Jean Van de Velde 

Het onvergetelijke 
charisma van 

Severiano 
Ballesteros.

Tom Watson won de 
Claret Jug vijf keer.

Gary Player, Arnold 
Palmer & Jack Nicklaus.

De Royal St. George’s is 
gastheer voor The 2021 Open.
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wordt het een plaats in de geschiedenisboeken onder 
het hoofdstuk ‘Gemiste kansen’. De Fransman herstelt ook 
nooit meer van die enorme dreun…

De cru van 2000: Tiger!
Ook Tiger Woods schreef mee aan mooie pagina’s op de links 
van de British Open. In 2000 pakt hij op de Old Course van 
St. Andrews zelfs uit met een van de hoogstandjes in zijn car-
rière. Woods domineert de major van start tot finish en wint 
met acht slagen voorsprong op zijn dichtste achtervolger. 
Opmerkelijk: geen enkele van zijn slagen landde in één van 
de 112 bunkers op de mythische baan in Schotland. ‘Ik voelde 
me nooit zekerder van mijn stuk’, zei Tiger toen hij zijn eerste 
Claret Jug in ontvangst nam. Woods had een speciaal plekje 

in zijn hart voor de British Open die hij ook won in 2005 
(opnieuw St. Andrews) en in 2006 (Royal Liverpool). Bij die 
laatste gelegenheid gaf hij een echt recital van ‘slagen onder 
de wind’. Vooral met zijn ijzer 2 verrichte hij wonderen.
De Royal St. George’s daarentegen lag hem minder. Zoals 
in 2003 toen hij voor het eerst en meteen ook voor de 
enige keer in zijn carrière zijn bal kwijtraakte in een officiële 
competitie. Op de tee van hole 1 zeilde zijn bal naar links 
in de rough. En hoewel tientallen golffans hun uiterste best 
deden om hem terug te vinden, diende de Amerikaanse 
topfavoriet na de reglementaire vijf minuten zoektijd terug 
te keren naar de tee. Woods startte zijn major zo op met 
een verschrikkelijke triple bogey. Hij werd uiteindelijk nog 
vierde, maar toch…

Tiger Woods had altijd een boon voor The 
Open, waar hij met zijn magische ijzers de bal 
onder de wind hield en de bunkers ontweek.

www.delen.be
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LET THE GAMES BEGIN,
MENEER DE BARON!

Van 23 juli tot 9 augustus staan in Tokio
de Spelen van de 32e olympiade op het programma.

Dit verhaal kreeg zijn aanhef in het gezegende jaar 1896
en door toedoen van de Franse aristocraat
baron Pierre de Coubertin. Een visionair.

Door Miguel Tasso

Aan de vooravond van elke olympiade rinkelt 
de naam van baron Pierre de Coubertin, 
de visionaire stamvader van de Moderne 
Olympische Spelen. Er is meer dan één boek 

nodig om deze aristocraat te schetsen die opviel door zijn 
eigenzinnigheid, zijn gecultiveerdheid en zijn lef.
Pierre Fredy, baron de Coubertin, wordt op 1 januari 1863 
geboren te Parijs. In het Tweede Franse Keizerrijk onder 
Napoléon III geniet hij van de nodige privileges en luxe. Op 
de schoolbanken blijkt hij al snel een briljante leerling. Bij 
de Jezuïeten van Saint-Ignace is het vierde en laatste kind 
van baron Charles de Coubertin, een schilder van religieuze 
taferelen, en Marie-Marcelle Gigault de Crisenoy, de vrome 
en liefdadige dochter van een markies, bijzonder gefasci-
neerd door de klassieke Oude Grieken en Romeinen. En ook 

door de Franse cultuur. Omdat de jonge de Coubertin zeer 
vaderlandslievend is ingesteld, neemt hij zich van in zijn stu-
dententijd voor om de nationale opvoeding te hervormen 
en meer tijd uit te trekken voor sportbeoefening. Dat wordt 
uiteindelijk zijn ‘grote missie’.

Engelse inspiratiebronnen
Deze missie krijgt zijn eerste boost na een reis door Enge-
land. De Coubertin heeft er kennisgemaakt met de theo-
rieën en het werk van Thomas Arnold. De rector aan de 
universiteit van Rugby heeft een opvoedingssysteem uit-
gewerkt dat gebaseerd is op het beoefenen van sport. De 
baron is zeer te spreken over de Britse aanpak die helemaal 
is opgebouwd rond fair play. Bij zijn terugkeer in Frankrijk 
gonzen de ideeën door zijn hoofd.

Een unieke man, een fascinerend 
personage, een voorzitter die 

de geschiedenis uitzette van de 
olympische beweging.
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Door zijn studies politieke wetenschappen komt hij in 
contact met bekende Franse intellectuelen. Hij verfijnt zijn 
ideeën en zijn goede band met Jules Simon, de voorma-
lige Eerste Minister, introduceert hem in de politiek. Hij 
promoot Sport in clubs en scholen. Tijdens de Wereldten-
toonstelling van Parijs in 1889 organiseert hij een congres 
over Lichamelijke Opvoeding. Daarna bezoekt hij scholen 
en universiteiten in de USA. Ook dat levert een schat aan 
nieuwe ideeën op.
Bij zijn terugkeer richt de Coubertin l’Union des Sociétés Fran-
çaises de Sports Athlétiques op: een vereniging van 62 sport-
clubs en 7000 leden. Hij maakt van de gelegenheid gebruik 
om ook de amateursporten in Frankrijk te reorganiseren. 
‘Citius, Altius, Fortius’, een uitspraak van theoloog en monnik 
Didon, wordt al snel de leus van sport op school in Frankrijk. 
Een strijdkreet die we later nog gaan tegenkomen…
In 1890 reist de baron naar het Engelse platteland. In het 
stadje Much Wenlock is hij eregast van dokter William 
Penny Brookes die er al sinds 1850 de Wenlock Olympian 
Games organiseert. Bij de Coubertin krijgt het idee om de 
Spelen van de Oudheid te laten herleven steeds meer vorm. 
Het is een soort ‘I have a dream’ avant la lettre.

Speech aan de Sorbonne
Op 29 november 1892 staat de Coubertin onder de luchters 
van het grote amfitheater van de Sorbonne. De setting 
en vele personaliteiten inspireren hem tot fascinerende 
bewoordingen, ook al lijken zij vrij utopisch. ‘Het is duidelijk 
dat de telegraaf, de spoorwegen, de telefoon, het weten-
schappelijk onderzoek, de congressen en de tentoonstel-

lingen meer voor de vrede hebben gedaan dan alle diplo-
matische conventies samen. Welnu: ik ben ervan overtuigd 
dat sport nog meer kan betekenen. Laten we ervoor zorgen 
dat roeiers, renners en schermers zich over de grenzen 
kunnen tonen. Dit is de echte vrije markt van de toekomst. 
Zodra deze strekking deel uitmaakt van de gebruiken in het 
oude Europa zal dit een nieuwe stimulans betekenen die 
bijdraagt tot de vrede. Voor uw dienaar is de prikkel om deel 
2 van dit programma te ambiëren. Een wereldspektakel met 
een basis die conform is met de tradities van het moderne 
leven. De terugkeer van de Olympische Spelen’, klinkt het 
welluidend en plechtstatig.

Zijn woorden worden op ironisch geroezemoes onthaald, 
maar de jonge en koppige baron laat niet meer los. Net 
zoals in de sport is het belangrijk om door te zetten en 
tegenslagen in je voordeel te gebruiken. En zo komt het 
dat de Coubertin twee jaar later, meer bepaald op 16 juni 
1894 en opnieuw in de grote hall van de Sorbonne, tij-
dens het Congrès International de historische woorden 
uitspreekt over de ‘nieuwe grondslagen van de menselijke 
broederschap’. De basisprincipes van de Moderne Olym-
pische Spelen worden meteen goedgekeurd: om de vier 
jaar, een rotatiesysteem over verscheidene steden, de 
modernisering van de competities. De Coubertin droomt 
van 1900 en een eerste editie in Parijs, maar zijn project 
holt hem voorbij. Daardoor is de eersteling al in 1896 weg-
gelegd en voor Athene, de historische hoofdstad van de 
olympische beweging.

Athene bijt spits af
In 1896 staat de Griekse economie er even ‘schitterend’ 
voor als vandaag. Er is dan ook de hulp nodig van de rijke 
particulier George Averoff om het budget rond te maken en 
de renovatie te bekostigen van het Stadio Panathinaiko dat 
helemaal uit marmer is opgetrokken. In die tijd is er natuur-
lijk nog lang geen sprake van subsidiëring via sponsoring 
of tv-rechten!
Op 6 april 1896 maken koning George I van Griekenland 
en koningin Olga hun opwachting in de koninklijke loge. 
Zo’n 70.000 toeschouwers juichen hen toe. De belangstel-
ling is zo groot dat tienduizenden anderen zich verdringen 
op de omliggende heuvels. Het orkest speelt het Griekse 

nationale volkslied. De sfeer is euforisch. De klok slaat 13 
uur wanneer de koning de historische woorden uitspreekt: 
‘Ik verklaar de eerste Moderne Olympische Spelen voor 
geopend’. De olympische hymne, die door Spyros Sama-
ras en Kotos Palamas is gecomponeerd, wordt gevolgd 
door kanonschoten. Aan de Spelen nemen 245 atleten 
deel – allen mannen – uit 14 landen: Griekenland (logisch), 
Duitsland, Australië, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije, Chili, 
Denemarken, Egypte, USA, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ita-
lië, Zweden en Zwitserland. Er staan negen sportieve disci-
plines op het programma: atletiek, wielrennen, schermen, 
turnen, gewichtheffen, worstelen, zwemmen, tennis en 
schieten. In totaal zijn 43 competities voorzien.

Het ritueel met de 
olympische vlam in 

Olympia symboliseert de 
terugkeer van de Spelen uit 

de Oudheid.

Historisch congres in Parijs 
in 1894: de basisprincipes 

van de Moderne Spelen 
worden goedgekeurd.

1928: voor het eerst 
nemen vrouwen deel aan 

de atletiekdisciplines.

1896: de eerste Spelen 
van het moderne tijdperk.
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Controversieel
Pierre de Coubertin, die tot eerste voorzitter van het Inter-
nationaal Olympisch Comité is benoemd, heeft zijn slag dus 
thuisgehaald, maar zijn eigenzinnige trekjes en zijn sterke 
persoonlijkheid vallen niet bij iedereen in goede aarde. Zijn 
standpunten zijn inderdaad niet altijd even goed te rijmen. 
Hij zit boordevol vernieuwende ideeën en poneert mooie 
menselijke waarden, maar hij heeft ook mysogenische trek-
jes en is ronduit kolonialistisch (sommigen zullen zeggen: 
racistisch) ingesteld. Dat levert hem ook nu nog heel wat 
kritiek op, al zullen zijn verdedigers in een dergelijk pos-
tuum proces (terecht) opwerpen dat men zijn uitspraken 
ook moet kaderen in de tijdsgeest van toen.
Wel staat vast dat de pionier van de Olympische Spelen alles-
behalve een voorstander was van vrouwelijke deelname. Hij 
omschreef ‘Vrouwelijke Spelen’ als oninteressant, onesthe-
tisch en onjuist. Verder lezen we in zijn memoires: ‘De rassen 
hebben een verschillende waarde. Alle rassen moeten trouw 
zweren aan het blanke ras dat in wezen superieur is’. 
De Coubertin was een ‘fanatieke kolonialist’ en ging daar 
prat op. Maar tegelijk lag hij ook voor op zijn tijd. Hij was 
een apostel van de democratie, een man die zijn blik op de 
toekomst hield gericht en oog had voor wat er in de rest van 
de wereld gebeurde. Zo wijdde hij in zijn lezingen, toespra-
ken en boeken uit over de nakende onafhankelijkheid van 
de Afrikaanse landen, de opkomst van de Arabische wereld 
en het potentieel van China. 
De Coubertin was een intellectuele rebel die zich voor alles 
interesseerde. Zijn brein verwerkte duizend ideeën per 
minuut. Hij had het soms fout, maar vaak ook juist. De 
positieve invloeden van zijn bijdragen voor de sport, de 
vrede, de broederlijkheid en het modernisme staan boven 

elke twijfel. Deze kleine man – nauwelijks 1m60 – blijft 
groot door zijn visie op de wereld. En door zijn erfenis die 
eeuwig is dankzij de vijf olympische ringen. 

Ten dienste van de Sport
Na Athene waren Parijs (1900), Saint-Louis (1904), Lon-
den (1908) en Stockholm (1912) aan de beurt. De reeks 
werd enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen en 
natuurlijk door de pandemie in 2020.
In 1925 stopte baron Pierre de Coubertin als voorzitter 
van het Internationaal Olympisch Comité. Hij keek voldaan 
terug op zijn werk. Hij overleed op 2 september 1937 op 
74-jarige leeftijd. Door de groeiende medaillehonger en de 
professionalisering van de sportwereld heeft zijn beroemde 
uitspraak uit 1912 – ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ 
– aan kracht ingeboet. Maar de olympische geest die er van 
uitging, doorkruiste de eeuwen.
Met zijn aura, zijn kennis en zijn relaties had de Coubertin 
minister kunnen zijn of misschien wel president van Frank-
rijk. Hij had ook carrière kunnen maken in de gerechtelijke 
wereld of bij het leger. Maar hij koos voor de sport en dat 
in de breedste context van het woord. Hij was een man van 
zijn tijd – een soort tienkamper van de cultuur – die excel-
leerde in heel wat domeinen: kunst, literatuur, politiek, 
pedagogie, onderwijs. Hij pende duizenden bladzijden vol, 
waarbij 34 boeken. Zijn veelzijdigheid blijkt ook uit het feit 
dat hij ooit rugbyscheidsrechter was en hij de Éclaireurs 
Français (scoutsvereniging) oprichtte. Maar zijn grootste 
erfgoed is dat hij de olympische beweging nieuw leven heeft 
ingeblazen. Hem danken we de grootste viering van de 
mensheid. Afspraak in Tokio. Alleen al daarvoor verdient hij 
de mooiste van alle medailles.
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GUCCI WORDT 100

!" #$%a &'gura
Van Guccio Gucci en Alessandro Michele tot Tom Ford en
Frida Giannini: een terugblik op de geschiedenis van Gucci,
een eeuw van Italiaanse luxe. Oftewel de kwintessentie van 

uberelegante stijl, vrij geïnspireerd op de wereld van het paardrijden. 

Door Raoul Buyle

Maart 2021, ergens in Italië. Lady Gaga is 
onherkenbaar op de set van House Of Gucci. 
In de film van Ridley Scott kruipt ze in de 
huid van Patrizia Gucci. Zij staat bekend als 

de opdrachtgeefster voor de moord op haar echtgenoot, 
Maurizio Gucci (gespeeld door Adam Driver), de erfge-
naam van het Italiaanse luxemerk. De echte Gucci-familie 
is allesbehalve tevreden met de film zelf (want: te privé), 
maar ook bij de casting specifiek hebben ze hun twijfels. Zo 
zal Al Pacino te zien zijn als Aldo Gucci, de man achter de 
mythische Gucci-boetieks in Rome, Parijs en New York, die 
het huis naar een hoger niveau tilde en het populair maakte 
bij vips. Volgens hen stelt de keuze voor de acteur echter 
teleur. ‘Mijn grootvader was een knappe, grote, elegante 
man – zoals alle Gucci’s. Al Pacino is niet eens bepaald 
groot, maar in de film ziet hij er ook nog eens zwaarlijvig 
en verwaarloosd uit… Hij lijkt er totaal niet op!’, oordeelt 
een huidige vertegenwoordigster van de vermaarde familie.

Italiaanse renaissance
Het verhaal van Gucci is het avontuur van een ongelooflijke 
wedergeboorte – de enige in zijn soort binnen de mode-
geschiedenis. De roots van het merk gaan terug tot 1921, 
wanneer Guccio Gucci in Firenze een bedrijfje van leder-
waren en zadels opricht dat uiteindelijk het belangrijkste 
modehuis van Italië zal worden. Die roots verklaren ook het 
geliefde embleem van Gucci, het bit dat terugkomt op de 
meeste handtassen, schoenen en andere lederwaren van 
het merk. In de jaren 50 treden de drie zonen van Guccio 
– Aldo, Vasco en Rodolfo – in de voetsporen van hun vader 
en zetten ze het huis zowel creatief als commercieel gezien 
internationaal op de kaart, voornamelijk dankzij een stevige 
moderne en glamoureuze make-over. Gucci blijft echter nog 
altijd inzetten op de knowhow van zijn Italiaanse ateliers, 
kwaliteitsstoffen en een duidelijke positionering als luxe-
huis. Het merk groeit uit tot hét symbool van Dolce Vita en 
Italiaanse elegantie. Het internationale succes bereikt zijn 
hoogtepunt in de jaren 60-70.
In 1983 gaan de zaken slecht (voornamelijk door interne 
geschillen tussen de broers). Het merk verliest steeds meer 
waarde, totdat het uiteindelijk voor weggeefprijzen terecht-
komt in de dutyfree. Rodolfo Gucci haalt dan Domenico De 
Sole binnen – een van oorsprong Italiaanse, Amerikaanse 
advocaat met diploma’s van Harvard – om te proberen de 
zoveelste ruzie tussen de broers op te lossen. Hij belandt 
echter aan het hoofd van de Amerikaanse tak. Wanneer 
Rodolfo overlijdt, wordt De Sole de advocaat van Maurizio, 
zijn enige zoon en een beruchte playboy, die het uitsteken-
de initiatief neemt om de aandelen van zijn neven terug te 
kopen om zo te proberen het bekende verweven ‘G’-blazoen 
opnieuw op te blinken. Maurizio Gucci is ook degene die 
het imago van het huis weer recht trekt, nadat het verloren 
was geraakt in een zee van riemen, aanstekers en andere 

In de jaren 60 groeit 
Gucci uit tot het symbool 

van ‘la Dolce Vita’ en 
Italiaanse luxe.

Een stijl geïnspireerd 
op de hippische wereld.
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Gucci New York 
First Avenue, 

1953

Jackie Kennedy Onassis, 
het icoon van de Gucci-
stijl in de jaren 60.
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gadgets met de bekende driekleur (van de Italiaanse 
vlag), geïnspireerd op zadelriemen. Voor de gelegenheid 
werft hij ook Dawn Mello aan, de voormalige modedirec-
trice van het New Yorkse luxewarenhuis Bergdorf Good-
man. Zij heeft in 1990 de geniale ingeving om een jonge, 
bijzonder getalenteerde ontwerper aan te nemen: Tom Ford 
(echte naam Thomas Carlyle). Begin jaren 90 wordt Mauri-
zio buitengewerkt door Investcorp, een investeerdersgroep 
uit de Verenigde Arabische Emiraten die de controle over 
Gucci heeft genomen, dat op dat moment op de rand van 
het faillissement staat. De Sole en Ford slagen er echter in 
het merk te redden en het naar een hoger niveau te tillen. 
Zelfs Anna Wintour, de hoofdredactrice van de Amerikaanse 
Vogue, is zeer te spreken over het nieuwe sensuele ‘porno 
chic’-imago van Ford en claimt dat hij ‘van het verleden van 
Gucci een toekomst heeft gemaakt’. Resultaat: de ready-to-
wear (dat minder dan 20% van de omzet vertegenwoordig-
de) ontketent een mediastorm en verschijnt in alle bladen. 
De naam Gucci ligt op ieders lippen, en het commercieel 
succes volgt. Maurizio kan echter niet lang genieten van de 
comeback van zijn familiebedrijf: op 27 maart 1995 wordt 
zijn leven op dramatische wijze beëindigd wanneer hij van 
dichtbij drie kogels in het hoofd krijgt. De opdracht voor de 
moord is gegeven door de moeder van zijn twee dochters, 
ex-vrouw Patrizia, waarmee hij in een geschil zat over geld. 
Ze wordt veroordeeld tot 26 jaar gevangenis (waaruit ze 
vrijkomt in 2016 nadat ze haar straf heeft uitgezeten). 

Iconische handtassen
We zeiden het al: oorspronkelijk was Gucci een merk van 
lederwaren met een unieke savoir-faire. Elke creatie is 
steevast voorzien van een duidelijke knipoog naar de paar-
denwereld met prints van stijgbeugels of bitten. Op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog is het aankopen van 
grondstoffen in Europa niet langer vanzelfsprekend, en 
zeker leder wordt een uitdaging. Geen probleem! Om de 
ateliers te laten draaien heeft Guccio Gucci het idee leder 
te vervangen door bamboe: de ‘Bamboo’-tas ziet het licht 
in 1947 en groeit uit tot een bestseller. Oorspronkelijk is de 
tas voorzien van een handvat en een sluiting uit gepolijste 
bamboe. Die succesvolle elementen worden later uitge-
bracht als ontelbare varianten. De modellen mogen dan 
verschillen, de productie blijft artisanaal. In 2010 lanceert 
Gucci de ‘New Bamboo’, een limited edition in twee versies: 
python- en Cellarius-leder. De herlancering gaat gepaard 
met de terugblikexpo ‘Bamboo Forever’, die de geschiede-
nis van de bekende tas door de jaren herneemt.
Een andere iconische Gucci-handtas, de ‘Jackie O’ in gemono-
grammeerd canvas, wordt in 1961 bedacht als ode aan één van 
de trouwste en bekendste klanten van het huis, Jackie Kennedy 
Onassis. Het is ook in het begin van de jaren 60 dat het iconi-
sche ‘GG’-logo ontstaat (de initialen van Guccio Gucci). In eer-
ste instantie wordt het enkel als handtassluiting gebruikt, 
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Guccio Gucci 
in Firenze, 
1930
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De ‘porno chic’ Gucci-stijl van 
Tom Ford in de jaren 90.

De Tom Ford-jaren zijn 
synoniem met glamoureus, 

sexy en provocerend.

Gucci handtas in 
Flora-stof, 2020

De Gucci-
stijl en de 
Bamboo-
handtas, 

2020
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maar al snel zien we het ook op leder, stof en suède terug-
komen om uiteindelijk hét symbool te worden van het merk. 
In dezelfde periode krijgen we voor het eerst ook de bekende 
mocassins met bit, een referentie aan het begin van Gucci, die 
onsterfelijk worden gemaakt door acteur Peter Sellers. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over de Flora-collectie 
waaraan Alessandro Michele, de huidige Creatief directeur, 
ode bracht. Ter gelegenheid van het tienjarige huwelijk van 
Grace Kelly en Prins Rainier in 1966 ontwerpt Gucci speciaal 
voor de Prinses van Monaco een sjaal met veldbloemen. De 
‘Flora’-print groeit uit tot een icoon en is te zien op een reeks 
hand- en draagtassen. In 2004 geeft Frida Giannini het motief 
een update en wordt de collectie uitgebreid met Flora-zomer-
jurken, -badpakken, -handdoeken en -schoenen.

Gucci vandaag
In 1999, na een intense financiële thriller, wordt het huis 
Gucci overgekocht door de Franse Kering-groep van Fran-
çois-Henri Pinault. Na het vertrek van Tom Ford in 2004 
wordt de briljante Italiaanse ontwerpster Frida Giannini 
binnengehaald die het huis opnieuw in het teken stelt van 
zijn artistieke erfgoed. De jaren 2000 zijn minder gericht 
op provoceren en (nog) meer op luxe. Met een omzet van 
4 miljard in 2009 is Gucci één van de meest winstgevende 
Italiaanse merken, zowel op het gebied van lederwaren en 
ready-to-wear (voor mannen en vrouwen) als couture. In 
2015 laat de artistiek directeur het roer aan Alessandro 
Michele (op dat moment verantwoordelijke van de acces-
soires). Hij slaagt erin het merk te moderniseren en een 
jonger publiek aan te trekken, zonder daarbij de codes van 
het huis uit het oog te verliezen met gedurfde collecties die 
het midden houden tussen openlijke androgynie en heden-
daagse romantiek. De nieuwe Aria-collectie, die in april dit 
jaar werd voorgesteld met een hallucinatie-achtige film in 
samenwerking met de geniale video-artiest Floria Sigismon-
di, is een ode aan 100 jaar Gucci boordevol mythes, sym-
bolen en pailletten. Michele verwijst zelfs naar de ubersexy 
Tom Ford-jaren. Of hoe je een frisse wind laat waaien door 
honderd jaar heritage.

Alessandro Michele mikt op een jonger 
publiek, zonder daarbij de codes van het 

huis uit het oog te verliezen.

Aria-modeshow door 
Alessandro Michele, 
2021

Alessandro Michele, 
creatief directeur, 
2020 ©
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OP ROYAL BERCUIT
is het altijd genieten

De Royal Bercuit behoort tot de 
mooiste banen van België. Dit 
is een echt juweeltje in de 
heuvels rond Grez-Doiceau; 

een bucolisch decor dat zijn gelijke niet 
heeft. De Royal Bercuit, een parcours dat 
getekend werd door de grote Robert Trent 

Jones, laat zich niet vertellen. Deze baan 
moet je gewoon spelen, want hij brengt 
de puristen in de hoogste staat van ver-
rukking. Niet door zijn lengte, want deze 
championship course is niet echt wat je 
lang noemt, maar wel door zijn technische 

en tactische uitdaging. ‘Om goed te scoren 

moet je niet alleen precies slaan, 
maar je moet de holes ook op 
de juiste manier aanpakken’, weet 
ook clubvoorzitter Eric Hermann. 

Nieuw droomterras
Deze 54-jarige club die in 1967 werd opgericht en sinds 
2017 het label ‘Royal’ opspeldt, oogt jonger dan ooit. Royal 
Bercuit is trouwens resoluut toekomstgericht. ‘Wij zijn een 
club op mensenmaat: sportief, gezellig. Onze leden zijn 
meer dan ooit onze prioriteit. Dat zijn er momenteel zo’n 
550 en we hopen door te klimmen naar 600. Maar niet 
meer, want wij willen absoluut niet raken aan de sfeer.’
Wat niet wil zeggen dat gastspelers hier niet welkom zijn. 
In deze club staat de deur altijd open, zonder zich daarom 
te commercieel te willen opstellen en louter op winst te 
focussen. Dat subtiele evenwicht, die mix van exclusiviteit 
en openheid, lag trouwens aan de basis van de recente 
verbeteringswerken aan het terras. Resultaat is een parel 
van 400 m2 groot en zonder meer een van de mooiste 
terrassen in Waals-Brabant. ‘Wij doekten het zwembad op 
omdat het niet langer aan de verwachtingen beantwoord-
de en creëerden een nieuw schaduwrijk terras, met plaats 
voor zo’n 150 gasten. Een droomplek’, aldus Eric Hermann.

Die stelling is niet overdreven. Landschapsarchitect Vin-
cent Gillier speelde met de bestaande vegetatie en de 
bloemperken om een groen kader te creëren, met als ach-
tergrond de holes 14 en 18, de zingende vogels en de occa-
sionele birdies. Er is trouwens geen beter adres dan de 19e 
hole, waar chef Giuseppe Santoro iedereen blij maakt: van 
een croque over een barbecue tot een heerlijk diner. ‘Het 
restaurant van het clubhouse is voorbehouden aan onze 
leden, maar staat ook open voor klanten van buitenaf die 
graag, in alle rust en ver weg van de stadsdrukte, een hapje 
willen eten.’
Indien nodig kan de club ervoor zorgen dat deze ruimte 
helemaal geprivatiseerd wordt voor bedrijven die een pres-
tigieus evenement willen organiseren. ‘Wij hebben ver-
scheidene vergaderzalen voor conferenties of seminaries. 
Dat is voor iedereen een win-win, want de eventuele winst 
wordt altijd gebruikt om de infrastructuur te verbeteren en 
in de eerste plaats de golfbaan.’

Opwindende baan
Wel ja, de golfbaan! Robert Trent Jones, een mondiale 
referentie in de golfarchitectuur en auteur van heel wat 
legendarische banen (Valderrama, Sotogrande, Las Brisas, 
Sperone, Oakland Hills, Spyglass en Oakmont), leverde in 

Voor golfers die van het leven houden, is de Royal Bercuit in Grez-
Doiceau een droom. Het schitterende, gloednieuwe terras sluit er perfect 
aan op de prachtige ligging en de topbaan met de handtekening van de 
mythische Robert Trent Jones.

Door Miguel Tasso

Bercuit een meesterwerk af. Elke hole heeft een ziel en is 
een ander soort uitdaging die de golfer verplicht om daar 
telkens het gepaste antwoord op te vinden. ‘Daar heb je 
niet noodzakelijk altijd de driver voor nodig. Je moet 

Het gloednieuwe terras: 
een oase van rust om van 

de 19e hole te genieten.

De enige Belgische baan 
met de handtekening 

van Robert Trent Jones.
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wel altijd de juiste stok kiezen en de juiste lijn om de 
bal op de goede plek te krijgen’, aldus clubbestuurder 
Jean-Philippe Semal.
Bercuit speelt elke dag anders. Of je nu goed of minder 
goed gepresteerd hebt: het is een ‘ervaring’ die bijblijft. 
Sommige holes zijn onvergetelijk, zoals de 5. Deze korte 
par 3 haalt met moeite 130m, maar er is het grote hoog-
teverschil en de green die omringd is door water. Altijd 
een kippenvelmoment. Nog zo’n scherprechter is de 17. 
Deze lange par 5 loopt continu bergop. De finishing hole 
is een par 3 die de spelers terugvoert naar het clubhouse 
met… het terras. Het parcours is één groot geheel waar de 
emoties elkaar opvolgen. Naast de sportieve uitdaging is 
Royal Bercuit ook een heerlijke wandeling in een magisch 
domein. Zodat een bogey al snel vergeten wordt…
De zorg van de baan is al vele jaren in handen van green-
keeper Jean-Marc Dokier. Hij levert uitstekend werk. ‘De 
volledige baan wordt automatisch besproeid. Teneinde 
aan de meest veeleisende bio-normen te beantwoorden 
en aan het Europees decreet dat het gebruik van fytosa-
nitaire producten verbiedt, testen wij voortdurend nieuwe 
methodes uit om onze greens in de best mogelijke conditie 
te houden. De baan zelf blijft een prachtstuk’, aldus Jean-
Philippe Semal.

 
Visitors welcome
Deze club, die nog altijd eigendom is 
van de aandeelhouders van het eerste 
uur, blijft altijd trouw aan zijn filosofie 
en aan zijn waarden. Vandaar ook dat 
het maximale aantal leden op 600 is 
bepaald. Er zijn dus nog enkele mem-

berships beschikbaar – het instapgeld kost dit jaar zo’n 
1250 euro – om aan dit quotum te komen.
De jeugdschool is een andere trots van Bercuit. Zij staat 
onder leiding van Anthony Otterström en Jonathan Davin en 
is een wissel op de toekomst. Er zijn momenteel een 100-tal 
juniores actief of zo’n 20% van de leden. Ook de afdelingen 
Ladies, Men en Seniors tonen zich bijzonder actief.
De greenfeepolitiek volgt dezelfde strekking. ‘Wij verwelko-
men de gastspelers met open armen. Op maandag stellen 
bij hen zelfs een speciaal pakket voor tegen een superinte-
ressant tarief. De ronde met lunch kost dan 250 euro (voor 
vier spelers met inbegrip van twee buggy’s). De klassieke 
greenfees komen op 80 tot 90 euro op weekdagen en op 
105 euro in het weekend. 
Oudere golfers herinneren zich ongetwijfeld nog dat Royal 
Bercuit in 1988 het schouwtoneel was van een Belgian 
Open (European Tour) die gewonnen werd door de Spaanse 
grootmeester Jose-Maria Olazabal. In de jaren 90 werden 
er ook zes European Ladies Masters georganiseerd en een 
Belfius Ladies Open in 2018. ‘Wij hopen ook de komende 
jaren een aantal mooie competities te huisvesten, vooral 
dan op Belgisch vlak. Onze baan speelt niet lang, maar zij 
blijft een interessante uitdaging. Ook voor de betere prof-
spelers’, aldus nog Eric Hermann.

Hole 5: een onvergetelijke 
par 3. Hier kan je maar 
beter de green raken!

Een uitdagende baan die 
vraagt om een goede strategie 

en een dito techniek.

WWW.KLGC.BE
INFO@KLGC.BE
+32 (0)89 38 35 43
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SPA
heeft de swing 
in het bloed

De Royal Golf Club des Fagnes is 
een echt instituut en een magische 
bestemming bij zonnig weer. Op 
naar de heuvels rond Spa!

Door Miguel Tasso

Specialisten zijn het erover eens: de Royal Golf 
Club des Fagnes behoort tot de mooiste golfclubs 
van het land. Deze oase van rust ligt te midden 
een prachtige natuur in de heuvels rond Spa, 

meer bepaald in Balmoral. Het lijkt alsof de tijd er stilstaat. 
De vogels hebben het er naar hun zin en datzelfde geldt 
voor de fans van birdies. In de zomermaanden kunt u 
inderdaad geen betere plek dromen om de stadsdrukte 
te ontvluchten en te herbronnen in een groene omgeving. 
Met vlakbij natuurlijk ook het eclectische en hartverwar-
mende Spa. Deze bakermat van het thermalisme, kan-

didaat voor erkenning als Unesco Werelderfgoed, 

heeft alles om de bezoeker te bekoren: hotels, restaurants, 
casino, festivals, parken, autoraces… Bovendien nodigt 
Spa telkens opnieuw uit om de omgeving te voet of met de 
fiets te verkennen.

Getekend Tom Simpson
Spa heeft de swing altijd in het bloed gehad. Zo blijkt uit 
de archieven dat er al op het einde van de 19e eeuw gegolft 
werd op de hippodroom van La Sauvenière. Het huidige 
golfparcours dateert dan weer uit 1930. Dat het nog altijd 
picobello oogt, heeft in de eerste plaats met zijn ontwer-
per te maken, want die is niet minder dan architect Tom 

Simpson. We kennen deze Britse legende ook van andere 
meesterwerken in België (Antwerp, Ravenstein, Hainaut, 
Sart-Tilman,…) en in het buitenland (Morfontaine, Chantilly 
Old, Sunningdale, Ballybunion, Hardelot,...).
De championship course, die door eeuwenoude bomen 
wordt omgeven, getuigt van een klassieke scholing. Door 
zijn subtiele tekening geldt zij bij puristen als een referentie. 
Het is derhalve niet verwonderlijk dat de Open de Belgique 
er acht keer doorgang vond. Ondanks het golvend reliëf van 
de regio speelt de baan van een gemiddelde lengte (5928m) 
relatief vlak. Het is een ‘inland’ die de speler uitnodigt om 
zijn beste techniek te tonen en alle clubs in de tas te gebrui-
ken. Fairways als groene tapijten, talloze doglegs, intel-
ligent geplaatste bunkers op strategische plaatsen, greens 
even snel als bij de buren in Francorchamps: de golfer die 
van een uitdaging houdt, komt hier aan zijn trekken!
Dat Spa geregeld genoemd wordt als een van de beste 
‘old courses’ in Europa is dan ook niet toevallig. ‘De speler 
beweegt zich door een magische omgeving: in het bos op de 
eerste 9 holes, in de vennen op de laatste 9. Het landschap 
is prachtig, maar opgelet: dat geldt ook voor de techni-
sche en tactische uitdaging. Om goed te scoren, moet men 
precies slaan en de nodige subtiliteit aan de dag leggen’, 
waarschuwt clubvoorzitter Daniel Immel.
Een aantal holes zijn legendarisch. Zoals de 2, een korte par 
3 waar men met een chirurgische precisie moet uitpakken. 
Hole 5 is een par 4 van ruim 400 m van de back tees en ver-
eist een perfecte drive om in twee op de green te geraken. 
En hole 13, een par 5 van meer dan 500 m, behoort tot de 
meest majestueuze in België. ‘Hole 6, de korte par 3 van 
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120 m, met een green beschermd door water en bunkers, 
wordt momenteel gerenoveerd. Eens afgewerkt wordt hij, 
meer dan ooit, een van onze “signature holes”’, belooft vice-
voorzitter Philippe Ghem.

Privaat en open
De Royal Golf Club telt momenteel 630 leden die voorname-
lijk uit de regio komen. Het is en blijft een familiale club die 
zweert bij mooie, traditionele waarden. ‘Zoals de meeste 
clubs in het land hebben wij de voorbije maanden een groei-
end enthousiasme voor de golfsport ervaren. Daardoor zijn 
we plots zo goed als vol. Wij willen immers niet verder gaan 
dan 650 leden om ons DNA te beschermen en de kwaliteit 
die we bieden.’
De tegelijk private en open RGCF blijft trouw aan zijn filosofie 
en zijn reputatie. ‘Wij zijn een club van leden voor leden. 
Maar tegelijk ontvangen wij natuurlijk ook bezoekers via een 
dynamische politiek van greenfees en pakketten die zijn afge-
sloten met het Office du Tourisme of met partnerhotels.’
We herhalen het: deze club in Spa is een ideale bestemming, 
die in de zomer een magische sfeer uitstraalt. ‘Ons perfor-
mant sproeisysteem houdt de fairways en de greens altijd 
groen, zelfs bij grote hitte. Dat is en blijft een belangrijke troef 

wanneer men de bal neerlegt op de tee van de eerste hole...’
De greenfee-tarieven zijn redelijk te noemen. In het hoog-
seizoen reiken ze van 75 euro (maandag) tot 95 euro (week-
end). Voor de late namiddag (start na 17 uur) worden speci-
ale tarieven aangeboden.
Tijdens de week opent de club geregeld de deuren voor com-
merciële competities van buitenaf. De meest prestigieuze 
bedrijven komen inderdaad graag langs op dit sterrenpar-
cours en in dit stukje België dat rust en sereniteit uitstraalt. 
‘Wij zijn ook geregeld gastheer voor caritatieve toernooien 
die niet-leden de kans bieden om onze mooie baan te ont-
dekken voor een goed doel’, aldus nog Daniel Immel.
Het spreekt voor zich dat ook het clubhouse, dat recent vol-
ledig werd gerenoveerd, aansluit bij deze epicurische sfeer. 
De cultus van de 19e hole wordt er op een passende manier 
in eer gehouden. Dit clubhouse geldt dan ook als het beste 
adres van de regio, met een groot terras dat uitnodigt om 
van het ‘Made in Spa’-leven te genieten. Of u een glas komt 
drinken of à la carte komt eten: Maximilien Grosdent en zijn 
team maken elke verwachting waar.
Waar wacht u eigenlijk nog op om u te laten verleiden door 
deze verleidende excursie naar de greens van Spa en door 
dit kleine stukje van het paradijs?

www.golfdespa.be

Golf, sun and fun
DERMATOLOGISCHE ZONNEBESCHERMING VOOR ELKE GOLFSPELER

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.

Beschikbaar in de apotheken erkend door Louis Widmer zolang de voorraad strekt.

www.louis-widmer.be

SPORT 
TUBE 
GEZICHT & 
LIPPEN

SPORT 
TUBE 
GEZICHT & 
LIPPEN

GRATIS
Douchegel
Summer Edition (100 ml)
bij aankoop van twee zonneproducten.
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De nieuwe jeugd van
ROYAL WATERLOO
Op de vooravond van zijn 
100e verjaardag renoveert de 
prestigieuze Royal Waterloo 
zijn infrastructuur. Het wordt 
een nieuwe stap naar de 
excellentie, maar zonder te 
raken aan het DNA.

Door Miguel Tasso

De Royal Waterloo telt af naar 2023 en de ver-
jaardagstaart met 100 kaarsjes. Het wordt een 
feest met de blik naar de toekomst gericht. 
‘We willen deze kaap ronden op een moderne 

en dynamische manier, zonder te raken aan de grote 
waarden van de excellentie die ons DNA uitmaken’, vat 
clubvoorzitter Jean-Pierre Maisin samen.
Het is dan ook in die geest dat voor de zomer ingrijpende 
renovatie- en verbouwingswerken zijn gepland aan het 
clubhouse. ‘Die waren ook nodig, zowel voor wat betreft 
de staat van de muren als om energieredenen. Als alles 
volgens plan verloopt, zullen zij iets minder dan een jaar 
duren. Het zal onze infrastructuur veel beter maken, want 
er komt een nieuwe bar, een nieuwe restaurantzaal en een 
nog groter terras’, aldus de clubvoorzitter.

Sportief DNA
De Royal Waterloo, die in 1923 werd opgericht op de gron-
den van de Ferme Blaret in Sint-Generius-Rode, verhuisde 
in het begin van de jaren 60 naar Lasne. De sportieve infra-
structuren, die op 140 beboste hectaren liggen die van de 
familie Janssen worden gehuurd, zijn uniek in België. Zo 
heeft de club twee championship courses (La Marache & 
Le Lion), een prachtige 9 holesbaan (Le Bois Héros), hoog-
waardige oefenzones en een dito practice. Zodra het club-
house volledig gemoderniseerd is, zal de club zijn leden en 
bezoekers kunnen verwennen met een schitterende 19e 
hole. ‘Gedurende de werken zullen wij een voorlopige res-
tauratie verzekeren. Die staat vanzelfsprekend onder leiding 

van onze chef Hugues Mattagne. Ook een gedeelte van het 
terras zal openblijven.’ De Royal Waterloo telt om en bij de 
2000 leden, waarvan zo’n driekwart actief is. Daarmee is de 
club eigenlijk vol. ‘Door de boom van de golfsport in België 
na de eerste lockdown worden onze banen drukker bespeeld 
dan ooit. Tegelijk lopen 
heel wat kandidaturen van 
buitenaf binnen. Wij zijn 
verplicht om een wachtlijst 
aan te leggen in afwachting 
van een turnover.’ Ook de 
jeugdschool, die al jaren 
een nationale referentie 
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Jean-Pierre Maisin, 
voorzitter van de Royal 

Waterloo Golf Club.

Een compleet 
pakket van unieke 

infrastructuren.



is en een kweekvijver van talent, heeft de wind in de zei-
len. Niet vergeten dat de RWGC heel wat grote kampioenen 
heeft gevormd, waarbij Nicolas Colsaerts. ‘Wij zijn dan ook 
zeer trots op onze zowat 200 juniores, want zij staan sym-
bool voor de toekomst van onze club en van de Belgische 
golfsport’, onderstreept Jean-Pierre Maisin.
De Waals-Brabantse club zweert al jaren bij een ambitieuze 
sportieve politiek. Het is dan ook geen toeval dat de Royal 
Waterloo, nu bijna een eeuw lang, de successen heeft opge-
stapeld en dat zowel nationaal als internationaal. En dat 
de club ook gastheer was voor tal van grote competities, 
waarbij heel wat Belgian Opens. 

Milieubeleid
Net zoals alle andere clubs van het land staat ook de Royal 
Waterloo voor een reeks nieuwe uitdagingen. Milieubeleid 
en eco-verantwoordelijkheid behoren tot de belangrijk-
ste. Het verbod op het gebruik van fytoproducten voor het 
onderhoud van de baan heeft de greenkeepers gedwongen 
om hun aanpak te herzien. ‘Wij denken trouwens ook na 
over een strategie om al het water uit de beekjes te recu-
pereren in onze vijvers en dat te gebruiken bij het sproeien. 
Goed waterbeheer wordt een van de grootste uitdagingen 
voor de komende jaren. Wij willen daar maximaal op antici-
peren om ook daar de juiste oplossingen te kiezen.’ 
Er wordt dan ook volop ingezet op correct draineren, zand 
strooien en zaaien. Ook daar is het belangrijk om de juis-
te keuzes te maken, zodat het hele jaar door in optimale 
omstandigheden kan gespeeld worden. De resultaten zijn 
gelukkig op de afspraak. Ondanks de koude en regenach-
tige winter liggen de 45 holes van de club er op hun best bij. 
Voor kenners is de Royal Waterloo dan ook meer dan ooit 
‘the place to be’ om hun birdiehonger te stillen!

Moderne eeuweling
De Royal Waterloo volgt het roadbook dus naar de letter. 
Het doet dit met respect voor het verleden en met een oog 
op de toekomst gericht. Evolutie zonder revolutie: dat zou 
z’n devies kunnen zijn. De komst van Tristan Freslon als 
secretaris-generaal kadert in het stramien om progressie 
te boeken en zowel de perceptie van buitenaf als de interne 
structuur te stroomlijnen. Deze voormalige Franse prof-
speler, die helemaal vertrouwd is met de vereisten van een 
goed golfclubmanagement, levert zijn bijdrage aan dit toe-
komstgericht beleid. De club werkt nu ook met de laatste 
technologische snufjes en is tegenwoordig zeer actief op de 
sociale media. Maar tegelijk behoudt hij zijn historisch DNA 
en zijn gezellige ‘membership’-sfeer.
Voor een passende viering van het eeuwfeest in 2023 lig-
gen al enkele plannen klaar. ‘Toch wordt het in de eerste 
plaats een verjaardag voor de leden met de leden. De club 
zal de Europese Amateurkampioenschappen voor Teams 
ontvangen, maar verder gaan we geen groot proftoernooi 
organiseren. Er komen ook geen uitbundige feestvieringen. 
Wat we wel overwegen, is een opwindende theatervoorstel-
ling genre revue’, lacht Jean-Pierre Maisin. Verder wordt 
ook al volop gebrainstormd over de ‘Livre du centenaire’, 
het boek dat zal stilstaan bij de rijke clubgeschiedenis. Aan 
materiaal geen gebrek, zoveel is zeker!

www.rwgc.be
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FIVE NATIONS
Green power in Durbuy

De Five Nations GC verenigt de banen van Méan en Durbuy.
Golfers hebben er de keuze uit verschillende pakketten

bij hun bezoek aan ‘Het kleinste stadje ter wereld’.

Door Miguel Tasso

Waarom geen golfuitstapje in onze mooie 
Belgische Ardennen? Bijvoorbeeld naar de 
Five Nations Golf Club, die twee 18 holes 
championship courses onder zijn hoede 

heeft: de eerste in Méan, de tweede in Durbuy. Afwisseling 
gegarandeerd! ‘Méan is een van de meest panoramische 
banen in België. Durbuy is smaller en technischer. Beide 
banen, die amper enkele kilometers uit elkaar liggen, vul-
len elkaar perfect aan voor spelers van alle niveaus’, zegt 
Laurent Richard, de head-pro van deze club.

Méan en Durbuy
Het parcours van Méan dateert uit 1990. Het draagt de 
handtekening van de legendarische Zuid-Afrikaan en win-
naar van negen majors, Gary Player. Méan is een van de 

spectaculairste banen van het land, met uitdagingen die 
elkaar voortdurend afwisselen. De baan golft hard op en 
neer. U huurt dus maar beter een buggy om de uitdaging tot 
een goed einde te brengen, want sommige klimmetjes lij-
ken wel geplukt uit de koninginnenrit van de Tour de France! 
Maar wat een heerlijk decor voor de swing in een omgeving 
waar de rust overheerst. 
Gary Player gebruikte al zijn kennis en ervaring om deze 
opwindende, leuke, originele baan te bouwen die zonder 
meer uniek is in zijn soort in België. Enkele holes zijn onver-
getelijk, zoals de 13: een korte par 3 van minder dan 100m 
naar een veel dieper gelegen green. Een sandwedge is vol-
doende om de green te raken die amper een confettisnipper 
groot is en dus een metronomische precisie vereist. Hole 
2 biedt dan weer een fantastisch uitzicht over de regio: je 

kijkt wel 20 km ver. En de afslag op hole 4, die ook op een 
heuveltop is gelegen, is een van de meest indrukwekkende 
in het land.
Het parcours van Durbuy ontstond 30 jaar geleden door 
toedoen van de Engelse architect Fred Hawtree. Het decor 
is ietwat anders, want klassieker. De holes zoeken hun 
weg in een bosrijke omgeving met honderdjarige bomen. 
Hole 1 (par 5 van bijna 500m) zet meteen de toon, met een 
prachtig uitzicht over de vallei. Daarna wordt het traject 
technischer. De vele niveauverschillen maken de uitdaging 
bijzonder interessant. De finishing hole (par 4 van ruim 
400m) fungeert vaak als scherprechter. 

Een spectaculaire baan door 
de grote Robert Trent Jones: 

heerlijk om spelen!

Een very British 
clubhouse om van de 
19e hole te genieten.

De Golf van Durbuy: een zeer 
interessante ervaring.
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Een club die leeft
De 450 leden van de Five Nations GC kun-
nen hun hartje ophalen in Méan of Dur-
buy. Ook bezoekers kunnen we enkel aan-
raden om de beide banen te ontdekken en 
zo optimaal van de ervaring te genieten. 
Méan en Durbuy genieten de volle aan-
dacht van Michel Poncelet en zijn team 
van greenkeepers. Beide banen hadden 
de voorbije jaren de nodige problemen 
op het vlak van onderhoud. Zij vinden nu 
stapje na stapje hun tweede adem terug 
en dat ondanks de forse verbodsmaatre-
gelen op het gebruik van fytoproducten. 
Bedoeling blijft om tot echte referenties 
uit te groeien in de regio. Om het aantal 
roepingen te stimuleren, vooral dan bij 
de jeugd, heeft Laurent Richard een Aca-
demy opgestart, waar hij nieuwkomers 
met raad en daad begeleidt en stages organiseert. ‘Door 
de lockdown heeft golf veel nieuwsgierigheid opgewekt in 
België. Golf is nu een zeer trendy sport geworden, dicht bij 
de natuur en helemaal mee met de tijd. Dat is goed nieuws 
met het oog op de toekomst.’
Om zijn naambekendheid te stimuleren, organiseerde Méan 
op 11 juni de eerste editie van de Five Nations Celebrity 
Trophy. Die dag verenigde een competitie de clubleden 
met bekende golfcelebrities, zoals Jean-Michel Saive, Bruno 

Taloche, Michel Preud’homme, Olivier Rochus, Xavier Malis-
se, Sarah Grosjean, Dominique Monami, Tex en Wesley 
Sonck. Op termijn wil de club meer van dit soort evenemen-
ten organiseren en ontvangen. 

Een totaalervaring
Dankzij zijn twee golfbanen, die dicht bij elkaar liggen en 
grondig van elkaar verschillen, voldoet de Five Nations GC 
aan alle verwachtingen. Niet alleen op de greens, maar ook 

daarbuiten. Op de prachtige site van Méan vervolledigt een 
zeer comfortabel hotel met 35 kamers en een restaurant 
(met zuidgericht terras) het aanbod. ‘We werkten in func-
tie van de seizoenen verschillende voordeelpakketten uit 
met één of twee overnachtingen, greenfees en maaltijden. 
Reserveren kan telefonisch of via de website. Al naargelang 
de aanvragen kunnen wij ook seminaries of teambuildings 
ontvangen’, zegt golfmanager Valérie Sparks.

Zou Durbuy, dat druk bezocht wordt door Belgische en 
buitenlandse toeristen, op weg zijn om uit te groeien tot 
een ‘kleine golfhoofdstad’? Dat lijkt nog niet voor morgen, 
maar het is duidelijk dat golf een belangrijke extra troef 
is geworden. ‘Wij weten hoezeer golfers levensgenieters 
zijn. Zij ontdekken graag nieuwe banen, maar kijken ook 
graag rond, doen uitstappen met het gezin, houden van 
gastronomie... Kortom: zij genieten graag van het leven. In 
Durbuy kunnen zij al dat genot combineren met een verblijf 
dat helemaal op maat is uitgewerkt’, zegt Bart Maerten, de 
CEO van ‘La Petite Merveille’, de financiële groep achter de 
sportieve activiteiten, de restaurants en de hotels.
‘Het kleinste stadje ter wereld’, zoals Durbuy algemeen 
bekendstaat, wordt traditioneel geroemd voor zijn sfeer, 
zijn charme, zijn levenskunst en zijn geografische ligging. 
Het straalt een bijzondere magie uit en profileert zich 
steeds meer als een ‘merk’. Met het prestigieuze hotel-
restaurant Le Sanglier (96 kamers en een creatieve keu-
ken), het park Adventure Valley (voor groot en klein) en zijn 
twee golfbanen beschikt ‘La Petite Merveille’ over unieke 
infrastructuren om al die profielen op hun wenken te bedie-
nen. Het is dan ook geen toeval dat Marc Coucke voor 50% 
aandeelhouder is geworden van deze holding en van Durbuy 
‘the place to be’ heeft gemaakt voor zijn investeringen. Voor 
zover we vernomen hebben, is Coucke zelf nog niet aan het 
golfen geslagen. Maar zeg nooit nooit…!

www.fivenationsdurbuy.be

Méan uit de lucht: veel ruimte, 
veel niveauverschillen en een 
spectaculair panorama.

Durbuy is een van de meest 
toeristische steden in België met 
het hotel-restaurant Le Sanglier des 
Ardennes als een van de blikvangers.

Een hotelkamer op 
de golf van Méan.
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Het parcours van de Cleydael Golf & Country Club 
onderging de voorbije maanden een drastische 
verjongingskuur. Vijvers kregen een upgrade en

er werden nieuwe backtees geïnstalleerd. Hierdoor
meet de baan nu ruim 6200m. Kijk, speel en (her)ontdek!

Door Hugues Feron

De Cleydael Golf & Country Club, eigendom 
van de groep Open Golf Club en gelegen in 
een bebost domein van 65 ha in Aartselaar, is 
een oase van rust. Zijn golfbaan scoort hoog 

bij de kenners. Beste bewijs zijn de twee afspraken op 
de European Challenge Tour die er in een recent verleden 
werden georganiseerd. Een daarvan was de KPMG Trophy 
2016, die zo’n beetje het lanceerplatform werd voor 
Thomas Detry. Het was zijn eerste proftoernooi en Detry 
verzilverde meteen een mooie 6e plaats.
Cleydael heeft veel facetten. Het eerste is zonder twijfel 
zijn prachtig en volledig gerenoveerd kasteel. Dit bouwwerk 
met zijn prachtige donjons inspireerde heel wat kunste-
naars door de jaren heen. Rubens was er een van. Hij zou 
er drie van zijn schilderijen hebben gemaakt. Het is via de 
hoofdingang van dit 14e-eeuws feodaal kasteel, dat op een 
eiland ligt tussen twee armen van de Struisbeek, dat golfers 

()e*dae+

de weg inslaan naar de 1e tee. Een mooiere introductie is 
haast ondenkbaar. Het clubhouse werd ondergebracht in de 
bijgebouwen van het kasteel. Dit geeft de 19e hole een zeer 
klasrijke uitstraling. 

Overstroomd in 1997
Cleydael heeft er sinds de oprichting in 1983 een bewogen 
levensloop opzitten. Zo raakte het in 1997 volledig over-
stroomd. De site ligt inderdaad op de gronden van een oude 
steenbakkerij en vrij laag in verhouding tot de Schelde. 
Vandaar ook zijn naam, waarin men ‘klei’ en ‘dal’ herkent. 
Na dat moeizame begin vond de club beetje bij beetje zijn 
draai. Cleydael behoort sinds 2004 tot de keten Open Golf 
Club. Het professioneel beheer en de jarenlange ervaring 
van de groep maakten de club opnieuw rendabel. ‘Met het 
oog op de toekomst en voor de ontwikkeling van de club 
op alle niveaus was dat de best mogelijke waarborg’, zegt 

Luc Feremans, al bijna 20 jaar clubmanager op Cleydael.
Anno 2021 staat Open Golf Club voor een verzameling van 
40 unieke golfclubs en 24 charmehotels verspreid over elf 
Europese golfbestemmingen. Dankzij dit netwerk positio-
neert het zich als een van de Europese leiders in de sector 
van het golftoerisme. De groep is nadrukkelijk aanwezig in 
België en biedt zijn leden tal van exclusieve voordelen op 
alle banen binnen de keten.

50.000 ronden per jaar
Met om en bij de 50.000 ronden per jaar, waarvan de club-
leden in deze coronatijden het leeuwendeel opeisen, draait 
de Cleydael G&CC momenteel op volle toeren. ‘Nooit eerder 
waren de golfers zo actief als vandaag. De baan loopt bijna 
alle dagen vol, met flights van twee of drie om de acht minu-
ten. De pandemie heeft mee gezorgd voor een boom in de 
golfwereld en lokte heel wat nieuwe mensen naar de clubs. 
Dat waren heel vaak mensen die hun traditionele vakantie 
in het buitenland in rook zagen opgaan’, analyseert Luc 
Feremans. ‘Heel wat leden, die om de week speelden of af 

en toe langskwamen, werden full members. Op Cleydael 
tellen we momenteel zo’n 1000 leden, wat echt wel het 

maximum is voor een club met één 18 holesbaan. 
Daardoor wordt de wachtlijst steeds langer…’

Greenfeespelers, die in coronatijden de toegang 
werd geweigerd, zijn sinds de Paasvakantie 

opnieuw welkom. ‘Wij draaien zo’n 5000 tot 
6000 greenfees per jaar, doorgaans op uit-

nodiging van leden, want dat blijft de beste markt (-25%). 
Verder blijkt ons online-reservatiesysteem (reserveren-
betalen-annuleren) zeer performant.’

Back tees achteruit
Het goed gelegen, perfect onderhouden en ultra-professio-
neel geleid Cleydael heeft de wind in de zeilen. Het parcours, 
dat door de Belgische architect Paul Rolin in een zeer klas-
sieke stijl werd uitgewerkt, leent zich perfect tot elk spel-
niveau. ‘Vanaf de backtees is het een echte championship 

HET
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course geworden, maar de vooruitgeschoven tees maken 
de baan zeer toegankelijk voor starters en bogeyspelers. 
Wij raden de senioren ook aan om van blauw, rood of zelfs 
oranje af te slaan, zoals voorgeschreven door de Federatie’, 
aldus nog Luc Feremans. ‘Wij hebben ook goed geluisterd 
naar de aanbevelingen van de European Tour, toen die hier 
in 2014 en 2016 langskwam met de beide Challenge Tour-
competities. Daarom maakten wij de vijvers breder door de 
boorden bij te werken, werden enkele tees verlengd (zoals 
de 8 met de dogleg links) en kwamen er enkele fairway 
bunkers bij op interessante plaatsen, zoals bijvoorbeeld op 
hole 12 (par 5). Vroeger was de par 3 vlakbij het clubhouse 
onze ‘‘signature hole’’, maar dat is volgens mij nu vooral hole 
11. Die vrij lange en smalle par 4 met een goed verdedigde 
green weerspiegelt helemaal de fysionomie van de baan, die 
nu ook op alle fairways een sproeisysteem heeft.’
Zoveel is duidelijk: het aspect ‘championship course’ is 
belangrijk geworden op Cleydael, ook al is het niet domi-
nant. Dat merk je ook aan de gezellige clubsfeer en aan de 
horeca met de restaurant-brasserie. Die zou deze zomer 
opnieuw moeten ‘boomen’ na de gedwongen sluiting van 
vele maanden. 

Liever Ladies
Naast de twee competities op de Challenge Tour kreeg Cley-
dael ook al een wedstrijd van de Ladies European Tour over 
de vloer. Dat was in 1995 met Florence Descampe. ‘Hoewel 

dit voor ons telkens zeer interessant was en verrijkend, willen 
we niet persé de gastheer zijn van toernooien op de Europe-
an Tour. Wij beschikken nu eenmaal niet over de faciliteiten 
om de enorme infrastructuur van de Tour (trucks, camera’s, 
enz.) de nodige ruimte te geven. Als we mogen kiezen, ver-
kiezen we een competitie op de Letas Tour (Challenge Tour 
van de LET, red.), zoals we dat reeds eerder hebben gedaan. 
De speelsters zijn zeer erkentelijk voor de geboden service 
en op die manier moeten we de baan ook geen twee weken 
blokkeren voor onze leden’, vervolgt Luc Feremans. Die voe-
len zich inderdaad helemaal thuis op Cleydael. 
Hoewel het restaurant heel wat externe gasten ontvangt, 
vooral dan op vrijdag en zaterdagavond, staan momenteel 
nog heel wat andere evenementen (concerten, huwelijks-
feesten, tentoonstellingen…) ‘on hold’. Want op Cleydael 
gaat de golfsport altijd voor!

www.opengolfclub.com
www.johndeere.be

DISCOVER QUALITY 
DISCOVER  JOHN  DEERE

www.cofabel.be

NOTHING  RUNS  LIKE  A  DEERE
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ARNAUD GALAND
klaar om te springen

Arnaud Galand, een 25-jarige Luikenaar die zijn opleiding kreeg in 
Sart-Tilman, werd zopas golfprofessional. Een enorme uitdaging!

Door Miguel Tasso

In zijn stoutste dromen hoopt hij een plekje te 
verwerven naast Thomas Detry, Thomas Pieters 
en Nicolas Colsaerts aan de top van de affiche. 
Vandaar ook dat hij beslist heeft om het als prof te 

proberen. ‘Dit jaar speel ik toernooien op de Alps Tour, de 
Pro Golf Tour en de Challenge Tour. Met op het einde van 
het seizoen de qualifiers van de European Tour. Ik weet 
dat het niveau op die verschillende circuits zeer hoog 
is, maar ik ga er alles aan doen om te slagen’, aldus de 
25-jarige Luikenaar Arnaud Galand, die maar één grote 
passie heeft: golf.
Als je hem vraagt naar zijn eerste golfherinnering, reageert 
hij met een brede glimlach. ‘Ik moet 11-12 jaar geweest zijn 
toen ik samen met mijn tweelingbroer Jérôme bleef han-
gen bij de British Open op de BBC. Tiger Woods deed mee 
en we waren allebei danig onder de indruk. Wat later nam 
onze papa ons mee naar Five Nations voor een initiatie. Na 
enkele maanden waren we al lid op de Royal Sart-Tilman. 

Die club ligt op amper vijf minuten van onze ouderlijke 
woning in Neupré! We sleten er uren op de oefenbaan!’ 
Na zijn middelbaar ging Jérôme geneeskunde studeren. 
Arnaud trok naar Florida om er een universitaire cursus te 
combineren met topgolf. Op het programma: ’s ochtends 
lessen Business International, ’s middags golf. ‘Er is geen 
betere piste’, lacht hij.
Vandaag is hij terug in België en maakt hij zich klaar voor 
de grote sprong. Om die uitdaging waar te maken, kan hij 
vertrouwen op de hulp van Michaël André, secretaris op 
Sart-Tilman, die voor hem de rol van manager invult. Hij kan 
ook rekenen op financiële steun van trouwe sponsors, zoals 
Golf and Greens, Cloud Power en Coretec. Op de fairways 
werkt hij vaak samen met Jérôme Theunis, de vaste coach 
van Pieters en Detry. Zijn ultieme droom: een deelname aan 
de Olympische Spelen, in 2024 of in 2028. ‘Ik werd altijd 
geboeid door sport. Het zou fantastisch zijn om te mogen 
meedoen aan de grootste competitie ter wereld!’ *  Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en uitgerust 

met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 0466 909 993.

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

17,0 - 20,0 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP) 

Blijven vooruitgaan en nieuwe doelen stellen. Dat is wat u en Audi typeert. En dat is wat 
de 100% elektrische Audi Q4 e-tron doet. Met de meest innovatieve technologieën zoals 
de Augmented Reality head-up display en de premium muziekervaring van het SONOS  
geluidssysteem. En dankzij een rijbereik tot 520 km (WLTP) verlegt hij ook uw grenzen.  

Ontdek hem nu.

Grensverlegger. 
Net zoals u.
De nieuwe 100% elektrische Audi Q4 e-tron

Meer info

Audi_Q4_PM_MemberOnly_297x210_NL+FR_01a.indd   1 2/06/21   14:18
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GIOVANNI TADIOTTO
gemotiveerder dan ooit
Giovanni Tadiotto, de 23-jarige Belgische golfkampioen

die zijn opleiding afmaakte aan de Universiteit van Illinois,
is helemaal klaar voor de overstap naar het profcircuit.

Door Miguel Tasso

Zijn eerste bedoeling was in juni 2020 prof te wor-
den, maar omwille van de sanitaire omstandighe-
den leek het hem zinvol om dat project met een 
jaartje uit te stellen. Hij profiteerde ervan om zijn 

diploma Business Marketing aan te vullen met een Masters 
in Communication. Op die manier is zijn cv weer wat meer 
gestoffeerd. Tegelijk is hij nu ook helemaal klaar voor de 
overstap naar de proftour.
Vijf jaar geleden trok Giovanni Tadiotto naar de overkant van 
de Atlantische Oceaan. Op de campus van Urbana-Cham-
paign (omgeving Chicago) combineerde hij zijn universitaire 
studies met topgolf. Tadiotto drukte op die manier de sporen 
van Thomas Pieters en Thomas Detry. Unieke infrastructu-
ren, internationaal gereputeerde coaches, topcompetities: 
de voormalige belofte van Rigenée ging met rassenschreden 
vooruit op de greens van Illinois. ‘Ik werd veel completer en 
performanter in alle onderdelen van het spel. Ik kweekte een 
winnaarsmentaliteit en werd ook veel volwassener. Ik voel 
me dan ook helemaal klaar om de handschoen op te nemen.’

Voor eind juni heeft ‘Gio’ een deelname gepland aan de 
Open de Bretagne. Dat is een competitie op de Challenge 
Tour, zeg maar de wachtkamer van de elite. Daarna volgen 
heel wat andere toernooien met één hoofddoel: zo snel 
mogelijk een kaartje bemachtigen voor de European Tour. 
In afwachting houdt hij de voetjes op de grond en het hoofd 
koel. Hij weet dat er nog een lange weg is af te leggen voor-
aleer hij zich zal kunnen meten met de groten.
De 23-jarige Giovanni is zich goed bewust van de moeilijk-
heidsgraad van deze uitdaging, maar hij is gemotiveerder 
dan ooit. Hij kan ook rekenen op de steun van de Belgische 
golffederatie (KBGF en AFGolf) en van zijn ouders. ‘Het 
zijn moeilijke tijden om financiële steun los te weken bij 
partners en sponsors. Maar geloof me: ik ga er alles aan 
doen om hun vertrouwen niet te beschamen en hen blij 
te maken.’
In de familie Tadiotto wordt de passie voor de golfsport van 
generatie op generatie overgeleverd. Men zegge het voort: 
Giovanni wordt geen uitzondering op die regel!

Verwen uzelf deze zomer met een golfkuur, solo, in groep,
of doe mee aan een van onze competities die openstaan voor niet-leden:

Info & inschrijvingen: 087/79.30.30 of info@golfdespa.be  
Royal Golf Club des Fagnes – Avenue de l’Hippodrome 1 - 4900 Spa (Belgium)

Volg ons op Facebook of op www.golfdespa.be

10/7: Table ronde Spa (scramble 3)
1/8: Dentistes du monde (single)
19/9: Prix des Soroptimistes (4BBB)

18/7: Prix du pro shop (single)
7/8: Open Golf Club Trophy (single)
2/10: Chaine de l’Espoir (scramble 3)

DE PAREL VAN DE ARDENNEN HEEFT ZIJN EIGEN GOLFTEMPEL
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GARMIN
in swingtime
In ons dagelijkse leven speelt 
de toptechnologie een almaar 

grotere rol. Dat geldt ook 
voor de golfbanen, waar de 

modernste smartwatches van 
Garmin steeds meer de gedaante 
aannemen van virtuele caddies.

Door Miguel Tasso

Het in 1989 door twee Amerikaanse ingeni-
eurs opgerichte Garmin was bij zijn geboorte 
gespecialiseerd in plaatsbepalingssystemen 
per satelliet voor de luchtvaart en het leger. 

Die actieradius werd met de jaren verder uitgebreid, 
waarbij de GPS-technologie met de dag belangrijker werd. 
Vandaag ontwerpt, fabriceert en commercialiseert dit 
Nasdaq-genoteerde bedrijf toestellen en applicaties voor 
navigatie, communicatie en informatie. Het is actief in 
zeer uiteenlopende sectoren, zoals auto’s, ontspanning in 
open lucht, zee- en ruimtevaart. En het is ook nadrukkelijk 
aanwezig in de golfsport.
Dankzij de smartwatches van Garmin krijgt de golfer in real 
time een enorme hoeveelheid informatie aangereikt: de 
tekening van de hole, de af te leggen afstand, de plaatsing 
van de vlaggen. En nog zo veel meer! ‘Vroeger stuurden wij 

onze technici naar de golfbaan om via het GPS-systeem 
de meest exacte cartografie te bepalen. Vandaag base-
ren wij ons daarvoor op satellietbeelden en applicaties, 
zoals Google Maps. Zij bezorgen ons die gegevens met een 
indrukwekkende precisie’, aldus Nicolas Coppens, marke-
ting manager voor België en Luxemburg. Het is dan ook 
geen toeval dat heel wat golfers dit horloge aan de pols 
hebben en de aangeboden info voor elke slag raadplegen. 
Een smartwatch is inderdaad een handig hulpmiddel en 
het gebruik ervan wordt ook perfect toegelaten tijdens de 
amateurcompetities. 

Virtuele caddie!
De verschillende modellen in de Garmincatalogus spelen 
perfect in op de wensen van de golfer. Zo is de Approach 
S62, de laatste nieuwkomer in de collectie, een echte must. 

Dit elegante horloge is een echte kleine virtuele 
caddie die de golfer assisteert bij de uitvoering.
Deze smartwatch beschikt over een groot  
touchscreen dat ook in volle zon goed lees-
baar blijft. In zijn geheugen zijn meer dan 
41.000 golfbanen vanover de hele wereld 
opgeslagen. Het functieaanbod omvat 
de allernieuwste technologische snuf-
jes. Niet alleen de afstand die de speler 
scheidt tot een hindernis, maar ook heel 
wat andere opties!
Zo geeft de ‘PinPointer’ de richting aan 
bij ‘blind shots’, berekent de ‘PlaysLike 
Distance’ de echte afstand bij slagen heu-
velop of heuvelaf en toont ‘Green View’ de 
gedetailleerde vorm van elke green, en dit 

om het even waar de speler zich op dat moment 
bevindt op het parcours. Wanneer gecombineerd 

met de Garmin Golf-app levert de smartwatch 
ook een massa statistieken aan, zoals greens 

in regulation, aantal putts, evolutie handi-
cap. Al deze data worden automatisch 
geïntegreerd op de smartphone of de 
tablet, zodat ze ook later kunnen wor-
den geraadpleegd.
De batterij heeft een autonomie van 
20 uur in GPS-modus en van 14 dagen 

in smartwatch modus. Quickfit-armban-
den maken het mogelijk om de look van 

de smartwatch makkelijk te veranderen 
en stijlvol kleurrijk te blijven, met keuze uit 

leer, siliconen, nylon en titanium. Golfers 
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die bijzondere wijzerplaten, applicaties of gepersonali-
seerde widgets willen downloaden, kunnen terecht in de 
Connect IQTM Store.

Gezondheidsfuncties
De hypermoderne smartwatch overstijgt duidelijk het 
kader van de golfbaan. Zo heeft hij ook een aantal han-
dige gezondheidsfuncties, zoals het opslaan van de hart-
slaggegevens bij inspanning. De Pulse Ox-sensor meet de 
zuurstofsaturatie in het bloed en meet zo exact mogelijk 
de algemene gezondheidstoestand en de fysieke conditie. 
De smartwatch heeft ook intelligente systemen aan boord, 
die het mogelijk maken om e-mails, boodschappen en drin-
gende oproepen rechtstreeks op het touchscreen binnen 
te krijgen. Ook de activiteitenfuncties en de activiteiten-
profielen voor lopen, fietsen en zwemmen zijn geïntegreerd. 
Bovendien kunt u met de Garmin Pay ook contactloos beta-
len! Inderdaad: de vooruitgang staat voor niets…
De golfcatalogus van Garmin is bijzonder uitgebreid en 
heeft een antwoord op alle wensen en alle budgetten. ‘Onze 
smartwatches zijn ons topproduct. Ze zijn een onmisbaar 
accessoire geworden voor duizenden golfers, vooral in Bel-
gië. Maar we bieden ook GPS-toestellen aan in verschil-
lende groottes die zich aan de broek of aan de golftas laten 
bevestigen. En met de Approach Z82 hebben we een laser 
telemeter ontwikkeld met een precisie van 25 cm bij de 
vlag!’, aldus Nicolas Coppens.

Virtuele en muzikale coach
Door de keuze uit de talloze modellen richt Garmin zich ook 
tot de liefhebbers van joggen, zwemmen, duiken, zeilen, 
vliegen… Het merk maakt telkens opnieuw gebruik van 
zijn knowhow om alle sporters van essentiële informatie 
te voorzien. In het gamma Venu Sq komt al die ‘fun’ zelfs 
samen, want deze multifunctionele smartwatch combineert 
de geïntegreerde sportieve applicaties met ultra-complete 
gezondheidsfuncties. De in het geheugen opgeladen trai-
ningssessies zijn zelfs personaliseerbaar met een virtuele 
personal trainer! Zodra het tijd is om te bewegen, biedt de 
serie Venu Sq keuze uit een 20-tal geïntegreerde sportieve 
toepassingen, zoals pilates, yoga, spiertraining, joggen, 
fietsen en … golf. Voor elk wat wils, dus. Het is ook mogelijk 
om heel precies het aantal stappen te volgen, de verbrande 
calorieën, het intensiteitsniveau… Kers op de taart: de 
Venu Sq Music Edition heeft zelfs een geheugen waarmee 
men muziek kan opslaan en men dus via de smartwatch en 
zonder mobiele telefoon naar Spotify, Deezer en Amazon 
Music kan luisteren! 
O ja, want bijna waren we dit vergeten: hij geeft natuurlijk 
ook aan hoe laat het is!

www.garmin.com

OPEN GOLF CLUB

TROPHY
9th edition

Golf  de L’Empereur (BEL) - 12th June 
Millennium Golf  Club (BEL) - 19th June
Golfclub De Palingbeek (BEL) - 10th July
Golf  Club de Clervaux (LUX) - 17th July
Royal Golf  Club des Fagnes (BEL) - 7th August
Golf  de Liège-Gomzé (BEL) - 21thAugust 
Golf  du Mont Garni (BEL) - 5th September 
Best Golf  & Country Club (NETH) - 18th September
Golf  & Countryclub Crossmoor (NETH) - 25th September

Mixed Categories:

   0 - 16.4
   16.5 - 33,4
   3 net / 1 gross

Green fee: 55!
Competition fee: 5!

PBGC & OGC member
Green fee: 35!
Competition fee: 5!

www.pbgc.be/trophy for subscription & tournament 
rules

PREMIUM BENELUX
GOLF COURSES

Final in Hardelot & Le Touquet
17-18/10/2021
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Adem Wahbi, de beste paragolfer van het land, heeft het niveau van een 
professional. Hij daagt valide kampioenen uit en wil een rolmodel zijn.

Door Miguel Tasso

De 22-jarige Adem Wahbi lijdt sinds zijn geboor-
te aan spastische diplegie. ‘Simpel uitgelegd: 
mijn hersenen communiceren moeizaam met 
mijn benen. Het signaal komt zwak door. 

Daardoor moet ik me keihard concentreren om te bewe-
gen en te stappen.’
Maar gelukkig is er golf, want die sport heeft hem geholpen 
om zijn grenzen te verleggen. Het is zijn beste geneesmid-
del. En zijn leven. ‘Ik ontdekte de sport als kind in Marrakech 
tijdens een vakantie. Ik had al getennist en gebasket, maar 
had problemen met het lopen. In golf hoeft dat niet. Het 
gevoel zat meteen goed en ik ben er vol voor gegaan.’
Met succes, want vandaag behoort hij tot de beste paragol-
fers in Europa. Met zijn ‘scratch’-niveau daagt hij zelfs valide 
kampioenen uit. ‘Voor mij is er geen verschil. Trouwens: als 
alles goed gaat, word ik de komende maanden prof. Dat 
zal me in eerste instantie de kans bieden om toernooien te 
spelen op de Alps Tour en de Challenge Tour. Wanneer er 
een wil is, is er een weg. Dan kan je alles aan!’
Adem Wahbi koestert nog andere dromen. Zo wil hij België 
aan een medaille helpen tijdens de Paralympics. ‘Spijtig 
genoeg staat golf nog niet op het programma. Het IOC 

twijfelt nog. Ik hoop dat dit tegen 2028 anders wordt…’ 
Adem Wahbi heeft het moeilijk met het imago van ‘arme 
gehandicapte’ dat bij het groot publiek circuleert. ‘Ik haat 
dat woord, want het impliceert een vorm van medelijden. 
Dat is niet fraai, want in werkelijkheid voel ik me niet anders. 
Mede daarom dat ik wil bewijzen dat ik dezelfde dingen kan 
realiseren als validen. En dat ik zelfs profs kan verslaan. 
Dat is geen arrogantie. Dat is ambitie. Alsof ik een man ben 
met een missie… Het is een boodschap die ik ook voort-
durend uitdraag op de sociale media. Ik zou ook graag dit 
soort voordrachten geven in scholen. In de wijk waar ik ben 
opgegroeid, bekijkt iedereen mij als een normaal iemand. 
Dat zou de regel moeten worden.’
Ergens wil hij als rolmodel fungeren en de laatste taboes 
wegwerken die gelinkt worden aan sport voor mensen met 
een handicap. Hij wil er alles aan doen om die uitdaging waar 
te maken. Dankzij de golfsport heeft hij in elk geval al heel 
wat stappen gezet met zijn geest en met zijn lichaam. Hij is 
lid op Sept-Fontaines en koestert elk moment op de greens. 
‘Golf is een gekke sport, want je slaat een bal van punt A naar 
punt B, met onderweg heel wat hindernissen en valstrikken. 
Eigenlijk is golf een metafoor van het leven.’

De levensles vanDe levensles van
ADEM WAHBI
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LEE ELDER Het was een emotioneel moment 
toen de Augusta National Golf 
Club de traditionele openings-
ceremonie van de Masters 

benutte om hulde te brengen aan Lee Elder, 
de eerste Afro-Amerikaanse speler die in 
1975 aan de Masters mocht deelnemen. 
Speciaal voor de gelegenheid kreeg de 
86-jarige Elder een zitje op de 1e tee, waar 
hij het gezelschap deelde van de wereldle-
gendes Jack Nicklaus en Gary Player. Mooie 
beelden die de wereld rondgingen.

.et )an/verwachte eer0etoo1

In de ultragesloten en exclusieve club in Georgia waren 
zwarte golfers lange tijd niet welkom. Enkel zwarte caddies 
werden getolereerd. Zij mochten de golftas dragen van de 
blanke leden in dit toen overduidelijk zuidelijk, segrega-
tionistisch bastion. Dat Lee Elder in 1975 van de ‘board’ 
de toestemming kreeg om deel te nemen, kwam omdat 
hij een officieel toernooi van de PGA Tour had gewonnen. 
Sindsdien is de mentaliteit natuurlijk enorm geëvolueerd. 
Zo verzette Tiger Woods, vijfvoudig winnaar van de Masters, 
heel wat bakens. Maar tegelijk is de meest prestigieuze club 
ter wereld nog altijd niet helemaal bevrijd van zijn discrimi-
nerende reputatie.
Door Lee Elder op een voetstuk te plaatsen en hem uit 
te nodigen om de symbolische afslag te verzorgen in de 
Masters van 2021 brachten de organisatoren een sym-
bolische boodschap. Gezien de vele raciale spanningen in 
de USA hadden ze daarvoor geen beter moment kunnen 
kiezen. ‘Vandaag inspireert Lee ons en schrijft hij opnieuw 
geschiedenis’, aldus Fred Ridley. Die woorden leverden de 
voorzitter van de Augusta National een staande ovatie op. 
Heel wat ex-winnaars van de Masters, waarbij Nick Faldo, 
Phil Mickelson en Bubba Watson, volgden het historisch  

Lee Elder, de eerste zwarte golfer die aan de Masters deelnam en
de mentor was van Tiger Woods, werd in de bloemetjes

gezet bij de start van de Masters op de Augusta National.
Het werd een eerbetoon met een grote symboliek.

Door Miguel Tasso

Eregenodigde 
Lee Elder 
(zittend) bij de 
start van de 
Masters, met 
Gary Player en 
Jack Nicklaus. Een kampioen die op zijn 

manier ook zijn bijdrage 
leverde in de strijd tegen 

racisme in de USA.
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moment vanop de eerste lijn. Ook in hun ogen was de 
emotie zichtbaar aanwezig. Tiger Woods, die nog altijd 
herstelt van een zwaar auto-ongeval in februari, was niet 
aanwezig. Hij volgde de ceremonie vanuit zijn woning in 
Florida. Maar het lijdt geen twijfel dat hij dit moment op zijn 
juiste waarde heeft ingeschat. Toen Tiger in 1997 zijn eerste 
Masters won, bracht hij trouwens hulde aan de man die hij 
zo’n beetje als zo’n mentor zag. 
Niet dat de erelijst van Elder kon tippen aan die van Woods. 
Hij triomfeerde weliswaar een paar keer op de Amerikaanse 
Tour, maar won nooit een major. Hij sprak evenwel tot de 
verbeelding en was bijzonder actief in de strijd tegen racis-
me. Toen Lee Elder in 1967 prof werd, leed de hele USA 
daar nog zwaar onder. En ervoeren velen de komst van een 
zwarte kampioen in een blanke sport als golf als een klap 
in het gelaat. Op de vooravond van een competitie werd 
Elder dan ook vaak met de dood bedreigd. Hij moest zich 
ook geregeld op een parking omkleden omdat sommige 
clubhouses hem de toegang ontzegden tot de kleedkamer.
Toen Lee Elder in 1975 aan zijn eerste Masters deelnam, 
was hij dan ook een man met een missie. Zijn benen trilden 
toen hij op de 1e tee stapte. Maar hij voelde zich al snel op 
zijn gemak tussen de ‘patrons’, waarvan het merendeel hem 
ook aanmoedigde. Dat bracht hem snel tot rust.

Het eerbetoon aan Elder betekent niet dat het racisme 
nu plots is verdwenen uit de Amerikaanse sportcoulissen. 
Zo heeft het Amerikaanse Olympische Comité toegelaten 
dat atleten op sommige proeven de vuist mogen ballen of 
knielen wanneer het nationaal volkslied wordt gespeeld. 
Die ‘Black Lives Matter’-beweging hadden we nog niet in 
Augusta, maar de hulde aan Elder zorgde in een deel van 
de USA toch voor een kippenvelmoment. Bij zover dat dit 
de prachtige titel van de Japanner Hideki Matsuyama zelfs 
een beetje overschaduwde.

Lee Elder en Arnold Palmer.
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Geen groot palmares, maar 
wel een grote invloed.

Met Tiger Woods na 
diens eerste titel in 

de Masters.
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                   VESPA
75 jaar ‘dolce vita’ op twee wielen!

De Vespa, de populairste tweewieler ter wereld 
en ontworpen voor de nieuwe wereld na WOII, 

viert zijn 75e verjaardag. Vandaag is hij 
verheven tot de rang van tijdloos icoon en 
tot het boegbeeld van Piaggio, de grootste 
constructeur ter wereld van tweewielers.

Door Philippe Janssens

Van de zachte Toscaanse heuvels, tot de met de 
kasseien geplaveide straten van Rome, al over 
de Ligurische Riviera: al wie van Italië houdt, 
heeft ervan gedroomd om de Grote Laars te 

verkennen in het zadel van deze mythische tweewieler. 
Hoewel de Vespa 75 jaar oud is, is de ‘wesp’ met de smalle 
taille nog altijd zeer in de mode. Sterker: dit symbool van de 
dolce vita, de levenskunst op z’n Italiaans, verkeert in top-
vorm. In de voorbije 15 jaar is zijn verkoop verdrievoudigd.

‘Sembre una Vespa!’
Vespa is het toppunt van design. Anders geformuleerd: 
wanneer het esthetische perfect aansluit bij het functio-
nele. Of het omgekeerde. De Vespa is het verhaal van het 
Italiaanse kapitalisme en zijn rijke families. En ook van de 
mondialisering. Een icoon van de consumptiemaatschappij 
dat mee is met de wereld. ‘Sembra una vespa!’, riep Enrico 
Piaggio uit toen de industrieel vlak na WOII de eerste schet-
sen bekeek van deze tweewieler. Met zijn smalle taille, zijn 

afgeronde flanken en zijn zoemende motor 
heeft hij inderdaad iets van een wesp. 
Vespa… De naam is gebleven. En het 
merk werd een legende. Sinds 1946 von-
den al bijna 20 miljoen scooters een koper. 
Wereldwijd. Een onwaarschijnlijk succes, 
vooral als men weet dat zijn ontwerper, 
ingenieur Corradino d’Asciano, geen echte 
fan was van tweewielers…!

Van Paperino tot Vespa
Flashback. We schrijven 1944 en de Tweede Wereldoor-
log sleept zich naar het einde. Tijdens het conflict hebben 
de fabrieken in Genua, Finale Ligure en Pontedera zwaar 
geleden onder de bommen van de geallieerden. Ze zijn 
compleet vernield. Wanneer de ondernemer dit veld van 
ruïnes overschouwt, beslist hij tot een industriële recon-
versie. Daardoor herrijst Piaggio uiteindelijk uit zijn as in 
Pontedera, vlakbij Pisa. 
Nadat Enrico Piaggio de fabriek van Costruzione meccani-

che nazionali heeft heropgebouwd, 
wil hij een goedkoop voertuig 
produceren voor individuele 

verplaatsingen. De druk is 
groot, want het faillis-

sement wenkt. Het 
eerste ontwerp van 
Renzo Spolti is een 
scooter met een 

dragend chassis. 

Gregory Peck en 
Audrey Hepburn 

maakten de 
Vespa onsterfelijk 
in Roman Holiday.

Enrico Piaggio wou 
een transportmiddel 

voor het grote publiek.
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Deze MP (Moto Piaggio, met de varianten MP1/MP5), 
krijgt de bijnaam ‘Paperino’. Maar Enrico Piaggio is niet 
echt overtuigd. Hij vraagt Corradino d’Ascanio, een vroe-
gere luchtvaartingenieur bij zijn vader en de ontwerper 
van de vooroorlogse Piaggio-helikopter, om het project te 
hertekenen. Hij legt tegelijk ook twee criteria op: produc-
tievriendelijk en vooral, goedkoop genoeg voor het grote 
publiek. Zodra d’Ascanio van de verrassing bekomen is – 
die is inderdaad gewoon om vliegtuigen en helikopters te 
tekenen – gaat hij aan de slag. Al is zijn enthousiasme ver 
te zoeken, want hij vindt motoren oncomfortabel, hinderlijk 
en vervuilend. Maar d’Ascanio werkt alle gebreken van de 

Paperino een na een weg en laat zich inspireren door zijn 
luchtvaartontwerpen om de revolutionaire lijn van de Vespa 
te bedenken. Op 23 april 1946 wordt het octrooi neergelegd 
in Firenze. Dit betekent meteen de flitsende start van de 
carrière van de pittige scooter die Vespa 98 wordt gedoopt. 

Filmvedette
Door zijn design en zijn technische karakteristieken is het 
succes meteen op de afspraak. Van 2484 verkochte model-
len in 1946 stijgt de productie naar bijna 20.000 stuks in 
1948. In 1950 wordt de grens van 60.000 doorbroken en dat 
klimt maar door. In 1953, en met fabrieken in een tiental lan-

den, klokt de productie af op 171.200 stuks. Het succes van 
de ‘wesp’ laat zich ook verklaren door de economische con-
text kort na WOII. Mede door het geld uit het Marshallplan 
start voor Italië een ‘economisch mirakel’. Samen met de 
Fiat 500 groeit de Vespa uit tot een icoon van deze econo-
mische en sociale transformatie van Italië. In het collectief 
geheugen wordt hij al snel de bekendste scooter ter wereld.
De Italian-style tweewieler verandert niet alleen het leven 
van de mensen; ook op het witte doek wordt hij al snel 
een glamouricoon. Zo herinnert iedereen zich de scène 
met Gregory Peck en Audrey Hepburn op een witte Vespa 
in Roman Holiday (1953). Hij duikt ook op in La Dolce Vita, 
de beroemde prent van Federico Fellini met Marcello Mas-
troiani en Anita Ekberg. Maar dat is niet alles. In totaal 
zoemt de Vespa door meer dan 80 films en dat is een 
absoluut record. Daarbij onder meer Caro Diario van Nanni 
Moretti (1993) en de Amerikaanse films Alfie (2004) en 
The Interpreter (2005). Het groot scherm houdt van de 
Vespa, maar de sterren willen hem ook in hun dagelijks 
leven. Bij de celebrities met een Vespa vinden we Gwyneth 
Paltrow, Julia Roberts, Anthony Perkins, Anne Hathaway, 
Tom Hanks, Uma Thurman, de komiek Zach Galifianakis en 
de rapper Puff Daddy.

PRIMAVERA
& GTS

Speciaal voor de 75e verjaardag trekt de 
Vespa een specifieke outfit aan die herin-
nert aan de jaren 40. Naast de bijhorende 
helm is er ook het nubuckzadel in gerookt 

grijs. Dit wordt aan de achterzijde verlengd met 
een ronde handtas met schouderriem: een duide-
lijke hint naar het typische reservewiel. Het wordt 
vastgemaakt op de achterste bagagedrager. Deze 
speciale editie wordt aangeboden op de Vespa 
Primavera 50 (3899 euro) en 125 (5499 euro), 
alsook op de Vespa GTS 125 Supertech (6299 
euro) en 300 Supertech (6649 euro). Als bonus 
wordt elke ‘75e verjaardags’-Vespa geleverd met 
een ‘welcome kit’. Hierin: een tas, een zijden sjaal 
Made in Italy, alsook een vintage plakkaat en 
zelfs prentbriefkaarten. Op en top La Dolce Vita! 
Beschikbaar sinds maart.

voor

Corradino d'Ascario 
had tot dan 

enkel helikopters 
en vliegtuigen 

getekend...

Jawel: de Vespa nam ooit 
deel aan Parijs-Dakar!

Nog een voorwaarde: de 
Vespa moest makkelijk 

te produceren zijn.

2erjaa34a/755
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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

Binnenkort de nieuwe
ELETTRICA

Om het elektrische aanbod te vervolledigen 
na de Vespa Elettrica van 2021, lanceert 
Piaggio binnenkort een kleine elektri-
sche scooter tegen een zachte prijs. 

Dat is althans wat Maurizio Carletti, bij Piaggio 
directeur voor Italië en Europa, onlangs 
te verstaan gaf in een interview. Hij zou 
binnenkort worden aangekondigd. Na de 
knappe en behoorlijk performante Vespa 
Elettrica (6390 euro voor de 50 en 6690 
euro voor de Elettrica 70) gaat de groep 
Piaggia dus door met zijn logische ont-
wikkeling op de markt van de elektri-
sche scooter. Het doet dat vanaf de basis 
en dit keer onder zijn eigen merknaam. 

Wereldleider op twee wielen
De successtory van Piaggio duurt al sinds 1944. Vandaag 
bouwt de Italiaanse groep zowel tweewielers (motoren, scoo-
ters, driewielers) als commerciële voertuigen en robots voor 
de merken Aprilia, Derbi, Gilera, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, 
Piaggio Commercial Vehicles (Ape), Scarabeo en Piaggio 
Fast Forward (PFF). Het bedrijf noteert sinds 2006 op de 
Beurs van Milaan. In 2003 kocht IMMSI, de holding van de 
familie Colaninno, de activa over van de familie Piaggio. Eind 
2004 verruimde IMMSI de perimeter van de groep met de 
overname van Aprilia en Moto Guzzi. De zetel van de groep 
bleef in Toscane, meer bepaald in Pontedera. Een bewijs van 
stabiliteit en traditie. Het zakencijfer beloopt vandaag 1,342 
miljard euro. Naast Pontedera zijn er nog vijf andere produc-
tie-units: drie op Italiaanse bodem, een in Vietnam en een in 
India. De groep stelt wereldwijd zo’n 6500 mensen te werk.

Ook Vittorio Gassman 
droeg zijn steentje bij.
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Almaar meer constructeurs 
schuiven met hun gamma in 
de richting van elektrisch. 
De hybridisatie  wordt het 
‘vakbondsminimum’ en de 
reactie van het publiek is positief.

Door Philippe Van Holle

2021 is het jaar van de bevestiging voor Polestar 
dat op grootse wijze een prominente plek afdwong 
in het segment van premium elektrische auto’s. 
Omdat we onlangs de kans kregen om de model-

len 1 en 2 proef te rijden, maakten we persoonlijk kennis 
met de imponerende knowhow van het merk dat enkele 
jaren geleden nog bekend was als de preparateur van de 
Volvo-racedivisie en zich nu profileert als een merk op zich.

Drie versies voor de Polestar 2
Nadat de Polestar 1, een prachtige gran turismo hybride, 
de onafhankelijkheidsbeweging op gang bracht, bevestigt 
de Polestar 2 overduidelijk het elektrisch meesterschap 

van deze nieuwkomer. Er zijn vandaag trouwens drie ver-
schillende versies op de markt. Om een lang verhaal kort 
te maken: er is keuze uit drie aandrijflijnen. De bestaande 
configuratie met twee elektromotoren van 300 kW (408 pk) 
en een grote batterij van 78 kWh (met WLTP-autonomie tot 
480 km) wordt inderdaad aangevuld met twee versies met 
één voorin gemonteerde elektromotor. Deze versie heeft 
dezelfde high performance batterij en een motor van 170 
kW (231 pk, en 515 tot 540 km autonomie) of een kleine 
batterij met een standaard autonomie (64 kWh) en een 
elektromotor van 165 kW (224 pk en een actieradius tot 
440 km). Prijskaartje? Van 45.900 tot 67.900 euro. Dat is 
naar onze bescheiden mening best redelijk gezien de aan-
geboden technologie en de uitrusting.
Te noteren dat de Polestar 2 in de lente van dit jaar een 
veiligheidslabel Euro NCAP met 5 sterren kreeg toegekend. 
Een terechte bekroning voor de vernieuwende structurele 
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, met onder 
meer acht airbags en talloze veiligheidshulpsystemen, 
zoals de detectie van voertuigen, voetgangers, fietsers en 
wegbermen. Wat dit merk ook bijzonder maakt, is dat de 
bestellingen enkel online verlopen via de website Polestar.
com. Voor zover mogelijk zullen de toekomstige klanten 
deze zomer de nieuwe versies van de Polestar 2 eigenhan-
dig kunnen proefrijden in een van de 40 Polestar Space-
verkooppunten die verspreid liggen over de tien markten. 
Voor België gaat het om Antwerpen, Brussel en Gent.

V...W to zero!
Eigenlijk heet de campagne die recentelijk door Volkswagen 
werd aangekondigd ‘Way to Zero’. Voor VW is dit een draai-
boek op weg naar een CO2-neutrale mobiliteit. De inhoud? 
Een pakket van maatregelen gericht op het versnellen van 
de productie en het duurzaam gebruik van elektrische 
auto’s. Het bedrijf heeft zich voorgenomen om ten laatste 
in 2050 de netto-nuluitstoot en dus de koolstofneutraliteit 
te bereiken. Het legde eveneens een nieuwe tussenstap 
vast, namelijk het gericht terugschroeven van 40% van de 
CO2-uitstoot per auto in Europa tegen 2030. Daarmee legt 
de groep de lat merkelijk hoger dan de doelstelling van 30% 
die het in 2018 had aangekondigd. Een Volkswagen zou 
gemiddeld 17 ton koolstofdioxide minder uitstoten. Naast 
de versnelde overstap naar de elektromobiliteit zouden 
zowel de productie (met inbegrip van de aanleveringske-
ten) als het gebruik van elektrische auto’s tot een neutrale 
klimaatbalans moeten leiden. Zonder de systematische 
recyclage van de hogespanningsbatterijen van de oude 
elektrische auto’s te vergeten.
Tegen 2025 zou al zo’n 14 miljard euro geïnvesteerd worden 
in het koolstofvrij maken. De elektriciteit voor de fabrieken 
in Europa, Noord- en Zuid-Amerika zal tegen 2030 volledig 
geproduceerd worden door hernieuwbare bronnen. Het 
Duitse bedrijf bewijst op die manier dat de elektrische auto 
meer is dan een auto, maar een echt ecologisch concept 
met een invloed op de productie van a tot z.

 DE TOEKOMST
 is elektrisch!

Land Rover Discovery Sport 
in herlaadbare hybride
Land Rover nam zijn tijd om de overstap naar minder ver-
vuilende auto’s in te luiden. In eerste instantie opteerde het 
Britse bedrijf voor verschillende groepen van aandrijfsyste-
men met een lichte hybridisatie, maar nu de trein op de rails 
staat, schakelt Land Rover een paar tanden bij. Akkoord: 
op de Discovery Sport is de laatste versie van de lichte 
hybride-technologie (MHEV) nog altijd actueel voor de 

De Polestar 2 heeft, al 
naargelang de gekozen versie, 
een autonomie tot 540 km.

De nieuwe ID 4 GTX geeft aan waar 
Volkswagen naartoe wil. VW wil zijn 
verkoop van elektrische auto’s met 

70% opdrijven tegen 2030.

De nieuwe Discovery Sport 
versterkt zijn status van 

compacte, polyvalente en 
performante top-SUV.
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dieselmotoren D165 (163 pk) en D200 (204 pk) wanneer 
gecombineerd met vierwielaandrijving, terwijl een batterij 
helpt om de energie te recupereren die verloren gaat bij 
het remmen. Daardoor rijdt de auto niet alleen soepeler en 
verbruikt hij ook minder, maar laat hij de chauffeur ook ken-
nismaken met de voordelen van de elektrische mobiliteit, 
zonder dat die zijn auto moet aansluiten of heropladen. Dit 
model is evenwel ook te koop in de herlaadbare hybride ver-
sie P300e die voor het eerst in 2020 werd geïntroduceerd. 
Goed nieuws voor dit model is ook dat hij wordt geprodu-
ceerd in een 5 plaatsen +2-versie, zodat de vrienden en 
vriendinnen vlot meekunnen om te gaan sporten en naar 
het restaurant.

raken aan het gewicht van de verschillende elektrische 
componenten – vooral dit van de batterij – om de wend-
baarheid van de auto te behouden. Om het overgewicht 
op te vangen, wil Caterham de ophanging herzien en het 
chassis aanpassen. Daarbij zou het opgeven van enkele 
als overbodig ingeschatte elementen, zoals de recupera-
tierem, nog enkele kilo’s extra winst moeten opleveren. 
Qua prestaties mikt de constructeur op een acceleratie 
die gelijke tred moet houden met de Seven 620R, een 
bolide van 315 pk die in 2,79 seconden van 0 naar 100 
km/h flitst. Caterham zou de productie van zijn elektrische 
Seven in 2023 kunnen opstarten. In afwachting moet de 
constructeur verschillende partnerships afsluiten teneinde 
de levering van zijn componenten te garanderen. Zoals het 

dit nu al doet met Ford voor de motoren 
op zijn actuele modellen.

Ford Mustang E voor 
Europa ontscheept in 
Antwerpen
De eerste schepen met een substanti-
ele hoeveelheid Ford Mustangs Mach-E 
aan boord meerden aan in de Antwerpse 
haven. Elk exemplaar van de eerste 100% 
elektrische Ford die voor het Europese 
vasteland is bestemd, komt inderdaad 
binnen via de Antwerpse haven. Zoals 
bekend vond op 31 mei de officiële lan-
cering van de Mustang Mach-E plaats 
bij de Ford-verdelers in België en het 
Groothertogdom Luxemburg. Moeten wij 
u trouwens nog deze elektrische Mus-

tang voorstellen die zich duidelijk laat inspireren door het 
mythisch Amerikaanse model? Samengevat: naargelang de 
batterijkeuze ontwikkelt de Mach-E van 269 tot 294 pk bij 
een koppel van 430 Nm. Met vierwielaandrijving wordt dit 
van 269 tot 351 pk in de basisversie, met een koppel van 
580 Nm. In de GT-versie tenslotte klimt de power tot 456 
pk en het koppel naar 830 Nm. Bij de Performance Edition, 
die van de GT is afgeleid, komt daar nog 31 pk bij voor een 
koppel van 860 Nm. Amper 3,5 seconden volstaan voor de 
spurt van 0 naar 100 km/h en daarmee is hij drie tienden 
seconde sneller dan de GT. De autonomie (al naargelang 
de gekozen versie en uw rijstijl – zware of minder zware 
voet…) bereikt 600 km!

Elke Mustang Mach-E voor 
het Europese vasteland 
ontscheept in Antwerpen.

Elektrische Caterham in 2023
Om te beantwoorden aan de toekomstige milieuvoorschrif-
ten overwegen heel wat kleine merken de overstap naar 
elektrisch. Dat geldt ook voor Caterham dat zijn jubile-
umjaar 2023 zou kunnen gebruiken om een eerste model 
op de markt te brengen. ‘Het is mijn ambitie om verbran-
dingsmotoren zo lang mogelijk actief te houden, tot zolang 
we een motor kunnen vinden die past bij ons product. 
Maar dat wordt vandaag de dag steeds moeilijker’, bekent 
Graham Macdonald. Het merk sleutelt dan ook volop aan 
een elektrische versie van zijn roadster Seven. Zonder in 
detail te gaan met betrekking tot de karakteristieken van 
de motor verklapte de CEO van Caterham dat hij niet wil 

De elektrische Caterham zou niets 
inleveren van zijn prestaties en zijn 
wegligging. Hij zou nog altijd in drie 
seconden van 0 tot 100km/h-spurten…

Ontdek de nieuwe versies op polestar.com

Polestar 2
—
100% elektrisch

Milieu-informatie (KB 19.03.2004): polestar.com
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FIAT
TIPO CROSS

Het kan zijn dat er bij ons ergens een schroefje loszit, maar toch… Nadat 
we de nieuwe gezinsauto van Fiat hadden proefgereden, fluisterde een 
stemmetje ons in het oor dat hij zo’n beetje de ‘spaghetti cacio è pepe’ 
van de auto is… En zoals iedereen weet, is die bijzonder lekker!

Door Stéphane Lémeret

De Italiaanse keuken is een van de lekkerste ter 
wereld. Heerlijk, opgewekt, sfeervol. Wat die 
keuken ook zo bijzonder maakt, is zijn een-
voud. Zoals bij de pasta cacio e pepe, want dat 

is enkel pecorino en peper. Kijk het gerust na: de lekkerste 
Italiaanse recepten zijn doorgaan de simpelste en liggen 
mijlenver verwijderd van de complexe assemblages uit de 
Franse gastronomie. Het verband met de Fiat Tipo? Dat 
antwoord is simpel: eenvoud!

De basics
Bij zijn geboorte nu vijf jaar geleden onthield de gespeci-
aliseerde pers het volgende van de Tipo: hij beperkt zich 
tot de essentiële ingrediënten van de auto en assembleert 
die op een gewetensvolle manier om tot een eenvoudig en 

efficiënt recept te komen. Het strikt noodzakelijke, zonder 
franjes. Met als prettig gevolg een ongelofelijk lage prijs! 
Wat die essentiële ingrediënten dan zijn? Comfort, ruimte, 
gezond verstand, realistische prestaties, kwaliteit en vooral 
een goed bestudeerd totaalpakket. Geen opties dus, die 
men soms aankruist zonder te weten of men ze ooit zal 
gebruiken. Dat laatste punt is misschien wel het belang-
rijkste, want iedereen weet dat de opties het gewicht en de 
prijs van een auto sterk beïnvloeden. Maar wat niet geweten 
is, is dat dit ook – zij het in mindere mate – geldt wanneer 
men die opties niet aanvinkt. Want u betaalt natuurlijk wel 
voor een auto die is uitgerust om die opties te verkrijgen…

Essentiële upgrade
Zeker is dat dit streven naar eenvoud een schot in de roos 
werd voor de Tipo die dan ook snel zijn publiek vond. Tege-
lijk was het ook nodig om na vijf jaar en in een snel evolue-
rende wereld uit te pakken met een upgrade en de nodige 
retouches te voorzien. Maar ook daar bleef Fiat trouw aan 
zijn initiële filosofie. Ook nu dus geen franjes. Elke retouche 
is essentieel.
De eerste is duidelijk en betreft het voorkomen van de 
auto. Zonder zijn discrete elegantie te willen afzweren, is 
die moderner geworden. Meer karakter, een promptere 
look. Daarom is het vooral in de cockpit, en meer bepaald 
ter hoogte van het instrumentenbord, dat de evolutie het 
grootst is, hoewel het alles samen maar om kleine din-
gen gaat… Zoals een aantal ‘basilicumblaadjes’ die voor 
kleur en smaak zorgen. De vele nieuwe en meer actuele 
binnenbekledingen. Het nieuw digitaal en configureerbaar 
instrumentenbord, wat een must is geworden. En vooral 
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het lichtjes hertekende dashboard met één doel: plaats 
bieden aan het 10 inch touchscreen van het nieuwe multi-
mediasysteem UConnect 5, wat een enorme vooruitgang 
betekent ten opzichte van zijn voorganger. Omdat hij sneller 
is, beter verbonden en een van de meest intuïtieve van nu, 
geeft hij de automobilist van 2021 alles wat hij nodig heeft. 
U heeft goed geraden: het essentiële - we zouden bijna  
zeggen, het onmisbare.

Tipo Cross
Fiat benutte deze upgrade om een nieuw variant van de Tipo 
te ontwerpen die men als noodzakelijk kan bestempelen 
in de huidige autotrend. Met de Cross levert de Tipo een 
antwoord op de SUV-hype. Ook dat antwoord staat bol 
van de eenvoud. Want wat maakt de SUV populair? Zijn 
hoogte en zijn robuuste look. Waarvan akte. De Tipo Cross 
staat 4 cm hoger dan de andere Tipo’s – die zeker al niet de 
laagste auto’s zijn in deze categorie – en hij maakt gebruik 
van meer opvallende carrosserie-elementen, zoals zwarte 
spatbordverbreders en een metal look voor de bescherming 
van de onderste delen. 

Glimworm
De laatste nieuwe troef van de Tipo voel je vooral op de 
weg. De Tipo Cross die wij proefreden, was uitgerust met 
de gloednieuwe 3 cilinder, 1 liter turbo benzinemotor. Zijn 
naam? Firefly, wat Engels is voor glimworm. Een passende 
naam, want de motor van 100 pk is er een die blinkt. Amper 
een liter cilinderinhoud? Slechts 100 pk? Is dat niet een 
beetje nipt voor een auto van deze grootte? Neen, want de 
eenvoud heeft hetzelfde effect op de Tipo als op de keuken 
van zijn land: dit voelt licht aan. De Tipo Cross torst amper 
1300 kg op de weegschaal en is dus een pluimgewicht in 
zijn categorie. De glimworm voelt zich daar heel goed bij 
en presteert merkelijk beter dan de oude 1,4 litermotor 
met zijn 95 pk. In de stad trekt hij stevig op, met dank aan 
zijn sterk koppel vanaf 1.500 tr/min. Op de autoroute valt 

vooral zijn verzorgde geluidsisolatie op. En bovendien toont 
hij zich duidelijk minder gulzig dan de motor die hij vervangt.
Omdat het elkeen vrij staat gevulde kwartels boven een pen-
ne al’pesto te verkiezen, kan men altijd voor een model gaan 
dat bulkt van de technische hoogstandjes. Maar tegelijk is 
‘keep it simple’ vaak beste oplossing, niet?

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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Dit is het verhaal van een 
automerk dat als  embleem 
de godin van de wijsheid en 
de kunsten had gekozen. De 
knowhow van dit merk plaatste 
België op de wereldkaart. Dit is 
het verhaal van Minerva.

Door Stéphane Lémeret

Toen de auto geboren werd, volgden heel wat 
merken hetzelfde parcours. Net zoals bijvoor-
beeld voor Skoda en Peugeot begint het verhaal 
van Minerva op twee wielen. Het startschot 

wordt gegeven wanneer de jonge Nederlandse onderne-
mer Sylvain De Jong in Antwerpen zijn eerste winkel opent.

Eerst op twee wielen
De core business van deze 23-jarige Amsterdammer is 
de verkoop van Engelse fietsen. De zaken floreren, maar 
daarmee is De Jong niet tevreden. Hij start zijn eigen fiet-
senmerk op, Mercury Cycle, en vindt ook daar het succes 
op zijn weg. Wanneer het merk in 1897 tot Minerva wordt 
omgedoopt – er is geen enkele uitleg te vinden waarom dit 
gebeurt, red. – draait zijn verhaal een nieuwe en beslissen-
de richting op. We schrijven eind 19e eeuw en de hele wereld 
is in de ban van de nieuwe uitvinding die bekend staat als de 

‘verbrandingsmotor’. Waardoor Minerva plots ook motoren 
voor motorfietsen gaat ontwerpen en verkopen. Het is deze 
motor die als springplank gaat fungeren voor de auto, want 
hij blijkt de favoriete mechaniek voor een resem onderne-
mers die zich in het auto-avontuur willen storten. Bij zoverre 
dat deze Belgische constructeur al snel de grootste leveran-
cier van motoren wordt in Europa! Vreemd genoeg duurt het 
tot na het succes met zijn motoren vooraleer Sylvain De 
Jong onder licentie een Zwitserse motorfiets gaat bouwen. 
Want eigenlijk denkt hij al veel verder…

En daarna op vier!
Het einddoel is natuurlijk de auto. In 1902 wordt de eerste 
Minerva vierwieler geboren. Om die activiteit verder te ont-
wikkelen, richt De Jong in Londen de nv Minerva Motors 

Limited op en laat hij in Antwerpen een gloednieuwe fabriek 
bouwen. Vanaf 1904 brengt Minerva een compleet gamma 
uit. De verkoop draait op volle toeren en de populariteit 
wordt ondersteund met tal van zeges in de allereerste race-
competities. Het merk bouwt langzaam een stevige reputa-
tie op. Het is bijzonder populair in landen die zelf heel wat 
lokale constructeurs hebben, zoals in Frankrijk en vooral in 
Engeland. Het dient gezegd dat Minerva aan de andere kant 
van het Kanaal een hyper getalenteerde commercieel direc-
teur heeft zitten. Daar komen we zo meteen nog op terug. 
1908 blijkt cruciaal voor Minerva. Dat jaar koopt Sylvain De 
Jong een exclusieve wereldlicentie voor een motor die door 
een Amerikaanse ingenieur is gebouwd. Deze Knightmotor 
heeft de eigenschap om bijzonder stil te zijn en amper tril-
lingen te veroorzaken, wat een enorme stijlbreuk is met 

MINERVA
In de gloriejaren was Minerva

actief in alle domeinen: van bussen
over racewagens tot trucks…

De Minerva Type KK Tourer (1914).
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de motoren van toen. Zodra de initieel bijzonder luxueuze 
Minerva’s over deze motor beschikken, torenen zij qua 
comfort ruim boven de rest uit. Die kwaliteiten zorgen voor 
een ongezien succes in de high society. Belgische, Noorse 
en Zweedse koningen, industriële iconen zoals Henri Ford, 
internationaal vermaarde artiesten: de wereldelite kiest 
voor de Minerva, die soms wordt aangekleed met een car-
rosserie die in de fabriek zelf is gebouwd, maar vaak ook 
door bekende carrossiers, zoals dat toen gebruikelijk was 
bij gefortuneerde klanten. We kunnen het rustig stellen: de 
Minerva was de Rolls-Royce van toen!

Verkocht door… Rolls
Sterker nog: we kunnen rustig stellen dat Minerva, Rolls-
Royce heeft geïnspireerd. Dat is ook logisch, want de com-
mercieel directeur waarover we het eerder al hadden, is 
niemand minder dan… Charles Rolls. Ja, hij. Het ligt dan 
ook voor de hand dat de rijkwaliteiten en de zin voor detail 
die karakteristiek waren voor Minerva als referentie dien-
den bij Rolls toen hij samen met ingenieur Henry Royce zijn 
eigen prestigemerk oprichtte. Deze beide parels van de 
auto-industrie werden hierdoor ook rivalen. Dit duel draaide 
uit in het voordeel van de Belgische auto’, want ook al leken 
de kwaliteiten van de modellen van beide merken sterk op 
elkaar: de Minerva was altijd goedkoper.

Het succesverhaal wordt enkel onderbroken door de Eerste 
Wereldoorlog. De Antwerpse fabriek wordt opgeëist door 
Duitsland en fungeert als atelier voor het herstellen van mili-
tair materieel. Tijdens WOI vlucht De Jong naar Nederland 
waar hij verder zijn auto’s blijft ontwikkelen. Als de wapens 
zwijgen en hij naar Antwerpen terugkeert, vindt hij er een 
lege fabriek. Geen drama, denkt hij, want dit biedt hem de 
kans om nieuw en performanter gereedschap aan te kopen. 
Hij start de productie opnieuw op en al snel verkopen de 
Minerva’s weer als zoete broodjes. Omdat ze steeds luxueu-
zer en performanter worden, zijn het nu vooral Amerikanen 
die deze Belgische auto’s aanschaffen. Daarbij ook heel wat 
topnamen uit de filmwereld en de industrie. 

Droevig einde
The sky is the limit voor Minerva, en toch… Want plots is er 
de Grote Depressie. In het begin van de jaren 30 stort de 
verkoop in elkaar. Sylvain De Jong was nochtans al gestart 
met investeringen in het segment van de populaire auto, 
maar hij was er te laat aan begonnen. De eerste auto waar 
hij mee uitpakte, was al gedateerd nog voor zijn lancering. 
In 1934 stopt dit mooie verhaal wanneer Minerva failliet 
wordt verklaard. Het wordt overgenomen door Mathieu Van 
Roggen, een andere topnaam uit de Belgische autowereld 
en op dat ogenblik CEO van het Luikse merk Imperia. Maar 
voor de Belgische Rolls is dit wel degelijk het einde. Minerva 
stelt zich vanaf dan tevreden met één van de activiteiten die 

het in de jaren 10 had opgestart: nutsvoertuigen. De oudste 
van onze lezers herinneren zich mogelijk nog de 4x4 Miner-
va die voornamelijk voor het Belgisch leger was ontworpen 
en ook een beetje voor de gewone markt. Maar eigenlijk 
was dat een Land Rover die onder licentie was gebouwd. 
Na Minerva ging uiteindelijk ook Imperia ten onder toen het 
bezweek onder de mokerslagen van de rijkere en sterkere 
concurrenten. In 1958 werd het definitieve faillissement 
uitgesproken en daarmee verdwenen de laatste echte Bel-
gische autoconstructeurs van het toneel.

Valse hoop
In 2013 en tot eenieders verbazing stapte Minerva plots 
weer voor het voetlicht. Er verscheen een website op het 
internet waarop een adembenemende concept car is te 
zien. De JM Brabazon, genoemd naar de Engelse aristocraat 
die in het begin van de 20e eeuw races won voor Minerva, is 
een hypercar die wordt aangedreven door een herlaadbare 
hybride motor van 1200 pk. Hij heeft amper iets gemeen 
met de prestigieuze limo’s die de reputatie van Minerva 
maakten, maar waarom niet: als het merk maar opnieuw 
tot leven komt! Maar dat gebeurt uiteindelijk niet, want ook 
deze start-up overlijdt vooraleer hij geboren wordt. Zoals 
zoveel andere de voorbije jaren. 
Zoveel is duidelijk: België bekleedde heel wat jaren een hoofd-
rol in de wereld van de prestigieuze auto’s. En mogelijk kijkt u 
vanaf nu ook met een ander oog naar de Rolls-Royce…

De Minerva Type DD 14HP Victoria Tourer (1913).

Het lijdt geen twijfel 
dat Rolls-Royce zich liet 
inspireren door de hoge 

graad van afwerking en het 
comfort van de Minerva.
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Van alle paarden is de Arabische volbloed wellicht de edelste. De 
zuiverste ook, vandaar ook dat hij eeuwenlang zijn steentje heeft 
bijgedragen om andere rassen te verbeteren. Zoals zijn naam aangeeft, 
komt hij uit het Midden-Oosten, maar u vindt hem tegenwoordig in alle 
uithoeken van de wereld. Gepassioneerde fokkers trekken de bloedlijnen 
door. Daarbij ook heel wat specialisten in België. 

Door Christian Simonart

Met de jaren heeft België een stevige repu-
tatie opgebouwd in de wereld van de 
Arabische volbloed. Ons land geniet ook 
grote erkenning voor wat betreft de know-

how van zijn fokkers, trainers en veeartsen. Dat laatste 
geldt vooral in de showwereld. Zo won Muranas Nader, 
een product van de fokkerij Jadem Arabians van de 
Belgische Christine Jamar, begin februari het prestigieuze 
kampioenschap voor jonge veulens op het Festival Katara 
Arabian Horse. Deze competitie werd georganiseerd in 
Qatar door emir sjeik Tamim bin Hamad bin al-Thani. 
Een dergelijke hoge onderscheiding is geen verrassing, 
want de kwaliteit van de Belgische paarden is al langer 
bekend op het schouwtoneel van de 
meest prestigieuze showcompetities 
in de wereld. ‘België heeft een interna-
tionale reputatie voor wat betreft het 
fokken, produceren en preparen van 
showpaarden, maar ook voor de over-
dracht van embryo’s. Alle internationa-
le kampioenen passeren ooit een keer 
via België. Dat is een specifiek kenmerk 
dat we in Europa delen met Italië’, aldus 
Marc Somerhausen. Hij is de secre-
taris van het BAPS (Belgisch Arabisch 
Paardenstamboek) dat in ons land alle 
Arabische volbloedpaarden registreert. 
‘De Arabische volbloed is een levendig, 
maar verstandig paard. Een evenwichtig 

paard dat trouwens gebruikt werd om bloed in andere ras-
sen te pompen’, aldus nog Marc Somerhausen. ‘Vorig jaar 
registreerden wij 450 geboortes in ons stud-book. Daarbij 
350 Arabische volbloedveulens. De meeste hiervan zijn 
voorbestemd voor de show. De rest heeft een toekomst in 
de sport of de recreatie.’
Dat de show het momenteel zo goed doet bij de fokkers, 
komt ook omdat dit een wereld is die laat dromen. Een 
wereld van luxe en elegantie. Een wereld waar men de rijk-
ste mensen ter wereld ontmoet. Een wereld met schitte-
rende infrastructuren, de ene nog mooier dan de andere. 
Een wereld waar de stallen soms beladen zijn met goud 
en marmer, zoals in de landen van het Midden-Oosten.

De BeCeimen van 4D

De Arabische volbloed 
belichaamt ten volle het edele 

karakter van het paard.

Muranas Nader: een 
van de vele Arabische 

volbloeden die in 
België zijn geboren 

en de showscène 
verzorgen.

Marc Somerhausen, hier 
met Pashmina El Kanzn, 
fokt al 15 jaar Arabische 

volbloeden in Nannine.

De BeCeimen van E
ARABISCHE VOLBLOED
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Voormalige veeboerderij
Niets van die overdadige luxe ten huize Marc Somerhausen 
in Naninne, vlakbij de Nationale 4. Bij hem draait alles rond 
de paarden en vooral rond enkele authentieke Arabische 
volbloeden met een fraai DNA. Dit alles in een oude hoeve 
waar vroeger 350 runderen werden vetgemest. ‘De voorbije 
15 jaar is het fokken een hypergespecialiseerde business 
geworden. Het opkweken van een showpaard is een markt 
die zich duidelijk heeft afgescheiden van de rest’, aldus de 
Ukkelse veearts, die met zijn echtgenote Konstanze voor 
een nieuwe koers heeft gekozen. ‘Wij hebben al meegedaan 
aan showcompetities, maar het belangrijkste doel bij het 
opstarten van deze fokkerij was om paarden te produceren 
die men kan berijden, zonder dat ze hun esthetische kwa-
liteiten verliezen.’
De fokkerij werd in 2006 opgestart met een trip naar Oos-
tenrijk. Daar liet het koppel zijn oog vallen op de jonge 
3-jarige hengst Adriann El Bri. ‘Wij hebben een vriend-
schapsband opgebouwd met de familie Huemer (gerenom-
meerd in de wereld van de Arabische volbloed showpaar-
den, red.) en kochten bij hen enkele paarden. Een van hen 
was Adriann. In de box had hij het zachte en aanhankelijke 
karakter van een Arabische volbloed. Hij was geschikt voor 
de show, maar hij had ook atletische capaciteiten die je 
vandaag bijna nooit meer aan bod ziet komen in de shows.’ 
Met zijn fysionomie viel hij een aantal keren in de prijzen, 
zoals in België met een eerste kweekpremie en ook tijdens 
een internationaal concours in St-Lô. Een mooie erkenning 
voor zijn eigenaar. ‘Het bewijs dat een paard dat bereden 
wordt ook nog kan schitteren op een schouwtoneel. Maar 
dat laatste wordt spijtig genoeg steeds moeilijker.’
In de fokkerij van Marc Somerhausen zijn intussen twaalf 
veulens geboren. Het gemiddelde bedraagt twee, soms 
drie, per jaar. ‘De Arabische volbloed is een aanhankelijk 
paard, een paard dat altijd aandacht aan u zal besteden. 
Het is altijd nieuwsgierig naar wat je doet. Echt verbazend’, 
zegt de fokker. ‘Qua fysiek is de Arabische volbloed het 
prototype van het paard. Hij heeft alles wat men zoekt in 
het perfecte paard: de proporties, het silhouet, het bloed, 
de levendigheid, de power. Het is trouwens een zeer sterk 

paard in verhouding tot zijn profiel. De Arabische volbooed 
is ook een paard dat heel goed meewerkt wanneer men 
een beroep doet op zijn intelligentie. Hij vraagt een beetje 
geduld, maar dat krijg je naderhand dubbel en dik terug.’

Onwaarschijnlijk polyvalent
Marc Somerhausen en zijn echtgenote Konstanze zijn nog 
altijd even gepassioneerd als op dag één. Desalniettemin 
doen ze het nu al enkele jaren wat rustiger aan. Vandaar 
ook dat er geen geboorte meer is geweest in Naninne sinds 
de prachtige grijze merrie Pashmina El Kanzn in 2017. ‘Wij 
hebben een stapje teruggezet omdat de markt moet volgen. 
En die ligt moeilijk, want de Arabische volbloed overtuigt 
niet iedereen in het ruiterwereld. Ik stel vast dat deze paar-
den niet altijd op hun waarde worden ingeschat en soms 
zelfs worden uitgesloten omdat de afzetmarkten niet zijn 
aangepast.’ En dat terwijl de polyvalentie net een van de 
grootste kwaliteiten is van de Arabische volbloed! ‘Want hij 
kan werkelijk alles. Het is vooral dat wat onwaarschijnlijk 
is bij dit paard’, benadrukt Marc Somerhausen. ‘Zo is het 
bijvoorbeeld een uitstekend initiatiepaard voor alle discipli-
nes, zelfs het mennen. Dat alles natuurlijk als hij in goede 
handen is, want omdat hij zo slim is, laat hij zich niet altijd 
even makkelijk intomen. Maar tegelijk is het opmerkelijk 
hoe goed hij de problemen inschat.’

Marc Somerhausen probeert paarden 
te fokken die men kan berijden 
en die tegelijk hun esthetische 

karakteristieken behouden.

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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Al van bij zijn geboorte in 1848 is het Zwitserse Omega synoniem van 
betekenisvolle bijdragen tot de kunst van de horlogerie. Het merk 
verloochende daarbij nooit zijn innoverende en sportieve geest. Ook op de 
Olympische Spelen van Tokio vertrekt Omega opnieuw vanuit pole position.

Door Miguel Tasso

Het is een van de meest prestigieuze horlogemer-
ken. Een van de meest baanbrekende ook. Zijn 
ganse geschiedenis door onderscheidt Omega 
zich van zijn concurrenten door zijn pioniers-

geest. Het speelde dan ook een rol in tal van fascinerende 
avonturen: van de verovering van de ruimte met zes maanlan-
dingen over de creatie van het allereerste duikhorloge in 1932, 
tot het vliegtuig op zonne-energie dat een vlucht om de aarde 
realiseerde. En natuurlijk speelde het ook een belangrijke rol 
in de wereld van de sportieve chronometrage. In Tokio stapt 
Omega voor de 29e keer in de rol van officiële tijdopnemer. 
Deze missie om altijd gelijke tred te houden met de vooruit-
gang zorgt ervoor dat dit merk, meer dan ooit, een toonaan-
gevende positie bekleedt in de evolutie van de tophorlogerie.

Stop de tijd!
Sport impliceert een tijdopname. Die is zelfs essentieel, 
want in sommige topcompetities wordt de medailleverde-
ling vaak tot op een 1/1000e seconde afgerekend. Voor 

werkt. Dankzij een balansfrequentie 
met 18.000 trillingen per uur haalt 
de secondewijzer reeds dan een 
precisie van een 1/5e seconde. 
In 1932 krijgt Omega zijn vuurdoop 
als officiële tijdopnemer van de 
Olympische Spelen. Het maakt in Los 
Angeles gebruik van een 30-tal chro-
nografen. Ze zijn nog meer geper-
fectioneerd dan hun voorgangers 
(36.000 trillingen per uur) en regis-
treren samen 127 wereldrecords!
Vier jaar later, tijdens de sombere 
Spelen van Berlijn, staan de horlo-
getechnieken nog meer op punt. 
Zo doet het startpistool meteen de 
tijdmeting in elke baan opstarten 
en wordt de tijd van elke deelnemer 
manueel gestopt door de tijdopne-
mer die hem is toegewezen.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de 
technologie almaar beter geworden. Hierdoor wor-

den de tijden van de kampioenen nog scherper afge-
meten. Op de Spelen van Londen in 1948 pakt Omega 
uit met de Racend Timer, de eerste moderne fotofi-
nishcamera. In Helsinki (1952) maakt de quartz Time-
Recorder zijn opwachting op het olympisch toneel. 

Deze snelle printer registreert de tijden tot op 1/100e seconde.
Tijdens de Olympische Winterspelen in Cortina d’Ampezzo 
in 1956 betekenen de startpoorten met hun akoestische 
en optische signalisatie een nieuwe stap vooruit. De skiër 
brengt de chronometer zelf op gang door een horizontaal 
balkje aan te tikken op kniehoogte. Zijn tijd aan de finish 
wordt afgeklokt door middel van een foto-elektrische cel. 
Zoveel is duidelijk: bij elke olympiade zijn er een aantal 
nieuwigheden. Zoals op de Spelen in Rome (1960) waar de 
grote oplichtende scoreborden voor het eerst de tijd van 
elke atleet afficheren. Vier jaar later, meer bepaald tijdens 
de Winterspelen in Innsbruck, kunnen de tv-kijkers in hun 
luie zetel de chrono’s van de concurrenten aflezen dankzij 
Omegascope. Revolutionair!

10.000 beelden per seconde!
Voor de officiële doorbraak van de elektronische tijdop-
neming in alle disciplines moeten we naar de Olympische 
Spelen van Mexico in 1968. De Omega Photosprint filmt er 
elke deelnemer bij zijn doorkomst aan de streep en geeft 
ogenblikkelijk zijn tijd door. In de zwemsport is de ‘touch 
pad’, die door de Zwitserse horlogemaker is ontwikkeld, een 
revolutie. Door dit bord aan te raken dat op de finishwand is 
aangebracht, klokt elke zwemmer eigenhandig zijn eindtijd 
af. Deze innovatie leidt zonder twijfel tot een veel accura-
tere controle van de tijden!

Omega is dit bekend terrein, want het is al 120 jaar actief in 
de stadions. En dat altijd met dezelfde precisie!
Flashback. In 1898 ziet de eerste chronograaf van Omega 
het levenslicht onder de vorm van een zakhorloge. De tijd-
opname gebeurt via een drukknop die in de kroon is inge-

OMEGA
Ready, set, go!
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Vanaf de jaren 80 duiken de eerste pc’s op aan de timing-
tafels. Daarmee stapt de tijdopname een nieuw tijdperk in. 
Met Omega nog steeds in pole position. Tijdens de Winter-
spelen van Albertville in 1992 registreert de fotofinishcame-
ra de aankomsttijden al tot op 1/1000e van een seconde!
Op de Spelen van 2012 in Londen maakt de sportwereld 
kennis met de Quantum Timer. Zijn resolutie ligt 100 keer 
hoger dan bij zijn voorgangers (1/1.000.000e seconde) 
en zijn precisie is vijf keer beter. Deze timer kan 16 tijden 
tegelijk registreren en ze ogenblikkelijk doorsturen naar 
de grote scoreborden. In Rio 2016 zorgt de Omega Scan 
‘0’Vision Myria ervoor dat de beelden van de fotofinish 
geproduceerd worden door een toestel dat tot 10.000 digi-
tale beelden per seconde kan maken voor elke vertikale lijn!

OLYMPISCH
model

De Seamaster Diver 300M Tokyo 2020 is een 
van de blikvangers in Tokio. Hij trekt de kleuren 
van de Spelen aan en is het summum van hor-
logetechniek. De gestroomlijnde 42mm grote 

kast in roestvrij staal heeft een lunet in blauwe ceramiek, 
met een duikschaal in wit email. Roestvrij staal kreeg de 
voorkeur omwille van de geïntegreerde armband, die ook 
opvalt door de gepolijste en geborstelde look en door de 
vormgeving die perfect aansluit op de lijn van de kast. 
Als antwoord op het thema-blauw kiest de wijzerplaat 
in witte gepolijste ceramiek voor een laser-gegraveerd 
golfpatroon dat het gevoel van diepte versterkt. Sommige 
karakteristieken vallen extra op, zoals het datumvenster 
op 6 uur en de contrastrijke aanduiding ‘Seamaster’ in het 
rood. De wijzers en de blauwe uuraanduidingen, die wor-
den ingevuld met wit Super-LumiNova, maken het design 
van de wijzerplaat helemaal af. Door het embleem van de 
Olympische Spelen van Tokio 2020 tegenover het venster 
in saffierglas te plaatsen, en op de achterzijde van de kast, 
laat Omega de uniciteit van dit model helemaal tot zijn 
recht komen. Het kaliber Co-Axial Master Chronometer 
8800 is het enthousiaste, kloppende hart van dit hor-
loge. Het werd gecertificeerd door het Institut Fédéral de 
Métrologie (Metas): een precisielabel dat even duurzaam 
is als een gouden medaille.

Op de Spelen van Tokio zullen de ingenieurs van het merk 
opnieuw alle registers opentrekken: ultra-gesofistikeerde 
tijdopneming, geoptimaliseerde scoreborden, startblok-
ken met ingebouwde sensoren. De Omega-technologie 
zal zelfs worden ingezet bij de competities boogschieten. 
De foutenmarge van het detectiesysteem dat de afstand 
van de pijl ten opzichte van het doel berekent, bedraagt 
amper 0,2 mm.
Opmerkelijk contrast: het is ook Omega dat de bekende 
bellen levert waarmee de slotronde wordt aangekondigd 
in de atletiekcompetities en op de wielerpiste. Zij worden 
met de hand gemaakt in de smederij van Blondeau, vlakbij 
het centrum van La Chaux-de-Fonds in het hart van de 
Zwitserse bergen, en zijn 100% niet-digitaal!

STRONGER TOGETHER IN EUROPE
De stad zit boordevol contrasten en wordt geconfronteerd met heel 
wat uitdagingen. De stad leeft en is niet enkel de ontmoetingsplaats 
van de verschillende stromingen in onze maatschappij, ze is er ook het 
symbool van. Vandaag telt onze planeet 3,3 miljard stadsbewoners. 
Dat is 4,5 keer meer dan in 1950. In 2030 zouden deze zelfs meer dan 
60 % van de wereldbevolking uitmaken. 

De demografi  sche explosie gaat gepaard met de klimaaturgentie.

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

Sterk verbonden met Europa en de Europese waarden, ATENOR 
is aanwezig in 10 Europese landen. Overal is het onze ambitie om 
projecten voor te stellen met een geringe impact op het milieu maar 
met een sterke sociale en maatschappelijke impact. Projecten waar 
architectonische uitmuntendheid ten dienste staat van het welzijn 
van de gebruikers. Van locaties in het hart van steden, in levendige 
wijken, aan de rand van het water en in het groen, altijd dicht bij de 
knooppunten van communicatie, maar waar zachte mobiliteit steeds 
meer zijn plaats vindt. 

Dankzij deze Europese aanwezigheid en de rijke verscheidenheid 
ontwikkelt ATENOR een pragmatische en repliceerbare expertise 
waarbij de veerkracht van haar projecten en aandelen verzekerd is.

www.atenor.eu
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‘Financieel maatwerk
   voor topsporters’

Gesprek met Philippe Feller, oprichter en bestuurder
van Qualion Finance.

Door Miguel Tasso

De groep Qualion Finance, die actief is in wereld-
wijd vermogensbeheer en aanwezig is in België 
(met een zetel in Knokke), het Groothertogdom 
Luxemburg en Monaco, positioneert zich als 

een echte ‘wealth manager’. ‘Centraal in onze activiteiten 
staat het beheer van financiële activaportefeuilles. Onze 
missie bestaat erin om voor onze klanten de best moge-
lijke financiële architectuur uit te bouwen op basis van hun 
wensen, profielen en doelstellingen voor de korte, middel-
lange of lange termijn. Om ook aan andere eisen te vol-
doen, leveren onze gespecialiseerde teams hun expertise 
ook aan in andere domeinen, zoals vermogensplanning, de 
oprichting van een bedrijf, de consolidatie van activa of de 
overdracht naar de volgende generaties. Onze klantenser-
vice werkt 24/7 en dat maakt het verschil’, aldus Philippe 
Feller, oprichter en bestuurder van Qualion Finance.
Bij de klanten zitten heel wat topsporters die hun kapitaal 
willen laten groeien. ‘De problematiek bij deze kampioenen 
is vrij bijzonder. Over het algemeen komen zij zeer jong in de 
professionele wereld terecht. Zij worden volledig opgeslorpt 
door hun passie en hebben niet de tijd noch de ervaring om te 
kunnen omgaan met de plotse instroom van grote inkomsten.’
Om aan de behoeften van dit specifieke profiel te beant-
woorden, werd Qualion Multi Family opgericht. Op basis 

toren van hun vermogen. Een levensverzekeringscontract 
helpt ook om de duurzaamheid te verzekeren van de ver-
mogenssituatie.’

Stenen: de fundering
De aanpak van Qualion loopt in de eerste plaats over vast-
goedinvesteringen. De aankoop van vastgoed in verschil-
lende landen van Europa genereert een vaste stroom aan 
inkomsten. ‘Vastgoedinvesteringen verzekeren de onzekere 
toekomst in dit soort carrières. Om die investeringen te 
financieren, organiseren we een krediet over een tiental 
jaren. Wij profiteren hierbij van de huidige, bijzondere lage 
rentetarieven bij de banken.’
Maar Qualion beheert niet alleen de financiële toekomst 
van deze topsporters. Net zoals een goede orkest-
meester bespeelt het alle andere registers van het 
dagelijkse leven: begeleiding bij de schoolkeuze 
voor de kinderen, de organisatie van verhuizin-
gen, het openen van bankrekeningen…’

Met 30 jaar ervaring in het domein van vermogensbeheer 
kan Philippe Feller vertrouwen op een netwerk van experts 
in verscheidene landen. ‘Onze echte kracht is onze onafhan-
kelijkheid. Die laat ons toe om actief te zijn zonder belan-
genconflicten en in een totale transparantie.’
Tot de historische klanten van Qualion behoort onder meer 
golfer Nicolas Colsaerts. Hij is een van de ambassadeurs 
van het merk geworden en verder ook een persoonlijke 
vriend van Philippe Feller. ‘Nico is een toegankelijk iemand, 
lachend, geduldig. Dit jaar doet hij met hart en ziel mee aan 
de golfdag voor onze klanten in de Royal Zoute. Dat wordt 
weer een hele dag genieten…’

QUALION FINANCE BELGIUM
Koningslaan 160 B-8300 Knokke-Heist

infobe@qualion.eu
Tel. : +32 50 34 65 70
 Fax +32 50 33 60 38

van zijn expertise en netwerken werkt Qualion Finance 
‘een maatwerkplan’ uit voor topsporters en ex-profspor-
ters die zich tijdens hun carrière vrij van zorgen willen 
laten begeleiden.

‘Investeren voor de toekomst’
Sportkampioenen hebben doorgaans een relatief korte 
carrière. ‘Profvoetballers of -tennissers stoppen doorgaans 
rond hun 30e tot 35e, golfers als ze 40-45 zijn… Met wat ze 
in tien jaar tijd verdienen, moeten ze in principe gedurende 
de komende 40 jaar in de behoeften van hun gezin kunnen 
voorzien. Wij helpen hen om dit te sturen en hen een echte 
financiële opvoeding te geven. Wij bepalen hun dagelijkse 
noodzakelijke behoeften en helpen hen om een vermogen 
op te bouwen waarmee ze verzekerd zijn van een comfor-
tabel bestaan voor na hun carrière’, aldus Philippe Feller.
Dankzij de expertise, de gespecialiseerde medewerkers 
en de strategie levert Qualion financieel ‘maatwerk’ af. Het 
begeleidt zijn ‘sportieve’ klanten over drie grote investe-
ringsassen: een effectenportefeuille, vastgoed en finan-
ciering. ‘Voor het roerend gedeelte geven we de voorkeur 
aan het levensverzekeringscontract onder Europees recht, 
beheerd door zorgvuldig geselecteerde instellingen. De 
mobiliteit van atleten is een belangrijke factor bij het moni-

Nicolas 
Colsaerts: 
emblematische 
ambassadeur van 
Qualion Finance 
op de greens.

Monaco: de favoriete 
thuisbasis van heel 
wat topsporters.
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Omdat hij het visionaire altijd in het bloed 
heeft gehad, was hij een van de eersten 
die geloofde in de toekomst van de bitcoin. 
‘Samen met Sacha Van Damme, CEO en 

jong informaticagenie, en José Zurstrassen, een van de 
oprichters van Keytrade, lanceerden wij in 2018 het aller-
eerste crypto-valuta-uitwisselingsplatform. We doopten 
het bit4you. Het was zelfs Alexander De Croo, toen nog 
Minister van de Digitale Agenda, die de eerste transactie 
uitvoerde. Vandaag noteren we een exponentiële groei met 
heel wat cijfers!’
Heel wat investeerders geloven in de toekomst van de 
bitcoin, het virtueel mondiaal betaalmiddel met digitale 
basis. In april bereikte zijn koers een recordhoogte van 
60.000 dollar, zijnde een stijging van bijna 1000% in een 
jaar tijd! ‘Wereldwijd is momenteel ruim 1000 miljard dollar 
geplaatst in bitcoins, ofwel twee keer het BNP van België. 
Ik vergelijk die waarde met een vorm van digitaal goud. 
Akkoord, de koersen zijn volatiel en je moet natuurlijk niet 

MARC TOLEDO
en de passie voor de bitcoin

Marc Toledo is niet alleen een visionaire ondernemer.
Deze financiële directeur van bit4you, een referentie in de crypto-

valuta-uitwisselingsplatformen, herbront ook graag op de golfbaan.

Door Miguel Tasso

je gans fortuin beleggen in deze ene cryptomunt. Maar het 
is een alternatieve belegging op de lange termijn, modern, 
eenvoudig en veilig. De bitcoin is 7/7 dagen en 24/24 uur 
genoteerd. Je kan dus op elk ogenblik winst nemen.’
Modeverschijnsel of lange-termijntrend? Niet alle financiële 
analisten zijn het eens. Eén ding is zeker: in de USA interes-
seren almaar meer investeringsfondsen zich voor dit nieu-
we fenomeen. En het groot publiek volgt. ‘Je kan al vanaf 50 
dollar instappen! En tegenwoordig kan je je bitcoins ook al 
gebruiken voor aankopen via PayPal.’
Dit onwaarschijnlijk succesverhaal vult de ganse agenda 
van Marc Toledo. Al trekt hij af en toe ook enkele uren uit 
om te ontspannen en dat gebeurt op de greens van de Royal 
Waterloo. Daar golft hij met zijn echtgenote Virginie of met 
enkele goede vrienden. Voor de fun. ‘Ik hou van golf omdat 
het synoniem is van mooie waarden: etiquette, traditie, 
strategie, techniek, gezelligheid. Niets is nooit zeker, net 
zoals in het leven. En het is de beste manier om stress kwijt 
te raken!’

www.bit4you.com

WWW.MOGT.BE

THANKS TO OUR
PARTNERS
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De geboorte van het agentschap Best Partner 
Immobilière is het werk van één man: Jacques 
Weinberg. Zijn vele competenties in juridische, 
fiscale, commerciële en technische domeinen 

inspireerden hem tot een avontuur dat perfect aansluit bij 
zijn verlangen naar onafhankelijkheid en zelfontplooiing.
Zijn eerste zet was het oprichten van het agentschap Best 
Partner in Tubeke aan de Steenweg op Bergen. Daarna 
maakten Weinberg en Jean-Axel Jung kennis met elkaar, 
een ontmoeting die Weinberg als ‘magisch’ bestempelt. 
‘Van mijn allereerste medewerker werd hij mijn vriend 
en vervolgens mijn zakenpartner’, aldus Weinberg. ‘Hij is 
belangrijk in de ontwikkeling van Best Partner, want sinds 
2003 leidt hij het agentschap in Brussel.’ Dat ligt in de Mun-
sterstraat vlakbij de vijvers van Elsene. Het is de Brusselse 
tegenhanger van het thuiskantoor. 

Gemiddeld en
hoogwaardig vastgoed
Zoals iedereen weet, telt ons land heel 
wat vastgoedmakelaars. Teneinde zich 
van de concurrentie te onderscheiden 
en de klanten een meer doelgerichte 
service aan te bieden, besloot Best 
Partner Immobilière nauwelijks vier 
jaar na de oprichting om te focussen 
op het specifieke segment van gemid-
deld en hoogwaardig vastgoed. De 
doelstelling was ook om zich 
niet langer te beperken tot een 
of andere wijk, maar ruimer 
te mikken, zonder daarom 
buiten het strakker gedefini-
eerde segment te opereren. 
‘Jean-Axel en ik zagen in dat 
we ons in een meer “upper-
scale”-segment van de 
markt moesten specialise-
ren als we het maximum 
uit onze competenties 
wilden halen. We wilden 
ook meer kwalitatief 
werken dan kwantatief, 
zonder daarom onze 

voorliefde te verloochenen voor al wat “mooi” is. Die trend 
laat ons toe om echt specialistenwerk te leveren omdat 
we de specifieke kenmerken in onze sector beheersen. De 
verkoop van “upper-scale” villa’s, eigendommen en appar-
tementen vraagt inderdaad om een zeer specifieke aanpak.’
Om die nieuwe strategie op poten te zetten, werden ver-
scheidene richtlijnen en werkmiddelen uitgewerkt: het 
gebruik van de meest performante middelen ten dienste 
van de klant, zoals bijvoorbeeld de immersieve virtuele 
bezoeken in 3D, een zo rechtlijnig als kwalitatief mogelijke 
communicatie, een doorgedreven kennis van de producten 
die te koop worden aangeboden, een specialistische aanpak 
in plaats van een algemene, geen territoriale begrenzingen 
binnen de gedefinieerde niche, permanente bijscholingen…

Klantenbegeleiding
Al deze elementen dragen er volgens Jacques Weinberg toe 
bij dat Best Partner Immobilière zijn kennis ten dienste kan 
stellen van een doel dat nobeler is dan geld, want dat is 
een verwijt waar makelaars wel vaker mee geconfronteerd 
worden. ‘Voor ons is het belangrijkste dat we de achter-
grond kennen van de verkoop’, klinkt het. ‘We zijn ons met 
de jaren steeds meer beginnen buigen over onze specifieke 
rol ten opzichte van de klant. Hoewel dat voor de hand lijkt 

te liggen, is ons toch iets opgevallen dat onze aanpak 
heeft veranderd: als de klanten een beroep 

doen op ons, is het omdat ze met hun leven 
in een koerswijziging zitten en daar is de 
verkoop van hun woning een gevolg van. 

Wij moeten aanwezig zijn om 
hen in dat proces te begelei-

den en de overstap van die 
ene plek naar een andere 

te vergemakkelijken. Met 
alles wat dat impliceert 

aan weerstanden, aan-
passingen, angsten en 
twijfels, want verkopen 

en kopen is vooral een 
menselijk avontuur.

De diensten van een vastgoed-
makelaar zijn in toenemende 
mate onderhevig aan allerlei 
beperkingen. Die zijn voor 

Vastgoed als
 menselijk avontuur

BEST PARTNER

Al van bij de oprichting benadert 
Best Partner Immobilière de 
verkoop van vastgoed vanuit een 
minder materialistisch oogpunt. 
Dit verklaart waarom de beide 
agentschappen van de groep – 
in Tubeke en Brussel – zich 
specialiseren in gemiddeld en 
hoogwaardig vastgoed.

Door Michel Thibaut
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de klant vaak ingewikkeld om te assimileren en nog 
moeilijker om in de praktijk te brengen. Bij Best Partner 
Immobilière zet men dan ook alles in het werk om de admi-
nistratieve rompslomp te beperken die bij de verkoop van 
een woning komt kijken. Zo wordt de klant gerustgesteld en 
worden voor hem de optimale voorwaarden gecreëerd op 
het ogenblik dat er knopen dienen doorgehakt. ‘Nooit eer-
der was advies zo prioritair’, bekent Weinberg. ‘Wij streven 
naar uitmuntendheid, consistentie, respect voor anderen, 
eerlijkheid voor onszelf en anderen, met de schoonheid van 
het gebaar daar bovenop.’

De schoonheid van het gebaar: dat is ook het devies van golf 
sinds de geboorte van de sport in Schotland in de 18e eeuw. 
Het is dan ook geen toeval dat Best Partner sinds kort in golf 
investeert via de Members Only Golf Tour, een privé-competi-
tie voor de partners van dit driemaandelijks tijdschrift en hun 
genodigden. ‘Golf sluit aan op onze waarden en nodigt uit 
om jezelf te overtreffen en in vraag te stellen. Het opent de 
deuren naar authentieke ontmoetingen en naar een business 
waar alle partijen profijt uit halen’, besluit Jacques Weinberg.
Een vastgoeddoel afsluiten in combinatie met een bijna 
(perfecte) swing: soms komen dromen ook echt uit.

Een unieke eigendom op een kwartier 
van Nijvel: +/- 500 m2 bewoonbare 
oppervlakte, 7 slaapkamers en
7 badkamers, een uitzicht van 360°. ford.be

NEEMDE LEIDINGDE LEIDING

FORD RANGER WILDTRAK
GA ELKE UITDAGING AAN. 

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. Het brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik/actieradius van de Ford voertuigen (hierna: “Verbruik”) 
wordt gemeten op basis van een gestandaardiseerde test in een labo (WLTP) op een voertuig in basisuitrusting wat een objectieve vergelijking mogelijk maakt tussen de verschillende modellen 
en constructeurs. Optionele uitrustingen, het gebruik van bepaalde accessoires, de rijstijl, de verkeersomstandigheden en/of bepaalde omgevingsfactoren zoals de temperatuur kunnen het 
Verbruik (en de afstand die u kan rijden tussen oplaadbeurten bij een elektrisch voertuig) beïnvloeden. Het daadwerkelijk Verbruik kan derhalve (soms sterk) verschillen van de aangegeven 
WLTP-waarden. De verkopende Ford-verdeler, Ford en de fabrikant van het voertuig wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af. Voor meer informatie met betrekking tot deze waarde, de 
fiscaliteit en/of de laatste federale en/of gewestelijke beslissingen ter zake, gelieve contact op te nemen met uw Ford-verdeler, en/of de bevoegde federale en/of gewestelijke overheidsinstantie. 
Voor de volledige informatie met betrekking tot de WLTP-testprocedure raadpleeg www.nl.ford.be. Adverteerder: Ford Motor Company (Belgium) NV - Hunderenveldlaan 10 
- 1082 Brussel - BTW BE0404.955.204 - RPR Brussel - Bank: Fortis 220-0040000-72 - Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van 
het vermelde voertuig. Voor meer informatie over het product of de prijs, contacteer uw Ford-verdeler of raadpleeg www.nl.ford.be. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

3851_RangerWildtrak_H297xL210_NL.indd   3 01/06/2021   16:12
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zoektocht op het internet levert u alvast nuttige informatie 
op. Neem maar eens een kijkje op www.donorinfo.be of 
www.goededoelen.be. Ook de website van de verschillende 
verenigingen zal u meer duidelijkheid verschaffen over hun 
doelstellingen, werkwijze, omvang en organisatie. Een per-
soonlijke afspraak met één van hun medewerkers of verte-
genwoordigers kan in de meeste gevallen natuurlijk ook.

Schenking of testament?
Eenmaal u uw keuze heeft gemaakt, zult u moeten bepalen 
wat, hoeveel en wanneer u wilt geven. U kunt immers zelf de 
handen uit de mouwen steken met vrijwilligerswerk binnen 
de vereniging van uw keuze. Maar u kunt haar natuurlijk 
ook een geldsom of bepaalde goederen (bijvoorbeeld een 

SCHENKEN AAN
EEN GOED DOEL:

een blijvende nalatenschap

U overweegt een schenking te doen aan het goede doel.
U bent niet alleen. Steeds meer mensen beslissen om

(een deel van) hun vermogen te schenken of te legateren
aan een liefdadigheidsinstelling. Zij vinden het belangrijk om ook

na hun overlijden een ideaal, dat hen nauw aan het hart ligt,
te blijven steunen. In dit artikel bespreken
we enkele belangrijke aandachtspunten.

Een analyse van Delen Private Bank

Goede doelen zijn belangrijk in onze maat-
schappij. Zij ondersteunen onze samenleving 
en bieden hulp in moeilijke tijden aan ieder-
een die het nodig heeft. Ze zijn werkzaam in 

de meest uiteenlopende domeinen en beschikken veelal 
slechts over beperkte financiële middelen. U bent dus 
meer dan welkom om uw steentje bij te dragen.

Welk goed doel?
Vanzelfsprekend start alles bij de keuze van de sector waar-
aan u wilt bijdragen. We onderscheiden hier meestal vier 
hoofdcategorieën: gezondheid, welzijn en cultuur, internati-
onale hulp en natuur en milieu. Binnen elke categorie zijn er 
heel wat organisaties en verenigingen werkzaam. Het is aan 
u om een goede en betrouwbare organisatie te kiezen. Een 

effectenportefeuille of een onroerend goed) schenken1. Het 
hoeft hierbij niet altijd om grote bedragen te gaan. Sommige 
schenkingen geven aanleiding tot belastingverminderingen 
in de personenbelasting, al zijn daar uiteraard voorwaarden 
aan verbonden. U kunt aan de schenking voorwaarden, 
lasten en modaliteiten verbinden. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om uitdrukkelijk te voorzien dat u de inkomsten 
over het geschonken vermogen wenst te behouden zolang 
u leeft. U kunt haar zelfs de last opleggen om het geschon-
ken vermogen aan te wenden voor een specifiek project, 
bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.
Als u zich niet comfortabel voelt bij een schenking tijdens 
uw leven, kunt u ervoor opteren om een goed doel op te 
nemen in uw testament. Zo steunt u de organisatie die u 
nauw aan het hart ligt ook na uw overlijden. Wees duidelijk 
in uw testament en omschrijf de vereniging of de instelling 
van uw keuze zo nauwkeurig mogelijk (naam, adres, onder-
nemingsnummer). U kunt in uw testament ook meerdere 
goede doelen opnemen, of zelfs een alternatief goed doel 
voor het geval het ‘eerste’ goede doel het haar vermaakte 
legaat niet zou aanvaarden of niet meer zou bestaan wan-
neer u overlijdt. Net zoals bij de schenking kunt u aan het 

legaat lasten en voorwaarden koppelen. Zo kunt u bijvoor-
beeld aan het goede doel de last opleggen om de erfbelas-
ting2 van een andere legataris te betalen (het zogenaamde 
duolegaat, zie verder).
Het testament biedt – vergeleken met de schenking – enke-
le voordelen. U kunt een testament opstellen zonder dat 
iemand daar weet van heeft, en het krijgt slechts uitwerking 
na uw overlijden. Zo blijft u tijdens uw leven in het bezit 
van de gelegateerde goederen, en kunt u deze goederen 
verder blijven gebruiken, ze verkopen, in pand geven of zelfs 
wegschenken. Daarnaast kunt u uw testament later altijd 
wijzigen of herroepen. Dit in tegenstelling tot de schenking 
die niet alleen onmiddellijke uitwerking heeft, maar ook 
definitief en onherroepelijk is!

Bedenk wel dat wanneer u gehuwd bent en/of (klein)kinde-
ren heeft, u ook rekening moet houden met de reservataire 
erfaanspraken3 van uw echtgeno(o)t(e) of (klein)kinderen, 
en u slechts een deel van uw vermogen kunt schenken en/
of legateren aan goede doelen.

De fiscale gevolgen 
van schenken
aan een goed doel
U kunt roerende goederen (zoals gelden en effecten) via 
een hand- of bankgift in beginsel belastingvrij schenken 
aan het goede doel, op voorwaarde dat u drie jaar na de 
schenking nog in leven bent4. Wanneer de schenking van 
roerende goederen plaatsvindt via notariële akte (bijvoor-
beeld omdat u zich het vruchtgebruik wenst voor te behou-
den) of wanneer u onroerende goederen schenkt, is steeds 
de schenkbelasting verschuldigd. 
De 3 gewesten5 van ons land hebben gunsttarieven6 inge-
voerd voor schenkingen en testamenten aan goede doelen. 
Deze tarieven liggen lager dan wanneer u iets schenkt of 
nalaat aan uw kinderen of andere familieleden, en verschil-
len van gewest tot gewest.

102

F I N A N C I Ë N
ZOMER 2021

102



In geval van een schenking 
genieten sommige goede doe-
len een gunsttarief, zowel voor 
de schenking van roerende 
goederen als voor de schenking 
van onroerende goederen. Het 
Vlaams Gewest hanteert van-
daag het vlak tarief van 5,5% 
voor schenkingen aan vzw’s, 
private stichtingen en stichtin-
gen van openbaar nut. In het 
Waals Gewest betalen deze 
instellingen 7% voor onroerende 
schenkingen wanneer de instel-
ling bepaalde doelstellingen nastreeft7, en 5,5% voor de 
roerende schenkingen. Wanneer u uw fiscale woonplaats 
heeft in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, geldt het tarief 
van 6,6% voor schenkingen aan stichtingen van openbaar 
nut en het tarief van 7% voor schenkingen aan vzw’s en 
private stichtingen.
Ook legaten aan goede doelen genieten in de 3 gewesten 
gunsttarieven in de erfbelasting. Vzw’s, private stichtingen 
en stichtingen van openbaar nut genieten op dit ogenblik in 
het Vlaams Gewest een vlak tarief van 8,5% in de erfbelas-
ting. In het Waals Gewest worden legaten aan deze instel-
lingen belast aan het vlak tarief van 7% wanneer zij bepaalde 
doelstellingen8 nastreven. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden de legaten aan ‘niet erkende’ vzw’s en aan 
private stichtingen in beginsel belast aan het vlak tarief van 

25%, en legaten aan stichtingen van openbaar nut en aan  
vzw’s (en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk) 
die federaal erkend zijn als instelling die fiscaal aftrekbare 
giften9 kunnen ontvangen aan het vlak tarief van 7%.

Een blijvende nalatenschap
voor liefdadigheid
Door de huidige crisis en het wegvallen van een aantal over-
heidstegemoetkomingen hebben veel liefdadigheidsinstel-
lingen het vandaag moeilijker dan ooit. Iedere hulp is dan 
ook meer dan welkom. Door een bijdrage te leveren aan 
één of meerdere instellingen waarmee u zich nauw verwant 
voelt, doet u iets zinvols met uw vermogen en draagt u uw 
steentje bij om de wereld mooier te maken. Op die manier 
maakt u wel degelijk een verschil, ook na uw overlijden.

1. Iedere schenking – met uitzondering van de handgiften – waarvan de 
waarde 100.000 EUR overstijgt en die gedaan wordt aan een VZW of 
een stichting, vereist de machtiging van de minister van Justitie.

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

3. Afstammelingen hebben (samen) steeds recht op de helft van de 
fictieve massa (= alle op het ogenblik van overlijden nagelaten goede-
ren, verminderd met de schulden van de nalatenschap en verhoogd 
met alle tijdens het leven gedane - en desgevallend geïndexeerde of 
geherwaardeerde – schenkingen) in volle eigendom. De langstlevende 
echtgeno(o)t(e) heeft steeds recht op de helft van de fictieve massa in 
vruchtgebruik, maar moet sowieso steeds het vruchtgebruik omvatten 
van de gezinswoning en het aldaar aanwezige huisraad.

5. Bepalend hierbij is het gewest waar u het langst uw fiscale woonplaats 
heeft gehad in de 5 jaar die voorafgaan aan de schenking of het overlijden.

6. Deze gunsttarieven zijn ook van toepassing op gelijksoortige rechts-
personen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wet-

geving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte 
(= Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wanneer die 
hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de 
Europese Economische Ruimte hebben.

7. De begunstigde vereniging of instelling moet hoofdzakelijk en belange-
loos milieubeschermende, filantropische, filosofische, godsdienstige, 
artistieke, pedagogische, culturele, sportieve, politieke, syndicale, pro-
fessionele, humanitaire, vaderlandslievende of op burgerzin, verzorging 
van personen of dieren, maatschappelijke bijstand of begeleiding van 
personen toegespitste doelstellingen nastreven.

8. De begunstigde vereniging of instelling moet hoofdzakelijk en belange-
loos milieubeschermende, filantropische, filosofische, godsdienstige, 
artistieke, pedagogische, culturele, sportieve, politieke, syndicale, pro-
fessionele, humanitaire, vaderlandslievende of op burgerzin, verzorging 
van personen of dieren, maatschappelijke bijstand of begeleiding van 
personen toegespitste doelstellingen nastreven. 

9. Waardoor zij van de federale overheid een fiscaal attest voor ontvangen 
giften mogen uitreiken die aanleiding geeft tot een belastingverminde-
ring in de Personenbelasting.

Succesvol digitaal transformeren? 
Scoor een PAR* 
(*Partner Accountable for Reaching your goals)

www.tobania.be
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Colors of Nature
BIJ TIFFANY

Deze zomer viert juwelier Tiffany de schoonheid van de 
wereld. Colors of Nature is een kostbare uitnodiging tot 
een reis met vier thema’s: Planeet, Aarde, Zee en Lucht. 
Deze nieuwe creaties van hoge juwelierskunst stralen de 
bezieling uit van de briljante verbeeldingskracht van zijn 
ontwerper. De combinatie van zeldzame edelstenen en 
schitterende diamanten verheft het elementaire tot iets 
unieks. Broche (converteerbaar) in platina en geel goud, 
met smaragd geslepen diamanten.

WWW.TIFFANY.COM

4.

Julia Roberts
VOOR CHOPARD

Is er een betere optie dan Julia Roberts om de levenskunst te 
bezingen? Wellicht niet, en daarom is de keuze van Caroline 
Scheufele, groot fan van de 7e kunst, niet echt verrassend te 
noemen. Zij haalde de Hollywoodactrice met de stralendste 
glimlach binnen als het ‘Happy Sport’-gezicht bij de lance-
ring van de nieuwe evoluties van dit horloge dat op zichzelf 
is uitgegroeid tot een icoon. ‘Het was zij en niemand anders! 
Ik vond dat alleen Julia de sfeer kan uitstralen die ik ervaar 
bij Happy Sport’, aldus de medevoorzitster en artistieke 
directrice van Chopard.

WWW.CHOPARD.COM

2.

MESSIKA
Say it with love!

Messika lanceert met gepaste trots zijn nieuwe collectie en 
zijn campagne #SAYITWITHMESSIKA. Omdat er evenveel 
liefdesverklaringen zijn als verhalen, en elk van hen zo 
bijzonder is als de band met de geliefde. Pure esthetiek 
naar het beeld van de solitaire M-Love. Een briljant, rond 
en gesublimeerd door een aura van diamanten.

WWW. MESSIKA.COM

JULÉMONT
HORLOGES MET LEF

Het in designhorloges gespecialiseerde Belgische merk 
Julémont laat niemand onverschillig. Met zijn gedurfde 
lijnen en zijn sterke persoonlijkheid spreekt het bij ieder-
een tot de verbeelding. De nieuwe modellen J8 (zwart-
matte kast en wijzerplaat, rozige cijfers) en J9 (stalen kast, 
geguillocheerde turquoise wijzerplaat) zijn daar perfecte 
voorbeelden van.

WWW.JULEMONT-WATCHES.COM

7.
South Sea

VAN BREITLING
Een capsulecollectie voor vrouwen die zich willen onder-
scheiden van de rest. De Chronomat Automatic 36 mm 
South Sea, waarvan drie versies op de markt komen, is 
de spirituele broer van de laatste Chronomat voor dames. 
Met gelakte wijzerplaten in beige, nachtblauw of munt-
groen, alsook bijpassende armbanden in alligatorleer. Niet 
onbelangrijk: deze nieuwe kleurrijke en exclusieve collectie 
wordt slechts gedurende een korte periode geproduceerd.

WWW.BREITLING.COM

3.

SCABAL
in de ban van de ringen

Het prestigieuze luxekledingmerk Scabal zal de Belgische 
delegatie kleden op de eerstkomende Olympische Spelen 
in Tokio. ‘Wij zitten op dezelfde lijn als deze universele com-
petitie en zijn trots dat we zijn waarden mogen delen, zoals 
excellentie, respect en passie’, aldus executive chairman 
Gregor Thissen. Het Brusselse familiebedrijf, dat in 1938 
werd opgericht, zal in totaal meer dan 250 personen kleden 
(olympische en paralympische atleten en begeleiders).

WWW.SCABAL

6.

3.

1.

8.

6.

5.

7.

4.

BOETIEK JUWELIERS
TOLLET

in Woluwe Shopping
Het is een ronduit schitterende metamorfose, want de 
bezoekers van dit huis worden na de renovatie verwelkomd 
in een parelend witte boetiek. Via de superelegante 
voorgevel kijk je binnen naar de galerij waar de juwelen 
en horloges hun grootste charmes etaleren. De nieuwe 
kostbare hartjes ‘Pretty Women’ Fred, de laatste craties Joy 
Cœur Messika en de bijzonder kleurrijke geluksbrengers 
Lucky Move, de lijn Confidence by Tollet in het teken van 
diamanten, de ultra exclusieve Italiaanse juwelen van 
Gianfranco Mazzuri, het meest uitgebreide horlogegamma 
van Breitling en TAG & Heuer…

WWW.TOLLET.COM

8.

OMEGA
De Ville Trésor

OMEGA introduceert een nieuw model voor mannen in de 
lijn De Ville Trésor. Dit gedistingeerd horloge onderscheidt 
zich niet alleen door zijn eenvoud en zijn verfijning, maar 
ook door zijn unieke precisie met Master Chronometer-
certificatie. Momenteel zijn de eerste modellen van de 
OMEGA De Ville Trésor Power Reserve 40 mm te koop in geel 
goud 18 karaat of goud Sedna™ 18 karaat. Lederen armband,  
registers Small Seconds op 6 uur en Power Reserve op 12 uur.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

1.
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Stijlvol
SHOPPEN
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ROMBOUTS
innoveert voor 125e verjaardag

Rombouts viert zijn 125e verjaardag met een duurzame innova-
tie: de thuis composteerbare koffiefilter: de ecologische versie 
van de iconische filter waarmee het Belgisch bedrijf wereld-
faam verwierf. De nieuwe generatie van de voorgedoseerde 
koffiefilters is 100% biologisch afbreekbaar en beschikbaar in 
vijf verschillende varianten (Dessert, Goudmerk, Italian Style, 
Bio & Fairtrade en Deca). Gewoon de filter vullen met water van 
90° en klaar! Je kan de koffie dus overal mee naartoe nemen: op 
kantoor, naar een festival of op een uitstap. 

WWW.ROMBOUTS.COM

3.

HAVAIANAS
op z’n zomers

De Havaianas Sunny II, een nieuw model in elektrische kleurtjes, 
brengen ons instant in hogere zomersferen. Dankzij het bandje 
achteraan worden de teenslippers, die dezelfde vorm hernemen 
als de bekende Slim, omgetoverd tot een paar sandalen. Zo blij-
ven ze nog beter zitten zonder in te boeten aan stijl. Dit elegante 
model werd uitgebracht in een aantal nieuwe, stralende neontin-
ten voor iedereen die wel houdt van een vleugje peps. Zo bestaan 
de Havaianas Sunny II in het donkerpaars, ‘pink flux’, ‘red crush’ 
en ‘galactic green’. Maar ook de zandgrijze, staalgrijze of zwarte 
versie zorgt gegarandeerd voor de perfecte final touch.

 WWW.HAVAIANAS-STORE.COM

4.

NIHANT:
chocolade te over!

Benoît Nihant onthult zijn nieuwe patisseriechocolade: 
een heerlijk, elegant tablet speciaal bedacht voor culinaire 
bereidingen. De Grand Cru-chocolade uit de Dominicaanse 
Republiek die gebruikt werd als basis maakt van het tablet hét 
sleutelingrediënt tot een geslaagd dessert. Van het kleinste 
blokje tot het grootste vierkant, het roostermotief werd zo 
uitgedacht om zich aan te passen aan elk recept. 

WWW.BENOITNIHANT.BE

1.

5.

1.

2.

3.

REVA-ballen van
CALLAWAY: ladies first!

De nieuwe REVA van Callaway is helemaal ontworpen op maat 
van de ladies die de bal verder en hoger willen slaan, zonder aan 
precisie in te leveren. De omslag in ionomeer Tri-Blend verhoogt 
de afstand en de tolerantie bij het slaan. Dit is met andere 
woorden het best mogelijke concept voor 100% zelfvertrouwen 
op de tee. In zijn roze versie krijgt deze bal bovendien een 
trendy en zomers aura.

WWW.EU.CALLAWAYGOLF.COM

6.

CALLANT:
fietsen is leven!

De passie voor de fiets is een traditie die België niet vreemd is. 
Vandaar ook het toenemend enthousiasme voor de tweewieler. 
Maar ondanks alle zorg die fietsers aan hun ros besteden, zijn 
zij nooit helemaal veilig voor onverwachte problemen. Callant 
Insurance & Financial Advice is de pionier op het gebied van 
specifieke verzekeringen. Met Omniumvelo biedt dit bedrijf een 
100% digitale oplossing aan die de (elektrische) fiets beschermt 
tegen diefstal, materiële schade en panne.

WWW.CALLANT.BE

8.

Leve de
SOUDAL OPEN!

In 2022 staat België opnieuw op de kalender van de European 
Tour. Het toernooi, dat door het bedrijf Golazo georganiseerd zal 
worden en gesponsord wordt door Soudal, zal in de lente (mei 
of juni) doorgaan op het Antwerpse Rinkven. Het prijzengeld 
bedraagt één miljoen euro en de formule is klassiek: vier ronden 
stroke play. Er worden heel wat toppers op de affiche verwacht 
die natuurlijk zal aangevoerd worden door onze Belgische top-3 
op de Tour: Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts.

7.

8.

7.

UnBOXed:
sterren in een box

unBOXed is een nieuw concept van gastronomische verwenning. 
Een originele culinaire ervaring, zoals in het restaurant, maar dan 
thuis. Nooit eerder werd het ‘box’-concept zo op de spits gedre-
ven. Cédric Allard, die aan de basis ligt van dit project, verenigde 
vier chefs: Cyril Molard (Ma langue sourit in Luxemburg), Tim 
Boury (Boury Restaurant), Nick Bril (The Jane) en David Martyin 
(La Paix). Het eindresultaat is een ervaring waarbij gastronomie, 
kunst, genieten en excellentie elkaar versterken.

WWW.BE-UNBOXED.COM

2.

Jong talent op
ROYAL WATERLOO

De 9e editie van het Belgian International Golf Championship 
zal van 1 tot 3 juli doorgang vinden op de Royal Waterloo. Deze 
competitie die door Albert Vermeiren wordt gegangmaakt en 
openstaat voor jongens en meisjes tot 15 jaar is uitgegroeid tot 
een echte referentie in zijn categorie. Dit jaar zullen 144 jonge 
talenten deelnemen. Het Belgisch team wordt geleid door Hugo 
Duquaine, de jonge belofte van Rigenée.

5.

4.

VALMONT:
essentieel voor de huid

Omgevingsfactoren, blootstelling aan de zon, stress, 
kledingwrijving, waterkwaliteit… Onze huid wordt dagelijks op 
verschillende manieren op de proef gesteld. Voor een betere 
bescherming stelt het prestigieuze Maison Valmont twee must-
haves voor: de Restoring Perfection voor een beschermde huid 
en een heldere teint en de Body 24 Hour voor een ongelofelijk 
zijdezachte, gesatineerde huid. Mede dankzij zijn anti-aging 
werking een echte referentie.

WWW.LAMAISONVALMONT.COM

ELEKTRISCHE PORSCHE
op twee wielen

Porsche verruimt zijn gamma van elektrisch aangedreven mobi-
liteitsproducten met twee nieuwe elektrische fietsen. Beide eta-
leren het tijdloos design, de uitmuntende technische karakte-
ristieken en de charme van het merk. De wegkwaliteiten van de 
eBike Sport maken hem de ideale gezel in het dagelijkse leven, 
terwijl de eBike Cross zich perfect leent tot alle off-road. Het 
door de daklijn van de Taycan geïnspireerd organisch gevormd 
carbonkader met de integrale ophanging, de krachtige Shi-
mano-motor van de laatste generatie en de high performance 
Magura-remmen: het zijn maar drie van de ontelbare karakte-
ristieken die garant staan voor superieure prestaties.

WWW.PORSCHE.COM

9.

9.

10.

10.
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RANGER
Stormtrak & Wolftrak 

De meest verkochte pick-up in Europa pakt uit met twee 
speciale reeksen die elk hun eigen filosofie aankleven. De 
Ranger Stormtrak trekt de kaart van de luxe. Hij doet dit 
met een 213 pk biturbo 2.0 dieselmotor en met 500Nm 
gekoppeld aan een tientraps automaat. De Wolftrak heeft 
een 2.0 dieselmotor met 170 pk. Bij dit model, dat meer 
op offroad is gericht, kan worden gekozen uit een handge-
schakelde zesbak of een tientraps automaat. Beide reeksen 
komen vanaf oktober op de markt.

WWW.FORD.BE

2.

Golf op
VOO!

Er wacht de golffans een pittige en heerlijke golfzomer, 
want met de zender VOOsport World, de referentie voor 
alle fans, hoeft u geen birdie te missen. Naast de toernooien 
van de European Tour en de PGA Tour zit u vanzelfsprekend 
op de eerste rij om integraal en exclusief de laatste twee 
majors van het jaar te volgen (US Open & British Open) 
en de komende Ryder Cup op Whistling Straits. Decoders: 
ready, steady, go!

WWW.VOO.BE

4.

4.

3.

2.

1.

PLUMKA:
het magische hoofdkussen

Het Plumka hoofdkussen n° 890 is geschikt voor al uw 
wensen: lezen in bed, ontbijt aan bed, smartphone checken, 
tv-kijken op de tablet, tv-kijken met de benen omhoog, 
rechtop slapen in geval van een verstopte neus. U kunt het 
ook elders gebruiken: in de sofa of, waarom niet, op de mat als 
steun voor uw dagelijkse fitnessoefeningen. Het driehoekig 
hoofdkussen is gevuld met 100% polyester bolvezels, met 
een overtrek in Perkal 100% katoen. Het is voorzien van een 
ritssluiting. Hiermee kunt u het kussen naar wens aanpassen 
indien het een ietsje te dik mocht aanvoelen. 

WWW.PLUMKA.BE

1.

CHIMP BIKES:
perfect voor de stad

Chimp Bikes wil Brussel en Waals-Brabant veroveren met 
de verhuur van fietsen. Dankzij dit nieuwe Belgische merk 
zijn er geen verborgen kosten meer, geen wachttijden… en 
zijn de fietsen altijd in topconditie. Onderdeel stuk, onder-
houd, nieuwe batterij? De klant hoeft zich nergens zorgen 
over te maken. ‘Met deze nieuwe service leveren we een 
betaalbare en ecologische oplossing aan die het voor ieder-
een mogelijk maakt om probleemloos te fietsen in de stad’, 
aldus medeoprichter Brieuc Thoumsin.

WWW.CHIMPBIKES.COM

3.
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Met het mooie weer stuurt ook onze dorst zijn voorkeuren bij. Om 
die te lessen, nippen we dan ook met plezier aan een glas met een 
zuidelijke appellation – alhoewel… niet altijd! – die de zon in ons hart 
doet schijnen en onze kelen verfrist. Uit de uitgebreide catalogus van 
het Huis De Coninck selecteerden we vier uitermate sympathieke en 
zomerse flessen.

Door Philippe Bidaine

FomerGonnetHeA

De immer joviale Jean-Michel Hamon, het proto-
type van de perfecte cafébaas en in de eerste 
plaats zaakvoerder van Toucan en Toucan 
sur Mer, kent de voorkeuren van zijn klanten 

door en door. In zijn restaurants wordt de keuze voor een 
gerecht altijd omkaderd met nuttige wijntips. Toen ik mijn 
opgewekte compagnon liet weten dat ik enkele lekkere 
flessen zocht om mijn zomerseizoen op te leuken, hoefde 
deze verlichte amateur niet lang naar zijn wijnkaart te 

bouwers, staat tegenwoordig aan het hoofd 
van een 16 ha groot bedrijf in monocultuur. 
Ter herinnering: de appellatie Sancerre is 
gesitueerd op de linkeroever van de Loire 
en maakt voor zijn productie voornamelijk 
gebruik van sauvignon blanc. Het domein 
heeft op zijn terroir ook heel wat pinot 
noir staan. Hierdoor produceert het ook 
fraaie wijnen met groot bewaarpotenti-
eel, alsook rosés die evenveel frisheid 
etaleren als structuur. 
De Sancerre blanc 2019 van Domai-
ne Daulny wordt gekenmerkt 
door de prachtige fruitige noten 
die andere nuances gezelschap 
komen houden, zoals vlierbloe-
sem en buxus. Dit licht parelende 

kijken. Zijn keuze viel op vier etiketten van het Huis De 
Coninck die volgens hem perfect aan de specifieke ver-
wachtingen beantwoorden.

Sancerre Domaine Daulny
Zo introduceerde hij me tot de Sancerre van Domaine Daul-
ny: het archetype van een fles die nooit ontgoochelt, vooral 
niet in combinatie met een visgerecht. De familie Daulny, 
die kan terugblikken op een lijn van 16 generaties van wijn-

prototype van een mooie sauvignon 
blijft lang hangen in de mond en is bij-
zonder veelbelovend. 
De rode wijn van dezelfde jaargang 
doet daar nauwelijks voor onder. De 
ideaal gedoseerde pinot noir maakt 
van deze fles een echt plezier, met 

een intense neus en veel rood 
fruit met gerookte en vanillerijke 
nuances. Een echte kameleon-
wijn die, als hij redelijk fris 
wordt opgediend, even goed 
past bij gegrilde tussenrib 
als bij roodbaars met basi-
licum en zelfs bij een des-
sert met chocolade. 

Pinot noir Hügel
Veel noordelijker en in 
dezelfde geest van de 
terroirs die bij wit zweren 
maar tegelijk ook prach-
tige rode wijnen kunnen 
aanbieden, kunnen we 
onmogelijk voorbij aan de 
Elzas en zijn pinot noirs 
die de klimaatopwarming 
helemaal zien zitten. Ik wil 
het hierbij meer in het bij-
zonder hebben over de producten 

van de familie Hügel. Zij zijn afkomstig van overwe-
gend klei-kalksteenpercelen in de omgeving van Riquewihr 
en ten zuiden van Colmar. De druiven worden uitsluitend 
met de hand geplukt en in kleine recipiënten gelegd, zodat 
de oogst helemaal intact blijft tot het kuipen. Het eindresul-
taat is een lichte en aangename rode wijn die typerend is 
voor de Elzas. Fris opgediend voelt deze fruitige en soepele 
wijn zich evengoed op zijn gemak bij charcuterie als bij rood 
vlees en kaas. Heerlijk!

WIJNEN
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Domaine de l’Ostal
We draaien ons kompas met 180°, want 
de volgende fles neemt ons mee naar 
de Languedoc. De eindbestemming ligt 
tussen Carcassonne en Narbonne, en 
meer bepaald in het Domaine de L’Ostal 
dat tegen de hellingen aanleunt van Petit 
Causse. Deze wijngaard is eigendom van 
de familie Cazes (zoals Lynch Bages in 
de Bordelais) en verrast met een reeks 
van archetypische crus voor de regio, 
met om te beginnen Domaine de L’Ostal 
Albe, een witte met een uitge-
sproken zomers karakter.
Voor de assemblage van 
deze IGP (Indication Géo-
graphique Protégée) Pays 
d’Oc wordt voornamelijk 
gebruik gemaakt van vio-
gnier (55%), aangevuld met 

marsanne (25%) en roussanne 
(20%). Hij wordt gevinificeerd in tonnen en 
zijn kleur is bleek en helder, met veder-
lichte groene weerkaatsingen. De zeer 
complexe neus verraadt een parfum 
van peer met anijsnoten en fruitpasta, 
alsook aroma’s van meloenjam. De 
aandronk is soepel en bijzonder fris. 
Bij de afdronk wordt deze verfijnde en 
elegante wijn ondersteund door een 
lichte zurigheid. Het Domaine produ-
ceert ook rode wijnen en rosés.

Château Real Martin
Nog altijd zuidelijker maar oost-
waarts vinden we het laatste etiket 
van deze uitstap. Die brengt ons 
naar een van de meest zomer-
se appellations die er zijn: 
de AOC Côtes-de Provence 
met de verleidelijke Perle de 
Rosé van Château Real Mar-
tin. Deze bijzonder verfijnde 
rosé met 40% grenache, 30% 
cinsault, 20% syrah en 10% 
vermentino werd geoogst tus-
sen half september en begin 
oktober. De syrah onderging 
een directe persing terwijl 
de drie andere druivenrassen 
gevinificeerd zijn via ‘macéra-
tion pelliculaire’. Het eindresul-
taat is een wijn met een prachtige 
kleur, een frisse en fruitige neus, een bijzonder tonische 
aandronk en een zeer lange afdronk, waarbij de smaak van 
bloedsinaasappel op de voorgrond treedt. Een echte parel 
in alle geledingen van het woord en een perfecte gezel voor 
zomerse gerechten. Als Château Real Martin u aanspreekt: 
zij produceren ook witte en rode wijnen.

Huis De Coninck
www.deconinckwine.com

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. 
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PERMACULTUUR
voor de Brusselaar

Op zijn 53e startte David Errera in Linkebeek een bedrijfje
op van permacultuur-tuinbouw. Het accent ligt op producten

met een hoge toegevoegde waarde, zoals scheuten,
sla, venkel, tomaat, raap en rode biet. Zijn klantenbestand

omvat naast particulieren ook prestigieuze restauranthouders. 

Door Philippe Bidaine

Als economist van opleiding en specialist in 
het bankwezen liet niets veronderstellen dat 
David Errera op een dag groenteboer zou 
worden. En toch… Zes jaar geleden was deze 

gepassioneerde autodidact zijn klassieke werkomgeving 
beu en besloot zich om te scholen in een sector die veel 
dichter aansloot op zijn aspiraties: permacultuur. ‘Een 
drastische heroriëntatie, zoveel is zeker, en ik wilde daar 
ook niet zomaar aan beginnen. Daarom volgde ik een 

opleiding en verdiepte ik me in een businessmodel dat 
zou kunnen werken.’ En zo kreeg het idee langzaam vorm 
om op enkele mini-percelen van een hoeve in Linkebeek 
groenten te gaan kweken. 
Errera’s project steunt op drie pijlers: directe verkoop, 
bescheiden investeringen en de selectieve productie van 
groenten met een hoge toegevoegde waarde, maar met een 
korte bewaartijd om hun versheid te garanderen. Omdat 
toen net een projectoproep werd gelanceerd om de voed-

selzelfvoorziening in Brussel te verbeteren, zag Errera zijn 
kans schoon. Hij stortte zich in het avontuur en kon daarbij 
rekenen op de steun van de Université Libre de Bruxelles. 
En zo wordt ‘Cycle Farm’ geboren!

Kwaliteitsproducten
Met de steun van een partner die ervaring heeft in de 
groenteteelt kan hij enkele klanten-restaurateurs over-
tuigen. Daarbij onder meer Jean-Michel Hamon, baas van 
Toucan Brasserie en Toucan sur Mer. Cycle Farm wordt al 
snel een must voor kenners die verzot zijn op natuurlijke 
kwaliteitsgroenten. Door de coronacrisis wordt het elan 
enigszins afgeremd, maar dat belet David Errera niet om 
een winnende koers te varen. Hij maakt ook indruk met de 
grote diversiteit van zijn producten. ‘Ik werk voornamelijk 
met kleine bladgroenten, zoals mosterdscheuten en Ita-
liaanse raapsteel, en ook met snelgroeiende groenten, 

zoals sla, venkel, Chinese kool, raap, rode biet. Eigenlijk 
met alles wat klein is en snel verkocht kan/moet worden.’
Tegelijk richt hij zich ook op producten met een permanente 
groei. Zo zijn z’n tomaten al een begrip in gans Brussel. 
‘Verder zijn er ook komkommers, courgetten, patissons, 
pepers… En intermediaire groenten, zoals wortelen, mini 
prei, look, jonge uitjes. Maar geen sjalotten en ook geen 
aardappelen. Groenten die voor één euro per kilo verkocht 
worden en lang bewaren, vereisen te veel handwerk…’

Beter dan bio!
Errera’s bedrijfje is helemaal mee met de tijd. Het sluit ook 
aan op de ecosystemen die de biodiversiteit respecteren. 
‘Onze producties zijn niet gecertificeerd, maar eigenlijk zijn 
ze beter dan bio. Zo gebruiken wij nooit pesticiden en ook 
geen zeilen. Als er bijvoorbeeld slakken zouden opduiken, 
halen wij die met de hand weg. Zo’n aanpak is natuur-

De sleutel van het succes is de 
productie van groenten met een 

hoge toegevoegde waarde.

Gans Brussel 
is verzot op de 

tomaten van 
David Errera.
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lijk alleen maar mogelijk wanneer je zoals wij op kleine 
oppervlakten actief bent…’
De dichte begroeiing van de groenten helpt om heel wat 
problemen te voorkomen. ‘Op die manier ontstaat een soort 
luifel die onkruid belet om zich te installeren. Sterker: door 
de dichtheid te verdrievoudigen, wordt de onkruidbestrij-
ding zelfs vermeden. Als wij de bodem omspitten, doen 
we dat slechts op een dikte van drie centimeter. Hierdoor 
blijven de insecten die er anaeroob leven behouden. Hun 
vertering werkt als een stikstofgenerator en verrijkt de 
bodem. Hiervoor gebruiken wij onder meer een woelvork. 
Die heeft bovendien het voordeel dat men bij het bewerken 
van de bodem en in tegenstelling tot de schop de rug recht 
kan houden.’
De planning van de aanplantingen gebeurt met passie en 
vanuit een weloverwogen strategie. ‘In november gaan we 
langs bij onze belangrijkste klanten-restaurateurs. Op die 
manier leren wij hun behoeften kennen. Dat zijn voorna-
melijk middelgrote restaurants, want de grootste: dat is te 
ingewikkeld. Ik verkies ook een redelijke perimeter rond de 
hoeve. Ik lever tot in Vorst, Sint-Gillis, eventueel zelfs tot in 
Waterloo. Particulieren zijn welkom om langs te komen in 
onze garage. Zij kunnen ook bestellen via mail.’
Een ambachtelijke methode die perfect aansluit op de kwa-
liteit van zijn ‘home made’-producten.

Innoverend concept
David Errera is trots op zijn concept. Hij is optimistisch 
gestemd en koestert mooie toekomstplannen. ‘In mijn pro-
ject zie ik voor 2022 of 2023 ook een moestuin omringd 
door stroken groentetuin. En misschien wel kippen voor de 
productie van eieren. Ik ben ook zinnens om mijn kennis en 
ervaring door te geven met voordrachten, opleidingen… 
Hoe meer mensen we naar de velden kunnen krijgen, hoe 
beter ze onze werkmethode zullen begrijpen…’
Van dat laatste is hij rotsvast overtuigd. ‘Een klassieke land-
bouwer, die bijvoorbeeld op 80 ha actief is, zal een omzet 
halen van zo’n 160.000 euro. Daarmee betaalt hij voorna-
melijk zijn machines en zijn infrastructuren. Dat zal twee 
lonen opleveren, maar dan wel van zo’n 7 euro per uur. 
Terwijl ik, ondanks de coronacrisis en nog altijd op basis 
van twee lonen, het dubbele (15 euro/uur) haal, en dat op 
amper 20 are!’
In zijn ogen is de situatie zeer duidelijk. ‘Massale landbouw 
schaadt de bodem. Als we meer CO2 uit de lucht willen 
halen, moeten we het roer omgooien: drie tot vier gewassen 
per jaar op dezelfde strook. Met alle interacties van de plan-
ten als pluspunt. Zoals bijvoorbeeld tussen sla en uien…’
Hij rondt af met een bedenking die klinkt als een credo: 
‘We moeten van massale landbouw naar een massa van 
landbouwers…’

Contact Cycle Farm:
www.cyclefarm.be

David Errera
david@cyclefarm.be - 0476 32 89 55

Permacultuur is synoniem 
van kleine percelen.
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MODE
Na vele grijze dagen is het eindelijk tijd voor 

stralend zomerweer. Weg met de lockdown, 
deze zomer is vrijheid onze grootste wens. 
Die vrijheid laat zich voelen in een zekere 

nonchalante, sportswear voor verschillende gelegenheden 
en kleuren waar je niet naast kan kijken. In de stad, op het 
strand of op de green, waarom niet? De specialisten zijn 
het eens, de mode bevestigt het: de zomercollecties van 
2021 brengen enkel waar we zin in hebben.
De trend: wit en pasteltinten, poederroze, hemelsblauw, 
lichtgeel, grijsgroen of lilapaars. Maar designers hebben ook 
zin in fuchsia, poppy oranje en geelgoud. Kleurvitamientjes 
die we terugvinden als subtiele accenten op trendy acces-
soires of als een (bijna) total look voor de grootste durvers 
onder ons. En dan is er de onmisbare, onvervangbare, tijd-
loze ‘little black dress’ die een vaste waarde blijft binnen 
de vrouwengarderobe. Nog steeds binnen het jurkenseg-
ment vinden we ook zijn positieve/negatieve tegenhanger: 
het volledig witte jurkje. Lang, heel lang, kort, mini, los of 
aansluitend, op een gebruinde huid is het de ster van elke 
zomeravond. De zomermode komt ook met bewust andro-
gyne stukken zoals ongevoerde, soepele blazers, bermuda’s 
en hemden in oversized volumes die hoofden doen draaien.
Ook op het gebied van accessoires is oversized een must. 
Zo is de ‘big bag’ DE handtas van het seizoen. Louis Vuitton 
komt met een ‘On The Go’ in de kleuren van Het Zoute. De 
handtas (uit de ‘Summer by the Pool’-collectie) verenigt de 
Monogram Giant-stof in pasteltinten met zijkanten in gewe-
ven raffia, lederen details, de naam van de badstad op de 
voorkant en een schelpje als final touch (als verwijzing naar 
het ‘wapenschild’ van de gemeente Knokke). De tas is méér 
dan groot genoeg voor het hoogstnodige en kan dankzij de 
handvaten zowel aan de schouder als in de hand gedragen 
worden. Beperkte oplage.
Delvaux gaat dan weer voor het tegenovergestelde van XXL 
met miniversies van zijn iconische Cool Box- en So Cool-
modellen. Chiquer wordt het niet!

Een handtas die (niet) matcht met de kleur van je 
schoenen, dat is het nieuwe chic. Klompen met jaren 
70-inspiratie in Dior Oblique-stof en Book Tote-tas 
van Dior in bijpassende stof. Een winnend duo!

‘Cool Babies 
Collection’, de 

miniversies van de 
iconische Cool Box- en 

So Cool-handtassen 
van Delvaux.

Collector’s item gespot! 
On The Go Knokke-

handtas van Louis Vuitton

Beachwear-
collectie (mode, 
handtassen en 
accessoires) 
‘LV Escale’ van 
Louis Vuitton

Eindelijk is de zomer daar! Het ideale moment om los te breken uit 
de status quo en in te zetten op nonchalant. De look? Casual luxe, 

vertaald in een natuurlijk silhouet dat allesbehalve inboet aan 
vrouwelijkheid. De trend? Eco-friendly… oftewel op modegebied: zorg 

dragen voor jezelf én voor de planeet.!

Door Raoul Buyle

IriJheidvan deGomeK

‘Broderie Logo’, 
strandcollectie in 

broderie anglaise op 
de ‘Peau Douce’, het 
iconische materiaal 

van Eres.

Met Covid in het 
achterhoofd ontwierp de 
artiest David Carette een 
T-shirt als ode aan het 
menselijk lichaam. De 
opbrengst van de verkoop 
gaat rechtstreeks naar 
de voedselbank. Te 
koop via de webshop: 
demainilferajour.com

DeGomeKIriJheid
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Clean Beauty
‘Clean beauty’ is veel meer dan zomaar een trend of een 
modefenomeen, het is een vloedgolf! Een (nieuwe) manier 
van consumeren, bijna een levensfilosofie. Steeds meer 
onder ons verwachten van merken een coherenter, ethi-
scher discours ten overstaan van de mens, de natuur, die-
ren en de planeet over het algemeen. Het concept van 
‘clean beauty’ bestaat erin kledij, cosmetica en accessoires 
te vervaardigen die ‘schoner’, natuurlijk en eerlijk zijn. Er is 
de vraag naar meer transparantie op het gebied van hun 
samenstelling, maar ook naar hoe ze geproduceerd en ver-
pakt worden. Meer bio, meer cruelty-free (niet getest op 
dieren) en echte initiatieven om het milieu te beschermen, 
dat is nodig. Kortom, producten die zorg dragen voor ons… 
maar ook voor de planeet! 
Deze zomer had Édouard Vermeulen het idee om zijn vorige 
collecties te ‘upcyclen’. Met een flinke dosis creativiteit als 
basis en een indrukwekkend inzicht in proporties voorzag de 
ontwerper sterke stukken uit het verleden van een nieuwe, 
onverwachte twist. Het resultaat is de Circular-collectie. Zo 

werd een voormalige rok omgetoverd tot een top, een hemd 
tot een jurk of een trui tot een rok. En waarom zou je je 
hemd niet omdraaien voor een nieuw styling-resultaat? Zo 
draagt ook Natan zijn steentje bij aan de trend om overpro-
ductie en -consumptie tegen te gaan, en in plaats daarvan 
een tweede leven te schenken aan een kledingstuk … dat 
meteen een tweede keer door het atelier gaat.

Legendarische hoed
Onder andere Winston Churchill, Humphrey Bogart, Gary 
Cooper en Al Capone werden ‘gehoed’ door dit meester-
werk, dat ook vandaag het toonbeeld blijft van een zekere 
(zomerse) elegantie. Wist je dat… deze hoed, waarvan 
vooral de variant met brede rand oftewel de ‘borsalino’ 
bekend is, niet gemaakt wordt in Panama, maar in Equador? 
Oorspronkelijk, in de jaren 1900, was het een simpele stro-
hoed die zeer fijn werd geweven door Indiaanse weefsters. 
Zij gebruikten daarvoor (natuurlijke) palmvezels (carludo-
vica palmata) die enkel groeien aan de kust van de Stille 
Oceaan. De naam werd geboren toen arbeiders er zich bij 
de aanleg van het Panamakanaal mee beschermden tegen 
de zon. Het lichte, ademende karakter van het model maakt 
hem de ideale keuze voor warme, zonnige dagen.

(Upcycled) collectie ‘Circular’ 
van Natan, zomerjurk in 

katoenpopeline (gemaakt uit 
twee hemden uit de Natan-

zomercollectie 2019)

Een zomerklassieker! Maar wist je dat deze 
strooien hoed van natuurlijke palmvezels 
was en niet in Panama wordt gemaakt … 

maar het werk is van Indiaanse weefsters 
en handwerkers uit Cuenca, Ecuador? 
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De nieuwe F-TYPE. Coupé of Convertible. 2.0 l met 300!pk tot 
V8 met 575 pk. Actieve Sportuitlaat. Lichtgewicht Aluminium 
Architectuur. Perfecte gewichtsverdeling voor een perfect 
responsieve rijervaring.

jaguar.be

NEW F-TYPE 

FALL IN LOVE.  
FAST.

9,5-11,1 L/100 KM – CO2: 215-249 G/KM (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be.  
Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.

P05936_JGBE_BENL_F-TYPE_Ads_210x297mm+5.indd   1 04.06.21   12:15
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Flaneren op de dijk van het Zoute in pyjama… Het lijkt misschien te 
gek voor woorden, maar laat de ‘strandpyjama’ nu net een uitvinding 
zijn voor elegante vrouwen uit 1918 van niemand minder dan Coco 

Chanel. Vandaag herlanceert Marcy Szwarcburt de 
trend met zijn nachtoutfits die ook perfect 

kunnen overdag, zowel voor binnen als 
voor buiten. Een subtiele mix van 

nonchalant elegant en dandy-chic.

Door Raoul Buyle

 MAISON MARCY 
De pyjama ziet het licht

Wist u dat… de eerste pyjama’s ontstonden 
in het gekoloniseerde Indië van de mid-
den-18de eeuw? Deze Engelse uitvinding 
was gericht op chique mannen met een 

levensstijl van een bepaald niveau die graag ontspannen 
wouden gaan slapen. De pyjama bestond op dat moment 
uit een brede broek en een al even breed ‘overhemd’, een 
combinatie die veel meer vrijheid toeliet dan de meeste 
doorsnee nachthemden. De naam komt van het Hindi-
woord ‘pajama’, dat dan weer teruggaat op ‘payjama’, 
Perzisch voor ‘wat de benen bedekt’.
Gabrielle Chanel, die niet keek op een excentriek model 
meer of minder, besloot dit mannenkledingstuk echter van 
een vrouwelijke twist te voorzien. De onbevreesde, crea-
tieve couturière deed alle hoofden draaien aan de kust van 
Deauville toen ze na de Eerste Wereldoorlog opdook in haar 
‘strandpyjama’. De excentrieke trend zorgde ervoor dat de 
pyjama gedemocratiseerd werd tot hét nachtkledingstuk 
voor mannen bij uitstek. In de jaren 60 inspireerde een Rus-
sische prinses en modeontwerpster, Irène Galitzine, zich op 
het kledingstuk voor een nieuwe cocktailoutfit. De ‘Palazzo 
Pyjama’ uit zijde, bezet met juwelen, was geboren en groei-
de zelfs uit tot een symbool van de vrouwenemancipatie.

Maison Marcy
Met dat idee van elegantie en comfort in het achterhoofd 
richtte Marcy Szwarcburt in 2012 Maison Marcy op. Het 
coole, originele concept bestaat uit nachtoutfits voor 

mannen en vrouwen om zowel binnen als buiten, overdag 
of ’s avonds te dragen. De kunst van de pyjama of de 
kamerjas voor elke gelegenheid. De voorloper van de 
smoking was toch ook het losse binnenjasje in fluweel of 
flanel met een riem dat de Engelsen droegen in de rook-
ruimte na de maaltijd?
De materialen? Enkel het allerbeste! Dubbel en drievoudig 
gedraaid puur Pima-katoen, krakende popeline, oxford of 
satijn, effen of gestreept, geruit of gestipt. Parelmoeren 
knoopjes, sierlint, paspels en kleurrijke boorden leveren 
de finishing touch van elk kledingstuk, dat steevast is afge-
werkt met de dubbele, verweven MM (Maison Marcy). Elk 
seizoen zijn er bovendien een aantal exclusieve prints die 
aansluiten bij het door Marcy Szwarcburt gekozen thema. 

Hij ontwierp overigens zijn allereerste pyjama in 1984 voor 
Donaldson, het merk waar hij 22 jaar aan de leiding stond. 
De ontwerper benadrukt ook het intrinsiek duurzame karak-
ter van de pyjama als authentiek, tijdloos kledingstuk dat 
seizoenen en trends overstijgt. Kortom: een onmisbaar stuk 
in onze garderobe. De pyjama’s van Maison Marcy wor-
den ontworpen en ontwikkeld in België en geproduceerd 
in Europa. De nadruk ligt op lokale samenwerking zodat 
traditie, kwaliteit en ethisch handeldrijven altijd centraal 
staan. Een ongewone dresscode, dat misschien, maar wel 
een hele leuke.

Info: maisonmarcy.com
Verkrijgbaar bij, onder andere, Maison Degand

Maison Marcy, 2021Maison Marcy, 2021

Marcy Szwarcburt en 
zijn labrador Lapo.
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HORLOGES
ATELIER JALAPER
Geïnspireerd door oldtimers
Louis Jalaber en Simon Szleper, twee jonge Frans-Belgische 
startuppers met evenveel passie voor motoren als voor de 
pracht van de carrosserie, zijn er in geslaagd om de perfecte 
fusie te creëren van een horloge en een autolegende, meer 
bepaald de Aston Martin DB5 van James Bond.

Door Raoul Buyle

Grote auto- en horlogemanufacturen kunnen 
het al jaren goed met elkaar vinden. Sommige 
huwelijken zijn zelfs erg geslaagd te noemen, 
ook al is de echtelijke trouw soms ver te zoe-

ken. Herinner u: de horloges verhuisden vanuit de vestzak 
naar de pols om atleten en de eerste autobestuurders te 
plezieren. Zij wilden hun prestaties in één oogopslag kun-
nen meten, maar tegelijk hadden ze beide handen nodig 
om hun bolides onder controle te houden. De behoefte aan 
horloges met een secondewijzer groeide al snel, omdat dit 
voor racende gentlemen drivers nu eenmaal meer fun is. 
Tegenwoordig reikt die auto-inspiratie heel wat verder. Zo 
kunnen we nu een horloge kopen waarin een stukje van 
de motorkap van een Aston Martin DB5 is verwerkt. De 
mooie Brit kreeg de voorkeur op de AC Cobra, de Ferrari 
F40 en de Jaguar Type-E. Waar tal van horlogemerken met 
snelle auto’s flirten – via partnerships of een al dan niet 
discrete knipoog – brachten de Fransman Louis Jalaber (27 
jaar) en de Belg Simon Szleper (25 jaar) beide werelden 
samen. Met het eerstegraads horlogemerk Atelier Jalaper 
als eindresultaat.

Geboorte van een horloge-start-up
De eerste stap was de zoektocht naar het perfecte 

idee dat verder vorm kreeg tijdens hun studies 
aan de Parijse handelsschool ESCP Europe. 

De tweede stap was om hun enthousiasme 
over te brengen op een jonge industriële 
designer. Dat lukte perfect met Constan-
tin Sohier, want hij heeft een goede smaak 
voor tophorloges en hij is vertrouwd met 

de autosector. Zijn talent, dat al tot uiting 
kwam bij de supercars (met opdrachten voor 

Land Rover, Jaguar, Renault en VW) concreti-
seerde de ideeën van het duo tot vier mechanische 

modellen. Het eindresultaat – puur, krachtig, geprofi-
leerd – is een subtiele knipoog naar de autowereld in het 

algemeen en de DB5 in het bijzonder. De typografie doet 
denken aan de toerenteller, de grille is die van de radiator 

en de wijzerplaat neemt de lijnen over van de legendarische 
luchtinlaat van de James Bond-auto in Goldfinger. 
Voor stap 3, het vinden van een fabrikant, trok het duo 
naar het Zwitserse La Chaux-de Fonds. Daar stemde Sté-
phane Muller, specialist ontwerp en productie van hor-

De inspiratie voor de auto komt 
van de Aston Martin DB5.Echt ambachtelijk werk.

Louis Jalaber en Simon Szleper.

Model Date 
(AJ001-B) met 
lederen armband.
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logekasten, toe om samen het project te ontwikkelen. 
‘Hij heeft ons enorm geholpen’, zegt Simon Szleper. ‘Om te 
beginnen testte hij ons idee uit op motorkappen van andere 
oldtimers.’ De operatie is inderdaad complex: de motorkap 
dient afgevlakt zonder te raken aan de originele kleur en de 
wijzerplaat dient exact te worden uitgesneden zonder het 
aluminiuim te vervormen. Bovendien dient het eindresultaat 
bestand te zijn tegen de tijd.
And last but not least: er is ook geld nodig. Vandaar het 
idee om via crowdfunding kapitaal te verzamelen op het 
internet zodat de productie kan opgestart worden. De hui-
dige stand van zaken? Bijna alle exemplaren van de vier 
modellen in limited editions (600 stuks) zijn besteld in voor-
verkoop. ‘Ons project is een realiteit geworden, een merk, 
een bedrijf!’ Het goede nieuws voor de fans van collector 
horloges die je niet elke dag aan de pols ziet: de levering 
startte begin februari 2020 en een deel van de productie 
is nog beschikbaar op de website www.atelierjalaper.com

Vier modellen
Momenteel bestaat de collectie van Atelier Jalaper uit vier 
modellen: twee ‘Date’ en twee ‘Day-Date’ in zilverstaal of 
zwart PVD. Zij worden aangedreven door de Japanse auto-
matische kalibers Miyota en hebben een autonomie van 42 
uur. Daardoor ligt de verkoopprijs van deze mechanische 
horloges die in Zwitserland worden geassembleerd tussen 
800 en 1150 euro. Het resultaat? Bestellingen stromen bin-
nen uit de hele wereld. Niet alleen uit België en Frankrijk, 
maar ook uit Japan, Australië, Qatar, Mexico en Nieuw-
Zeeland. Het merk dat in Brussel is gevestigd heeft een 
voorraad opgebouwd voor nieuwe klanten en kocht ook 
een nieuwe motorkap van de DB5 om daar nieuwe wijzer-
platen uit te halen. Dat is geen evidentie, want de Aston 
Martin DB5 is een van de populairste oldtimers: de pro-
ductie duurde amper drie jaar. Van 1963 tot 1965 verlieten 
slechts 1021 exemplaren de Engelse fabriek. Het vinden van 
reserveonderdelen is dan ook even lastig als duur.
Vandaag brainstormt deze horloge-start-up volop over een 
nieuw model, met een nieuw design en andere elementen 
van de mooiste bolides uit de jaren 60. De voorkeur, zo 
wordt gefluisterd, ligt bij de Lamborghini Miura. Waarom 
geen chronograaf?

In de wijzerplaat 
is een stukje van 
de motorkap van 
de Aston Martin 

verwerkt.

Model Day-Date 
in zilverstaal.

128

L U X E
ZOMER 2021

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.



As its name suggests, the Aqua Terra crosses many boundaries. Developed 

from a long line of ocean-watches, it shares DNA with our most rugged sports 

chronometers, yet is infused with the design sensibility of a classic dress watch. 

Continuing that spirit, today’s Master Chronometer models are tested and 

This guarantees more accuracy, reliability and supreme resistance to magnetism 

from phones and laptops, making the Aqua Terra the ultimate everyday watch.
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