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De eindejaarsfeesten komen eraan en dus ook de familiebijeen-
komsten, met de kerstboom, de gezelschapsdansen en de 
slingers. Vorig jaar bleven we gedeeltelijk verstoken van deze 
magische momenten, want zelfs de kerststal moest in quaran-

taine. Dit keer wordt verwacht dat mensen hun geliefden wel degelijk zullen 
mogen omhelzen en kussen, ze binnen een meter van elkaar mogen komen om 
een cadeautje te overhandigen en/of te toosten op het nieuwe jaar. Met een 
beetje geluk wordt de eerste dans van 2022 er zelfs een zonder mondkapje!
In deze beangstigende periode hebben we gezien hoe belangrijk, zelfs 
essentieel, menselijke relaties zijn. Akkoord: ook de nieuwste technologieën 
staken een handje toe, want Zoom-aperitieven en teamvergaderingen hielpen 
om het virtuele contact te onderhouden met anderen en tegelijk ook met de 
realiteit. Maar bij nader inzien gaat er toch niets boven de pure en eenvoudige 
persoonlijke ontmoeting en het ‘face to face’-oogcontact.
Er wordt deze dagen veel gepraat over de post-Covid wereld. Hier en daar 
wordt gesproken over nieuwe zakelijke prioriteiten. Wel ja, misschien lopen 
we binnenkort allemaal rond met een camera op het hoofd om onnodige 
verplaatsingen te vermijden. Misschien wordt telewerken meer en meer de 
norm. Maar zijn deze leefregels die worden ingegeven door een akelig virus 
daarom ook het juiste antwoord op de situatie?
Members Only, een tijdschrift van plezier en traditie, surft al 20 jaar op 
andere, veel epicuristischer en veelbelovender golven. In zijn 80 nummers is 
het de apostel geworden van een vaccin voor dromen en levenslust. Mooie 
verhalen laten zich ook virtueel vertellen, maar ze vinden altijd hun bron in 
de realiteit. En het is die realiteit, getint met magische vonken, die wij zullen 
blijven uitdragen op onze pagina’s, op het ritme van onze ontmoetingen, onze 
ontdekkingen en onze reizen. Dat is onze redactionele lijn. En onze belofte 
aan onze trouwe lezers. 
Fijne feestdagen voor iedereen!
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#FindYourExtraordinary

Fascination of the senses.
New Continental GT Speed.
Discover the most powerful grand tourer and book your One2One Xperience, 
the safest way to make your dreams come true!
Scan the QR-code and choose your very own way and time to discover 
our 2021 collection and configure your Bentley.
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium.
Call us on +32 2 704 99 11 or email us at info@bentley-brussels.be

Continental GT Speed WLTP drive cycle: fuel consumption, 
l/100km – Combined 13.7. Combined CO! – 311 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2021 Bentley Motors Limited. Model shown: Continental GT Speed
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Zelfvertrouwen verlegt grenzen
Met veerkracht en zelfvertrouwen kan 
je elke uitdaging aan. 
AXA Verzekeringen is er om jou te helpen 
verder te gaan, mede dankzij het 
persoonlijk advies van je makelaar. 
Meer info op axa.be

Nafi Thiam 
AXA Ambassadrice
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Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Meer info

19,9 - 22,5 kWh/100 KM ! 0 G CO2/KM (WLTP)

Passie brengt u verder. Net als Audi. De 100% elektrische Audi e-tron GT  
is het nieuwe toonbeeld van progressieve luxe in een nu al iconisch design.  
Dit is vooruitgang, aangedreven door passie. Voelt u het ook?

Ontdek hem op audi.be

 Goosebumps included.
The new fully electric Audi e-tron GT.
 Charged by passion.
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Overweegt u uw eigendom  
in Knokke-Het Zoute te verkopen of verhuren?

Na een uitzonderlijk succesrijk 2021 zijn wij dringend op zoek naar nieuwe  
eigendommen. Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling of informatie 

betre!ende onze exclusieve aanpak.

An Willemyns
an@dirkwillemyns.be
BIV 500 689

Lisa Bossaert
verkoop1@dirkwillemyns.be
BIV 505 878

Delfien Devlieghere
verkoop2@dirkwillemyns.be
BIV 508 737

Jill Corty
verkoop4@dirkwillemyns.be
BIV 505 656

Ontdek ons volledig aanbod - www.dirkwillemyns.be

‘Tudor’ ‘Finis Terrae’

Gedistingeerde villa in Tudorstijl rustig gelegen
in een schitterende villawijk

Op slechts 50m van het Albertplein, de zee en het strand. 
Samenstelling: royale inkomhal met vestiaire en toilet. Zonnige 
living/eetkamer  met open haard en deurvensters openend op 
aangenaam terras en  tuin. Mooie keuken met eethoek royaal 
voorzien van alle moderne  huishoudtoestellen en met toegang 
tot achterliggend terras. 1ste ver dieping: nachthal met wc.  
Master bedroom met dressing en comple te en zeer ruime 
badkamer met ligbad, douche, dubbele lavabo en  toilet. 
Slaapkamer. 2de verdieping: 2 slaapkamers met elk zijn eigen 
 douchekamer. Wasplaats. Outdoor parking voor meerdere wa-
gens.  Dubbele en enkele garagebox in de benedenverdieping. 
De “Tudor”:  heel veel charme en distinctie op een eersterangs 
ligging. Bezoek  graag na afspraak via één van onze kantoren.       

Uitzonderlijk hoekappartement
in de prestigieuze residentie “Finis Terrae” 

Samenstelling: inkomhal met vestiaire en toilet. Ruime woon-
ka mer met open haard en uitgevend op zeer groot terras, dit 
alles met  zeezicht. Bureau. Leefkeuken en eetkamer met grote 
schuiframen  openend op een 2de zeer groot terras op het volle 
zuiden genietend  van een mooi zicht op het Zwin. Bijkeuken. 
Eerste slaapkamer met  dressing en aansluitende badkamer. 
Trap naar onderliggende etage:  Tweede grote slaapkamer met 
aansluitende badkamer. Derde slaap kamer met aansluitende 
douchekamer. Grote wasplaats met tal van  ingemaakte kasten. 
Slaapkamer 4 bestaat uit slaapplaats voor kinde ren, aanslui-
tende badkamer en volwaardige slaapkamer voor dubbel  bed 
uitgevend op de tuin kant Zwin.  Garagebox voor 4 wagens in  
de residentie inbegrepen. 1 buitengelegen parkeerplaats.  
3 privatie ve kelders. Conciërge: optimale service en veiligheid.  
De residentie beschikt over een fitnessruimte, hammam, sauna, 
verwarmd binnenzwembad. De “Finis Terrae”: zeldzame luxe op 
een onweerstaanbare toplocatie in het Zoute. Bezoek en  
bijkomende info graag na afspraak via één van onze kantoren. 
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De schitterende 
comeback van
THOMAS 
PIETERS
Met zijn zege in de Portugal Masters staat de 

29-jarige Thomas Pieters weer helemaal in de 
spotlights van de European Tour. Voor de atypi-
sche en supergetalenteerde Antwerpenaar, die 

twee jaar lang in de schaduw verzeilde, is het de start van een 
tweede carrière. In zijn binnenste koestert hij nog altijd de 
grootste dromen, zoals een tourkaart op de PGA Tour, zeg maar 
de Champions League van de internationale golfsport. Thomas 
Pieters weet beter dan wie ook dat hij, als hij geconcentreerd is 
en met zelfvertrouwen speelt, tot de wereldtop behoort. En hij 
wil dat graag bewijzen!
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DE RINGEN
VAN DE 
WOESTIJN

Als uitdaging kan het tellen! Dit is als klimmen in de 
Himalaya of de breedste oceanen oversteken! In 
januari brengt Audi Sport drie auto’s aan de start 
van de Dakarrally in de woestijn van Saoedi-Arabië. 

Het worden drie RS Q e-tron, wier look tot de verbeelding spreekt 
en die steeds meer op maanauto’s beginnen te lijken. Deze hybri-
de auto’s zijn uitgerust met drie elektromotoren die momenteel 
in Formule E worden gebruikt en met een thermische motor om 
de batterijen op te laden tijdens de langste etappes. Zij worden 
toevertrouwd aan de experthanden van Stéphane Peterhansel en 
Carlos Sainz. De Franse piloot, die de Dakar al 14 keer won, en 
de Spaanse tweevoudige wereldkampioen rally, krijgen Mattias 
Ekström als derde ploeggenoot. De Zweed is een nieuwkomer 
in all terrain, maar hij is al jaren een speerpunt voor Audi en dat 
zowel op het circuit als in de rallycross.
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Op 12 augustus 1921 werd het 
eerste tracé ingehuldigd van het 
circuit van Spa-Francorchamps, 
op dat moment een cocktail van 
regionale, onverharde wegen. Op 
dat moment liet niets vermoeden 
dat deze plek met de jaren 
mythische proporties zou krijgen.

Door Stéphane Lémeret

Toen Spa-Francorchamps zijn allereerste autorace 
organiseerde, kreeg het welgeteld één inschrij-
ving binnen. Omdat je als piloot moeilijk tegen 
jezelf kan rijden, werd de wedstrijd geschrapt en 

vervangen door een race voor motoren. Het jaar daarop en 
bij de organisatie van de Grote Prijs van België door de RACB 
was er gelukkig al beterschap. Het 15 km lange circuit, dat 
in elkaar werd gepuzzeld door Chevalier Jules de Thier, baas 
van de Luikse krant La Meuse, baron Joseph de Crawhez, 
toen burgemeester van Spa, en autopiloot Henri Langlois 
van Ophem, leende zich goed voor wat toen nog een uithou-
dingsrace was. Dit keer stonden er 23 auto’s aan de start 
en bereikten amper… drie de finish. Toch kon men op dat 
moment nog niet spreken van een topevenement met inter-
nationale weerklank. De slordig uitgewerkte reglementering 
zorgde er immers voor dat heel wat auto’s niet mochten star-
ten. Bovendien vonden de meeste prestigieuze merken van 
toen – van Bugatti tot Fiat, zonder Peugeot en Sunbeam te 
vergeten – de verplaatsing naar de Ardennen niet belangrijk 

genoeg. Erger nog: dat was ook de redenering bij een aantal 
Belgische merken, waaronder het zeer prestigieuze Minerva. 
Simpel samengevat: Spa werd beschouwd als een tweede-
rangscircuit. Maar daar zou snel verandering in komen…

Geasfalteerd
Spa-Francorchamps eigende zich beetje bij beetje de attri-
buten van een echt circuit toe: controletoren, scorebord, 
perstribune... Maar het echte keerpunt was voor 1928, want 
toen werd begonnen met het asfalteren van het circuit. En 
werd het stilaan tijd voor de ernstige dingen! 
De harde ondergrond maakt de wedstrijden sneller en dus 
spectaculairder. Dat alles in het zo al reeds sprankelende 
decor van Francorchamps. Het concept slaat aan, bij zover-
re dat Spa het vaste circuit wordt voor de Grote Prijs van 
België. Die prijkt al vanaf de allereerste officiële editie van 
het WK Formule 1 in 1950 op de kalender. De winnaar van 
de eerste Grote Prijs van Spa-Francorchamps is niemand 
anders dan Juan-Manuel Fangio. Hij schrijft zo een nieuwe 
topnaam bij op de erelijst van legendarische piloten die voor 
hem een zege pakten op het circuit: Antonio Ascari (vader 
van Alberto), Tazio Nuvolari, Louis Chiron, Rudolf Carac-
ciola… En dat is nog maar het begin! Louis Chiron en Guy Bouriat: 

Grote Prijs van België, 1930

1e meeting in Spa

CIRCUIT VAN
SPA-FRANCORCHAMPS:

Klaar voor de start op een circuit 
dat nog niet geasfalteerd is

!et moois"e eeuw#ees$%er were&'
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Favoriet bij de piloten
Met de jaren en de competities drukken de allergrootste 
kampioenen hun stempel op het veeleisende circuit van 
Spa. Voor hen is winnen in de Ardennen een moment van 
trots en een unieke emotie. Het landelijke circuit, dat het in 
de beginfase zo moeilijk had om piloten en constructeurs 
aan te trekken, is nu hun favoriet.
Wie de eerste is geweest 
om te zeggen dat Spa-
Francorchamps ‘het mooi-
ste circuit ter wereld is’? 
Daar zijn de experten het 
niet over eens. Feit is dat 
deze originele uitspraak 
intussen door generaties 
piloten werd beaamd. Met 
uitzondering van Jim Clark 
en Jackie Stewart, die hun 
afkeer voor Spa-Fran-
corchamps nooit onder 
stoelen of banken hebben 
gestoken. Maar verder is 
het moeilijk om een piloot 
te vinden, amateur of pro-
fessional, doorsneeracer 
of in strijd voor een wereld-
titel, die niet verliefd is op 
Spa-Francorchamps. 
Je hebt trouwens maar 
enkele minuten op Google 
nodig voor een stevige oogst aan citaten die de lof bezin-
gen van het bekendste Belgische circuit. Laten we openen 
met een verklaring van de meest gelauwerde piloot uit de 
Formule 1, Lewis Hamilton: ‘Net zoals Monaco, Silverstone 
en Monza is Spa een van de historische circuits waar ik als 
kind altijd met veel passie naar keek toen ik de wedstrij-
den op televisie volgde. Het is ook een magische plek, een 
circuit waar men de F1 naar zijn limieten kan stuwen. Elke 
passage door Eau Rouge, Pouhon en Blanchimont is een 
kippenvelmoment. Je ganse lichaam zit op de grens en toch 
blijf je het gaspedaal nog harder induwen. Wat mij betreft 
moet dit circuit altijd zijn plaats hebben op de F1-kalender.’ 
Wat trouwens opvalt in de talloze liefdesverklaringen aan 
het adres van Spa is dat één woord, één naam, bijna altijd 
terugkeert. En die naam is…

Raidillon
De Raidillon, ook bekend onder de naam ‘bocht van Eau 
Rouge’, speelt duidelijk een belangrijke rol in de legende 
van Spa. Maar wat velen niet weten, is dat de Raidillon geen 
natuurlijke kronkel is. Sterker: het is de eerste kunstmatige 
bocht in de geschiedenis van het autoracen. Zo kwam hij niet 
voor op het originele tracé, maar werd in 1939 bedacht om 
komaf te maken met een 180°-bocht (de vroegere ‘Douane’) 
waar de auto’s te veel moesten vertragen, terwijl de stichters 
een snel en spectaculair circuit wilden. Dat krijgen ze met 

prachtigste uitdagingen voor elke piloot en zij raken er ook 
niet over uitgepraat.

Enkele voorbeelden:
‘Het gevoel om de unieke steilte van de Raidillon te 
bedwingen, valt met geen woorden te beschrijven.’

(Michael Schumacher)
‘Eau Rouge is de reden waarom ik race.’

(Ayrton Senna)
‘Bij elke passage vecht je overlevingsdrang, die je aan-
spoort om de voet van het gas te halen, met je verlan-
gen om je grenzen te verleggen. Je moet bijzonder veel 
lef hebben op het moment dat je aan de voet staat van 
die berg. Maar als dat risico er niet zou zijn, zou het 
plezier om te sturen ook veel minder zijn.’

(Jacques Villeneuve)
‘Het is daar dat het verschil wordt gemaakt tussen de 
mannen en de jongetjes.’

(Dan Gurney)
‘In mijn tijd had je tijd nodig om hem vol gas te nemen; 
om jezelf te overtuigen om de voet niet van het gas te 
halen. Een bangelijk moment, de moeilijkste bocht in 
de F1.’

(Niki Lauda)
‘Je neemt hem vol gas en met de ogen dicht.’

(Max Verstappen)

Max doet natuurlijk wat hij wil, 
maar geloof me (en sta me 
toe om hier even vanuit mijn 
eigen ervaring te praten): het 
is ontzettend moeilijk om vol 
gas door de Raidillon te rijden 
in GT. Dat weet ik, omdat ik 
deze bocht ontelbare keren 
heb genomen in mijn carrière 
als piloot (met onder meer 22 
deelnames aan de 24 Uur). 
Terwijl je dat elke ronde wel telkens probeert als de uitda-
ging opduikt en je de adem inhoudt zodra je oog in oog staat 
met die indrukwekkende helling (equivalent van een gebouw 
met 8 verdiepingen). De Raidillon duldt geen afwijkingen. 
Onderaan tien centimeter verkeerd insturen en de klim kan 
eindigen in een catastrofe. Maar wat een heerlijk gevoel als 
je er 1 km/h sneller doorflitst dan bij de vorige ronde! De 
Raidillon is inderdaad een mythisch moment en dat gevoel 
wordt zelfs nog intenser bij bepaalde weersomstandigheden. 

Regen
Als het regent, krijgt de Raidillon inderdaad een magisch 
effect. En de regen… die is geregeld op de afspraak in 
Spa. Alsof het een onmisbaar ingrediënt is dat zijn plaats 
heeft binnen dit legendarische geheel. Dat kan ook giftig 

de Raidillon en hoe! En des te meer omdat de passage het 
publiek de kans biedt om de auto’s lang te blijven volgen.
De Raidillon is niet alleen spectaculair, maar ook zeer tech-
nisch. Het is een supersnelle bocht die deels blind wordt 
genomen en waarin de F1-piloten zijwaartse krachten tot 
4,4 G ondergaan. Elke fout wordt afgestraft, soms zelfs met 
fatale gevolgen. Dit alles maakt de Raidillon tot een van de 

Mede dankzij de Raidillon wordt Spa-Francorchamps 
in 1950 opgenomen in de allereerste WK-kalender F1
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zijn, zoals we dat dit jaar enkele keren mochten ervaren. 
Twee keer, in juni en juli, werd het circuit door de regen 
overspoeld en verminkt. Twee keer ook herstelde het van 
de schade en was het klaar voor het eerstvolgende evene-
ment op de kalender.
Op 29 augustus kwam de regen voor het laatst hard neer. 
Onvoldoende om voor schade te zorgen, maar wel om het 
normale verloop van de Grote Prijs Formule 1 te saboteren. 
Hoewel de regen dus een spelbreker kan zijn, heeft hij ook 
een meerwaarde. Zoals we dat nog zagen begin augustus. 
De overwinning in de 24 Uur werd pas beslist in de laatste 
ronden in een strijd die een extra dimensie kreeg door de 
stromende regen. En we zijn natuurlijk ook niet vergeten dat 
uit het huwelijk tussen ons legendarisch circuit en de regen 
een andere legende werd geboren…

Schumacher
Lot of toeval? Zeker is dat de 100e verjaardag van Spa-
Francorchamps samenvalt met de 30e verjaardag van het 
F1-debuut van Michael Schumacher op het circuit van Spa. 
Al van in zijn eerste wedstrijd was duidelijk dat hier een 
nieuwe ster aan het firmament was verschenen. Wat Schumi 
een jaar later ook zou bevestigen met zijn allereerste 
F1-zege in… Spa. En raad eens in welke omstandigheden? 
Inderdaad, het goot water. Het was ook in Spa, meer 
bepaald in 2001, dat de Duitse kampioen zijn 52e F1-zege 
liet optekenen en zo het record van Alain Prost verbeterde. 
En het was ook in Spa, in 2004, dat hij voor de 7e en voor de 
laatste keer wereldkampioen werd, toen hij als 2e finishte 

achter Kimi Räikkönen. Michael Schumacher won zes keer 
in Francorchamps en dat is meer dan om het even welke 
andere piloot. Men kan dus rustig stellen dat de legende 
van Francorchamps nauw verbonden is met die van Schu-
macher, en omgekeerd.

In de kijker
Een topverjaardag zoals het eeuwfeest van Spa-Francor-
champs verdient natuurlijk meer dan een artikel in uw favo-
riete magazine. Als dit onderwerp u even hard boeit als ons, 
dienen zich twee musts aan.
Eerst en vooral is er de tentoonstelling ‘Spa-Francorchamps, 
100 Years of Passion’ in Autoworld tot 28 november. In een 
opstelling die een paddock nabootst, staat deze expo stil bij 
drie thema’s: Formule 1, de 1000 km/6 Heures de Spa en 
de 24 Uur. De bezoekers kunnen er zich vergapen aan tien-
tallen bolides die zich op dit circuit hebben onderscheiden. 
Meer op www.autoworld.be.
Verder is er ook een must voor uw bibliotheek. ‘Les Beaux 
Jours de Francorchamps – 100 ans de Course’ is een trilogie 
van boeken die werd uitgeschreven door zeven autosport-
fans. Deel 1 staat stil bij de motoren van 1921 tot nu. Deel 
2 buigt zich over de geschiedenis van het circuit en de races 
op het oude tracé van 1922 tot 1978. Deel 3 tenslotte is 
gewijd aan de evolutie van de autosport en aan de wedstrij-
den op het nieuwe tracé sinds 1979. Uitgegeven bij Editions 
Sergio Leone, 49 euro per deel.

Maak kennis met zijn generositeit.
De nieuwe Porsche Panamera 4 e-Hybrid Platinum Edition.
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Leuven 0402623937. D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen cvba (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. Onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. 
Voertuig enkel ter illustratie en uitgerust met betalende opties.

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

Een Sauber en een 
Jordan bij de Raidillon 
in 2004 in de periode 
van de schitterende 
V10-motoren
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Er was eens… een jonge Duitse wees die ervan droomde om horloges te 
maken. Als symbool van tijdloze luxe was Rolex aanwezig bij de uren van 
duizenden – zowel beroemde als anonieme – mensen. Het veranderde 
voor altijd de manier waarop we de tijd aflezen. Met zin voor innovatie, 
kwaliteit én avontuur.

       Door Raoul Buyle

Hans Wilsdorf (1881-1960), de oprichter van 
Rolex en de uitvinder van de Oyster, bracht 
een revolutie teweeg binnen onze relatie met 
tijd. Wat hem zo geniaal maakte? Dat hij het 

nut begreep van een polshorloge. In 1905 specialiseerde 
hij zich in de import/export van prestigieuze Zwitserse 
horloges. De saga van het bekendste horlogemerk begint 
dan en daar, toen de visionair uit Beieren in Londen zijn 
bedrijf Wilsdorf and Davis oprichtte. In 1908 liet hij het 
merk Rolex registreren met een kantoor in La Chaux-de-
Fonds (Zwitserland). De naam Rolex zou ontleend zijn aan 
een samentrekking, ofwel van de woorden ‘Horlogerie 
Exquise’, ofwel van de merken Rolls-Royce en Timex, 
waarvan hij en zijn partner Davis fan waren. Net zoals 
Henry Ford de auto niet heeft uitgevonden, noch Steve 
Jobs de telefoon, is Hans Wilsdorf evenmin de bedenker 

van het polshorloge, waar hij 
sterk in geloofde (in die tijd leek 
het dragen van een polshorloge 
veel te extravagant, zeker voor 
mannen, red.). Maar net als de 
twee voorgaande briljante onder-
nemers – met hun invloed op res-
pectievelijk de auto- en de com-
municatiewereld – veranderde de 
oprichter van Rolex voor altijd de 
manier waarop we de tijd aflezen.
De voorstelling van het eerste 
Rolex-horloge in Biel veroorzaak-
te heel wat sensatie. De kalibers 
werden vervaardigd in Biel terwijl 
de montage, controle en verkoop 
uitgevoerd werden vanuit Genève. 
Wilsdorf bewees dat een kaliber 
dat klein genoeg was om in een 
polshorlogekast te passen verba-
zingwekkend nauwkeurig kon zijn. 
Zijn horloges werden dan ook twee keer 
na elkaar, in 1914 en 1915, bekroond met 
een ‘Klasse A’-certificaat van het beken-
de Kew Observatory in Engeland, het 
eerste ooit voor een polshorloge! 
Dankzij die onderscheiding werd 
erkend dat Rolex-horloges even 
nauwkeurig zijn als maritieme 
chronometers, de referentie bij 
uitstek in die tijd. In de jaren 20 
werden de overtuigingen van 
Hans Wilsdorf aldus bevestigd: 
het polshorloge bleek perfect in 
lijn met zijn tijd en paste zowel 
aan de pols van een vliegtuig- als 
van een autopiloot. Op 34-jarige 
leeftijd gaf de meesterhorlogemaker 
vervolgens de aanzet voor zijn grootste 
project: een volledig waterdicht horloge  
vervaardigen.

!a"#DE ROLEX- Oyster-tijd
‘Heren, laten we het glas heffen op de 

Oyster! De oester is de puurste creatie 
ter wereld. Van bij haar geboorte ver-
siert ze haar binnenkant met parel-

moer, een subliem materiaal dat 
ze haar hele leven lang onder-
houdt en hernieuwt. Niemand 
verzorgt zijn binnenste zo goed 
als een oester die niet het gering-

ste stofje, noch onzuiverheid tole-
reert. Als ze zich niet kan ontdoen 

van een ongewenste gast, isoleert ze 
hem en maakt ze er een parel van. Wel, 

heren, we hebben niet alleen de kwalitei-
ten van de oester geleend, maar ook haar 

naam!’ Aldus Hans Wilsdorf tijdens een 
galadiner in januari 1927. De gasten waren 

er zich zeker niet van bewust dat ze naar een 
toespraak luisterden die de horlogegeschiede-
nis in zou gaan.
Vanaf 1926 nam Wilsdorf een patent op een 
horlogekast met schroefkroon die de water-

dichtheid van zijn horloges verhoogde. De eer-
ste Rolex Oyster was geboren: water-, lucht- en 

stofdicht. Het werd één van de bekendste (en meest ver-
kochte) modellen uit de Zwitserse horlogegeschiedenis. 
‘Een miniatuurfort dat je aan je pols kan dragen’, schreef 
een gespecialiseerde journalist. De consumenten van die 
tijd stonden echter een beetje sceptisch tegenover horlo-
ges die claimden volledig waterdicht te zijn. Bij wijze van 
demonstratie liet Wilsdorf volle aquariums plaatsen in de 
etalages van zijn winkels waarin zijn horloges werden ten-
toongesteld. Een succes! 
In juli 1927 sponsorde hij een sportevenement: de over-
steek van het Kanaal door de zwemster Mercedes Gleitze 
(in 15u15min!) … met de bekende Rolex Oyster om haar 

Hans Wilsdorf, 
de iconische 

oprichter van 
Rolex; 1943

Mondiale hoofdzetel 
van Rolex, Genève

De eerste Rolex Oyster aan 
de pols van de zwemster 
Mercedes Gleitze; 1927

De eerste Rolex 
Oyster Perpetual; 
1953

'Certificaat van goede werking' (klasse A) 
door het prestigieuze Kew Observatory, 

Londen; 1914
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pols. Dat bleek het begin van een lange traditie van nau-
we relaties tussen Rolex-horloges en hun bijzondere dra(a)
g(st)ers: van ontdekkingsreizigers en sportievelingen zoals 
Jean-Claude Killy, Jackie Stewart, Roger Federer en Tiger 
Woods, tot artiesten zoals operazangeres Kiri Te Kanawa, 
rockster Eric Clapton en tenor Placido Domingo. Zonder 
daarbij de bekende ‘Big Three’ te vergeten, drie van de 
grootste golfnamen uit de jaren 60-70: Arnold Palmer, Jack 
Nicklaus en Gary Player (in een periode van 28 jaar won 
dit trio 34 majors, waarbij de ziel van het spel en fair-play 
steeds centraal stonden, red.). Ook vandaag nog dragen de 
‘Rolex Ambassadors’ de zin van het merk voor avontuur en 
voortdurend streven naar excellentie uit.
In 1931 zagen de Oyster Perpetual en de Rotor (een auto-
matisch veeropwindmechanisme) het levenslicht. In 1938 
volgde de ‘Bubble Back’, de bijnaam voor het meestermou-
vement waaraan Rolex een oscillerend gewicht toevoegde 
dat 360° kon draaien, de aanzet voor een betrouwbaar 
en robuust automatisch kaliber. In 1945 werd de vanaf 

toen ‘eeuwigdurende’ Oyster het eerste horloge dat de 
datum kon aangeven. 1953 was dan weer het jaar van alle 
records dankzij de komst van de mythische ‘Submariner’, 
die bestand was tegen een druk van 100m. Zijn bekendste 
boegbeeld was niemand minder dan James Bond himself, 
Sean Connery, die het horloge droeg in de film ‘Dr. No’ aan 
de zijde van Ursula Andress, waarna het uitgroeide tot een 
cultobject. In juli 1960, toen Wilsdorf op 79-jarige leeftijd 
overleed, liet hij een bedrijf achter met stevige wortels, dat 
universele en tijdloze horloges vervaardigt die synoniem 
zijn met uitmuntendheid en prestige.

Meer dan 100 jaar na zijn 
oprichting is Rolex meer dan 

ooit mee met zijn tijd.

Naverkoopdienst: voordat het horloge aan 
de eigenwaar wordt teruggegeven, windt de 
horlogemaker het kaliber volledig opnieuw 
op met behulp van de opwindkroon

Paul Newman en zijn 
Rolex Daytona; 1972Werken in het atelier ©
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De Daytona-mythe
En hoe kunnen we Rolex ter sprake brengen zonder het 
over de Daytona te hebben, wellicht de grootste horloge-
mythe van de 20ste eeuw? Op de verzamelmarkt is de ‘Paul 
Newman Rolex Cosmograph Daytona’ in staal uit 1969 het 
moeilijkst te vinden – en de waarde ervan blijft stijgen. De 
Hollywoodacteur, die in 2008 overleed, zou zeker ontzet 
zijn door de hoge bedragen die vandaag voor het model 

Het merk creëerde een 
fascinerend horloge-epos door 
zich te richten op innovatie, 
kwaliteit en zin voor avontuur.

De Oyster Perpetual Cosmograph 
Daytona, opgedragen aan
Paul Newman

24

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
WINTER 2021



worden gelegd, want voor hem had dit mooie object 
maar één nut: met precisie de tijd en de timing aangeven 
van zijn ritten aan het stuur van zijn racewagens op de cir-
cuits van Daytona of Le Mans. 
In de film ‘Winning’ van James Goldstone (1969), die zich 
afspeelt tijdens de Indy 500, draagt hij de bekende Cosmo-
graph in staal met zwarte ‘exotische’ wijzerplaat. De mythe 
rond de Daytona dikte verder aan toen een magazine enkele 
jaren later een foto publiceerde van Gianni Agnelli die met 
zijn arm tegen de mast van een jacht leunt, waarbij zijn 
Rolex Cosmograph Daytona (het klassieke 6263-model met 

bleke wijzerplaat) goed in het oog 
springt. De foto ging de wereld rond 
en blies het model, dat er in twintig 
jaar tijd niet echt in geslaagd was om 
zijn publiek te vinden, nieuw leven in. 
De Daytona werd een symbool van 
rijkdom en nonchalance. Ook van-
daag nog blijft Rolex voor de door-
snee-klant synoniem met innovatie, 
kwaliteit en zin voor avontuur.
Sinds de jaren 60 is de hoofdzetel 
van Rolex gevestigd in de buurt van 
Genève, in een hightech gebouw van 
Juillard & Addor omringd door water, 
een knipoog naar de waterdichte 
prestaties van de eerste Rolex-hor-
loges. De belangrijkste Rolex-fabriek 
staat nog altijd in Biel en biedt werk 

aan meer dan 1500 mensen. Ver-
der zijn er nog drie andere sites 
in Zwitserland: een fabriek in Le 
Locle, een andere gewijd aan 
juwelen en wijzerplaten in Chê-
ne-Bourg en een groot R&D-
centrum in Plan-les-Ouates, 
waar 1800 mensen tiental-
len verschillende beroepen 
uitoefenen. Laten we ook 
niet vergeten dat Rolex 
de enige horlogefabrikant 
is die over zijn eigen giete-
rij beschikt. Het bedrijf, dat 
eigendom is van de Hans Wils-
dorf Foundation, is nooit afge-
weken van de oorspronkelijke 
droom van de oprichter: de tijd 
verheerlijken.

Collectie 2021:
Oyster Perpetual Datejust 36, 

Oystersteel, met
’Palmier’-decoratie

Daytona International Speedway; 2012

Sir Edmund Hillary aan 
de top van de Mount 
Everest; 1953

Collectie 2021: Oyster 
Perpetual Cosmograph 

Daytona, 40mm, in grijs goud

De Nieuwe F-PACE P400e is een SUV die je niet snel vergeet. Zijn 
uitgesproken design en uitgebreide standaarduitrusting geven je dat 
speciale gevoel waar Jaguar voor bekend staat. Zijn nieuwe Plug-In 
Hybrid motor, met een CO2 uitstoot van 49 - 52 g/km (WLTP), is goed 
voor een fiscale aftrek van 96%. Neem geen genoegen met het 
gewone, ontdek nu hoe opwindend een SUV kan zijn.

jaguar.be

2,2-2,3 l/100 km. CO2: 49-52 g/km (WLTP)
Milieu-informatie (KB 19/03/04) : jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.
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DE ROOTS VAN DE

De weldaden van zeewater op de gezondheid zijn welbekend.
‘De zee spoelt de kwalen van iedereen weg’, zeiden de oude

Griekse toneelschrijvers al. Laten we even teruggaan in de tijd.

Door Michel Thibaut

Wist u dat… bijna 72% van het aardop-
pervlak bedekt is met zeewater? Al sinds 
de Oudheid worden de weldaden van de 
zee geprezen door Hippocrates, Plato en 

Euripides. Toen al genoten de Grieken en de Romeinen van 
de geneugten van het badritueel. De Griekse toneelschrijver 
Euripides liet zijn personage Iphigeneia zelfs zeggen dat ‘de 
zee de kwalen van iedereen wegspoelt’. En dat al in 420 v.C.

De voordelen van hydrotherapie
Het gebruik van zeebaden om de gezondheid te bevorderen 
binnen de geneeskunde is een recenter fenomeen. In de 
16e eeuw raadde Ambroise Paré, een Franse chirurg en ana-
toom, zeebaden aan binnen de behandeling van trauma’s 
en infecties. In de 17e eeuw voerde Dr. John Floyer de eerste 
therapeutische proeven uit. Om zijn werk over de voordelen 
van hydrotherapie te ondersteunen, baseerde hij zich op 
heel wat historische cases van zijn voorgangers. Dit werd 
in 1697 samengevat in een proefschrift met de naam ‘An 
enquiry into the right use and abuses of the hot, cold and 
temperate baths in England’. Met zijn passie voor hydrothe-
rapie publiceerde hij in 1701 vervolgens het werk ‘Psychro-
lousia, or the History of Cold Bathing’, waarin hij zich even-
zeer baseerde op auteurs als Hippocrates, Celsus, Caelius 
Aurelianus en Galenus als op zijn eigen waarnemingen, en 
daarmee uitgroeide tot de apostel van zeewaterbaden.

In 1753 publiceerde Dr. Richard Russell de eerste moderne 
verhandeling over de therapeutische weldaden van zeewater 
op de klieren door inname en onderdompeling. In ‘De tabe 
glandularium sine de usa aqua marinea in morbis glanduna-
rium dissertattio’, dat in het Engels vertaald en wijd verspreid 
werd als ‘On the use of sea water’, raadde hij aan om ‘zee-
water te drinken, erin te baden en alles te eten uit de zee 
waarin haar weldaden terug te vinden zijn’. Aan de zee wonen 
leek hem essentieel. Zijn theorieën waren gebaseerd op de 
waarneming dat mensen die aan de zee woonden minder 
aan tuberculose leden dan mensen in het binnenland. ‘De 
zee doet meer dan enkel de gezondheid herstellen; ze smelt 
verstopte, zelfs grote en oude klieren weg. En ze bevordert 
het immuunsysteem’, zo legde hij uit.
In Frankrijk was Maret de eerste die wetenschappelijke ver-
handelingen publiceerde over de fysiologische werking van 
zeebaden. In 1769 publiceerde deze chirurg van de Genees-
kundefaculteit van Montpellier een proefschrift dat brak met 
het bestaande empirisme ‘Over de werking en het gebruik 
van zeebaden’, waarin hij streefde naar een ‘herinvoering van 
het gebruik van zeewater, omdat de mensen het nodig heb-
ben binnen verschillende omstandigheden van hun leven’.
In 1812 verdedigde Dr. Louis-Aimé Le François, een arts uit 
Dieppe en oud-leerling van het Hospice de l’Humanité van 
Rouen, in Parijs zijn thesis over de effecten van de zee, met 
als titel: ‘Een medische blik op het uitwendig en inwendig 
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gebruik van zeewater’. Hij wilde aantonen dat ‘hygiëne, 
dat onderdeel van de geneeskunde dat tot doel heeft de 
gezondheid te bewaren door ziekten te voorkomen, veel 
baat kan hebben bij zeebaden’.
In Engeland richtte John Latham in 1790 het eerste zeehos-
pitaal op. In Italië opende in 1841 Viarregio, een centrum 
voor kinderen die aan scrofulose lijden.

Het zeesanatorium
Pas in 1860 maakte in Frankrijk de voorloper van het water-
revalidatiecentrum zijn opwachting: het zeesanatorium. In 
1861 opende de K Petit Berck zijn deuren. Het was het eerste 
zeeziekenhuis in Berck-sur-mer, opgericht door Dr. Lhoste 

uit Saint-Malo en Dr. Perrochaud uit Montreuil-sur-mer.  
Het woord ‘thalassotherapie’ werd in 1865 uitgevonden 
door Dr. Joseph Labonnardière. Hij kwam op het idee twee 
Griekse woorden te combineren om de weldaden van zee-
waterbaden te benadrukken: Thalassa, oftewel ‘zee’, en 
Therapeia, dat ‘verzorging’ of ‘behandeling’ betekent. 
Het was ook in de 19e eeuw dat het idee opkwam om zee-
water te drinken. René Quinton, een Franse naturalist, fysio-
loog en bioloog, werd wereldwijd bekend dankzij zijn werk 
over zeewater en zijn ‘wet van de natuurlijke standvastig-
heid’. Volgens die wet hebben ‘dieren, die ontstonden als 
cellen in de zee, gedurende hun volledige evolutie steeds 
die cellen behouden waaruit zeeorganismen bestaan’. Ook 

een organisme’, die overleeft in 
zeewater en niet in een kunstma-
tige omgeving. Maar zijn meest 
toonaangevende experimenten 
waren die die hij in-vivo op hon-
den uitvoerde. 
Zo verving hij in 1897 bloedplas-

ma door zeeplasma in een levend organisme, in dit geval bij 
een oude hond van 10 jaar die in slechte gezondheid ver-
keerde. Gedurende de eerste vier dagen overleefde de hond 
het experiment amper, maar vanaf de vijfde dag begon het 
veel beter te gaan en zat hij opnieuw boordevol leven. Hij 
leefde nog vijf jaar voor hij overreden werd door een auto.
In 1900 redde René Quinton dankzij deze techniek duizenden 
kinderen van een cholera-epidemie. Op basis van zijn waar-
neming opende hij in 1907 in Frankrijk zeeapotheken waar 
bijna 100.000 injecties met zeeplasma werden uitgevoerd. 
Zijn methode verspreidde zich al snel over de rest van de 
wereld, waarbij zijn serum dienstdeed als immuunbescher-
ming tegen alle microben. In elke grote Franse stad opende 
een zeeapotheek de deuren. Het succes van het concept aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was zo spectacu-
lair dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken over-
woog om injecties met zeewater verplicht te maken, zoals 
later het geval werd voor vaccinaties. Door de voordelen van 
zeewater op de gezondheid van de mens aan te tonen, droeg 
René Quinton bij aan de uitroeiing van ziekte-epidemieën 
aan het begin van de 20e eeuw (cholera, gastro-intestinale 
infecties, enz.). Dankzij hem kregen we zicht op de therapeu-
tische deugden van zeewater, dat al haar sporenelementen 
doorgeeft aan het lichaam om infecties te bestrijden.

zijn wet over de mariene standvastigheid, die bepaalt dat er 
geen verschil is tussen de samenstelling van bloedplasma 
en zeeplasma (oftewel isotoon zeewater) bracht de kennis 
over het domein verder in een stroomversnelling.

René Quinton en het zeeplasma
René Quinton was de eerste die de voordelen van zeeplasma 
bestudeerde. Zeeplasma is eenvoudigweg zeewater dat ont-
trokken wordt op een diepte van tussen de 10 en 30 meter. 
Vervolgens wordt het gefilterd en koud gesteriliseerd om onzui-
verheden en eventuele levende organismen te verwijderen. 
René Quinton begon met in-vitro-experimenten op de witte 
bloedcel, ‘dé getuige bij uitstek van de leefomgeving van 

René Quinton
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‘We zijn een echt levend zeeaquarium. Onze organische 
omgeving (de vloeistoffen waarin onze cellen baden) is in 
osmose met die van de zee: zeewater is in balans met elk 
piepklein onderdeel van ons lichaam’, zo schreef hij. 

Stimulatie van het immuunsysteem
Recenter kon Prof. José Miguel Sempere, een immuno-
logisch onderzoeker aan de Universiteit van Alicante in 
Spanje, de impact van zeewater op het immuunsysteem 
aantonen door middel van in-vitro- en in-vivo-experimenten. 
Hoe kunnen we het effect van zeewater op het immuunsys-
teem begrijpen? De basis van zijn onderzoek is dat zeewater 
veel mineralen bevat met een antioxiderende en immuno-
modulerende werking, zoals selenium, silicium en zink. Heel 
wat van deze mineralen, die zoals natrium en chloor in aan-
zienlijke hoeveelheden aanwezig zijn in zeewater, zijn essen-
tieel voor het normaal functioneren van alle lichaamscellen, 
inclusief die cellen die betrokken zijn bij de immuunrespons. 
Andere mineralen, zoals calcium en magnesium, die dan wel 
iets minder overvloedig aanwezig zijn dan de voorgaande 
in zeewater, zijn eveneens nauw betrokken bij de meeste 
mechanismen die het immuunsysteem doorgaans gebruikt 
om zichzelf te verdedigen of in balans te houden.
Prof. Sempere heeft getracht om de immunomoduleren-
de werking van het zeeplasma van Quinton na te gaan bij 
gezonde mensen, zowel in-vitro als in-vivo.
Voor de in-vitrostudie werden mononucleaire witte bloed-
cellen (lymfocyten en monocyten) gekweekt in verschil-
lende omgevingen. RPMI, de referentie binnen de celkweek- 
omgevingen, leidde tot proliferatie en aggregatie van mono-
nucleaire cellen – niets abnormaals. Verrassender was dat 
binnen het isotoon zeewater van Quinton de mononu-
cleaire cellen zich ook begonnen te vermenigvuldigen, in 
tegenstelling tot bij fysiologisch serum. De proliferatie van 
immuuncellen in zeewater zonder enige stimulerende stof 
was zelfs groter dan hun proliferatie binnen de ideale kwee-
komgeving, wat suggereert dat zeewater de proliferatie van 
immuuncellen activeert. Ook rode bloedcellen reageren 
op zeewater. Als vol bloed in een kweekomgeving wordt 
gebracht met fysiologisch water of RPMI overleven de rode 
bloedcellen amper 24 tot 48 uur voordat ze afsterven, waar-
bij ze hun hemoglobine vrijgeven binnen de kweekomge-
ving. In het isotoon zeewater van Quinton blijven ze echter 
probleemloos intact gedurende 4 tot 6 dagen. 

Voor de in-vivo studie kregen gezonde studenten 6 ampullen 
hypertonisch zeewater van Quinton te drinken (2 ampullen 
om de 2 uur). Er werden bloedmonsters genomen voor (8 
uur) en na de inname van de ampullen (14 uur). Daarbij werd 
het aantal witte bloedcellen geobserveerd en bestudeerd. 
De studies hebben aangetoond dat zeewater de bloedcellen 
helpt om hun morfologie en levensvatbaarheid te behou-
den, maar ook dat ze dankzij zeewater actief kunnen wor-
den. Deze resultaten creëren perspectief voor het gebruik 
van het zeewater van Quinton om organen te bewaren of 
om ziektes te behandelen. De goede tolerantie en immu-
nomodulerende werking van Quinton’s zeewateroplossing 
maken het tot een ideaal product om in-vitro en in-vivo te 
testen op verschillende pathologieën (infecties, allergie-
en, auto-immuunziektes, neurodegeneratieve aandoenin-
gen,...) waarbij een gewijzigde immuniteit een belangrijke 
rol speelt binnen de pathogenese. 

De moderne thalasso 
Vandaag de dag wordt de moderne thalassotherapie gede-
finieerd als het gebruik van de bronnen en voordelen van 
zeewater, het zeeklimaat en zeewier op een bevoorrechte 
plaats. Deze worden ingezet voor hun genezende of pre-
ventieve werking om het musculoskeletale systeem te ver-
lichten, maar ook binnen het kader van welzijn en fitness. 
Dankzij thalassotherapie kunnen de verschillende functies 
van het lichaam behandeld worden op het diepste niveau.
De doeltreffendheid van de therapie zit hem in vier punten: 
kracht, rijkdom, verscheidenheid en duur. De rijkdom is 
die van de rijkdommen van de zee, terwijl de kracht ligt in 
de behandelingsprotocollen die ontwikkeld werden voor 
maximale doeltreffendheid. Thalassotherapie is dus onlos-
makelijk verbonden met haar drie natuurlijke hulpbronnen: 
zeewater, het klimaat en algen. 
In combinatie met fysiotherapie heeft het tot doel om de 
ontwikkeling van bepaalde ziekten van het musculoskelet-
ale systeem te vertragen of te stoppen en de pijn ervan te 
verlichten of weg te nemen. 
Met het oog op preventie creëert thalassotherapie ook een 
blijvende toestand van welzijn dankzij de combinatie van 
hydrotherapie, schoonheidsbehandelingen en adviezen 
over levensstijl en lichaamsverzorging. De Thermes Marins 
van Saint-Malo, in Bretagne, is één van de bekendste inter-
nationale referenties binnen de sector. 

www.thalasso-saintmalo.com
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INTERCLASSICS BRUSSELS 2021

JACKY ICKX:
           ‘Niemand gokte op de
            959 in de Dakarrally!’

De InterClassics Brussels mocht dan met een jaartje zijn uitgesteld als 
gevolg van corona, de 75e verjaardag van Jacky Ickx werd niet vergeten. 
In het bekende salon voor collector cars in Brussels Expo waren enkele 
emblematische vierwielers aanwezig. Hierbij de Porsche 959 die in de 
Dakarrally van 1986 voor een merkwaardige dubbel zorgde.

Door Philippe Janssens

Binnen de contouren van Brussels Expo verheer-
lijkte InterClassics de ‘goede oude tijd’, toen 
racen nog een verhaal was van passie, enthousi-
asme en bravoure. Jacky Ickx, het boegbeeld van 

het event, moest 12 maanden wachten om zijn 75 kaarsjes 
uit te blazen. Tussen de Ford GT 40 die hij bestuurde tijdens 
zijn memorabele eerste zege in Le Mans en de mythische 
Porsche 935, een andere getuige van de schitterende car-
rière van ‘Monsieur Le Mans’, pronkte de emblematische 
Porsche 959 Rothmans, in 1986 winnaar van de Dakarrally.
Porsche ontwierp de 959 als een homologatiemodel voor 
de races van Groep B, maar deze hoogtechnologische cate-
gorie werd geschrapt nog voor de bolides de kans kregen 
om over de circuits te razen. Motief: veel te snel en daar-

door veel te gevaarlijk. Maar net zoals de Peugeot 205 T16 
dat later zou doen, boekte de Porsche 959 zijn grootste 
successen op de Afrikaanse pistes.
Na een eerste deelname in 1981 aan het stuur van een 
tweewielaangedreven Citroën CX gingen Jacky Ickx en zijn 
vriend Claude Brasseur in 1982 een nieuwe uitdaging aan 
met een all-terrain Mercedes. Zij finishten als 5e. De 3e deel-
name was de goede! In 1983 keerde het duo terug naar de 
rally met Mercedes en zij werden eindwinnaars! Ickx, die in 
die periode ook voor Porsche uitkwam, overtuigde het Duit-
se merk om aan de editie van 1984 deel te nemen met drie 
versies van de 4x4 911 (953). Deze werden speciaal voor 
de Dakarrally aangepast. ‘Alle dingen gebeuren met een 
reden. En bovendien: de auto was er en de goesting ook’, 

aldus Ickx, met een passie waar geen kras opzit. ‘Weinigen 
weten dat dit initieel een 911 betrof. Ik zal hier trouwens 
een anekdote vertellen die nauwelijks bekend is (lacht). We 
schrijven 1983 en bevinden ons in het kantoor van de heer 
Helmut Bott, verantwoordelijk voor research en ontwikke-
ling. Aan de muur hangen schetsen van alle perspectieven 
voor de Porsche-producten door de jaren heen. Elk model 
had een levenslijn en werd gesymboliseerd door een streep 
die stopte bij een bepaalde datum. De levenslijn van de 
Porsche 911 eindigde in… 1983. Einde reeks? We schrijven 
2021 en de 911 is nog altijd het paradepaardje van het 
merk! Is dat niet zeer bijzonder? Maar de uitleg is simpel: 
het is een perfecte auto. Dat alles om te vertellen dat we 
vertrokken zijn van een auto voor de Safari Rally. Het toeval 
wilde dat we toen volop brainstormden over vierwielaandrij-
ving. Dat was de ‘baby’ van Roland Kussmaul. Hieruit werd 
de 911 Carrera SC 4x4 geboren die vervolgens doorgroeide 
naar de 959. Er was dus tegelijk de goesting, de auto en 

de Dakarrally die beetje bij beetje was uitgegroeid tot een 
topevenement. Het enige wat ontbrak, was een model met 
vierwielaandrijving dat toen in voorbereiding was. Ik heb de 
auto’s ingeschreven onder mijn eigen naam. Niemand die 
een centiem durfde te verwedden op het welslagen van het 
project… maar we hebben het klaargespeeld! Laten we ook 
niet vergeten dat we toen maar met 20 mensen waren voor 
drie auto’s in de race. Er werd niks veranderd aan de auto’s, 
ook niet op de rustdagen.’
Dat jaar ging de zege naar René Metge. Hij bestuurde de 2e 
auto van het Porsche-team. Jacky Ickx werd toen 6e.
In 1985 stonden voor het eerst drie prototypes van de 
959 aan de start, maar geen enkele bereikte de finish. 
Hun wraak was zoet, want een jaar later pakte Metge de  
eindzege en was de 2e plaats voor Ickx. Met andere woor-
den: een ‘dubbel’ voor Porsche. In totaal bouwde Porsche 
slechts zeven auto’s van dit type (drie voor 1985, drie voor 
1986 en 1 prototype).
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Na de drievoudige opgave in 1985 defileerden 
de Porsches 959 op de oevers van het Lac 
Rose. Het jaar daarop keerden ze terug
voor een opgemerkte dubbel.

Jacky Ickx: terneergeslagen 
na de opgave in 1985.

In 1986 worden Ickx-Brasseur 
tweede achter hun teamgenoten 

Metge-Lemoine.

De InterClassics 
Brussels 2021

bracht hulde aan 
Jacky Ickx

en aan enkele van 
zijn emblematische 

auto’s.
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PORSCHE GOLF CUP
Orgelpunt op The National

Heel wat Porscherijders zijn golf-
fans en daar is de Porsche Golf 
Cup de mooiste illustratie van.

Door Miguel Tasso

Begin oktober werd de finale afgewerkt van de 
editie 2021 van de Porsche Golf Cup. Plaats van 
afspraak: de prachtige The National in Sterrebeek. 
Op de tee stonden de laureaten van de negen 

kwalificatiewedstrijden die tijdens het seizoen werden afge-
werkt op enkele van de mooiste banen van het land. 
Speciaal voor de gelegenheid trok Porsche alle registers open: 
gepersonaliseerd onthaal, brunch in het clubhouse om energie 
te stockeren, simultane start op de holes 1 en 10, turn gete-
kend ‘Choux de Bruxelles’ en in fine een champagnecocktail 
Veuve Clicquot die de prijsuitreiking omkaderde.
Met zijn smalle fairways, de verraderlijke rough, de keurig gepo-

sitioneerde bunkers en de greens met verschillende niveaus is 
het parcours van The National een stevige golfuitdaging. Maar 
de deelnemers, die zich duidelijk goed hadden voorbereid en 
de holes ultra geconcentreerd afwerkten, brachten heel mooie 
kaarten binnen en dat ondanks het grillige weer.
Met de jaren is de Porsche Golf Cup uitgegroeid tot een van 
de referentietoernooien op de Belgische amateurkalender. 
Het toernooi, dat op een perfecte organisatie door Golazo 
kan rekenen en door prestigieuze sponsors wordt gesteund, 
sluit inderdaad perfect aan op de geest van het merk, met 
een geslaagde mix van sportieve competitie en levenskunst.
Porscherijders zijn niet toevallig fan van golf. En ook het 
omgekeerde is waar. Zij worden gedreven door dezelfde 
passie, dezelfde elegantie, dezelfde smaak voor de uit-
daging. Het zijn niet de winnaars van de Belgische finale 
die ons zullen tegenspreken. Deze vier spelers hebben 
inderdaad het voorrecht om België te vertegenwoordigen 
op de mondiale finale die volgend jaar in mei op Mallorca 
zal doorgaan, meer bepaald op het prestigieuze parcours 
van Alcanada, dat eigendom is van de familie Porsche. Dat 
wordt ook daar weer genieten.
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MEMBERS ONLY
GOLF TOUR:

2022 wordt groots
De Members Only Golf Tour is duidelijk veel meer dan een doorsnee 

golftoernooi. Hij draagt op de greens de belangrijke waarden van
ons magazine uit dat focust op traditie en genieten.

Door Miguel Tasso

De Members Only Golf Tour, de showroom van 
ons magazine op de golfbaan, streek dit jaar 
neer in Royal Bercuit, Royal Waterloo, Royal 
Limburg, Royal Fagnes en Royal Ostend. Ons 

toernooi, dat in 2018 gecreëerd werd, ligt helemaal in de 
lijn van ons epicurisch en kwalitatief hoogstaand maga-
zine. Het concept van dit toernooi op mensenmaat, maar 
tegelijk met een hoog kwaliteitsgehalte, bestaat erin om 
onze partners en hun genodigden golfdagen aan te bieden 
die op hun maat zijn gesneden om te netwerken in een 
prachtig en magisch kader. Wij zijn nu al volop bezig met de 
voorbereiding op de jaargang 2022. Deze zal in een feeste-
lijke stemming verlopen, want volgend jaar viert Members 
Only zijn 20e verjaardag!
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BELGIAN GOLF LEAGUE :
de grote doorbraak

Apotheose in Kitzbühel

De Belgian Golf League, zeg maar het BK voor clubs, heeft
steeds meer succes en ook het niveau wordt almaar beter.

De vooruitzichten voor de editie 2022 zijn dan ook uitstekend.

Door Miguel Tasso

Voor de mondiale finale van de Audi quattro Cup werd gekozen voor 
een Oostenrijkse golfclub aan de voet van de legendarische skipiste van 
de Streif in Kitzbühel. Het Belgisch team legde er beslag op de 4e plaats.

Door Miguel Tasso

Eind oktober werden de grote finales van de editie 
2021 van de Belgian Golf League afgewerkt op 
het parcours La Marache van Royal Waterloo. Bij 
de mannen ging de zege in Cat. 1 naar het team 

van Rigenée dat het met 2-1 haalde van La Tournette. De 
beslissing viel in het double waar de tandem Patrick Brose-
Basile Devillet op hole 18 het verschil maakte tegen het 
duo Gil Debusscher-Ciancaleoni Coglin. Bij de dames ging 
de titel naar Ravenstein. Het won op de 1e play-off hole 
van Sart-Tilman en dat dankzij Francesca De Roover.
De BGL, een echt Belgisch kampioenschap voor clubs, 
heeft zijn plek gevonden in het nationale golflandschap. 
‘Het spelniveau ligt steeds hoger omdat de betere amateur-
golfers, zoals Jean de Wouters, Hugues Joannes en Nicolas 
Vendredi, steeds vaker meedoen. Ook de jonge talenten zijn 
trouw op de afspraak. En de clubs worden steeds talrijker 
om deel te nemen. Dit jaar waren bij de mannen 16 teams 
vertegenwoordigd in D1 en 16 in D2. Ook bij de dames 
stonden 16 teams aan de start. Dat is vanzelfsprekend veel-
belovend voor het vervolg’, aldus Thibault De Saedeleer, 

initiator van dit evenement met zijn bedrijf Kick Up. Parallel 
met de competities die zijn voorbehouden aan de elitespe-
lers wordt ook een Corporate Belgian Golf League georgani-
seerd voor de partners en de sponsors. Ook die geniet heel 
wat bijval. ‘Net zoals voor de BGL worden de wedstrijden in 
match-play gespeeld. Maar enkel over 9 holes. Dat werkt 
de sportieve en gezellige sfeer in de hand die goed is om te 
netwerken. Of wat men de moderne golf-business noemt.’
16 bedrijven schreven in voor de verschillende wedstrijden 
in 2021. De eindzege was voor het team van Juniper (gespe-
cialiseerd in telecommunicatie). Voor de editie van 2022 
worden 32 teams op de tee verwacht.
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De mondiale finale van de Audi quattro Cup 
werd afgewerkt op het parcours van GC 
Kitzbühel Schwarzee-Reith in de heuvels van 
de Oostenrijkse Alpen. Een droomdecor dat 

de Belgische tandem Thibault Goemans en Alexandre 
Caufriez kennelijk inspireerde, want zij legden beslag op 
een uitstekende 4e plaats. Na de 1e ronde bezette het duo 
van Rigenée zelfs de 2e plaats, maar die konden ze in de 
slotronde niet vasthouden. Behalve de mentale druk was 
er immers ook het fysieke en strategische parcours dat 
alle concentratie opeiste. Met een formule als ‘greensome 
stableford’ wordt elk foutje immers cash betaald. De eind-
zege was uiteindelijk voor twee Italianen. Deze finale, die 
onder een stralende zon verliep, blijft niettemin voor altijd 
gegrift in het geheugen van onze beide landgenoten. 
Zoals gewoonlijk had Audi op geen inspanning gekeken 
om de deelnemers te ontvangen die uit alle hoeken van de 

wereld kwamen aangevlogen. Gepersonaliseerd onthaal met 
limo’s, maaltijden op de toppen van de mythische skipiste 
(afdaling) van de Streif in aanwezigheid van de Zwitserse 
kampioen Didier Cuche (recordhouder qua overwinningen), 
verblijf in het paleishotel A-Rosa, clinic, prachtige prijsuitrei-
king, galadiner: alles was op maat om van het evenement 
een echte must te maken. Audi en golf zijn al heel lang goede 
vrienden. Zoals Henrik Wenders en March Lichte, die het 
merk met de ringen vertegenwoordigden, dit in hun gedre-
ven speeches ook bevestigden. Speeches waarbij ook werd 
stilgestaan bij de toekomst van de auto en bij de futuristische 
en elektrische modellen die eraan staan te komen.
Voor wat de editie 2022 betreft, zijn Quentin Sibille en de 
teams van Bench Marketing al volop bezig met het uitwer-
ken van de gevulde Belgische kalender met kwalificatietoer-
nooien. Vanaf februari zal men hiervoor kunnen inschrijven 
bij de concessiehouders.

Team Rigenée:
eindwinnaar bij de mannen.

Team Ravenstein: zij wonnen 
de titel bij de vrouwen.

AUDI
QUATTRO CUP
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PEP’SS 
GOLF CUP

Birdies 
als afterwork

Na hun dagtaak geven dyna-
mische jonge kaderleden elkaar 
afspraak voor competities over 
9 holes. Het is een winnend 
concept op alle fronten.

Door Miguel Tasso

De Pep’ss Golf Cup, die in 2016 werd opgericht, 
blijft voortbouwen op zijn succes. Het concept 
heeft inderdaad alles om te bekoren. ‘We zijn 
vertrokken vanuit een zeer simpele vaststel-

ling: jonge kaderleden, die gevangen zitten in een bijzon-
der drukke professionele agenda, hebben steeds minder 
tijd voor een partijtje golf. Vandaar dat wij een toernooi lan-
ceerden dat op maat is gemaakt van de doelgroep 25-40 
jaar die na het werk nog graag een balletje wil slaan’, aldus 
François Verheyen en Thibault De Saedeleer (Kick Up), 
organisatoren van dit evenement.
De Pep’ss Golf Cup verenigt teams met 8 spelers die het 
tegen elkaar opnemen over 9 holes. Dit jaar werd de ‘Brus-
selse’ competitie gehouden op 7 Fontaines. Er waren in 
totaal 7 ‘afterworks’ (5 kwalificatieronden, een halve finale 
en een finale). De eindzege ging naar het team Les Tee Rex. 
In totaal namen ruim 200 spelers, die 24 teams vertegen-
woordigden, deel aan de verschillende manches die tijdens 
de zomermaanden worden gespeeld. Deze partijtjes starten 
omstreeks 19 uur en worden afgerond met een avond in het 
clubhouse: ideaal om te ontspannen, de wereld de verbete-
ren en zijn networking te verzorgen!
Aansluitend op het succes werd dit jaar ook een Pep’ss Golf 
Cup gehouden in het Gentse en meer bepaald op de banen 
van Royal Latem en Oudenaarde. Hieraan namen 64 spelers 

deel van in totaal acht teams, met de eindzege voor het 
team Balata. ‘Volgend jaar willen we ook in het Antwerpse 
een aantal Pep’ss-afspraken organiseren en wellicht ook in 
Waals-Brabant, bovenop deze van 7 Fontaines.’
Dankzij het aantrekkelijke inschrijvingsgeld (700 euro per 
team voor de 7 competitiedagen), de snelle en leuke spel-
formule en de jonge en ontspannen sfeer vult de Pep’ss 
Golf Cup een leemte op in het Belgisch golflandschap. Zoals 
bekend is golf tijdrovend, vooral voor jongeren. Daarom 
hebben zij vaak de neiging om golf op te geven zodra ze in 
het actieve leven stappen. Voor de nieuwe generatie zijn 
deze ‘afterworks’ dan ook een uitstekend alibi om de golftas 
niet te laten verkommeren in de garage. Een initiatief dat 
misschien wel smaakt naar meer!

SWING TEGEN
KANKER:

vrijgevigheid op de greens

Met een Pro-Am op het parcours La Marache van Royal Waterloo
viel het doek over een uitermate succesvolle eerste editie.

Door Miguel Tasso
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De editie 2021 van het toernooi ‘Swing tegen 
kanker’ werd in oktober afgerond met een 
Pro-Am op de prachtige baan La Marache van 
Royal Waterloo. Onder de zon en in een zeer 

gezellige sfeer zetten 80 spelers (met teams bestaande 
uit drie amateurs en één pro) hun beste golfbeentje voor. 
Heel wat bedrijven waren vertegenwoordigd voor dit 
goede doel.
In België worden elk jaar zo’n 70.000 mensen gecon-
fronteerd met kanker. Voor 30.000 wordt die ziekte ook 
fataal. Dit toernooi sluit daarom perfect aan op de sensi-
biliserings- en preventiecampagne van de Stichting tegen 
Kanker. ‘Om andere fondsen te verzamelen, bovenop de 
legaten en de individuele schenkingen, organiseren we ook 
verscheidene caritatieve evenementen. We zijn trouwens 
bijzonder blij met de geboorte van deze golfcompetitie die 
de verwachtingen helemaal heeft ingelost’, aldus Benoit 
Koerperich, CEO van de Stichting.

Voor deze eerste editie werden vijf competities voorzien 
voor de leden van de gastclubs. Die werden verspreid over 
het seizoen. Gastclubs: The National en vier Royals, Zoute, 
Sart-Tilman, Antwerp en Waterloo. De Pro-Am, die door 
Delen Private Bank werd gesponsord, was de apotheose 
van deze vuurdoop. ‘Na de competitie verzamelden alle 
deelnemers in l’Espace Del Goutte, in Ophain, voor de 
prijsuitreiking en een sterrendiner bereid door chef Yves 
Mattagne. Gedurende de verschillende tombola’s toonden 
de golfers zich bijzonder gul’, aldus ceremoniemeester 
Arnaud Van der Smissen.
Het zal dan ook niemand verrassen dat de 2e editie van 
‘Swing tegen kanker’ al in de steigers staat voor 2022. ‘Golf 
is voor ons een bijzonder belangrijke doelgroep. De sport 
staat ook voor mooie waarden, zoals fairplay, respect en 
traditie. Met dit caritatief toernooi sturen we een boodschap 
uit en helpen we projecten financieren voor onderzoek en 
patiëntenbegeleiding’, aldus nog Benoit Koerperich.

Het organisatiecomité Arnaud van der Smissen en Valérie Graindorge, met 
het winnende team: Edouard Delhaize, Chris Stone, Benoit Koerperich (CEO 
Stichting tegen Kanker), Alain Dubois en Olivier Guisset.

Thierry Bernard en 
Florence Guisset.

Rose-Marie Warzée.

Gaëlle Schonne en 
Grégory Van Gorp.
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BEAUTY GOLF TROPHY BY 
LOUIS WIDMER*a+ies sc,ieten met sc-er'

Millennium Golf was gastheer 
van de Beauty Golf Trophy by 
Louis Widmer: het grootste 
amateurtoernooi voor ladies 
in België.

Door Miguel Tasso

Eind september werd op Millennium Golf de 
finale gespeeld van de editie 2021 van de 
Beauty Golf Trophy by Louis Widmer; dezelfde 
club die een maand voordien het Omnium van 

België had ontvangen. De vele waterhindernissen maken 
het Limburgse parcours tot een technische en tactische 
uitdaging. Het belette de deelneemsters niet om het 
grof geschut boven te halen en uitstekende kaarten af te 
leveren in het clubhouse.
In Cat. 1 (hcp 0-18,4) ging de titel naar Claire Ryding (Royal 
Hainaut) met een opmerkelijke 40p. stableford. Daarmee 
deed ze beter dan Conny Vermeersch (Westgolf) en Saskia 
Deboutte (Millennium). In Cat. 2 (hcp 18,5-36) was de titel 
voor Tinneke De Wulf (Golfschool Gent) met 38 punten. De 
andere podiumplaatsen waren voor Ann Bogaert (Krokke-
baas) en Wies Mulder (The National).

Door de jaren heen is de Beauty Golf Trophy uitgegroeid 
tot een must voor alle ladies van het land. De cru 2021 
bevestigde die regel. Het toernooi streek neer in 71 clubs 
en maakte 2881 speelsters blij. ‘In 2022 hopen we nieuwe 
records te vestigen met 3000 deelneemsters aan de kwalifi-
catiewedstrijden’, aldus Giovanni Oliveri, directeur-generaal 
van Louis Widmer voor België en Luxemburg.
Voor het prestigieuze Zwitserse merk is dit toernooi een 
ideale tool om zijn public relations te verzorgen op de 
greens. Maar het dient ook om de speelsters te wijzen op 
het belang om hun huid dagelijks te verzorgen en op de 
golfbaan te beschermen tegen de zon. ‘Je mag geen risico’s 
nemen met je huid. Het is het belangrijkste orgaan van het 
menselijke lichaam en het speelt een belangrijke rol in het 
leven. Golfers staan niet stil bij de gevaren van UV-stralen 
en blootstelling op de golfbaan. In de zomer staan ze vier 
of vijf uur op de baan en beëindigen ze hun 18 holes met 
een rode huid. Dat is bijzonder schadelijk. Voor mij zou een 
zonnecrème een verplichting moeten zijn in elke golftas’, 
aldus de terechte analyse van Giovanni Oliveri.
Afspraak in 2022! 

OPEN GOLF CLUB TROPHY 
10 kaarsjes in 2022!

De 9e editie van het toernooi georganiseerd door Premium Benelux 
Golf Courses was een groot succes en werd afgerond met een 

apotheose op de golfbanen van Hardelot en Le Touquet. 

Door Miguel Tasso
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De editie 2021 van de Open Golf Club Trophy, die 
initieel van april tot september was gepland, 
kende een bewogen verloop. De oorzaak was 
dubbel: corona en overvloedige regenval. Dit 

belette de organisatoren evenwel niet om hun programma 
af te werken door de negen kwalificatiewedstrijden te bun-
delen van half augustus tot half september. Deze gingen ach-
tereenvolgens door in L’Empereur, Millennium, Palingbeek, 
Clervaux, Spa, Gomzé, Mont-Garni, Best Golf en Crossmoor. 
Zoals de voorbije jaren was ook dit keer het succes op de 
afspraak, met meer dan 600 deelnemende spelers uit 62 
verschillende clubs! Ter herinnering: het toernooiconcept is 
bijzonder en heeft onder meer tot doel om de deelnemers 
nieuwe clubs van PBGC (Premium Benelux Golf Course) 
te laten ontdekken. De competities staan open voor alle 
spelers in het bezit van een federatiekaart, maar de leden 
van de bezochte clubs mogen niet deelnemen. Gezellige en 
sportieve sfeer, mooie golfbanen, prachtige prijzentafels: 
het recept heeft zijn deugdelijkheid bewezen!
Sommige spelers kregen er zelfs vleugels door! Zo werden 
tijdens de wedstrijd op de Nederlandse Crossmoor G&CC 

liefst twee ‘holes in one’ opgetekend. Allebei op dezelfde 
hole (8) en met amper enkele minuten interval. Knap werk 
van Michel Cappellen en Nico Hulsbos!
In oktober werd het programma gekleurd met dubbele fina-
les: niet alleen degene van 2021, wat logisch was, maar ook 
die van 2020, die als gevolg van de pandemie geen door-
gang hadden kunnen vinden. Zoals gebruikelijk zocht PBGC 
hiervoor de prachtige banen op van Hardelot (Les Pins) en 
Le Touquet (La Mer), allebei lid van Open Golf Club. Hugues 
Van Doosselaer (Cat. 1) en Lieven De Mulder (Cat. 2) won-
nen de trofeeën voor 2020. De hoofdprijzen voor 2021 
gingen naar Lancelot du Bois de Nevele (Cat. 1) en Liliane 
Verfaillie (Cat. 2). Michaël Borguet scoorde de dubbel in het 
klassement bruto. In 2022 viert de Open Golf Club Trophy 
zijn 10e verjaardag. Op het programma zullen enkele nieu-
wigheden prijken, zoals een puttingwedstrijd en ‘front tee’-
afslagen voor alle spelers. Met verder natuurlijk nog heel 
wat andere verrassingen rond de 10 kaarsjes!
De vereniging Premium Benelux Golf Courses werd opge-
richt in 2012. Zij telt vandaag 16 clubs, waarvan drie in 
Nederland en één in Luxemburg.

De Open Golf Club Trophy combineerde zijn 
finales van 2020 en 2021 in Le Touquet.
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ZOUTE GRAND PRIX 2021
De verovering van het Westen!

Een hele week lang was de Belgische kust in de ban van de Zoute Grand 
Prix 2021. Van het Zoute tot Brugge, met een tussenstop in Oostende, 
toonde het hipste rendez-vous van de Belgische classic carwereld opnieuw 
zijn drang om te groeien. Immer groter, immer sterker, immer chiquer, 
want ook voor 2022 zitten er tal van nieuwe projecten in de pijplijn!

Door Philippe Janssens

Was het de frustratie van een verloren editie 
als gevolg van corona? In elk geval valt 
niet te ontkennen dat de organisatoren 
van de 12e Zoute Grand Prix tijdens de 

lange lockdownmaanden niet stil hebben gezeten! Zij 
werkten tal van nieuwe projecten uit die aansloten op hun 
grenzeloze ambitie. Vandaar dat de editie 2021 een zekere 
wedergeboorte inhield en een duidelijke drang om verder 
uit te breiden. En dat zowel in de tijd, met een volledige 
week in het teken van de classic car, als in de ruimte, met 
een opgemerkte passage van de Zoute Rally in het histo-
rische hart van Brugge en een al even glamoureus bezoek 
van de GT Tour op de dijk van Oostende, met een halte 

aan het Casino Kursaal. We mogen het dan ook hardop en 
krachtig rondbazuinen: de grenzeloze ambitie van Filip en 
David Bourgoo stopt niet langer aan het Albertplein!
De andere grote nieuwigheid van de editie 2021, de zogehe-
ten ‘l’entre-deux-vages’, was het Prado Zoute, een paviljoen 
dat op het strand werd opgebouwd. 18 autopartners uit 
het hogere gamma stelden er hun meest spraakmakende 
modellen voor aan een select publiek. Zeg maar een luxe-
autosalon met champagne en lekkere hapjes.
De organisatoren willen dit nieuwe concept volgend jaar 
verder ontwikkelen. ‘Het is duidelijk dat de nieuwe formule 
in de smaak valt. In 2022 zullen we naar de hoogste ver-
snelling doorschakelen, met een Prado op de Grote Markt 

van Brugge, een ‘concours d’élégance’ in de straten en 
op de pleinen van het historische centrum van Brugge en 
met de GT Tour in Oostende. Maar vanzelfsprekend blijft 
Knokke-Heist het epicentrum van het event’, aldus Filip en 
David Bourgoo, de organisatoren van het event dat aan de 
verovering van het Westen is begonnen!

Zoute Sale by Bonhams: 
een Bugatti haalt 2,24 miljoen
Samen met de Zoute Concours d’Elégance, georganiseerd 
op de fairways van de Royal Zoute Golf Club, is ook de vei-
ling een van de topmomenten van de Zoute Grand Prix. Naar 
goede gewoonte werd deze in goede banen geleid door het 

Britse veilinghuis. Dit jaar werd tijdens de Zoute Sale by 
Bonhams een Bugatti EB110 Super Sport uit 1994 geveild. 
Dit juweeltje vond een nieuwe koper voor het recordbedrag 
van 2,24 miljoen euro! Ook de Cadillac Eldorado, die in 
1960 gebruikt werd bij het huwelijk van koning Boudewijn 
en koningin Fabiola, ging onder de hamer en werd verkocht 
voor 86.250 euro. Op deze 12e editie van de Zoute Sale by 
Bonhams werden 60 historische auto’s geveild. Daarbij 
modellen van de merken Aston Martin, Ferrari, Porsche, 
Lancia, Lagonda, AC, Facel Vega, Jaguar en Maserati, met 
prijskaartjes van zes cijfers. Een Maserati Mistral Spyder uit 
1964, die te koop werd aangeboden, was nog altijd eigen-
dom van de Saoedische prins Sultan Ben Saoud.

Veel belangstelling 
in Brugge voor de 
Zoute Rally.

De Zoute Rally blijft de 
grote blikvanger van 
de Zoute Grand Prix.

Deze Bugatti EB110 Super Sport brak alle 
records tijdens de Zoute Sale by Bonhams.

Deze prachtige en bijna 100-jarige 
Amilcar C6 was een van de laureaten 

op het ‘concours d’élégance’ EY.

46

E V E N T S
WINTER 2021



5E TROPHÉE DES ALPES
Podium kleurt Belgisch

5E TROPHÉE DES ALPES
Podium kleurt Belgisch

Yves Deflandre won de 5e Trophée des Alpes, een evenement dat grotendeels 
gedomineerd werd door Belgische piloten en gekenmerkt werd door de vreugde 

van de deelnemers die elkaar na de pandemie eindelijk weer konden ontmoeten.

Door Philippe Janssens

De teams hadden de spreekwoordelijke ijsbijlen, 
klimtouwen en karabijnhaken klaar, want de 5e 
Trophée des Alpes, een waardige opvolger van 
de Rallye des Alpes en de Coupe des Alpes, 

beloofde sportiever te worden dan ooit! Door het start- en 
finishpodium in Le Grand Bornand te heroriënteren, wilde 
Zaniroli Racing Classic de lange, oninteressante routes 
drastisch inkorten tot een rally ‘pur plaisir’. Met ruim 1000 
km, 35 RZ’s (Regularity Zones) en 38 bergpassen die in 
vier dagen tijd dienden overgestoken, kregen de beman-
ningen amper de tijd om te verpozen.
Patrick Zaniroli, de organisator, was dan ook een gelukkig 
man! ‘Het is een grote opluchting dat we na anderhalf jaar 
en de pandemie onze evenementen kunnen hervatten. Het 
verheugt ons ook om alle bemanningen terug te zien die 
ons trouw zijn gebleven na zo’n lange en moeilijke periode’, 
onderstreepte de voormalige winnaar en organisator van 
de Parijs-Dakar. ‘Met de start en finish in Le Grand Bornand 
wilden we het evenement opnieuw concentreren in het hart 
van de Alpen. We spaarden 400 km aan verbindingswegen 
uit voor een rally die ritmischer is en opwindender. Sportie-
ver ook, want 1045 km over vier etappes.’

Deflandre-Piret geven geen krimp
De titelverdedigers Yves Deflandre en Jean-Marc Piret ver-
lieten Le Grand Bornand als favorieten en beschaamden 
hun reputatie niet. In de vier intense etappes over meer 
dan 1000 km en met een 35-tal beklimmingen gaf het 
Belgische duo geen krimp. Na afloop van de eerste etappe, 
die gedomineerd werd door drie Franse duo’s, namen de 
Belgen de wedstrijd in handen tijdens de twee hoofdetap-
pes in de Hautes Alpes. Bij zoverre dat bij de start van de 
4e etappe in Brides-Les-Bains, die de karavaan terugbracht 
naar de voet van de Col des Aravis, een Belgisch podium 
al helemaal vaststond. Het werd een eindsprint in de twee 
landstalen en onder een typisch Belgische stortregen.  
Deflandre en Piret (Porsche 944, n°1) bezweken niet onder 
de druk en wonnen voor Michel Decremer en Patrick Lien-
ne (Opel Ascona 2000, n°17) en André Lamotte en Joseph 
Pollet (Lancia Fulvia, n°8). Een 100% Belgisch podium dus!
Met deze nieuwe zege kroont Yves Deflandre zich tot kam-
pioen aller categorieën in regelmatigheidswedstrijden. 
Met zijn eindzege in 2017, zijn 2e plaats in 2018 en de 
nieuwe eindzeges in 2019 en 2021 zorgt onze landge-
noot voor een klinkende hattrick in deze Trophée des 
Alpes, een echt referentie-evenement in dit type van 
rally’s. Voeg daar zijn vier eindzeges aan toe in de ‘Neige 
et Glace’-rally en u begrijpt waarom onze buren hem de 
‘Kannibaal’ noemen! ‘De enige druk die we merkten, 

De Alpen in al hun schoonheid: een heerlijke uitdaging 
voor de deelnemers aan de Trophée des Alpes.

Stéphane Heymans 
en Edith Ragot 
wonnen voor de 2e 
keer bij de ladies.

André Lamotte 
en Joseph Pollet 
finishten in de 
top-3.

Yves Deflandre was in 
z’n nopjes in de bochten 

van de Galibier.
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zat in onze glazen’, glimlachte de coureur uit Beaufays 
op hun laatste podium dat verdronk in de regen en de 
champagne. ‘Nee, ernstiger: de zege in de Alpine Trophy 
was bijzonder nipt. De verschillen waren vier dagen lang 

bijzonder klein, waardoor alles kon omslaan bij het min-
ste foutje of het kleinste incident! Ik ben ook blij dat ik 
deze drie zeges heb behaald met drie verschillende auto’s 
en drie verschillende teamleden...’

Voor de moderne autorijder zijn de geasfalteerde wegen, de tunnels en de 
pasovergangen in de Alpen een evidentie. Het lijkt wel alsof ze er altijd zijn 

geweest, terwijl hun aanleg een gigantische hoeveelheid werk impliceerde en zijn 
oorsprong vond in een militaire strategie. Zij waren immers bedoeld om het hoofd 
te bieden aan buurland Italië, want dat had zich op het einde van de 19e eeuw aange-
sloten bij het Duitse Rijk en Oostenrijk-Hongarije in de zogeheten Driebond. Nadat 
het in 1904 een wedstrijd ‘Alpinisme Automobile’ had georganiseerd, droomde 
de Touring-Club de France van een route die Evian met Nice zou verbinden, 
gletsjers en afgronden zou omzeilen, langs sneeuwvelden zou kronkelen 
en de bergstromen bij hun bron zou opzoeken. De Route des Alpes was 
geboren! Met 615 km, 10.675 hoogtemeters en niet minder 
dan acht passen klimt deze nieuwe route hoger dan 
de Stelvio (2759m) in Tirol. Hij is mooier 
dan de Zwitserse postroutes en 
verbindt de twee belangrijke 
steden van het zomer- en 
wintertoerisme.

WATCH
ME

100% ELEKTRISCHE
FORD MUSTANG MACH-E
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ALPINISME AUTOMOBILE

© Foto's: Appix-Media

Yves Deflandre: 4e 
succes in 5 edities.

Decremer en Lienne 
zetten tot het einde 
druk op de leiders.
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TOM
BOON

Het wonderkind
Red Lion Tom Boon, olympisch 
kampioen in Tokio, is een van 
de baanbrekende figuren in het 
schitterend avontuur van het 
Belgisch hockey.

Door François Garitte

Hij behoort tot de bekendste gezichten van de 
Belgische hockeywereld. Hij is dan ook een van 
de baanbrekende figuren die er mee voor zorgde 
dat deze sport in ons land een gigantische meta-

morfose heeft ondergaan. Met een moeder (Karin Coudron) 
die in 1976 aan het WK deelnam, een oom (Marc Coudron) 
die meer dan 350 keer internationaal in actie kwam en zus-
sen die al vroeg op de velden stonden, stond hockey altijd 
centraal voor de nu 31-jarige Tom Boon. ‘Eigenlijk werd ik 
geboren met een stick in de handen’, lacht hij.

Eerste Belgische profspeler
Als knaap is het Ukkelse wonderkind zich snel bewust van 
zijn talent. De selectie in de nationale jeugdteams is daar 
een logisch gevolg van. Kort voor hij meerderjarig wordt, 
neemt hij een cruciale beslissing die de rest van zijn carrière 
zal bepalen: in zijn voorlaatste jaar middelbaar stopt hij met 
school en wordt de eerste professionele Belgische hockeyer. 
‘Ik voelde dat ik het potentieel had om carrière te maken in 
mijn sport en dit niet te combineren was met studeren. In 
het begin viel dat niet bepaald goed bij mijn ouders, maar zij 
zagen snel in dat ik de juiste keuze had gemaakt. Door mijn 
statuut en mijn niveau kreeg ik meteen het etiket van eerste 
profhockeyer opgeplakt, en dat was niet altijd even prettig. 
Zo beweerden sommige ouders dat het voor mij gemak-
kelijker was, want ik had meer vrije tijd omdat ik niet meer 
naar school ging… Terwijl ik alleen maar mijn droom wilde 
waarmaken en de dingen een natuurlijke loop volgden. Ik 
heb me die keuze nooit beklaagd en eerlijk gezegd: ik denk 
niet dat ik mijn diploma hoger middelbaar ooit ga missen.’

De Red Lion heeft inderdaad heel wat keuzes te gelde 
gemaakt. Zo heeft hij afspraken met heel wat sponsors 
(Moët & Chandon, Cowboy, BMW,...), lanceerde hij zijn 
eigen merk van sticks (Thurso), organiseert hij stages (Tom 
Boon Hockey Camps) die in alle hoeken van België een 
groot succes genieten en is hij sinds kort ook actief in de 
vastgoedsector. Die neus voor zaken combineert hij nog 
altijd met topprestaties bij het Ukkelse Léopold en natuur-
lijk ook bij de Red Lions waar hij in 2008 zijn eerste balletjes 
sloeg en hen vervolgens meestuwde naar de hoogste top.

Red Lions: hoogtepunt
Met de nationale ploeg nam Boon deel aan de bijna vol-
ledige heropbouw van een team dat enkele jaren geleden 
helemaal niet aan de top stond. ‘Dit moet een van de snel-
ste evoluties zijn geweest die deze sport heeft gekend! 
Toen ik begon, hoopten we ons met de nationale ploeg 
te plaatsen voor de toptoernooien. Tien jaar later starten 
we elke competitie met de ambitie om te winnen. Wij zijn 
van niks vertrokken om uiteindelijk olympisch, Europees 

en wereldkampioen te worden… Dit parcours met de 
Red Lions is het absolute hoogtepunt van mijn carrière.’ 
Ondanks die schitterende teamresultaten waren de recente 
Olympische Spelen in Tokio niet altijd even vrolijk voor Tom 
Boon. Omdat hij geblesseerd naar Japan afreisde, miste 
de schutter de start van het toernooi. Nadat hij speeltijd 
kreeg, verdween hij vervolgens in de slotfase uit de selec-
tie. ‘Wat ik vooral betreur, is dat er bij het begin van mijn 
revalidatie een aantal dingen minder goed zijn uitgevoerd 
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en ik daardoor tijd heb verloren. Nu, mijn niet-selectie 
voor de halve finales was een verrassing, maar achteraf 
bekeken geen absurde keuze. En daarna wilde de coach 
verder met dezelfde ploeg voor de finale…Ik mocht toen 
niet aan mezelf denken en was ook niet voorbereid op die 
situatie, maar ik kon het uiteindelijk plaatsen, ook al was ik 
ontgoocheld niet te mogen spelen.’
De focus van de aanvaller ligt nu al bij de Olympische Spe-
len van Parijs in 2024. Dat wordt meteen ook zijn laatste 
grote afspraak met de Red Lions. Met zijn club wil Boon 
een titel binnenhalen die hij sinds het begin van zijn car-
rière vruchteloos achternaholt. ‘Toen ik in het eerste team 
startte, dacht ik dat mijn erelijst zou openen met een titel 
van Belgisch kampioen. Maar 12 jaar later wacht ik daar nog 
altijd op… Ik zie mezelf moeilijk stoppen zonder Belgisch 
kampioen te zijn geweest. Ik ga er alles aan doen om dat 
waar te maken met Léopold, de club waar ik mijn carrière 
hoop af te sluiten.’
Een carrière die stukje bij beetje en op een meesterlijke manier 
werd opgebouwd door een man die de geschiedenis zal ingaan 
als een van de steunpilaren van het Belgisch hockey.

Golf: de passie van vele hockeyers
Zoals heel wat andere Red Lions is ook Tom Boom gek van 
golf. ‘Binnen de nationale ploeg zijn we met een dozijn die 

vaak golfen. Vijf of zes hebben een handicap onder 14. De 
beste is Arthur Van Doren. Hij moet 3 of 4 zijn.’ Boon, die 
van handicap 6 speelt, bezweek een 5-tal jaar geleden voor 
de verleiding. Dat gebeurde tijdens een Men’s Day voor de 
hockeyers op Royal Waterloo. ‘Mijn manager had mij uitge-
nodigd. Het was net voor de Olympische Spelen in Rio en 
het toeval wou dat Nicolas Colsaerts die dag aan het trainen 
was. Hij toonde mij hoe ik de golfbal moest slaan en ik was 
meteen verkocht. Daarna ging ik vaak golfen en tegenwoor-
dig benut ik elk vrij moment om mijn swing bij te schaven.’
De hockeyer maakte ook al kennis met Thomas Detry. Dat 
gebeurde in een sportclub en het klikte meteen. Niet alleen 
omwille van golf, maar ook omdat hockey de eerste sport 
was van de kampioen van Ravenstein. ‘We stonden een 
paar keer samen op de baan, maar nu is dat alweer een 
tijdje geleden omdat Thomas vaak in het buitenland zit. 
Voor mij is golf een echte passie geworden. Het is een zeer 
bijzondere sport. Ik vind het leuk om tegen jezelf te vechten 
in plaats van een tegenstander. Je moet vanaf het begin 
tot het einde geconcentreerd blijven, want één misslag 
kan fatale gevolgen hebben. Ik denk dat mijn ervaring als 
hockeyer mij goed van pas komt voor het balgevoel bij golf. 
Tegelijk stel ik vast dat mijn forehand in hockey beter is 
geworden, wat misschien wel te maken heeft met de tijd 
die ik op de fairways heb doorgebracht!’

WWW.KLGC.BE
INFO@KLGC.BE
+32 (0)89 38 35 43
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RYDER CUP
American power

19-9. De cijfers zegden alles.
Een imponerend Team USA 

overrompelde Team Europe in de
43e Ryder Cup. Het was een kaakslag 
voor een zwak Europa dat eigenlijk
reeds vanuit een verliespositie aan

het duel was begonnen.

Door Miguel Tasso

Na een aantal pijnlijke en striemende nederlagen – 4 stuks 
in de laatste 5 edities – haalde het Amerikaanse Ryder 
Cupteam zijn gram met een overduidelijke zege op het 
parcours van Whistling Straits (Wisconsin). De mannen van 

captain Steve Stricker domineerden de 43e Ryder Cup van begin tot einde 
en heroverden de prestigieuze trofee met recordcijfers: 19-9!
Dat Team USA won, was geen verrassing. Die zege bevestigde en symboli-
seerde alleen maar de huidige dominantie van de Amerikaanse swing op de 
internationale greens. Zoals de cijfers dat ook aantonen. Op de wereldrang-
lijst plaatst het land van Uncle Tiger liefst acht landgenoten in de top-10. 
Die dominantie vinden we ook terug op de erelijsten van de laatste majors. 
Van de laatste 13 edities werden er tien gewonnen door Amerikanen.

Europa weggeblazen
De voorbije jaren kon Europa nog profiteren van zijn outsiderstatuut dat 
het team als gegoten zat. Even de longen volpompen en dan een USA 
aanvallen dat heel vaak ten prooi viel aan interne strubbelingen. Zelfs Tiger 
Woods en Phil Mickelson werden hiervoor met de vinger gewezen. Maar 
niets daarvan in Wisconsin. Dit keer presenteerde de USA een hecht blok. 
‘We zijn een stel vrienden. We kennen elkaar allemaal van de universiteit. 
We zijn samen opgegroeid op de greens. En dit keer waren we echt hele-
maal klaar voor onze missie’, aldus de samenvatting van Jordan Spieth.
Met een dergelijke motivatie en acht leden uit de top-10 van de wereld tus-

sen de lijnen was de USA onklopbaar. Zoals ook bleek uit de 
prestaties van Dustin Johnson (won zijn 5 partijen), Bryson 
DeChambeau (die het spektakel verzorgde met zijn buiten-
aardse drives) en Collin Morikawa (nog altijd even impone-
rend met zijn ijzers en goed voor het half punt dat de zege 
bezegelde). Dat neemt niet weg dat we best ontgoocheld 
mogen zijn over de prestaties van een Europees team dat 
vanaf de eerste seconde kwetsbaar leek, al te voorzichtig, op 
voorhand geklopt. En dus staat captain Padraig Harrington 
als eerste in de vuurlijn van de kritiek. 
Terwijl zijn Amerikaanse confrater Steve Stricker voor een 
zeer jong team had gekozen (gemiddeld 29 jaar) en voor een 
systeem met zes rookies, trok de Ierse mentor de kaart van de 
ervaring met spelers als Lee Westwood (48 jaar), Paul Casey 
(44) en Ian Poulter (45), en slechts drie debutanten (Lowry, 
Hovland en Wiesberger). ‘Ik denk dat er een verjongingskuur 
moet komen, met plaats voor de nieuwe generatie’, is het oor-
deel van Nicolas Colsaerts. Met andere woorden: voor talen-
ten zoals de broers Nicolai en Rasmus Höjgaard, de Schot 
Robert McIntyre, de Fransman Victor Perez en hopelijk ook 
voor onze Thomas Detry. Het zou mooi zijn als zij hun stempel 
kunnen drukken op de volgende editie in Rome (2023). Maar 
dat er een ommezwaai moet komen, is overduidelijk. 

Sfeer van de grote dagen op de 
1e tee van Whistling Straits

De Amerikaanse captain 
Steve Stricker

Bryson DeChambeau viert 
de zege van zijn team
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30 miljoen Amerikanen
In afwachting symboliseert de zege in Whistling Straits de 
huidige dominantie van de Amerikaanse swing. In de USA is 
golf een nationale sport die door alle lagen van de gemeen-
schap wordt beoefend en over alle leeftijden heen. De USA 
telt alles samen bijna 30 miljoen geregistreerde golfers 
of zowat 10% van de bevolking. Met om en bij de 10.000 
officiële golfclubs zijn de structuren ook helemaal berekend 
op die passie. Bovendien heeft het land heel wat ‘practice 
ranges’ waar iedereen een balletje kan komen slaan en dat 
zowel overdag als ’s nachts.
Waar golf in een aantal Europese landen nog altijd een eli-
tair juk torst, is dat aan de overkant van de Atlantische 
Oceaan helemaal anders. Akkoord: er zijn ultra gesloten en 
exclusieve clubs waar je beroemd en gefortuneerd moet 
zijn om binnen te komen, zoals bijvoorbeeld Augusta Nati-
onal, Cypress Point en Pine Valley. Daar zijn het vooral de 
miljardairs van Wall Street die er de discretie van de golf-
club komen opzoeken. Maar tegelijk zijn er ook heel wat 
publieke banen waar geen enkel lidmaatschap vereist is. 
Dat zijn de beroemde ‘pay and play’-banen die we in België 
danig missen en waar vooral de jeugd naartoe komt.
Met een dergelijke context is het niet verwonderlijk dat golf 
in de States bijzonder veel aandacht krijgt in de media. Het 

golf-themakanaal Golf Channel telt miljoenen abonnees die 
geen putt missen. Tegelijk komen alle grote toernooien live 
op de meest invloedrijke networks. De kijkcijfers rivaliseren 
met die van het American football, NBA-basket en honkbal. 
Dat alles zorgt voor een gezonde golfeconomie. Zo verdie-
nen in de USA zo’n twee miljoen mensen hun boterham met 
golf en is het jaarlijkse golfbudget er samen goed voor ruim 
84 miljard dollar. Dat zijn fabuleuze cijfers!
Met zo’n enorme markt is de USA natuurlijk een schitte-
rende kweekvijver van jong talent en unieke kampioenen. 
De ouderen onder ons herinneren zich de topprestaties van 
Gene Sarazen, Ben Hogan, Sam Snead, Bobby Jones en Wal-
ter Hagen. Wat later bracht de generatie van Arnold Palmer, 
Jack Nicklaus, Lee Trevino en Tom Watson miljoenen aan 
het dromen. Dichter bij ons staan Phil Mickelson en vooral 
Tiger Woods die golf naar een nieuw tijdperk stuwden. En de 
nieuwe generatie onder leiding van de helden van de Ryder 
Cup 2021 staat klaar om de fakkel over te nemen, naar het 
beeld van Bryson DeChambeau. De 28-jarige spierbundel 
en showman uit Californië heeft zich opgewerkt tot een van 
de allergrootste vedetten in de Amerikaanse sportwereld. 
De tv-zenders en de sociale media kunnen niet genoeg 
krijgen van zijn hallucinante drivers waarbij de bal soms tot 
350m ver gaat. Want inderdaad: uniek…

Bryson DeChambeau: een van 
de Amerikaanse sterkhouders

De Spanjaard Jon Rahm: 
zonder twijfel de
sterkste Europeaan

Net zoals Team 
Europe was ook Paul 

Casey niet op z’n best
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GRAN CANARIA:

Zin om op birdiejacht te gaan 
onder de zon? Met heel wat 
schitterende banen en een 
lenteklimaat het hele jaar door 
is het eiland Gran Canaria de 
perfecte uitvalsbasis!

Door Miguel Tasso

De archipel van de Canarische Eilanden ligt in 
de bovenste schuif bij de golfers en dat vooral 
in de wintermaanden. Deze regio, op vier uur 
vliegen van Brussel, heeft inderdaad alles voor 

een heerlijk verblijf op de greens: altijd zon, het hele jaar 
door 25°C of daaromtrent, en een groot aanbod van uitste-
kende golfbanen die zich laten wiegen door de palmbomen 
en de zee.

De oudste club van Spanje
Net zoals zijn buurman Tenerife is ook het eiland Gran Cana-
ria ideaal voor de kenners die hun golfhonger willen stillen. 
En tegelijk ook hun geschiedkundige kennis, want de Real 

Club Golf Las Palmas in het noorden van het eiland is de 
oudste club in Spanje! Hij werd opgericht in 1891 en dus 
net na Pau en de Royal Antwerp. De club wordt gekenmerkt 
door een uitgesproken Britse stijl. Dat merk je ook in het 
clubhouse dat een klein museum op zich is en hulde brengt 
aan de legendarische golfers die er ooit op bezoek kwamen, 
zoals Henry Cotton, Peter Alliss, Jose-Maria Olazabal, Ian 
Woosnam en Colin Montgomerie, en natuurlijk ook de grote 
Severiano Ballesteros. Met een beetje geluk kruis je er op 
de practice de Spanjaard Rafael Cabrera-Bello, een van de 
bekendste clubleden.
Dit parcours (par 71, 5636m), dat door de Schotse architect 
Philipp Mackenzie Ross werd uitgetekend op de vulkani-
sche bodem van het natuurpark Bandama, belichaamt de 
stijl van de ‘old courses’. Niet lang dus, maar wel technisch, 
strategisch en zeer afwisselend. Net zoals de greens die 
zich moeilijk laten lezen en een uitdaging zijn op zich. Het 
uitzicht op de zee en de bergen is ronduit adembenemend. 
Dat alles maakt de RCG Las Palmas tot een echte aanrader 
voor de purist, want het is een club met een ziel en een 
geschiedenis. Een club die je moet kennen om hem op z’n 
waarde in te kunnen schatten. Nog in de omgeving van 
de hoofdstad ligt El Cortijo. Ook deze par 72 van 6241m, 
die getekend werd door Blake 
Stirling & Marco Martin, is een 
bezoek waard. Dit is de plek waar 
in 2002 de Open de Espana werd 
gespeeld en een zekere Sergio 
Garcia zich tot kampioen kroon-
de. De baan, die zeer natuurlijk 
speelt en tal van waterhindernis-
sen telt, is niet kort, maar laat de 
keuze uit zes tees.

Lopesan Meloneras
Ondanks het fraaie aanbod in het noorden is het toch vooral 
het zuiden van Gran Canaria dat de golfers zal verleiden. Er 
is inderdaad geen gebrek aan mooie golfuitdagingen vlakbij 
de stranden en hotels van Maspalomas. Golf is er met de 
jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke vector voor de 
plaatselijke economie. De meeste hotels bieden trouwens 
pakketten aan (logies & greenfees), waardoor elke golfer 
hier perfect aan zijn trekken komt.
De Lopesan Meloneras (par 71) is een must. Deze club ver-
welkomde dit jaar het Canary Islands Championship, een 
van de afspraken op de European Tour. Ter herinnering: de 
titel ging naar de Zuid-Afrikaan Garrick Higgo. Hij haalde het 
met 25 onder par voor de Duitser Maximilian Kieffer. Deze 
bijzonder spectaculaire baan heeft 9 holes naast de bergen 
en 9 holes bij de zee. Wat een heerlijk gevoel om te golfen 
naast de Atlantische Oceaan, met het balletje dat opklimt 
tegen de azuurblauwe hemel! Deze leuke en tegelijk uitda-
gende championship course is een werk van Ron Kirby. Ook 
hier zorgen de vele tees ervoor dat elkeen er volgens zijn of 
haar handicap kan spelen. Als de wind aan een siësta toe 
is, valt de uitdaging nog mee, maar bij een forse bries wordt 
dit een ander verhaal! Zoals ook blijkt bij hole 18. Met 

.+eaa/ voo0 1o/2, fun & su3!

Het zeer klassieke 
parcours van de Real 
Club de Las Palmas.

Meloneras was dit jaar 
gastheer voor een toernooi 

op de European Tour.
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ruim 500m van de back tees vallen alle maskers hier af.
De groep Lopesan, die eigenaar is van de club, heeft tal van 
luxehotels in de omgeving (Villa del Conde Thalasso, Costa 
Meloneras, Baobab). Zij hanteren stuk voor stuk voordeel-
tarieven voor de golfer.

Met zicht op zee
Het Salobre Resort is eveneens een kwaliteitsvol adres. De 
‘old course’, een par 71 van 5825m met de handtekening van 
Roland Favré, is een van de historische banen op het eiland 
en een garantie voor unieke panorama’s. Hole 11, een par 3 
met minerale contouren, is puur genot. Maar de ganse baan 
is interessant om spelen en dat zowel door zijn design als 
door zijn decor. Kers op de taart: de site omvat een luxehotel, 
wat natuurlijk altijd bijzonder praktisch is voor het verblijf.
Dit gezegd zijnde: qua omgeving is Anfi Tauro wellicht 
het mooist. Het meest ‘wow’! Dit parcours werd in 2006 
geopend. De holes werden getekend door de bekende 

architect Robert von Hagge, die we kennen van de Golf 
National in Parijs, Les Bordes in Orléans en Kempferhof in 
de Elzas. Door zijn bergachtig karakter, de rotsen, meren, 
kraters en ravijnen doet de baan denken aan Arizona, al 
is de zee nooit ver weg. Deze baan behoeft weinig uitleg: 
hoewel Anfi Tauro (par 72, 6325m) de allure heeft van een 
prentbriefkaart, is het een uitdaging voor elke swing. Met 
voor de golfer tegelijk een bijzonder aangenaam gevoel 
bij het spelen, want het decor is gewoonweg verbluffend. 
Een parcours dat niemand onverschillig laat. De greenfee 
tikt aan (120 euro), maar laat zich perfect terugbetalen in 
emotie en genot. Het aanbod wordt afgerond met een korte 
9 holes (enkel par 3).
Ook het parcours van Maspalomas, dat naast een prachtig 
natuurpark loopt, straalt heel wat charme uit. Deze par 73 
tussen de palmbomen speelt klassieker en redelijk vlak. Ideaal 
dus, zowel voor ervaren spelers als voor beginners. Kortom: 
Gran Canaria is een aanrader voor de wintermaanden!
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Spektakel gegarandeerd 
op Anfi Tauro.

Swingen naast de duinen 
van Maspalomas.

Het parcours van Salobre 
ligt ingebed in een resort.
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MARRAKECH:

Met zijn opwindende geuren, zijn magisch licht en
zijn exotische drukte is Marrekech, de parel van het
Marokkaanse zuiden, bijzonder trendy. En natuurlijk

zijn er ook de talrijke, zonder meer prachtige golfbanen!

Door Miguel Tasso

Marrakech laat zich niet vertellen. Het is 
een stad die zich laat beleven en dat niet 
één keer, maar telkens opnieuw. In deze 
oasestad, die door Baudelaire prachtig werd 

beschreven, vullen de geuren, de kleuren en de geluiden 
elkaar aan. Marrakech is de stad van duizend-en-één 
gezichten en duizend-en-één kleuren. 
Eerst en vooral is er het culturele Marrakech. Het erfgoed van 
een keizerlijke stad. Een smeltkroes van toonaangevende 
dynastieën met zijn medina, zijn paleizen en zijn moskeeën. 
Daarna komt het opwindende Marrakech met Jemâa-El-Fna. 
Op dit wereldberoemde plein voeren acrobaten, vuurspu-
wers, slangenbezweerders, clowns en waarzegsters het hoge 

woord. En tenslotte is er ook het toeristische Marrakech. 
Hotels, casino’s, palmgaarden, tuinen en de eeuwige sneeuw 
op de toppen van het Atlasgebergte. Neen, Marrakech laat 
zich niet vertellen. Het is een stad die leeft en ademt, en 
dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Een stad die al 
bijna 800 jaar wakker wordt wanneer de muezzin oproept 
tot het rituele gebed van de 77m hoge toren in de moskee 
van Katoubia. Dat is het signaal voor Marrakech om op te 
lichten en te stralen. Waarna het aan elk van ons is om zijn 
eigen prentbriefkaart te ontwerpen op basis van stemming, 
inspiratie en smaak. Op drie uur vliegen van Brussel opent de 
stad de armen voor zijn bezoekers en dat het hele jaar door. 
Ontdekken betekent koesteren. Zien, is liefhebben!

Royal Golf
Met zijn zonnige klimaat het hele jaar door – en vooral dan in 
de wintermaanden waar de temperaturen overdag vlot 20°C 
halen – is Marrakech uitgegroeid tot een van de favoriete 
golfbestemmingen. De stad is een dozijn schitterende banen 
rijk die heerlijk zijn om te spelen. Zodat de afwisseling gega-
randeerd is en men een resem birdies kan najagen!
De Royal Golf de Marrakech, die in 1923 tot stand kwam 
door toedoen van de Pasja van de stad, is historisch bij uit-
stek. Mede door de combinatie van opwindende geuren 
– palm-, olijf-, sinaasappel- en abrikozenbomen, cipres en 
eucalyptus – en de eeuwenoude bomen is zijn toverkracht 
nog altijd even sterk als in zijn beginjaren. Het is dan ook 
geen toeval dat dit de favoriete baan was van koning Hassan 
II die er geregeld een ronde kwam lopen. Vanuit Rabat bracht 
hij dan zijn eigen caddies mee, zijn persoonlijke golfleraar en 
zelfs enkele dienaars die de verloren ballen moesten recupe-
reren. Volgens de overlevering sloot hij het parcours af voor 
de andere leden, zodat hij rustig in zijn eentje kon spelen.
Winston Churchill, David Lloyd George en Ike Eisenhower 
bezochten eveneens de fairways van deze traditieclub waar 
je als gast altijd verplicht bent om een caddie in te huren. Een 
luxe die zeldzaam is geworden, maar altijd zijn nut bewijst bij 
het kiezen van een club of het ontcijferen van de puttinglijnen…

De oude 18 holesbaan (Koutoubia 
& Agdal) blijft een echte must, met 
een par 3 die de bijnaam kreeg ‘De 
borsten van Brigitte Bardot’, verwij-
zend naar de expliciete vorm van 
twee heuvels voor de green! Ook 
de nieuwe 9 holesbaan (Ménara) 
is een bezoek waard en heeft een 
aantal zeer spectaculaire holes met 
dreigend water en vooral een schit-
terend uitzicht op de toppen van 
het Atlasgebergte.

Droombanen
De voorbije jaren werden rond 
Marrakech tal van moderne kwali-
teitsbanen gebouwd, vaak met de 
handtekening van de allergrootste 
architecten. Zo draagt de Palm Golf 
Palmeraie (27 holes) de stempel 
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van de grote Robert Trent Jones. Deze club ligt in de toeristi-
sche zone. Palmbomen à volonté en prachtige vergezichten op 
de bergen of de omwallingen van de medina. Met zijn nauwe 
afslagen, de bunkers op lengte van de drives en de gigantische 
greens is dit een referentie voor spelers van alle niveaus.
Ook de Fairmont Royal Palm is een stevige aanrader. 
Ook bij dit ontwerp van Cabell B. Robinson aan weerszijden 
van de oued Ghord zijn de panorama’s van de besneeuwde 
Atlastoppen gegarandeerd. Deze baan, die zich omringd 
weet door bougainville en oleanders, is een hymne aan 
de natuur en een heerlijke technische en strategische uit-
daging. Cabell B. Robinson is ook de auteur van de Golf 
d’Amelkis met drie lussen van 9 holes. Dit spectaculair 
(7 meren!) en technisch parcours is een echte uitdaging, 
met verschillende blinde afslagen en greens met meerdere 
plateaus. Puur genot!
Zoals zijn naam dit aangeeft, draagt The Tony Jacklin  
Marrakech de handtekening van de beroemde Engelse 
kampioen. Dat is meteen ook een kwaliteitsgarantie. Het 
initieel ontwerp van 18 holes kreeg later het gezelschap van 
een 9 holes met enkel par 3’s.
De Assoufid Golf Club, die op 10 km buiten de stad ligt en 
werd uitgetekend door de Schot Niall Cameron, biedt een totaal 
andere aanblik. Hij bevindt zich in een woestijnachtige omge-
ving en is van een adembenemende schoonheid, want liefst 
45% van het domein is beplant. Een zeer bijzondere ervaring.
De Noria GC vond een plekje op amper vijf minuten rij-
den van de boulevard Mohamed VI, de belangrijkste ver-

keersader van Marrakech. Dit parcours is het werk van het 
architectenbureau Hills & Forest. Het parcours volgt een 
natuurlijk reliëf, met drie sectoren die zich onderscheiden 
door hun vegetatie: een boom- en bloemengedeelte (voor-
namelijk olijfbomen en lavendel), een aquatisch gedeelte 
rond de Noria-bekkens (waterrad) en een woestijngedeelte 
(cactussen en wilde grassen). Afwisseling gegarandeerd!
De Samanah Country Club is een andere topper. Die 
werkstuk draagt de handtekening van het architectenbu-
reau van Jack Nicklaus (meer dan 400 banen in 40 landen). 
Het design (cactussen, palm- en olijfbomen) sluit perfect 
aan op de omgeving en biedt een woestijnsfeer tegen de 
achtergrond van het Atlasgebergte. Voor de greens en de 
fairways werden kwaliteitsgrassen gebruikt. Zelfs ervaren 
golfers worden hier verrast door de vormgeving van een 
aantal bunkers, waterhindernissen en doglegs!
Ook de Al Maaden GC, getekend Kyle Phillips, garandeert 
spectaculair golf. Verhoogde tees, bunkers met wit zand, 
geometrische waterhindernissen en een verbluffend mooi 
decor aan de rand van een spiegelend meer met cipressen, 
amandel- en palmbomen. Kunst is de kers op de taart, want 
de baan is verfraaid met prachtige beeldhouwwerken.
Het laatste woord hielden we bewust voor The Montgomerie,  
een werkstuk van de bekende Schot met de voornaam Colin. 
De baan ligt in het centrum van de stad. Binnen een ultra luxu-
eus domein is werkelijk aan alles gedacht: keuze uit verschil-
lende tees (zodat de uitdaging aansluit op de handicap), magi-
sche vergezichten en een vijfsterrenservice. Een must!

Op de weg naar de stuwdam voert een rustige 
weg naar de villa Sahalia. Het zicht op de 
sneeuwtoppen van het Atlasgebergte is subliem. 

Een ideale plek om je koffers en je golftas neer 
te zetten.

De rustige sterrenvilla van 800 m2, waar moderne 
en Afrikaanse stijlen elkaar aanvullen, is een 
unieke oase van rust. Een tuin van ruim een 
hectare, olijf- en palmbomen, reuzecactussen, 
verwarmd zwembad van 25m: hier lijkt de tijd stil 
te staan.

Binnen creëren het poolhouse en het salon bij de 
open haard een droom van een 19e hole. 

De zeven kamers hebben elk hun eigen 
badkamer, met daarbovenop een hotelservice, 
een hammam en een massageruimte.

Het magische Marrakech doet de rest!

Luxe, rust en weelderigheid.

Villa.Sahalia

IN MARRAKECH IS GOLF 

EEN LEVENSKUNST DIE ZICH 

ONGEBREIDELD LAAT GENIETEN. 

MET LIEFST 14 SCHITTERENDE 

GOLFBANEN OVER ENKELE 

VIERKANTE KILOMETER KOM JE ER 

ALTIJD AAN JE TREKKEN.

LOS VAN DE WERELD EN TEGELIJK… DICHT BIJ ALLES!

HENRI STEYAERT
henri@marrakechgolfadventure.com
+32 477 60 29 52

INFO VERHUUR

DOMINIQUE COPPENS
dominique@villasahalia.com
+32 477 60 29 71

Villa_Sahalia_Ad_nl.indd   1 22/11/21   14:41
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   In de schaduw
   van de 
EIFFELTOREN

Met 9 holes en een gigantische practice is golf een blikvanger geworden 
op de Parijse hippodroom van Saint-Cloud. De prestigieuze Paris 

Country Club en het hotel Renaissance vervolledigen er het aanbod.

Door Miguel Tasso

Het beeld verrast en inspireert: rond de Parijse 
hippodroom van Saint-Cloud, die tot een 
gigantische ‘practice’ is omgetoverd, slaan 
honderden golfers hun balletjes weg. ‘In het 

weekend zijn onze 250 matten van ’s morgens tot ’s 
avonds bezet, en soms zelfs nog later dankzij de verlich-
ting’, lacht Philippe Thezier, directeur van de Golf de Paris.
Sinds de club in 1989 werd opgericht, is hij uitgegroeid tot 
een referentie voor golfers, vooral dan jongeren en begin-
ners. Aan ruimte is er geen gebrek, want de site ligt binnen 

een 72 ha groot domein in Rueil-Malmaison, op een kwartier 
van de Place de l’Etoile. ‘We zijn trots te zijn uitgegroeid tot 
de grootste golfschool in Frankrijk. Hier staan 23 teaching 
pro’s-lesgevers het hele jaar door paraat voor individuele of 
groepslessen aan spelers van alle niveaus. In de vakanties 
organiseren wij vanzelfsprekend ook heel wat initiatie- of 
perfectioneringsstages.’
Heel wat kampioenen leerden de stiel op deze o zo bijzon-
dere oefenbaan. Zoals bijvoorbeeld de Franse Céline Bou-
tier, momenteel een van de beste speelsters ter wereld. En 

een foto in het gouden boek herinnert eraan 
dat de toenmalige Amerikaanse president 
Bill Clinton hier in 1991 de clubs vastpakte 
ter gelegenheid van een officieel bezoek. 
Binnen de beroemde racebaan is de 9 holes-
baan (par 35, 2700m) een echte uitdaging. 
Helemaal niet simpel dus, zoals blijkt uit de 
par 5 van 552m, een van de langste holes bij 
onze zuiderburen. Een pitch & putt, drie gro-
te putting greens en een clubhouse vervolle-
digen de bijzonder complete infrastructuren 
in het hart van een van de grootste megapo-
len ter wereld. ‘Ons doel is Parijzenaars de 
mogelijkheid te bieden om dichtbij huis te 
golfen tegen aantrekkelijke voorwaarden. 
De meeste clubs van de hoofdstad liggen 
aan de rand. Ze zijn ultra-privé en peperduur. 
Terwijl hier alles toegankelijk is, behalve dan 
op de dagen met de paardenrennen. Je kan 
een abonnement nemen of à la carte spelen. 
Op sommige tees zie je zelfs de Eiffeltoren!’
Golf heeft dus zijn plaats gevonden binnen 
de legendarische en trendy Paris Country 
Club, met voor de leden nog tal van andere 
ontspanningsmogelijkheden: zwembaden, 
spa, solarium, tennis, fitness, paardrijden, 
bridgeclub, restaurants… Er is zelfs een 

private filmzaal voor heel wat ‘premières’. ‘Maar een PCC-
lidmaatschap hoeft niet om toegang te krijgen tot de golfin-
frastructuur. Dat maakt deze club ook zo bijzonder’, aldus 
nog Phillipe Thezier.
Het hotel Renaissance, dat een plekje kreeg op een drive 
van de 1e tee, biedt 110 kamers aan in een bijzonder groene 
omgeving die uniek is in zijn soort. Denk aan een manoir, 
met stucwerk dat herinnert aan de paleishotels van Deau-
ville. De voetballers van PSG verblijven er trouwens geregeld 
in de aanloop naar hun wedstrijden. Het gloednieuwe res-
taurant Les Hamptons heeft alles om te verleiden, met zijn 
populair terras in de zomer en zijn open haard in de winter.
In 1898 zorgde de familie Edmond Blanc (de man achter heel 
wat luxehotels in Monte Carlo en Deauville) ervoor dat het 
Domaine de Fouilleuse werd heringericht met toevoeging 
van een renbaan en stallingen. De site werd vervolgens 
eigendom van de industrieel Marcel Boussac. De laatste 
transformatie was die tot een klasrijke vrijetijdsclub, met 
in 1981 de geboorte van de Paris Country Club die vandaag 
wordt geleid door ondernemer Patrick Dalia en is uitgegroeid 
tot een van de populairste trekpleisters van de Lichtstad.
Ook België heeft een aantal golfbanen op hippodromen, 
zoals in Oostende (Wellington) en vooral in Brussel (Brus-
sels Drohme GC in Bosvoorde). Het voorbeeld van de Paris 
Country Club bewijst dat het concept aansluit bij deze 
moderne tijden en zelfs nog kan groeien.

Hotel Renaissance: ideaal 
om te herbronnen op een 
steenworp van Parijs.

De grootste oefenbaan 
van Frankrijk!

Een schitterend golflandschap 
op een hippodroom.
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Ladiesgolf heeft de wind in de zeilen. Eén vrouwelijke golfer op twee in 
2025: dat is de ambitieuze doelstelling van de Association Francophone 
de Golf. Een analyse met Emilie Geury.

Door Miguel Tasso

Ook in golf ligt de toekomst van de mannen in 
de handen van de vrouwen! Op de Belgische 
greens tellen we alvast steeds meer ladies. 
‘Binnen de Association Francophone zijn zij 

goed voor een derde van de leden. Maar onze focus voor 
2025 ligt duidelijk op 50%’, zegt Emilie Geury, secretaris-
generaal van de AFGolf.
Ooit was golf een typische mannelijke aangelegenheid, ook 
in ons land. Maar de voorbije jaren steeg het aantal dames 
spectaculair. Een beweging die dankzij de coronapandemie 
een extra versnelling vond. ‘In deze beangstigende tijden, 
met alle lockdowns die ermee gepaard gingen, is golf een 
dankbare sport, want in open lucht en het hele jaar door te 
beoefenen. Uitstekend voor de gezondheid bovendien. Het 
is een sport die uitnodigt om alle stress los te laten en je kan 
golfen in je eentje, met vrienden of met familie. Over alle 
leeftijden heen. Kortom: golf heeft oneindig veel troeven!’
Bij de nieuwe adepten van deze sport noteren we tal van 
jongvolwassenen, vooral bij de dames. ‘De senioren blij-
ven natuurlijk dominant in aantal. Zij hebben ook meer 
vrije tijd. Maar de gemiddelde leeftijd lijkt te dalen. Een 
duidelijk signaal…’
Tijdens een samenkomst eind augustus op de Golf de Nax-
helet, die werd bijgewoond door de minister van sport Valé-
rie Glatigny, was AFGolf de eerste Franstalige federatie die 
zich formeel engageerde om de positie van de vrouw in de 
sport te versterken. ‘Het was de eerste concrete stap in 
een reeks in samenwerking met de clubs. Bedoeling is meer 
golfers aan te trekken in alle leeftijdscategorieën. Dit gaan 
we doen via volledig gratis initiaties en open dagen. Het 
is inderdaad belangrijk om degenen die aarzelen over de 

streep te trekken en de eerste stap te helpen zetten, zodat 
zij een clubhouse binnenstappen en daar de sport ontdek-
ken zonder vooroordelen’, aldus Emilie Geury.
Het initiatief weet zich gesteund door het succes van het 
ladiesgolf ‘made in Belgium’. De Antwerpse Manon De 
Roey, die ons land vertegenwoordigde op de Olympische 
Spelen in Tokio, behoort tot de elite op de proftour. En bij 

Statement voor meer vrouwen in golf
 Golf moet toegankelijk zijn voor iedereen (m/v).

 Elk seksisme is uit den boze, en dat geldt trouwens 
voor elke sport. 

 In golf moet iedereen, man of vrouw, evenveel kans 
hebben om te verliezen.

 Niet alleen mannen weten waarom op de 19e hole.

 Ook vrouwen voelen zich goed bij ‘100% sport’.

 Gezinsleven & golf: het valt te combineren, vooral wan-
neer manlief op de kinderen past.

 Jong talent: zelfstandig naamwoord zonder geslacht 
dat aangeeft dat iedereen dezelfde kansen heeft.

 In golf verdient de laureaat bij de vrouwen evenveel als 
bij de mannen.

 In een golfclub is de ‘s’ het enige verschil tussen de 
voorzitter en de voorzitster.

NU OF
NOOIT!

de jongeren gaat de getalenteerde Savannah De Bock bij-
zonder hard. Op haar 15e nam dit goudklompje van Royal 
Waterloo deel aan de Junior Solheim Cup, het vrouwelijke 
equivalent van de Ryder Cup. 
Ter herinnering: in mei 2022 staat een wedstrijd van de 
Ladies European Tour geprogrammeerd op de Golf de Nax-
helet. De beste profspeelsters zullen er aanwezig zijn.

Emilie Geur (secretaris-generaal 
AFGolf), Valérie Glatigny (Frans 

Gemeenschapsminister voor Sport) en 
Jean-Luc Gavroye (voorzitter AFGolf).
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PHILIPPE DELHAYE:
de voorzitter

van de verzoening
Philippe Delhaye, de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische 
Golf Federatie, is blij met de sterke toename van het aantal golfers.

Door Miguel Tasso

Met bijna 75.000 aangesloten leden in de 90 
clubs heeft de Belgische golfsport de wind 
in de zeilen. Philippe Delhaye, de nieuwe 
voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf 

Federatie, is dan ook bijzonder blij met deze sterke groei. 
‘De coronapandemie en de opeenvolgende lockdowns lok-
ten heel wat nieuwsgierigen en starters naar de golfbaan. 
Golf heeft dan ook heel wat troeven: het is een sport in de 
natuur die je het ganse jaar door kan beoefenen, solo of 
in gezelschap. We kunnen spreken over een echte boom, 
vooral dan bij jongvolwassenen en meer in het bijzonder bij 
de dames’, aldus Delhaye.
Er zijn er die nu al dromen dat de Belgische federaties bin-
nenkort hun 100.000e lid gaan inschrijven, maar dat vindt 
Delhaye te kort door de bocht. ‘Laten we de voetjes op de 
grond houden. Om die kaap te ronden, moeten er nieuwe 
clubs bijkomen. Er staan natuurlijk enkele mooie projecten 
op stapel, zoals in Aarlen en in Knokke, maar objectief beke-
ken is dat getal niet voor morgen. Ons eerste doel moet dan 
ook zijn om de huidige effectieven te consolideren en ons 
te wapenen voor de toekomst.’
Aan uitdagingen is er inderdaad geen gebrek. Zo is er het 
beruchte Europese decreet dat het gebruik van fytoproduc-
ten verbiedt en grote zorgen heeft gecreëerd, vooral dan in 

het Franstalige landsgedeelte, waar geen enkele afwijking 
is toegestaan. ‘De clubs doen hun uiterste best om zich zo 
goed mogelijk aan de situatie aan te passen, met vaak zeer 
goede resultaten. Maar het is duidelijk dat wij graag het licht 
op groen zouden krijgen om een aantal regels te versoepe-
len, vooral dan bij hoogdringende problemen op de greens.’
Ook op sportief vlak vaart de Belgische swing een winnende 
koers, met sterke uitslagen op alle niveaus. ‘We hebben het 
vaak over de prachtige resultaten van Thomas Pieters, Tho-
mas Detry, Nicolas Colsaerts en Manon De Roey, maar de 
aflossing staat al klaar, met beloften als Giovanni Tadiotto, 
Adrien Dumont de Chassart, James Meyer de Beco, Jean 
de Wouters en Kristof Ulenaers. Ook het coachingwerk van 
Michel Vanmeerbeek en zijn teams met het Belgian Team 
werpt zijn vruchten af. In de jeugdcategorieën behoren 
Savannah De Bock en Hugo Duquaine tot de internationale 
elite. Ook dat is zeer bemoedigend.’
Samen met de beide dynamische regionale federaties (Golf 
Vlaanderen & AFGolf), waarmee het binnenkort dezelfde 
infrastructuur zal delen, zet de Belgische golfsport zijn 
opmars verder. Volgend jaar strijken de European Tour en 
de Ladies European Tour neer in ons land, met toernooien 
op Rinkven en in Naxhelet. Ook toernooien op de Challenge 
Tour en de LETAS Tour staan op het programma.

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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WERELD-
BEKER 

JUMPING:
historisch en 
prestigieus

Na twee seizoenen zonder 
We r e l d b e ke r  a l s  g evo l g 
va n  Covid-19  s t aat  de ze 
jumpingcompetitie opnieuw 
in de steigers en kunnen de 
topruiters weer in het zadel. 
We blikken terug op de rijke 
geschiedenis van dit circuit dat 
eind december in Mechelen 
neerstrijkt.

Door Marie-Eve Rebts

De winterperiode is vaak synoniem van rust 
voor atleten, maar niet voor de jumpingruiters 
en hun paarden. Dit seizoen is inderdaad 
beladen met belangrijke indoorafspraken, met 

voorop het prestigieuze Wereldbekercircuit. Van de herfst 
tot het begin van de lente starten ruiters van over de 
ganse wereld in de verschillende kwalificatiewedstrijden 
in hun regio, met de Wereldfinale als orgelpunt. Daaraan 
nemen de 40-50 beste atleten van het seizoen deel en 
de locatie is elk jaar anders. Wie deze finale wint, schrijft 
zijn naam bij in de ruitersportannalen. Tegelijk is een zege 
in een van de Wereldbekermanches voor heel wat ruiters 

die samen onze planeet bestrijken, 
waarbij Australië, Azië, Afrika, Zuid-
Amerika, enz. Van al deze liga’s is de 
West-Europese veruit de meest pres-
tigieuze en het felst bevochten. Naast 
het feit dat Longines de hoofdsponsor 
is, telt zij de meeste competities (een 
10-tal) en speelt zij de grote ruiter-
sportnaties zoals Duitsland, Frankrijk, 
Nederland en natuurlijk ook België 
tegen elkaar uit. 
Heel wat Belgische ruiters schreven 
de voorbije jaren hun naam op de ere-
lijst van een aantal wedstrijden: Pieter 
Devos in Stuttgart in 2018 en 2019, 
alsook in Bordeaux in 2018, Grégory 
Wathelet in Leipzig in 2017, Gudrun 
Patteet in Helsinki in 2018,… Elk jaar 
slagen enkele Belgische atleten er in 
om een van de kostbare tickets te 

bemachtigen voor de wereldfinale van het circuit, maar tot 
dusver slaagde geen van hen er in om die vervolgens ook 
te winnen. In 2018 en 2019 lieten Olivier Philippaerts en 
Niels Bruynseels een sterke 5e plaats optekenen. Daar-
door moeten we al terug naar 1988 voor de beste Belgi-
sche prestatie ooit: een 3e plaats voor Philippe Le Jeune. 
Deze laatste, die later wereldkampioen werd (2010), 
deelde toen het podium met de klasbakken Ian Millar (Big 
Ben) en Pierre Durand (Jappeloup). ‘In die tijd was de com-
petitieformule dezelfde. Het niveau was hoog en de grote 
finale lokte de topruiters’, herinnert Philippe Le Jeune zich. 
‘Het enige verschil is dat er toen een 10-tal supersterke 
duo’s waren, terwijl die nu veel talrijker zijn.’

Niels Bruynseels

al een hoofddoel op zich. Sommigen dromen daar reeds 
als kind van wanneer ze hun idolen aan het werk hebben 
gezien. De Wereldbeker Jumping heeft inderdaad een sym-
bolische en historische dimensie, want hij bestaat al sinds 
1978. We danken het idee aan de Zwitserse journalist Max 
Amman die meer visibiliteit – vooral in de media – zocht 
voor de ruitersporten.

Onvergetelijke momenten
Een 40-tal jaar later kan men stellen dat zijn wens in vervul-
ling is gegaan. Door de decennia heen kwamen de beste 
ruiters en paarden van de wereld in actie op dit circuit, met 
duo’s die geschiedenis schreven en legenden die werden 
geboren. Zo won de beroemde Milton, het paard van de 
Brit John Whitaker en de grote rivaal van de mythische Jap-
peloup, tijdens de jaren 80 en 90 heel wat wedstrijden voor 
de Wereldbeker en twee finales. Ook Baloubet du Rouet en 
zijn Braziliaanse ruiter Rodrigo Pessoa boekten hun plekje in 
de geschiedenis van het circuit met drie zeges in de finale, 
een record dat enkel geëvenaard is door de Duitse Meredith 
Michaels-Beerbaum met Shutterfly. Andere ruiters wonnen 
de Wereldbeker ook drie keer, maar wel met verschillende 
paarden: de Oostenrijker Hugo Simon, onder meer winnaar 
van de eerste editie in het Zweedse Göteborg in 1979, de 
Duitser Marcus Ehning, en de Zwitser en olympische kam-
pioen van 2012 Steve Guerdat, die de grote finale won in 
2015, 2016 en 2019.

Hoogstaande European League
De Wereldbeker is niet alleen uitgegroeid tot een must 
voor de beste jumpingruiters, maar hij ontwikkelde zich 
ook tot een echt mondiaal circuit. Zo staan elk jaar om 
en bij de 90 wedstrijden op de kalender bij de 14 liga’s 

Steve Guerdat
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Historische etappe in Mechelen
België is niet alleen in de Wereldbeker aanwezig dankzij 
zijn ruiters, maar ook als gastheer van het circuit. Al sinds 
de jaren 80 wordt in Mechelen een internationale jum-
ping georganiseerd, met competities voor de Wereldbekers 
jumping, dressuur en mennen. Deze competitie ontstond 
door toedoen van Eric Wauters, ruiter die zelf op de voor-
grond trad van de Wereldbeker en in Montréal olympisch 
brons won met de Belgische ploeg. De man overleed in 
1999, maar zijn familie gaat door met het evenement dat 
als eerbetoon is omgedoopt tot Memorial Eric Wauters. 
De Mechelse jumping wordt traditioneel tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar georganiseerd, waardoor topsport gecom-
bineerd kan worden met feestelijke afspraken, zoals een 
beurs, optredens, leuke competities… Jumping Mechelen 
is en blijft inderdaad een bijzonder populair rendez-vous dat 
jaarlijks meer dan 85.000 toeschouwers lokt.
Dit jaar wordt bijzonder voor het evenement, want de 40e 
editie staat op stapel, met een terugkeer op de kalender 
(eind december) na een afwezigheid in 2020. De coro-
napandemie trof ook de Wereldbeker en leidde tot het 
afgelasten van de finale 2019-2020 en tot het schrappen 
van het grootste deel van het daaropvolgend seizoen. Voor 
het circuit 2021-2022 lijken de sterren gelukkig opnieuw 
goed te staan. De Wereldbeker startte in oktober in Oslo 
met een overwinning voor de Nederlander Kevin Jochems 
voor de jonge Belg Pieter Clemens. Het seizoen wordt ver-
volgd tot eind februari met afspraken in Madrid, Londen, 
Bazel en Bordeaux. De grote finale staat voor begin april 
in Leipzig geprogrammeerd.

Christian Ahlmann in Mechelen

Steve Guerdat
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Elegance is an attitude

Kate Winslet

The Longines
Master Collection
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De Manoir de Lébioles vlakbij Spa en dus in hartje Ardennen
is een ideale uitvalsbasis om te herbronnen in een uniek kader.

En de golfbaan is ook niet ver weg…

Door Miguel Tasso

Waarom geen epicurische break inlassen in 
het hart van de Ardennen? De Manoir de 
Lébioles vlakbij Spa is een heerlijke oase 
van rust en een magische uitnodiging om 

alles los te laten. De mensen uit de regio noemen dit trou-
wens het ‘petit Versailles des Ardennes’ en zij zijn niet ver-
keerd. Om te beginnen ligt dit hotel in een droomomgeving 
en op het kruispunt van de allermooiste boswandelingen. 
Verder kiest het voor een andere aanpak. Discrete luxe, 
exclusieve sfeer en‘first class’-service, dat zeker, maar 
vooral ook een familiale sfeer. ‘Zijn in plaats van te lijken’: 
ziedaar het motto van het huis.
Flashback. Blik in de achteruitkijkspiegel. Het is Georges 
Neyt, een visionair en diplomaat, die tussen 1905 en 1910 
de Manoir laat bouwen. Kort na zijn dood wordt het prach-
tige plattelandsverblijf aangekocht door de familie Dresse. 
Zij organiseren er decennialang tal van culturele manifes-
taties. In 2006 en na een korte renovatiefase vindt het huis 
zijn luister van weleer terug. Het begint aan een nieuwe 
toekomst als sterrenhotel, met 16 gepersonaliseerde suites 
die opvallen door hun stijl en karakter. Het restaurant (14 ! 
in Gault & Millau) sluit aan bij de hedonistische sfeer. De 
kaart deint mee op het ritme van de seizoenen. De wijn-
kelder is prachtig. De Spa vervolledigt het aanbod met een 
grote ontspanningsruimte: sauna, hammam, ijsfontein. 
De verzorgingskaart is een lofzang aan het geluk. De pro-

ducten zijn van Valmont en er is keuze uit tal van rituelen 
(voornamelijk gericht op hydratatie en energie), met verder 
natuurlijk ook tal van massages à la carte. Puur genieten 
dus en binnentreden in een andere wereld, ver weg van de 
stress van de stad.
Zoveel is duidelijk: de Manoir des Lébioles heeft alles wat 
nodig is voor een escapade ver weg van de vertrouwde 
wegen, in zijn eentje, met het gezin of in groep. Het huis 
biedt heel wat pakketten aan die alle wensen helpen invul-
len. Hierbij worden ook de golffans niet vergeten. Speciaal 
voor hen is er het ‘hole in one’-forfait, met de mogelijkheid 
om te golfen op het prachtig parcours van de Royal Golf 
Club des Fagnes in de heuvels van Balmoral, op een kwar-
tiertje rijden van het hotel.

>enieten in ?e

ALCAPONE 

MANOIR DE LÉBIOLES
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STEEDS MEER 
ELEKTRISCH

Groene auto’s zijn in opmars. Bijna alle merken gaan ervoor,
want wie dat niet doet, ziet zijn toekomst onherroepelijk in

gevaar komen. Vandaag is elektrisch veel meer dan een must.
Het is een overlevingsmodus en dat geldt voor iedereen!

Door Philippe Van Holle

Polestar is een zeer jong bedrijf, want opgericht in 
2017. Toch laat deze nieuwe Zweedse fabrikant 
van elektrische topauto’s vandaag niemand onver-
schillig. En al zeker niet een aantal prominente 

persoonlijkheden die met hun auto willen tonen dat ook zij 
hun steentje willen bijdragen tot een schonere levensstijl.

Polestar rijmt op… Star, nietwaar Nafi?
Nafi Thiam is een van hen. Zij was aanwezig op de laatste 
Zoute Grand Prix en is de trotse ambassadrice van het 
merk. ‘Ik kijk er echt naar uit om aan het stuur van de 
Polestar 2 te zitten. Ik woon in Luik en ik wil bijdragen tot 
een schonere stad door mijn impact op het milieu te mini-
maliseren. Elektrisch rijden was dan ook een voor de hand 
liggende keuze. Net zoals voor mijn persoonlijke presta-
ties verwacht ik ook van mijn auto het hoogste niveau in 
termen van innovatie, design, materialen en prestaties. 
Polestar voldoet aan al die eisen’, aldus de tweevoudige 
olympische kampioene.
Thiam behoort tot de 72% van de Belgen die hun impact 
op het milieu aanzienlijk willen verminderen. Aangezien 
personenauto’s verantwoordelijk zijn voor 60,7% van 
de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer in Europa, is 
overschakelen op elektrische mobiliteit een doeltreffende 

oplossing. Zo toont de LCA (Life Cycle Assessment) van de 
Polestar 2 aan dat de koolstofvoetafdruk van de auto die 
is opgeladen met hernieuwbare energie de helft bedraagt 
van een vergelijkbare benzineauto. Vandaag heeft 11% van 
de Belgen al kennisgemaakt met de elektrische mobiliteit. 
Wat hierbij opvalt, is dat de houding van deze Belgen ten 
opzichte van elektrische auto’s beduidend positiever is 
dan die van Belgen die nog niet in contact kwamen met 
EV’s (43% tegen 50%). Om zoveel mogelijk Belgen kennis 
te laten maken met de elektrische mobiliteit organiseert 
Polestar een aantal evenementen over gans het land. U 
kunt er de auto’s proefrijden en info verzamelen. Dit alles 
zonder enige aankoopverplichting. U boekt een proefrit via 
www.polestar.com.

Eerste 100% 
elektrische Cupra
Iedereen kent de song ‘Born to be alive’. Ook 
Cupra is een jong merk dat zich inzet voor 
een groene(re) toekomst. De Cupra’s stonden 
bekend voor hun power en zij schuiven nu ook 
een model naar voor dat dit prestatieniveau 
behoudt, maar wel 100% op elektriciteit werkt. 
Een paar cijfers? Ten eerste is hij verkrijgbaar 
in verschillende vermogensklassen en met een 
e-Boost1-prestatiepakket dat het vermogen 
opdrijft tot 231 pk (170 kW). Ten tweede biedt 
hij een maximale volledig elektrische autonomie 
van om en bij de 540 km (met accupakket van 
77 kW). Ten slotte flitst hij in amper 6,6 seconden 
van 0 naar 100 km/h. Zoals we dit al vaker zeg-
den en herhaalden: je hoeft niet luidruchtig (en 
vervuilend) te zijn om goed vooruit te komen. In 
de basisversie kost hij minder dan 38.000 euro.

Marvel(lous) MG!
MG is een oud (en prestigieus!) merk dat een wedergeboorte beleeft en eveneens kiest 
voor elektrisch. We hadden al de MG ZS EV en de MG EHS Plug-in Hybrid, die in 2021 
en dat ondanks de pandemie verbazingwekkende verkoopcijfers lieten optekenen, met 
bijvoorbeeld meer dan 6500 inschrijvingen in de eerste helft van het jaar. Maar er komen 
alweer twee nieuwe modellen aan. Zo is er de MG5 Electric. De eerste 100% elektrische 
break ter wereld wordt bij de dealers verwacht in het eerste trimester van 2022. Verder 
is het ook uitkijken naar de MG Marvel R Electric (onze foto), de grootste en meest luxu-
euze SUV van het MG-gamma. Hij is verkrijgbaar in drie uitrustingsniveaus en met twee 
aandrijflijnen (RWD & AWD). De versies Comfort en Luxury worden door twee elektromo-
toren aangedreven op de achterwielen. Zij leveren 132 kW (180 pk), met een autonomie 
(WLTP) van 402 km. De Performance voegt een elektromotor toe aan de vooras, waardoor 
permanente vierwielaandrijving ontstaat. Het systeemvermogen en het maximumkoppel 
bereiken 212 kW (288 pk) en 665 Nm, met een autonomie van 370 km.
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En daar is de Volvo C40!
Zijn officiële naam is C40 Recharge en hij wordt 
gebouwd in Gent. Deze SUV coupé is afgeleid van 
de XC40 en dus relatief compact. In tegenstelling 
tot de XC40 en ondanks hun gemeenschappe-
lijk platform beschikt de C40 Recharge niet over 
een verbrandingsmotor. Dit model komt op het 
perfecte moment op de markt nu het Zweedse 
bedrijf heeft aangekondigd dat het tegen 2030 
zal afstappen van de fossiele brandstoffen. De 
prestaties zijn verbluffend. Twee motoren met 
een gecombineerd vermogen van ongeveer 408 
pk drijven deze nieuwe Volvo aan. Het koppel 
bedraagt 660 Nm. Door deze ambitieuze aandrijf-
lijn heeft hij maar 4,9 seconden nodig om van 0 
naar 100 km/h te gaan, terwijl de topsnelheid 
wordt afgetopt op 180 km/h. De C40 Recharge 
wordt aangedreven door een 78 kWh batterij die 
een actieradius tot 420 km belooft. Met een snel-
lader duurt het minder dan 45 minuten om 80% 
van de autonomie terug te krijgen.

Fiat New 500 3+1: ideaal in de stad
En daar is de New 500 met een 3e type van carrosserie en 
een kleine (antagonistische) deur aan passagierskant, wat 
een groot verschil maakt in het dagelijks gebruik. Er is keuze 
uit twee soorten autonomie: meer dan 180 km en tot 320 km 

(WLTP), met de mogelijkheid om op te drijven tot 460 km in 
de stad. Dit alles afhankelijk van de rijstijl, of course. De New 
500 heeft geavanceerde rijhulpsystemen die het rijden veiliger 
en makkelijker maken, en hij is de eerste auto in zijn segment 
die is uitgerust met autonoom rijden op niveau 2.

Milieu-informatie (KB 19.03.2004): polestar.com

Polestar 2
—
Maximale ervaring
Minimale impact

100% elektrisch

Nu leverbaar
polestar.com
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ABARTH 695 ESSEESSE 
COLLECTOR’S EDITION

Goed twee jaar geleden vertelden we u het verhaal van de tot Italiaan 
genaturaliseerde Oostenrijker die een legende werd omdat hij de 
eerste 500 tot een echte sportwagen had omgebouwd. Dankzij hem 
werd de naam van Carlo Abarth een begrip, want hij maakte van de 
verrukkelijke Fiat 500 een beest.

Door Stéphane Lémeret

Zoveel is duidelijk: Carlo Abarth dankt zijn faam 
aan de 500, want zijn vorige tuning kits waren niet 
bepaald een groot succes. Mogelijk ook omdat hij 
zich nog nooit over een auto had gebogen met de 

populariteit van de 500. 20 jaar lang, zeg maar de lengte 
van de carrière van de eerste modelversie, stuwde hij het 
kleine ‘yoghurtpotje’ naar ongekende hoogten. Het succes 
was van die orde dat Fiat hem gedurende jaren met open 
armen verwelkomde, om dan tot het besef te komen dat 
het zelf een lucratieve business door de vingers liet glippen. 
En vervolgens besloot om Abarth over te nemen. Maar laten 
we hier niet herhalen wat we al een keertje verteld hebben.

Oorspronkelijke 695
Feit is dat vòòr de overname door Fiat het mooie verhaal 
tussen Abarth en de 500 al een eerste hoogtepunt ken-

de. Een ultiem bravourestukje, een soort van wederzijds 
afscheidscadeau. Terug naar 1964 en de Scorpion (sport)
modus. Die peutert al zeven jaar lang de laatste pk’s uit 
de motor van de kleine Fiat. Mettertijd is niet alleen het 
vermogen opgevoerd, maar ook de cylinderinhoud. Dat 
jaar wordt de Abarth 695 geboren. De bescheiden ‘molen’ 
verhoogt van 500 naar 690 cc en zijn power wordt meer dan 
verdubbeld: van 17 naar 38 pk. Zijn topsnelheid: 130 km/h. 
Dat wordt zelfs 140 km/h op de ultieme versie die enkele 
maanden later wordt voorgesteld: de 695 SS (voor Super 
Sport, in het Italiaans uitgesproken als Esseesse). Dit is de 
versie die geproduceerd werd tot in 1971, het jaar waarin 
Abarth werd opgekocht door Fiat. Het kan daarom worden 
gezien als een afscheidsversie van een merk zoals we dat 
tot dan kenden. En in dat opzicht herhaalt de geschiedenis 
zich misschien…

Afscheid?
Fast forward, 50 jaar later. We schrijven 2021 en niemand 
zal ontkennen dat de auto op een keerpunt staat. De elektri-
ficatie vordert met rasse schreden. Alle constructeurs doen 
mee en dus ook Fiat. Enkele maanden geleden lanceerde 
Fiat een gloednieuwe versie van zijn iconische auto. De 
New 500E is moderner dan ooit. En hij is bovendien 100% 
elektrisch. Een kleine verrassing, want op de vraag of hij 
ook met een conventionele motor zou worden uitgebracht, 
luidde het antwoord bij de lancering ‘Wij weten het niet’. 

Toch lijkt het logisch om te veronderstellen dat hij nooit 
een andere energiebron zal koesteren dan de kWh. Maar 
momenteel delen de 500 van het nieuwe tijdperk en de 
‘normale’ 500 elkaars gezelschap. Tot wanneer? Dat is een 
mysterie. De enige zekerheid is dat elke dag die voorbij-
gaat ons dichter bij het definitieve afscheid brengt. Niet 
alleen van hem, maar ook van zijn luidruchtige, uitbundige, 
donderende, opwindende, opruiende broers. Kortom: de 
Abarths! Terwijl Abarth onlangs een unieke versie van zijn 
500 lanceerde.

De ruigste van alle 500’s
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Luxueus én sportief
God weet dat er veel speciale edities van de Abarth 500 
zijn geweest sinds die eerste incarnatie, maar voor deze, 
waarvan er 695 in de kleur Nero Scorpione en 695 in de 
kleur Grigio Campovolo geproduceerd worden, lijkt het 
alsof ze alle registers hebben opengetrokken. Laten we 
beginnen met het interieur, met genummerde sportstoe-
len, een decoratieve versnellingspookknop, pedalen en 
inzetstukken op het stuur in carbon en een dashboard 
bekleed met Alcantara (een primeur voor dit model). Voor 
de buitenkant is het kiezen tussen een zwarte of grijze 
carrosserie, beide met witte inzetstukken op de voor- en 
achterbumpers, de spiegelkappen en de stickers op de 
flanken. De 17-inch wielen met rode naafdoppen herbergen 
de eveneens rode Brembo-remklauwen. De beide uitlaat-
pijpen van het expressieve Akrapovi -uitlaatsysteem (stan-
daard meegeleverd) zijn van titanium. Maar de twee opval-
lendste kenmerken zijn de specifieke, volledig aluminium 
motorkap, alsook de verstelbare dakspoiler. Deze werd 
overgenomen van de raceversies en de herdenkingsversie 
70 Anniversario.
Zoals alle 695’s heeft hij de krachtigste versie van de inmid-
dels beroemd geworden 1.4 turbobenzinemotor: 180 pk en 
250 Nm. Deze wordt standaard gecombineerd met een 
handgeschakelde 5-versnellingsbak of, als optie, met een 
gerobotiseerde versnellingsbak met paddles aan het stuur. 
Als de mechaniek een oude bekende is, betekent dit dan 

dat deze ‘Collector’s Edition’ vooral cosmetisch is? Neen, 
want het lichtere gewicht van de auto dankzij de motorkap 
en de uitlaat, en de spoiler die tot 45 kg extra downforce 
kan geven bij hoge snelheden, maken deze 695 Esseesse 
tot de efficiëntste en sportiefste Abarth ooit geproduceerd! 

Pure sensaties
Dat laatste konden we ook persoonlijk vaststellen ter gele-
genheid van een testrit die naam waardig. Op het program-
ma: drie rondjes op de track van Balocco vlakbij Milaan, een 
hyper technisch circuit waar niet alleen Abarth zijn chassis 
komt afstellen, maar ook Fiat, Alfa Romeo en zelfs Maserati. 
Met andere woorden: geen kattenpis! Bij het oprijden van 
het circuit stel je meteen vast dat deze kleine Italiaanse 
bom niks van zijn power heeft verloren. Eens de Sportmo-
dus is geactiveerd, klimt de Esseesse stevig in de toeren. 
En doet de spoiler wat van hem verwacht wordt, want 
zelfs bij hoge snelheden blijft de wegligging uitstekend. In 
de bochten is het effect van de aluminium motorkap goed 
merkbaar. Omdat de voorkant lichter is gemaakt, stuurt hij 
preciezer en duikt de auto met een extra vleugje agressie 
de bochten in. Maar het leukste aan de 695 is het puur 
mechanisch gevoel dat hij je geeft. Iets waarvoor hij – en 
dat is het voordeel van zijn betrekkelijk hoge leeftijd – 
geen hypermoderne en opdringerige tierlantijntjes nodig 
heeft, die vaak ook niet erg nuttig blijken. De prijs start bij 
33.990 euro inclusief BTW.

Uw volgende slag aangestuurd door data?

www.tobania.be
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ANTHONY PITSY
on the road!FRÉDÉRIC

VAN DIEREN: In zijn hoofd gonst het van de ideeën! Met zijn originele videocapsules 
op maat van kleine bedrijven maakt deze gepassioneerde autodidact 

furore in een nieuwe, moderne en veelbelovende niche.

Door Miguel Tasso

Golfliefhebber Anthony Pitsy begon zijn prof-
carrière als lesgever. Op het einde van de 
jaren 90 kon je hem vaak vinden op de greens 
van de Club Med in Marbella. ‘Maar ik maakte 

snel promotie als animator. Ik had de swing in het bloed, 
zowel letterlijk als figuurlijk.’ 
Eens terug in België liet hij zich leiden door zijn aangeboren 
gevoel om te feesten. Het leidde tot de geboorte van zijn 
bedrijf. ‘Acht jaar lang animeerde ik privé-avonden en bedrijfs-
feestjes. Mijn specialiteit was de muziekquiz. Geen betere 
manier om voor sfeer te zorgen! Ik denk dat ik wel duizend 
keer heb opgetreden, vaak tot in het holst van de nacht…’
Toen al dat nachtwerk zijn fysieke tol begon te eisen, trok 
Pitsy vier jaar naar Zwitserland. Daar was hij onder meer 
betrokken bij de opening van het hotel Chetzeron in de 
bergen van Crans-Montana. Als jonge vader besliste hij om 
terug te keren naar België. Dat gebeurde net voor de coron-
acrisis. Voor hem het moment om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan. ‘In volle lockdown creëerde ik Zoomconferenties 
met ondernemers. Daarop aansluitend lanceerde ik video-
capsules om restaurateurs in moeilijkheden te helpen.’ 
Vandaag heeft hij met #pitsyontheroad zijn beroep gemaakt 

van dit originele en unieke concept. Met success. ‘Het komt 
erop neer dat ik een anderssoortige communicatie aanbied 
voor kleine bedrijven en start-ups die hun naambekendheid 
willen vergroten. Dat gaat van de bloemenwinkel tot de 
KMO. Alles begint met een losse en gezellige babbel met 
de CEO. Bedoeling is om zijn bedrijf in de kijker te zetten 
en hem zijn verhaal te laten vertellen. Het resultaat is een 
sleutel-op-de-deur-videocapsule van 3-4 minuten, die per-
fect is voor de sociale media of zijn website. Daarna doet 
de mond-tot-mondreclame de rest.’
Mede dankzij de vele contacten die hij door de jaren heeft 
opgebouwd en de vele mensen die hij op de greens leerde 
kennen, heeft Anthony Pitsy zich opgewerkt tot een referentie 
in zijn sector. Hij kan trouwens rekenen op de hulp van per-
soonlijke sponsors, zoals de groep FJA Automobiles. Zij laten 
hem beschikken over een blauwe Fiat 500x die hem overal 
vergezelt. ‘Ik doe geen klassieke bedrijfscommunicatie. Ik 
ben geen journalist en geen influencer. Dat is ook mijn kracht. 
De toon is anders en sluit dichter aan op de moderne tijden. 
En ik doe alles in mijn eentje: het interview en de montage 
van de beelden en het geluid. Dat laat me toe om tarieven te 
hanteren die boven alle concurrentie staan.’

www.pitsyontheroad.com
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Frédéric van Dieren, sales director bij AG Insurance,
houdt ervan om zich te herbronnen op de golfbaan waar

hij naast vriendschappelijke ook professionele relaties opbouwt.

Door Miguel Tasso

Net zoals tal van andere nieuwe golfers ont-
dekte Frédéric van Dieren de golfsport tijdens 
de coronaperiode. ‘Samen met mijn vrouw 
zochten we een sportieve activiteit die we in 

openlucht konden beoefenen. Op zeker ogenblik dachten 
we: waarom geen golf? Tijdens een kennismakingsdag in 
de golfclub van Kampenhout, die op 500m van ons huis 
ligt, zijn we bezweken voor de verleiding.’
De sales director bij AG Insurance benut zijn schaarse 
vrije momenten om samen met het gezin of met vrienden 
op birdiejacht te trekken. ‘Golf is een technisch en men-
taal veeleisende sport. Niets is zeker. Het is een perma-
nente uitdaging. Maar het genieten is echt. En verder is 
het heerlijk om tot rust te komen, ver van de stadsdrukte 
en de stress. Ik probeer elk weekend in Kampenhout te 
spelen en tijdens mijn vakanties gaan de golfclubs altijd 
mee. Zo ontdekte ik onlangs de banen van Terre Blanche, 
Saint-Endréol en Cannes-Mandelieu in het Franse zuiden. 
Heerlijk!’

Dankzij golf ontwikkelde hij andere professionele en vriend-
schappelijke relaties. Speciaal voor de partners-makelaars 
organiseerde AG Insurance dit jaar in samenwerking met 
Members Only een toernooi op Royal Sart-Tilman. ‘Golf 
betekent ook het delen van eenzelfde passie. Op een golf-
baan vallen de maskers af. En de 19e hole is ideaal om ken-
nis te maken, banden te verstevigen, samen met de klanten 
projecten te lanceren…’
In 2024 zal AG, sinds jaar en dag een referentie in de ver-
zekeringswereld, zijn 200e verjaardag vieren. Met meer 
dan drie miljoen klanten is de groep die vertegenwoordigd 
wordt door onafhankelijke makelaars, Fintro-kantoren en 
BNP Paribas Fortis, een pijler van de sector. ‘Vandaag wordt 
bijvoorbeeld één op vier woningpolissen en één op zeven 
autoverzekeringen door onze diensten beheerd.  Wij zijn ook 
sterk aanwezig op de markten voor levensverzekeringen, 
beleggingen en aanvullende pensioenen. In feite willen wij 
onze cliënten ondersteunen en begeleiden in alle fasen van 
hun privé- en beroepsleven’, aldus Frédéric van Dieren.

‘Golf is
 gedeeld plezier’
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De Chronoscope van
OMEGA

De Zwitserse horlogemaker OMEGA kleurt het najaar met de 
fonkelnieuwe Speedmaster Chronoscope. Het woord ‘Chrono-
scoop’ is een combinatie van de traditionele Griekse woorden 
‘chronos’ (tijd) en ‘scope’ (waarnemen). De prachtige 43 mm 
Chronoscope heeft een wijzerplaat met drie tijdschalen: de tachy-
meter (meet snelheid ten opzichte van afstand), de afstandsmeter 
(meet afstand ten opzichte van geluid) en de pulsometer (meet 
hartslag). Een topklasse horloge, dat voldoet aan de allerhoogste 
normen op het gebied van precisie, chronometrische prestaties 
en magnetische weerstand in de horlogerie.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

1.

LINK-ARMBAND
Sinds zijn afstuderen in 1990 heeft Arnaud Wittmann, meesterju-
welier en opvolger van het Huis De Greef, unieke stukken ontwor-
pen die in lijn zijn met de trends maar tegelijkertijd ook tijdloos 
bleven. De elegante en iconische Link-armband die Arnaud 20 
jaar geleden ontwierp is terug. Nadat hij het silhouet van het 
voluptueuze element lichtjes aanpaste, herlanceert de Brusselse 
ontwerper de Link-collectie, die vanaf nu ook uit ringen en oorbel-
len bestaat. Armband in roos goud en diamanten.

WWW.DEGREEF1848.COM

3.

MENOTTES
voor hem

Wie denkt aan het perfecte juweel – uniseks en voor alle leeftij-
den – komt ongetwijfeld uit bij de Menottes van Dinh Van. Hun 
eenvoudige en universele design, herkenbare stijl en ontelbare 
variaties hebben er een tijdloze ‘klassieker’ van gemaakt, die 
vanaf nu ook verkrijgbaar is in maten voor mannen.

WWW.DINHVAN.COM

4.

3.

5.

4.

BREITLING
hoog in de toeren

De ‘Top Time Classic Cars collection’ van Breitling brengt hulde aan de 
mythische sportauto’s uit de jaren 60. Dit atypisch trio van racechrono-
grafen haalt zijn inspiratie bij de Chevrolet Corvette, de Ford Mustang 
en de Shelby Cobra, drie iconen van de Amerikaanse autocultuur. Deze 
horloges zijn dan weer zelf een knipoog naar de originele Top Time-
modellen uit de jaren 60, die zich richtten tot ‘de dynamische, actieve 
jeugd’. De moderne-retro-interpretaties van vandaag zijn mogelijk nog 
jonger en vrijer van geest. 

WWW.BREITLING.COM

6.

ACQUA DI PARMA
en Emilio Pucci

In dit jaar van veerkracht fleuren de Italiaanse merken Acqua di Parma en 
Emilio Pucci het feestseizoen op met een nieuwe collectie waarin leven, 
liefde en vreugde centraal staan. Het resultaat is een verfijnde selectie 
van originele producten: de prachtige geschenksets van Le Nobili en Blu 
Mediterraneo, de Notte di Stelle-kaars en -diffuser uit de Home Collec-
tion, de sets en speciale edities met de nieuwste Barbiere-producten en 
de meest fascinerende formules van Le Nobili. De collectie bevat ook een 
adventskalender vol verrassingen om dag na dag te ontdekken.

WWW.ACQUADIPARMA.COM

9.

CHOPARD:
Dia de los Muertos!

Het is intussen een traditie geworden: elk jaar brengt Chopard 
Manufacture ode aan de Mexicaanse cultuur met een speciale 
editie in het teken van de festiviteiten rond de ‘Dag van de Doden’. 
Dit jaar wordt het L.U.C Full Strike Minute Repeater-horloge in 
Mexicaanse motieven gehuld. De L.U.C Full Strike 'Día de los 
Muertos' is gemaakt van 18 kt ethisch goud, heeft een volledig 
met de hand gegraveerde kast, een wijzerplaat met de emble-
matische 'Calavera' en baguette-geslepen saffieren op de bezel. 
Beperkte oplage.

WWW.CHOPARD.COM

2.

De magie van
ROSELINE D’OREYE

Dit zijden vierkant, getekend door de Belgische ontwerpster Roseline 
d'Oreye, is een concentraat van verbeelding dat alchemistische werel-
den uit de middeleeuwse esthetiek met elkaar verbindt, maar ook 
elementen die doen denken aan de fantasiewerelden van Jules Verne 
of Mary Poppins! De kleuren zijn eenvoudig en de fantasie spannend. 
Het moet gedragen worden als een amulet om ons eraan te herinneren 
dat magie nooit ver weg is en dat het leven meer dan één snaar heeft 
om ons te verrassen wanneer de werkelijkheid ons vergeten lijkt te zijn.

WWW.ROSELINEDOREYE.COM

8.

Het eerbetoon van
BREGUET

220 jaar na de uitvinding van de ‘Tourbillon’ brengt Manufacture Breguet 
met de Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365 hulde 
aan de creatie die een nieuwe wereld van precisie, stabiliteit en elegan-
tie opende voor de Haute Horlogerie. Het uurwerk, waarvan slechts 35 
exemplaren bestaan, is een lofzang op de eeuwenoude esthetiek en 
het visionaire talent van de bekende horlogemaker. Om zo authentiek 
mogelijk te blijven, ontwierp Breguet een sober en elegant model dat de 
codes van het Huis bevestigt zoals ze door de stichter werden bepaald.

WWW.BREGUET.COM

7.

7.

8.

6.

9.

LE TANNEUR
Kerstmis in het leder

Le Tanneur zet zijn traditie van fantasieleder voort met twee nieuwe 
reliëfprints voor de feestdagen: krokodil en hagedis. Die materialen 
verkrijgen ze door een gegraveerde plaat warm te persen, één van de 
eeuwenoude technieken van het huis. Er is voor ieder wel wat wils – 
handtassen, portefeuilles, aktetassen, schoudertassen, kaarthouders, 
enz. – zowel qua smaak als qua budget. Ook de Émilie, Justine, Charles 
en Gisèle-lijnen zijn verkrijgbaar, net als een reeks accessoires zoals 
riemen, horloge- en juwelendoosjes. En die doen altijd plezier! 

WWW.LETANNEUR.COM

DIOR-AMBASSADEUR
Pierre Casiraghi, de zoon van prinses Caroline van Monaco, wordt 
de nieuwe ambassadeur van Dior. De elegante Monegaskische 
zakenman en groot zeilliefhebber belichaamt een nieuwe inter-
pretatie van de ‘tailoring’ die ontwerper Kim Jones voortdurend 
opnieuw blijft uitvinden voor Christian Dior Homme. Of hoe 
modern en tijdloos moeiteloos één worden.

5.

2.

1.

10.

10.
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James Bond op
OMEGA-TIJD

No Time to Die, de nieuwe James Bondfilm, is hét cinematogra-
fisch hoogtepunt van de herfst. Zoals dit al 25 jaar het geval is, 
heeft 007 (hier Daniel Craig) ook dit keer een bijzonder luxe-
uurwerk rond de pols van de Zwitserse horlogemaker OMEGA – in 
dit geval een exclusieve Seamaster Diver 300M Edition 007. Bond 
is overigens niet de enige die op deze Zwitserse horlogeprecisie 
kan rekenen. Ook de vrouwen die hem gezelschap houden in 
de film – Naomie Harris (Miss Moneypenny) en Lashana Lynch 
(Nomi) – zijn in hun nopjes met hun hoogtechnologische gadgets.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

1.

TAKE CARE
In vuur en vlam!

De artisanale kaarsen van Take Care, een bedrijfje uit Waals-Bra-
bant, zorgen niet enkel voor een bedwelmende geurervaring, ze zijn 
ook duurzaam, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar. De unieke 
cocooning-sfeer van het flikkerende licht wordt nog magischer 
rond de kerstperiode. Verschillende met liefde gemaakte collecties 
en limited-editions. Om zo snel mogelijk te gaan ontdekken.

WWW.TAKECARE-CANDLE.COM

3.

HAVAIANAS
Ook voor de winter

Mogen uw cocooning-momentjes ook wat origineler? Met zijn 
iconische teenslippers staat Havaianas allereerst symbool voor 
tropische zomers. Maar het bekende merk komt nu ook met een 
winterassortiment bestaande uit sokken in drie originele prints 
die – uiteraard – gecombineerd kunnen worden met slippers. 
Verrassend effect gegarandeerd!

WWW.HAVAIANAS.COM

4.

CLUB MED
in exclusieve modus

Met de Exclusive Collection bundelt Club Med al zijn knowhow 
om klanten een unieke ervaring te bieden. Deze pareltjes staan 
garant voor een nieuw soort luxe, waarin gezelligheid en exclusi-
viteit, warmte en authenticiteit allemaal samengaan. Of u deze 
bergervaring (Valmorel, Samoëns Morillon, Les Arcs, Val d'Isère 
en Québec Charlevoix) dan wel in een Exclusive Collection Cha-
let, dan wel in een Exclusive Collection Space van een Club Med 
4Tridents Resort wil beleven, kiest u helemaal zelf.

WWW.CLUBMED

2.

1.

2.

3.

4.

5.

BELGIAN OWL
De Belgische whisky

‘Belgian Owl’ Single Malt whisky is het verhaal van één man, Etienne 
Bouillon, wiens roeping het is om het unieke Haspengouwse terroir in de 
verf te zetten. Zijn 100% Belgische, artisanale Single Malt whisky wordt 
gemaakt van gerst die op een duurzame en eerlijke manier wordt geteeld 
in zijn geboortestreek en van grondwater van 38 meter diep. Nu brengt 
hij zijn eerste limited-editions uit met unieke aroma's van karamel, kers 
en kaneel – ‘non-chill filtered’ én met natuurlijke kleur. Van deze Belgian 
Owl 5Y worden slechts 5000 genummerde flessen gemaakt. Een must.

WWW.BELGIANWHISKY.COM

6.

Originele expo in
SR GALLERY

In de SR Gallery op de Brusselse Zavel loopt tot half december de ten-
toonstelling Paris-Occitan die een groep uitmuntende kunstzinnige 
ambachtslieden verenigt. Deze expo is een buitenkans om de creaties 
van kunstenaars uit zeer verschillende werelden te ontdekken. De bezoe-
ker maakt kennis met de bijzondere wereld van een vergulder van plan-
ten, een designer, een keramist, een juwelier, een verenbewerker, een 
hout- en metaalbeeldhouwer, een papierkunstenaar en een leerbewerker. 
Er is ook een winkelgedeelte met geschenkideeën voor de feestdagen.

WWW.SRGALLERY.BE

9.

10.

GARMIN
Een juweel om te bewegen

Zijn activity trackers praktisch? Zeker, alleen jammer dat ze er 
vaak nogal lomp uitzien aan de pols. Lily, de smartwatch van 
Garmin, combineert een verfijnde, klassieke look met essentiële 
functies zoals gezondheids- en wellnessmonitoring, slimme mel-
dingen en meer. Het kleine formaat en het fijne, elegante en stijl-
volle ontwerp veroveren gegarandeerd het hart van elke vrouw.

WWW.GARMIN.COM

7.
6.

7.

8.

9.

10.

En daar is
BRAFA WEER!

Meteen noteren: BRAFA (Brussels Art Fair) maakt van 23 tot 30 
januari 2022 een kleurrijke terugkeer naar de site van Tour & Taxis, 
waar 134 kunstgalerijen uit 14 landen het beste uit de oude, moderne 
en hedendaagse kunst zullen aanbieden! Eregast is onze landgenoot 
Arne Quinze wiens kunst geïnspireerd wordt door de schoonheid van 
de natuur. Elk van zijn creaties wordt voorafgegaan door een nauw-
gezette en bewonderende observatie van de grote wilde bloementuin 
die zijn atelier omringt. Die ligt in het hart van het pittoreske Sint-
Martens-Latem, ooit het centrum van het Vlaamse Expressionisme.

WWW.BRAFA.ART

8.

NIHANT
Kerstmis in Rusland

Benoît Nihant geeft een Russische toets aan zijn gloednieuwe 
eindejaarscollectie. De prestigieuze chocolatier neemt uw 
smaakpapillen mee op ontdekking naar een iconische kerstscène 
in de Russische hoofdstad. De Basiliuskathedraal, gemaakt uit 
pure Grand Cru-chocolade uit de Dominicaanse Republiek, ver-
bergt een assortiment verrassingen om te delen en samen van 
te genieten.

WWW.BENOITNIHANT.BE

DE ARDENNEN ANDERS
Benoît Bourivain is een referentie binnen de wereld van de gastro-
nomie. Dit zeer actieve lid van de Vereniging van Meesterkoks van 
België, die lange tijd aan het hoofd stond van de keukens van het 
bekende cateringbedrijf Paulus, lanceert nu samen met dochter Virgi-
nie en schoonzoon Serge Etienne een prachtig gastenkamerconcept 
met de weloverwogen naam ‘L'Ardenne Autrement’. Het gebouw ligt 
op 4 kilometer van La Roche-en-Ardenne, is één met de weelderige 
natuur eromheen en biedt een uitstekend niveau van comfort. Gasten 
kunnen er genieten van ‘L’Atelier des Boubous’, een gastronomische 
en gezellige ‘table d'hôtes’, die op vrijdagavond en elke tweede zater-
dag van de maand ook voor gasten van buitenaf de deuren opent. 

WWW.ARDENNEAUTREMENT.COM

5.
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PRO V1
Alles voor de bal

De nieuwe Titleist Pro V1 en Pro V1x ballen werden ontwikkeld 
met het oog op de RCT-technologie (Radar Capture Technology). 
De ingenieurs van Titleist werkten hiervoor samen met de experts 
van TrackMan. De RCT-technologie helpt TrackMan om zijn algo-
ritme voor spindetectie te optimaliseren. Dit is nodig om een 
totaalpakket van data te genereren met belangrijke parameters, 
zoals maximale hoogte, daalhoek en de afstanden voor carry, 
roll-out en totale lengte.

2.

NextGen Talent bij
NAGELMACKERS

Het jonge Belgische golftalent Hugo Duquaine is de eerste ambas-
sadeur van het programma ‘NextGen Talent’ gelanceerd door 
Bank Nagelmackers. Zij steunt sinds deze herfst tien jonge Belgi-
sche talenten (12 tot 18 jaar) uit de sport- en muziekwereld. Doel-
stelling: hen helpen om progressie te boeken en in hun specialiteit 
de top te bereiken. Op zijn 14e symboliseert de getalenteerde 
Hugo Duquaine, die in zijn categorie tot de Europese elite behoort, 
perfect deze nieuwe talentrijke generatie.

3.

VIJF BELGISCHE BANEN
in de top-100

Vijf Belgische golfclubs staan in de top-100 van de mooiste Euro-
pese banen (vasteland, exclusief Verenigd Koninkrijk) die gepubli-
ceerd werd door onze Britse vrienden van Golf World. Het betreft 
de Royal Zoute in Knokke (24e), de Royal Limburg in Houthalen 
(49e), de Ravenstein in Tervuren (61e), de Royal Antwerp in Kapel-
len (73e) en de Royal Ostend in De Haan (92e). De lijst wordt 
aangevoerd door het schitterende (en ultra exclusieve) parcours 
van Mortfontaine, een werkstuk van Tom Simpson in de bossen 
rond Chantilly.

1.

1.

2.

3.

4.

QUINTA DO LAGO
Toverkracht van de Algarve

Quinta do Lago behoort tot de favoriete resorts van de golfers 
en dat mede dankzij zijn drie prachtige 18 holesbanen: Laranjal, 
North Course en South Course. Deze laatste onderging onlangs 
een ingrijpende renovatie (fairways, greens, bunkers,…) en is 
meer dan ooit een juweeltje. De South Course, een ontwerp van 
de Amerikaan William Mitchell, was acht keer gastheer van de 
Portugal Open en wordt traditioneel gerekend tot de mooiste 
banen van Europa. De baan is helemaal klaar om alle golffans te 
ontvangen in het hart van de Algarve. Genieten!

WWW.QUINTADOLAGO.COM

4.
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ONROEREND GOED
IN HET BUITENLAND:
de fiscaliteit onder de loep

U kent ongetwijfeld de uitspraak ‘een Belg is geboren met een baksteen 
in de maag’. Inderdaad, vele Belgen bezitten onroerend goed in België 
én in het buitenland, of overwegen een aankoop van buitenlands 
onroerend goed in de nabije toekomst. Dat roept heel wat vragen op over 
de fiscaliteit. Welke inkomsten moet u aangeven en hoe wordt u belast?

Een analyse van Delen Private Bank

Is er een verschil tussen verhuurd vastgoed en vast-
goed dat louter dient voor eigen gebruik? Bovendien 
is vorig jaar de Belgische Staat veroordeeld door het 
Europese Hof van Justitie en dat heeft natuurlijk zijn 

weerslag op de Belgische wetgeving. In dit artikel krijgt u 
een antwoord op al uw vragen.
Tot heel recent was de fiscale behandeling van Belgisch en 
buitenlands vastgoed verschillend. U houdt in België een 
tweede verblijf aan voor eigen gebruik? In dat geval werd 
en wordt u in principe belast alsof u dat onroerend goed 
verhuurt aan een particulier. De belasting wordt in beide 
gevallen berekend op basis van het kadastrale inkomen (KI). 

Dit KI is het forfaitair geschat netto-inkomen van het desbe-
treffende vastgoed. De fiscus indexeert dit KI en verhoogt 
het nog eens met 40% om tot de belastbare basis te komen. 
De belastingberekening was anders voor buitenlands 
vastgoed. Daarvoor diende u in uw aangifte ofwel de huur-
waarde van het pand in kwestie ofwel de werkelijke huur-
inkomsten op te geven. Bij verhuur gold de verplichting 
om de werkelijke brutohuur te vermelden in de aangifte 
personenbelasting. Voor niet-verhuurde goederen gaf men 
de brutohuurwaarde op, dat is de geschatte brutohuur die 
u in theorie zou kunnen ontvangen. Om het belastbaar inko-
men te bepalen, werd rekening gehouden met de in het 
buitenland betaalde belasting en werd een kostenforfait 
van 40% afgetrokken. Ook de interesten betaald op een 
lening aangegaan om een buitenlands onroerend goed te 
verwerven of te behouden konden eventueel de belastbare 
basis drukken.

Twee keer belast?
De meeste landen heffen belasting op de verhuuropbreng-
sten van vastgoed dat in hun land gelegen is. Om dubbe-
le belasting te vermijden werd en wordt het buitenlands 
huurinkomen of de huurwaarde doorgaans niet effectief 
belast in België. De dubbelbelastingverdragen wijzen de 
heffingsbevoegdheid op vastgoed namelijk doorgaans uit-
sluitend toe aan het land waar het goed gelegen is. In lijn 
hiermee worden onroerende inkomsten van buitenlandse 
oorsprong in België meestal vrijgesteld onder het zoge-
naamde ‘progressievoorbehoud’. De betrokken inkomsten 
moeten onder deze regeling wel worden opgenomen in 
de Belgische aangifte personenbelasting. U betaalt hier-
voor geen belasting in België, maar ze bepalen wel mee 
het progressieve belastingtarief dat van toepassing is op 
de overige belastbare inkomsten, zoals beroepsinkomsten, 
pensioenen en de berekening van de gemeentebelasting 
(indien van toepassing). Hierdoor kan het geldende tarief 
op de andere (Belgische) inkomsten stijgen.
Een voorbeeld: de huuropbrengst van uw buitenlands 
onroerend goed bedraagt 5.000 euro. Het totaal van de 
Belgische inkomsten (beroeps, onroerend, divers inkomen 
enz.) bedraagt 38.000 euro. Men wordt dan niet (opnieuw) 
belast op de 5.000 euro buitenlandse huuropbrengsten, 
maar een deel van de Belgische inkomsten zullen wel in de 
hoogste tariefschijf vallen (50% vanaf 41.360 euro), terwijl 
de hoogste schijf 45% zou bedragen in de hypothese dat er 
geen buitenlandse inkomsten waren.
Als het vastgoed gelegen is in een land waarmee België 
geen dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, dan zal u wel 
in België belast worden op uw buitenlandse onroerende 
inkomsten, maar de te betalen belasting wordt dan gehal-
veerd, op voorwaarde dat u in het buitenland al belasting 
heeft betaald op dit vastgoed.

Vroegere regeling onder vuur
Ondanks het feit dat de fiscus het kadastraal inkomen van 
Belgisch vastgoed weliswaar indexeert en nog eens ver-
hoogt met 40%, komt dit in vele gevallen een stuk lager uit 
dan de reële huurwaarde of de huurinkomsten. De laatste 
herschatting van de KI’s van in België gelegen onroerend 
goed dateert immers van 1979.
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Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat deze 
verschillende manier om de belastbare basis te bepalen, naar-
gelang het vastgoed in België dan wel in het buitenland is gele-
gen, een schending uitmaakt van het vrij verkeer van kapitaal.
Voor niet-verhuurd buitenlands privévastgoed aanvaardde 
de Belgische fiscus enkele jaren geleden onder druk van 
Europa de aangifte met een buitenlands equivalent van het 
KI in plaats van de werkelijke huurwaarde. Via een circu-
laire en interne nota gaf de fiscale administratie te kennen 
welke waardering aanvaard kon worden voor een aantal 
landen. Zo werd voor Nederlands vastgoed bijvoorbeeld 
gekeken naar de WOZ-waarde (= de verkoopwaarde) van 
het goed. Dit moest dan vermenigvuldigd worden met een 
bepaald percentage. Voor Spaans vastgoed nam men een 
bepaald percentage in aanmerking van het zogenaamde 
‘valor catastral’. In Frankrijk werd dan weer de ‘taxe fonci-
ère’ – een soort van Franse grondbelasting – als uitgangs-
punt genomen. Voor panden gelegen in een land waar geen 
equivalent van ons KI bestaat, aanvaardde de rechtspraak 
dat u 22,5% van de huurwaarde mocht aangeven.
Voor buitenlands vastgoed verhuurd aan een privépersoon 
daarentegen hield de fiscus lange tijd vol dat de werkelijke 
huurinkomsten moesten aangegeven worden.

De onvermijdelijke aanpassing 
van de Belgische wet
Na een eerste veroordeling door het Europese Hof van 
Justitie en een ingebrekestelling door de Europese Commis-
sie werd België op 12 november 2020 veroordeeld tot een 
dwangsom per dag vertraging dat de wet niet aangepast 
werd aan de rechtspraak van het Hof. Een wetswijziging 

kon niet lang uitblijven en kwam er dan ook op 17 februari 
2021. Deze wet trad in werking op 1 januari 2021 en is dus 
al van toepassing voor het lopende kalenderjaar. Ze beoogt 
een gelijkstelling van het fiscaal regime voor binnenlands en 
buitenlands vastgoed – bij niet-verhuur of verhuur aan par-
ticulieren – door aan buitenlands vastgoed een kadastraal 
inkomen toe te kennen.
Het KI zal worden toegekend volgens dezelfde principes als 
voor Belgisch vastgoed. Dit houdt in dat voor alle buiten-
lands vastgoed, verhuurd of niet, een KI zal worden bepaald 
in functie van de geschatte huurwaarde op 1 januari 1975. 
Het KI zal worden vastgesteld door de Administratie Opme-
tingen en Waarderingen van de FOD Financiën die ook 
bevoegd is om de KI’s voor Belgisch vastgoed te bepalen. 
De administratie zal dit doen op basis van gegevens die 
door de eigenaars moeten worden opgegeven.
Om tot de waarde per 1 januari 1975 te komen, zal men 
zich voor gebouwen in beginsel baseren op de meest recent 
gekende verkoopwaarde. Het is dus deze verkoopwaarde 
die u aan de fiscus zal moeten mededelen. 

De verkoopwaarde wordt vervolgens gedeeld door een 
correctiefactor. Voor het inkomstenjaar 2021 werd deze 
vastgesteld op 15,018. Het resultaat wordt vervolgens ver-
menigvuldigd met een factor van 5,3% om tot een huur-
waarde te komen. Buitenlandse belastingen kunnen niet 
meer worden afgetrokken van de huurwaarde en er kan 
ook geen forfaitaire kostenaftrek meer worden toegepast.
Een voorbeeld: u heeft in 2020 een vastgoed aangekocht 
met een waarde van 1.000.000 euro. Om tot het KI te 
komen, zal dit bedrag eerst worden gedeeld door 15,036 
(de correctiefactor voor dat jaar) en vervolgens worden ver-
menigvuldigd met 5,3%. Dit geeft een KI van 3.524,87 euro. 
Als er geen recent deskundig verslag of een objectieve 
waardering beschikbaar is (en de huidige verkoopwaarde 
dus niet gekend is), dan moet u de waarde bij aankoop van 
het onroerend goed vermelden én de kosten van eventuele 
werken die u nadien heeft uitgevoerd. De correctiefactor is 
dan afhankelijk van het jaar van verwerving. In een recente 
circulaire verscheen een lijst met correctiefactoren voor 
alle jaren vanaf 1975 tot en met 2020.
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Voor niet-bebouwde gronden geldt een specifieke rege-
ling: men vertrekt hier van een huurwaarde van 2 euro 
per hectare.
Net zoals voor Belgisch particulier gebruikt vastgoed zal 
het KI, vastgesteld zoals hierboven vermeld, worden geïn-
dexeerd en vervolgens verhoogd met 40% om tot de belast-
bare basis te komen.

Wat moet u doen om in regel 
te zijn met de fiscaliteit?
Voor de fiscus is het belangrijk of u het betrokken vastgoed 
in uw bezit had (of niet) op 1 januari 2021. Was dat niet het 
geval (met andere woorden: u heeft het in 2021 aange-
kocht), dan dient u in principe spontaan en binnen de vier 
maanden na aankoop een aangifteformulier aan te vragen 
en in te vullen. U bezorgt zo de nodige informatie (adres, 
beschrijving, verkoopwaarde enz.) aan de fiscus om het KI 
voor uw nieuwe vastgoed te bepalen. Voor aankopen tussen 
1 januari en 24 februari 2021 geldt een bijzondere regel 
en moet de melding uiterlijk op 30 juni 2021 gebeuren. U 
kan deze melding doen per brief, e-mail of via de website  
www.myminfin.be.
Als u voor 1 januari 2021 al eigenaar was van een pand in 
het buitenland en u dit in het verleden correct in uw fiscale 
aangifte had vermeld, zal de administratie u normalerwijze 
zelf contacteren om de nodige gegevens op te vragen. 
Gebeurt dat niet, dan vraagt u zelf spontaan een aangifte-

formulier aan en dient u uiterlijk op 31 december 2021 het 
formulier in. De fiscus verwacht tegen maart 2022 voor alle 
betrokken panden een KI te hebben bepaald.
Wanneer u in de toekomst een nieuw vastgoed verwerft of 
verkoopt, dient u in principe de fiscus hiervan op de hoogte 
te stellen binnen een termijn van 4 maanden. Dit kan per 
brief of per e-mail.
Ook wanneer u ingrijpende verbouwingen of veranderingen 
doorvoert dient u dit, net zoals voor Belgisch vastgoed, 
binnen de 30 dagen na beëindiging van de werken aan de 
bevoegde administratie te melden. Ingrijpende verbouwin-
gen of veranderingen zijn werken die leiden tot een verho-
ging of verlaging van het KI met meer dan 15% of 50 euro.
De boetes in geval van overtreding van bovenstaande aan-
gifteverplichtingen kunnen oplopen tot 3.000 euro.

Is dit nu goed nieuws?
Voor de meesten zal dit inderdaad eerder goed nieuws zijn 
aangezien het KI in de meeste gevallen vele malen lager is 
dan de werkelijke huurwaarde. Hierdoor zal de negatieve 
impact van deze buitenlandse onroerende inkomsten op 
het tarief dat van toepassing is op uw andere (Belgische) 
inkomsten kleiner zijn.
Hoe hoger uw huurrendement, hoe groter het voordeel 
van de nieuwe regeling zal doorwegen, maar in de meeste 
gevallen zal de effectieve belastingbesparing al bij al toch 
beperkt zijn.

www.delen.bank
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BRUSSEL
Geen tekort aan goede adressen in de hoofdstad.

Met de feestdagen voor de deur nodigen wij u uit om
een aantal inspirerende restaurants te (her)ontdekken.

Wanneer de winter aanbreekt, warmt de 
levensgenieter zich graag op aan lekkere 
binnen- en buitenlandse specialiteiten. In 
dit artikel staan we stil bij Brussel en enkele 

restaurants – naast vele andere – waar het goed toeven is.

Aux Armes de Bruxelles
Aux Armes de Bruxelles is en blijft een van de meest emble-
matische restaurants in het centrum van de hoofdstad. Een 
feestvierend restaurant bovendien, want dit jaar viert het 
zijn 100e jaar ten dienste van de Belgische gastronomie. 
Het is inderdaad hier dat het concept werd bedacht van 
mosselen geserveerd in een stoofpot! Met zijn twee sfe-

Toucan 
In Elsene, meer bepaald aan de mooie Louis Lepoutrelaan, 
heeft Toucan een land- en zeeversie voor het plezier van 
de smaakpapillen. Beide restaurants, gerund door Jean-
Michel Hamon en zijn dochter Charlotte, zijn een referentie 
in hun genre. Bij Toucan sur Mer is het decor marien en de 
sfeer jodiumhoudend. Het trendy en epicuristisch cliën-
teel smult van de ‘vis van de dag’ en, naar verluidt, van de 
beste zeevruchtenschotels van de stad. Voor wie oesters en 
schelpdieren op het menu zet tijdens de feestdagen is dit 
‘the place to be’, hét ultieme adres! In de Toucan Brasserie 
is het menu zowel klassiek als mediterraan, met heerlijke 
suggesties al naargelang het seizoen. Vooral de cassolette 
van chipirons (kleine inktvis), de gerijpte vleeswaren en de 
wildbereidingen maken elke Brusselaar blij. In beide huizen 
sluit de wijnkaart wonderwel aan op de gerechten en op de 
chique, warme sfeer. Alle dagen open. Valet parking.

www.toucanbrasserie.com

Le Relais Saint-Job
Le Relais Saint-Job is een van de meest 
emblematische en authentieke brasseries 
van Brussel. Mensen komen hier van gene-
ratie op generatie voor de familiale sfeer, het 
klassieke menu en het vriendelijk onthaal. 
Le Relais op het Sint-Jansplein behoort echt 
tot het Brusselse erfgoed! Het restaurant, 
dat met passie wordt geleid door Thierry 
Groeteclaes, is ideaal voor lunch met colle-
ga’s, diner met vrienden, een familiefeest of 
gewoon lekker eten ‘made in Belgium’ tegen 
democratische tarieven. De menukaart is die 
van de Brusselaar, met typische gerechten 
(kroketten en tomaten met garnalen, mosse-
len, riblapje, kalfsniertjes, zeebaarsfilet met 
witte boter, kabeljauw met mousseline, wen-

telteefjes met gekarameliseerde appelen...). De wijnkaart 
zal de kenner niet teleurstellen! Met een aparte banketzaal 
en een groot verwarmd terras op het dak lost Le Relais 7 
dagen op 7 alle verwachtingen in (keuken van ’s middags 
tot middernacht). Naast het restaurant biedt de traiteur vele 
gerechten van de brasserie aan om mee te nemen en – dit 
is nieuw – ook een kleine kwalitatieve restauratie (planken, 
tapas, salades, soep,...). Deze wordt nu geserveerd op hoge 
tafels tegen zeer aantrekkelijke prijzen. U vindt overdag 
geen betere plek voor een hap uit het vuistje!

www.relaisstjob.be

@astronomiscA
ren – de levendige brasserie aan de ene kant en de gezel-
lige ‘Rotonde’ met de prachtige glas-in-loodramen aan de 
andere kant – is dit etablissement een van de beste ijk-
punten voor lekker Belgisch eten. Cedric Callenaere leidt 
de keuken met evenveel respect voor de traditie als voor 
de kunst om de grote klassiekers van het huis nieuw leven 
in te blazen. Hiertoe behoren onder andere de beroemde 
salade Veulemans, de fantastische mosselen in witte wijn 
en room, de vol au vent en de onvergetelijke en spectacu-
laire pannenkoeken geflambeerd met Mandarine Napoléon. 
Een huis vol geschiedenis.

www.auxarmesdebruxelles.com 
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The 1040
U vindt The 1040, een trendy, kwalitatieve en moderne 
brasserie, op het prachtige Jourdanplein en meer bepaald 
in de lounges van hotel Sofitel Europe. De bijzonder 
mediagenieke chef Jean-
Philippe Watteyne biedt er 
een menu aan met klas-
sieke Belgische accen-
ten en een hedendaagse 
toets. Paling in het groen, 
duivenei op 63°, assorti-
ment kroketten, tomaat-
garnaal, viswaterzooi, vol 
au vent, blinde vinken: 
iedereen vindt wel iets 
naar zijn smaak in het 
gezellige en design kader 
waar het goed toeven is. 
Sommige desserts zijn 
echte musts, zoals ‘Le 
Merveilleux by Jean-Phi-
lippe’, de cacaobol en de 
Brusselse wafel. De bar 
bij de ingang laat keuze 
uit heerlijke cocktails en 

#DESIGNMADEINITALY

www.smeg.be 

La Table de Mus
In het hart van Brussel, tussen de Zavel en de Grote Markt, 
is La Table de Mus ‘the place to be’. Dit adres, dat zowel 
door plaatselijke klanten als toevallige fijnproevers wordt 
bezocht, bestaat al zes jaar, en is trendyer dan ooit. De 
tweegangenlunch voor 28 euro of het 7-gangenmenu voor 
99 euro? Er is voor elk wat wils. ‘We surfen op de heruit-
gevonden Franse keuken en gebruiken seizoensproducten 
van hoge kwaliteit’, vat eigenaar Mustafa Duran (alias Mus) 
samen. Vandaar geen steak met frietjes op de suggestielijst 
en ook geen moleculaire keuken met twee radijsjes! De 
gerechten – echte creaties – zijn origineel, zoals het per-
fecte ei met truffels, het lamsvlees met drie bereidingen, 
de hindenootjes met wilde paddenstoelen en de chocolade 
‘surprise’. De wijnkaart, die enkele parels bevat, past per-
fect bij de gerechten. Kortom, een plek om te ontdekken en 
te genieten, maar vergeet wel niet om te reserveren!

www.latabledemus.be

ambachtelijke bieren ‘made in Belgium’: ideaal om de 
eetlust op te wekken of de maaltijd te verlengen. Elke dag 
open. Privé parking.

www.the1040.be
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LOUIS
 ROEDERER

De cuvée Brut Premier, het paradepaardje van het 
huis Louis Roederer, wordt ‘Collection’ en breidt 
de rijkdom van zijn blends uit naar een ongekend 
aromatisch palet. Een must, vooral met de 
eindejaarsfeesten voor de deur.

Door Philippe Bidaine

Louis Roederer, een topnaam die in België verdeeld 
wordt door het Huis De Coninck, staat voor een 
sterke traditie en een toekomstgerichte visie. Het 
produceerde een reeks wijnen die hun stempel 

drukten op de geschiedenis van de champagne. Ter herin-
nering: dit huis werd opgericht in 1776 en is daarmee een 
van de oudste champagnemerken die vandaag nog bestaan. 
Het droeg zijn naam pas in 1833 toen Louis Roederer, een 
estheet en een ondernemer, het via een erfenis in bezit 
kreeg. Omdat hij gefascineerd werd door de uitdaging om 
een dergelijk erfgoed te beheren, besliste deze echte visio-
nair om in zijn wijngaard te investeren teneinde alle stadia 
van de wijnproductie te kunnen controleren. Dat klinkt nu 
vrij logisch, maar voor die tijd was dat ronduit revolutionair!

Cuvée Cristal
Een van de flessen die het meeste heeft bijgedragen tot de 
reputatie van het huis is ongetwijfeld de beroemde Cuvée 
Cristal. Deze fles, die speciaal voor tsaar Alexander II werd 
gemaakt, is een van de meest emblematische flessen van de 
Champagnestreek. Kenmerkend zijn de platte en doorzich-
tige bodem en het kristal waaraan hij zijn naam ontleent. Er 
dient aan herinnerd dat dit kleine wonder enkel wordt gepro-
duceerd wanneer het wijnjaar dit toelaat, dwz. wanneer de 
druiven waaruit hij wordt opgebouwd de perfectie bereiken. 
De blend, die voor 40% uit chardonnay en voor 60% uit pinot 
noir bestaat, zorgt voor een verbluffend evenwicht. Dit gaat 
gepaard met een gewoonweg uitzonderlijke lengte in de 
mond die bij de meest gerenommeerde proevers unaniem in 

de smaak valt. Maar een champagnemerk leeft niet alleen 
van zijn prestigieuze jaargangen en dat heeft Léon Orly Roe-
derer, de opvolger van Louis Roederer aan het hoofd van 
het bedrijf in de jaren 20, goed begrepen. Na de omwente-
lingen van de Eerste Wereldoorlog stelt hij zich tot taak om 
te creëren wat vandaag het boegbeeld is van elk champag-
nehuis, namelijk een excellente brut zonder jaartal.

Een Cuvée Collection
Door verschillende jaargangen te blenden, slagen de slim-
ste champagnemakers erin om de absolute smaak te cre-
eren die een merk kenmerkt en op die manier ook een 
constante kwaliteit te garanderen. Dit leidt tot de geboorte 
van de Brut Premier. Hij combineert drie grote druivenras-
sen van de Champagne, namelijk 40% pinot noir, 40% char-
donnay en 20% pinot meunier. Hij trekt op een prachtige 
manier de kaart van het evenwicht door zich te baseren 
op een register van meer dan 50 verschillende cru’s… 

Maar nu, bijna een eeuw later, heeft het merk een nieuwe 
kaap gerond. In haar streven naar kwaliteit werd beslist 
haar eerste brut om te dopen tot ‘Collection’. Dit is in lijn 
met de oprichtingsvisie van Louis Roederer en de kracht 
van hun historische knowhow. Deze koerswijziging laat zich 
ten dele ook verklaren door de evolutie van het klimaat, 
waardoor de druiven rijper en dus lekkerder worden. Hier-
door ontstaat een nieuwe ruimte voor creatie en vrijheid.
De lijst van hoogtepunten van deze evolutie start met een 
nieuw beleid voor de selectie van de percelen, waarbij meer 
dan ooit rekening wordt gehouden met het begrip terroir. 
Dit geldt evenzeer voor de percelen van het Louis Roederer-
domein als voor de aankoop van de druiven. Het gaat dus 
zowel om de historische cru’s als om de nieuwe cru’s die 
de moeite waard zijn. Al deze wijnen hebben een sterke 
identiteit en persoonlijkheid, leunen dicht aan bij krijt en 
staan bekend om hun consistentie in termen van kwaliteit. 
Dit vereist vanzelfsprekend een hoge mate van traceer-
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baarheid via een uniek en nauwkeurig perceelbewakings-
systeem dat verscheidene bezoeken in de loop van het jaar 
omvat. Ook wordt bij de oogst en voor het persen een sys-
tematische controle uitgevoerd dat de gewenste kwaliteit 
van de druiven moet garanderen. 
Een andere ontwikkeling is de toepassing in de nieuwe 
Cuvée ‘Collection’ van een belangrijk aandeel reservewij-
nen van het huis. Het beschikt inderdaad over een uniek 
erfgoed van cru’s die meerdere jaren in Franse eiken vaten 
zijn gerijpt en waarvan de aanwezigheid in de blend stijgt 
van 6% naar 10%. Deze wijnen geven diepte en intensiteit 
aan de cuvée en zorgen voor een nog sterkere verankering 
van de signatuur van het Huis. In deze geest werd het idee 
geboren om een eeuwigdurende reserve aan te leggen 
die een nieuwe kwaliteitsgarantie vormt voor de kwaliteit 
van de blend.
Deze reserve, die elk jaar met de laatste oogst wordt ver-
rijkt en in vaten met een grote capaciteit wordt bewaard, 
vertegenwoordigt tot 35% van Collection. Het aldus bereik-
te doel creëert nieuwe sensaties door de breedte, de tex-
tuur en de substantie van de cuvée te verhogen, terwijl de 
regelmaat van de blend wordt versterkt zonder daarom aan 
frisheid in te boeten.

Informatieve QR Code
Zoals we al aangaven, wilden de oprichters voor hun cuvée 
brut zonder jaargang een derde van elk terroir van het huis 
gebruiken, namelijk ‘La Rivière’ (La Vallée de la Marne), 
‘La Montagne’ (La Montagne de Reims) en ‘La Côte’ (La 
Côte des Blancs). In de nieuwe optiek ‘Collection’ bieden 
een nieuwe selectie van percelen en de aanwezigheid van 

nieuwe reserves het huis meer ruimte en vrijheid bij het 
blenden. Deze worden hierdoor unieker, dieper en breder, 
met behoud van de frisheid en de finesse die het kenmerk 
zijn van de Louis Roederer-stijl.
Uiteindelijk heeft elke Collection-blend dus zijn eigen identi-
teit, met versterkte nuances die zich mettertijd openbaren. 
In die geest wordt elk van hen genummerd op de etiketten. 
Dit nummer staat voor het aantal blends sinds de oprichting 
van het Huis Louis Roederer in 1776 en laat alle liefhebbers 
toe om de cuvée te kiezen in functie van de gewenste graad 
van jeugdigheid of rijpheid.
Bovendien bevat het rug-etiket van elke cuvée Louis Roe-
derer nu ook een QR Code die de consument doorverwijst 
naar de LR-app voor meer diepte en rijkdom aan informatie. 
Deze rug-etiketten bevatten ook een specifieke boodschap 
voor elke wijn, voor zover de wetgeving dit toelaat.
Deze kleine revolutie zal de liefhebbers van kwaliteitscham-
pagnes alleen maar blij maken. Onnodig te zeggen dat de bub-
bels van Louis Roederer ook dit jaar weer prominent aanwezig 
zullen zijn op de feestdis van de levensgenieters.

Info: Huis De Coninck
www.deconinckwine.com
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De fabriek van Pequignet, die al bijna 50 jaar in Morteau is gevestigd, 
brengt een horlogeknowhow tot leven die al sinds de 17e eeuw aanwezig 

is in de Jura. Als één van de laatste echt onafhankelijke Franse 
horlogemakers heeft het nog steeds de volledige

controle over zijn ontwerpen en productie.

Door Raoul Buyle

Amper een paar jaar geleden zat Pequignet nog 
in de financiële problemen. De Franse manu-
factuur, die op het randje van de sluiting stond, 
werd gered door vier van zijn directieleden: 

Dany Royer, Aymeric Vernhol, Bernard Espinas en Antoine 
Commissione. Nu is er een nieuw team dat klaarstaat om 
het bedrijf een andere wending te geven en het weer op de 
horlogekaart te zetten dankzij een vernieuwd imago. 
Pequignet is sinds 1973 gevestigd in Morteau, in het hart 
van het Franse Juramassief. Het oorspronkelijke gebouw, 
dat niet werd verlaten, werd verbouwd en uitgebreid met 
een lab voor fijne horloges en ultramoderne productieate-
liers. Het mag duidelijk zijn dat Pequignet 100% in Frankrijk 
produceert … en dat op slechts enkele kilometers van de 

Zwitserse grens. ‘We zijn er trots op dat we in Frankrijk 
gemaakte horloges kunnen blijven promoten’, vertelt Dani 
Royer (...) ‘We bieden het enige in Frankrijk gemaakte kaliber 
en we zijn onafhankelijk. Onze kleinschalige bedrijfsstruc-
tuur biedt ons flexibiliteit en vele mogelijkheden voor perso-
nalisatie en speciale bestellingen die de grote groepen niet 
aankunnen voor kleine hoeveelheden.’ Vandaag telt Pequig-
net (dat het EPV-label heeft gekregen, een staatslabel van 
Levend Erfgoed dat Franse bedrijven met een uitstekende 
ambachtelijke en industriële knowhow onderscheidt) een 
20-tal werknemers. Het nieuwe managementteam werkt 
aan een heroriëntatie van de collecties rond het DNA van 
het merk, met een specifieke focus op het dameshorloge, de 
Manufacture-collectie en de Horloger Créateur-lijn.

Calibre Royal
Wist u dat… de horlogewereld in Frankrijk gevestigd was tot 
de herroeping van het Edict van Nantes in 1685? Zo’n twee-
duizend Hugenoten, de horlogemakers van de koning, ver-
lieten daarop het land om zich in Zwitserland te gaan vesti-
gen. Heel de 19e en de 20e eeuw zat de horloge-industrie in 
de Jura: een deel Zwitsers, een deel Frans. Dat veranderde 
echter met de opkomst van kwarts in de jaren 70. Sinds 
de LIP-fabriek in 1975 de deuren sloot, was er geen Frans 
mechanisch kaliber meer. Frankrijk behield zijn horlogeziel, 
maar zonder boegbeeld, zonder manufactuur. Het 'Calibre 
Royal' van Pequignet is het enige Franse Haute Horlogerie-
kaliber dat in de afgelopen 50 jaar werd gemaakt. Het werd 
ontworpen en geproduceerd in het lab dat oorspronkelijk 

door Emile Pequignet werd opgericht. Hij zette al op 16-jari-
ge leeftijd zijn eerste stappen in de horlogerie. Zijn kracht 
zat in zijn gedurfde creativiteit. Met vijf ‘Cadran d’Or’ voor 
zijn damescollecties groeide Pequignet uit tot het lievelings-
merk van een hele generatie moderne, elegante vrouwen. 
Als groot paardenliefhebber verhief Emile Pequignet het 
merk in de jaren 80 tot ambassadeur van de paardenwe-
reld. In 2004 trok hij zich terug uit het bedrijf. Vervolgens 
ging Pequignet de uitdaging aan om zijn eigen manufactuur-
kaliber te ontwerpen waarbij – een primeur in Frankrijk! – 
alle horlogecomplicaties geïntegreerd zijn in de grondplaat. 
De Calibre Royal werd geprezen voor zijn uitzonderlijke 
prestaties, schoonheid en precisie. De unieke grote datum- 
en dagaanduiding, reserve-indicator en de algemene 

Pequignet Royale 
Titane Noire, 

zwarte rubber, 
uitgerust met het 

‘Calibre Royal’

Moorea Dame-collectie
in goud en staal

De vier directieleden van Pequignet:
Dany Royer, Aymeric Vernhol, Bernard 

Espinas en Antoine Commissione

Echt
atelierwerk

Productieateliers

Manufacture Pequignet, in 
Morteau, in de wieg van de 
Franse horloge-industrie

I9quigneJ
Franse mechaniek
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keuze om alle complicaties 
in de grondplaat te integreren, 

staan stuk voor stuk garant voor 
een grote betrouwbaarheid. Een 
gloednieuw systeem garandeert 

bijzonder nauwkeurige opwind-, 
tijd- en andere correctiefuncties 
dankzij de opwindsteel alleen. 
Verder is er een uitzonderlijk kop-

pelingssysteem van het manuele 
opwindsysteem terwijl het oscillerend gewicht in beweging 
is. Wie er ondanks het automatische opwindsysteem toch 
voor kiest het horloge manueel op te winden, kan rekenen 
op een aangename ervaring.

Sterke vrouwelijke positionering
De band van Pequignet met zijn vrouwelijk cliënteel is zo 
speciaal dat het merk een speciale collectie voor hen heeft 
uitgedacht. ‘Interchangeables’ maakt het mogelijk om de 
armband naar believen te wijzigen, zodat die perfect aan-
sluit bij elke look. Romantisch, elegant of eigentijds: met 
de dameshorloges van Pequignet is er voor elke smaak 
wel wat wils. De ‘Moorea’-collectie (voor dames en heren), 
die al sinds 1984 bestaat, is dan weer de belichaming van 
de ‘French Touch’, die subtiele kruising tussen elegant en 
sober. Deze collectie is vernoemd naar het renpaard van 
Emile Pequignet en is herkenbaar dankzij het bekende 
‘Moorea’-design, een stalen korrel die verbonden is met 
de armband.

www.pequignet.com

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.

Attitude OR, limited-edition OR. 
Een nieuwe lijn, een nieuwe 
modernere horlogekast, een 

nieuw in-house-geproduceerd 
kaliber en een genummerde, 

handgeschilderde 
wijzerplaat

Join the movement! Met één van 
de 100 limited-edition ‘Attitude’-
modellen in OR-versie.
Elk stuk is genummerd
en uitgerust met
het nieuwste
Pequignet
‘Initial’-kaliber

Een sterke band 
met het vrouwelijke 
cliënteel dankzij de 
Moorea-collectie
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DE DIAMANTEN
van de maharadja

Sinds mensenheugenis valt het voorrecht op de mooiste juwelen toe 
aan koningen, maar nergens anders ter wereld werd zo gretig van dit 

privilege gebruikgemaakt als in India. Ook vandaag nog blijven
deze juwelen met hun vergane glorie juweliers inspireren …

en dan al zeker de mythische Golconda-diamanten. 

Door Raoul Buyle

De geschiedenis van de mooiste diamanten 
ter wereld is nauw verbonden met die van de 
maharadja’s en andere vorsten van het Indiase 
subcontinent. Het land, dat al sinds de Oudheid 

bekendstaat voor zijn onuitputtelijke voorraden edelstenen, 
bracht door de eeuwen heen de weelderigste heersers ter 
wereld en de meest duizelingwekkende dynastieën van 
maharadja's, radja’s en nabobo’s voort. In het prachtige 
boek ‘Maharajas’ Jewels’ (uitgegeven door Assouline) ontra-
felen historici Katherine Prior en John Adamson de geschie-
denis van deze koningen en hun juwelen vanaf de 15e eeuw. 
Dat is de periode tussen de opkomst van het Mogolrijk en 
het uitsterven van de Indiase monarchieën 400 jaar later. 
Het boek staat vol foto's van ongelooflijke juwelen, van 
mannen met Golconda-diamanten, Mogoljade, robijnbol-
len, gegraveerde smaragden en fijne parels die zo zeldzaam 
zijn dat je er duizelig van wordt. Ook even benadrukken 
dat in India juwelen magische krachten hebben en deel 
uitmaken van het leven – van de geboorte tot de dood. Ze 
brengen geluk of ongeluk, beschermen of genezen. Volgens 
de ‘Ratnapariksa’, de beroemde verhandeling over edelste-
nen die 2000 jaar geleden in India werd geschreven, heb-
ben diamanten een goddelijke oorsprong. Moeilijk om zich 
dan niet te laten bekeren! In de jaren 40 bleven de Indiase 

prinsen, die de politieke omwentelingen van de kolonisatie 
hadden overleefd, het Oude Europa verblinden met hun 
ongelooflijke sieraden. Om hun juwelen van een modernere 
look te voorzien, hielden ze halt bij de beroemdste juweliers 
van de Place Vendôme. Zo liet de maharadja van Patiala 
zijn prachtstukken in goud opnieuw bezetten in platina bij 
Cartier, terwijl de juwelier op zijn beurt geïnteresseerd was 
in de pracht en praal van de traditionele Indische creaties 
van zijn klant. Die werden verwerkt in de ‘Tutti Frutti’-
collectie: bloemige composities bezet met een explosie van 
‘fruit’ en ‘palmetten’, robijnbollen, gegraveerde smaragden, 
‘briolette’-geslepen diamanten en Kasjmir-saffieren. De stijl 
bleek een blijvertje en werd ook uitgebracht onder de vorm 
van veel draagbaardere juwelen. 

De Koh-i-Noor-legende
Maak kennis met de ‘Berg van Licht’, de beroemdste dia-
mant ter wereld. Hij werd gedragen door de Grote Mogol en 
zijn geschiedenis illustreert het bewogen lot van de juwelen 
van de Indische koningen. De legendarische steen, die oor-
spronkelijk 186 karaat woog (1 karaat komt overeen met 
0,20 gram), zou afkomstig zijn uit de mythische Golconda-
mijnen, die de zuiverste diamanten allertijden produceer-
den. In 1849 schitterde de Koh-i-Noor in Lahore in de 
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De maharadja van Indore, Yashwant 
Rao Holkar, met zijn zonen

© The National Portrait Gallery, Londen

Bhupindar Singh, de 
maharadja van Patiala, 

vastgelegd door 
Vandyk in 1911
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juwelencassette van de maharadja van de Punjab, toen 
de Britten de regio annexeerden. De Britse plunderaars 
eigenden zich een deel van de koninklijke schat toe en 
boden ze aan koningin Victoria aan, de Keizerin van Brits-
Indië. De diamant werd voorgesteld op de Wereldtentoon-
stelling van 1851, waar zijn schittering werd bekritiseerd, 
wat velen toeschreven aan de Indiase slijping die als onvol-
doende fijn en daardoor als ontoereikend werd beschouwd. 
In 1852 gaf Victoria daarom de opdracht om de 
prachtsteen opnieuw te laten slijpen door de 
Nederlandse diamantair Coster, die er een 
platte ovale briljant van maakte. Hoewel 
hij afnam in omvang (van 186 naar 108,93 
karaat) won de Koh-i-Noor aan schittering 
en pracht. De koningin liet hem eerst op 
een broche zetten, daarna op een tiara 
en in 1858 op een ring. Geen enkele 
mannelijke Britse vorst heeft de 
steen ooit gedragen. Bij haar dood 
koos Victoria voor schoondochter 
Alexandra als erfgename, en na haar 
volgden andere Europese vorstin-
nen. Vandaag schittert de diamant in 
de Tower of London op de koninklijke 
kroon van Queen Mum. Het is overigens 
het vermelden waard dat de vroegere eige-
naar van de Koh-i-Noor, de kind-maharadja 
Dalip Singh van Punjab, zich na zijn afzetting 
tot het christendom bekeerde en aan het Britse 
hof woonde. Zijn wrok was echter maar van korte 

duur. Zo bekeerde hij zich later tot het Sikhisme en organi-
seerde hij een (weinig efficiënte) antikoloniale opstand met 
Sikhs, Afghanen, Russen en Ieren.

De halsketting van de 
maharadja van Patiala
Deze speciale bestelling voor Sir Bhupindar Singh, de 
maharadja van Patiala, uit 1928 is de meest imposante 
halsketting in platina en diamanten ooit gemaakt. Na vele 
tegenslagen die tot het verleden behoren, werd dit juweel 
in 1998 in zeer slechte staat teruggevonden in Londen. De 
Golconda-diamanten die zich oorspronkelijk in het midden 
bevonden en samen een bijzondere waterval van zeven 
stenen vormden, waren verdwenen. De diamanten van ver-
schillende groottes (18 tot 73 karaat) waren verbonden met 
een hanger, met daarop de beroemde gele diamant van De 
Beers (van 234,69 karaat!). In totaal bestond dit halssnoer 
uit 2930 diamanten met een totaalgewicht van 962,25 
karaat. Het Huis Cartier kon niet ongevoelig blijven voor de 
pracht en de nostalgie die het juweel nog steeds uitstraalde 
en besloot het te restaureren. De originele edelstenen wer-
den eerst vervangen door synthetische varianten en later 
pas door echte, natuurlijke stenen. Hoge kunst én een werk 
van veel geduld!

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 kunst
Heeft een verhaal
Passie   en   verwondering   bepalen   de  waarde   van  

bij  Callant  en  pluk  de  vruchten  van  30  jaar  ervaring  
Fine  Art  

  

  

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

De Tutti Frutti-halsketting 
zoals ze vandaag

wordt voorgesteld,
met Westerse sluiting
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Broche-clip (jigha) 
met Mogol-invloeden, 

Chrysanthème-collectie, 
robijnen en diamanten

Sir Bhupindar Singh, de 
maharadja van Patiala, en 

zijn prachtig halssnoer 
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CABAN
zonder grenzen
Van de dokken tot de catwalk: 
dit seizoen is de ‘matrozenjas’, 
die zowel trends als slecht weer 
trotseert, de must-have in elke 
garderobe. Voor hem én voor haar. 

Door Raoul Buyle

Oorspronkelijk hoefde hij enkel te beschermen 
tegen het opspattende water van de zee. 
Toch groeide de caban uit tot een klassieker 
van elke (stads)kledingkast. Van Yves Saint 

Laurent, Gérard Darel, Ralph Lauren en Dior tot Yohji 
Yamamoto, Zadig & Voltaire of Isabel Marant: het mag 
duidelijk zijn dat deze jas goed op dreef is … en blijft. Het 
bewijs? Het stuk, dat zichzelf doorheen de jaren steeds 
opnieuw wist te blijven uitvinden, telt zowel oude zeerot-
ten als jonge fashionista’s onder zijn fans. Een verhaal van 
tijdloosheid en nieuw-classicisme.

Oosterse roots
De roots van de caban liggen ver weg van de Noordzeekust. 
Sommigen menen dat de jas zijn naam dankt aan de Portu-
gese zeelieden die in de 15e eeuw ‘Gabon’ binnentrokken. 
Anderen geloven dat het komt van het Nederlandse ‘Pij-
jekker’, wat ‘grove wol’ betekent en daarmee het Engelse 

‘pea coat’ zou verklaren. Nog anderen geloven dat het kle-
dingstuk zijn naam ontleent aan de Arabische woestijnbe-
doeïenen die een ‘qaba’ droegen, een soort grote wollen 
cape met capuchon die later door piraten, en nog later 
door Engelse marine zou worden gedragen. De caban doet 
zo tegelijk denken aan de zeelieden zelf als aan hun tus-
senstops. Zo kennen we de eerste Spaanse ‘gaban’, het Ita-
liaanse ‘gabbano’ en het Portugese ‘gabào’. Maar ondanks 
de Arabische of Portugese roots van de jas gesneden uit dik 
wollen laken werd het model al snel overgenomen door de 
Engelsen, die hem tot ‘pea jacket’ (erwtjas) doopten, aan-
gezien de eerste zeer gewone cabans gemaakt waren uit 
canvas bedekt met teer – echte kleine vervoerbare ‘wacht-
huisjes’, dus. De dubbele invloed, zowel van het zuiden als 
het noorden van het Oude Europa, belette de caban echter 
niet om uiteindelijk uit te groeien tot het boegbeeld van een 
Franse regio: Bretagne, waar het vandaag nog steeds hét 
attribuut is van zowel vissers als zeilers.

Ster van de Navy
Ook het leger ging al snel overstag voor de pea coat. Spe-
cifiek beleefde het bekende model zijn eerste glorie-uren in 
de 18e eeuw binnen de (Britse) Royal Navy, alvorens ook de 
Europese vloot te veroveren en tot het officiële tenue van de 
US Navy te worden gekozen, waar het over de shelljas wordt 
gedragen. De dikke, (uiteraard) marineblauwe jas komt tot 
halverwege de dij en is bezet met een dubbele rij zwart- of 
zelfs goudgelakte (ijzeren) knopen waarin een anker is gegra-
veerd. Hoewel die knopen als één van de authentiekste ele-
menten van dit soort jas worden beschouwd, zijn ze echter 
louter decoratief, en gedacht wordt dat ze enkel toegevoegd 
zijn als herkenningsteken onder zeelieden. Het hoofddoel 
van de caban blijft dan ook dat hij praktisch moet zijn en 
moet beschermen tegen kou, wind en opspattend water. 
Het rechte, niet-gecentreerde, gekruiste model met twee 
eenvoudige zakken biedt ook warmte zonder overdadig te 
zijn: zo zijn schouderepauletten, klemgespen (tenzij soms 
onder de kraag) of rugsplitjes allemaal niet aan de orde. 
Nog een bijzonderheid is dat de mouwen niet onder de oksel 
zijn genaaid. De caban is zeker de eerste jas met mouwen 
die naar Europa kwam, en is daarmee de voorloper van 

Gérard Darel, 
2021

De traditionele caban 
van Saint James

De caban gezien door 
Yves Saint Laurent 

in 1962

De caban van de US Navy
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alle overjassen. Zijn eenvoud was bedoeld om zeelie-
den te ontmoedigen van mode-experimenten. En dat het 
leger artistieke ‘uitspattingen’ verafschuwt, is inderdaad 
bekend… Laat dat ook net de reden zijn dat de caban in 
de loop der jaren vrijwel onveranderd is gebleven, wat hem 
vandaag dan weer net zo stijlvol maakt en het soort classi-
cisme bezorgt waar designers met een uniform-fetisj maar 
al te graag mee flirten.

Heruitgevonden classicisme
Net als talloze andere militaire kledingstukken (bomber-
jack, parka, trench…) vocht ook de caban zich vrij en onze 
stadsgarderobe in. In de jaren 60 groeide hij uit tot de 
favoriete jas van de sterren van Swinging London, aange-
voerd door Marianne Faithfull, maar ook van Amerikaanse 
filmsterren zoals James Dean en Robert Redford. Op de 
catwalk was het Yves Saint Laurent die de pea coat in 1962 
voor het eerst cultstatus bezorgde dankzij een vrouwelijke 
versie met gouden knopen en aansluitend silhouet. Als 
liefhebber van de matrozengarderobe volgde Jean-Paul 
Gaultier zijn voorbeeld, maar dan met een uniseks model. 
Vandaag is deze traditioneel korte jas goed op weg om zijn 
lange varianten van de troon te stoten. Met zijn marine- en 
legerinvloeden (her)verovert de caban het hart van zowel 
luxehuizen als fast fashion-merken. Combinaties met een 
jeans, witte broek, vloeiende jurk of natuurlijk met een 
matrozentrui zijn een garantie op succes. Voor haar Dior 
Croisière-collectie ontwierp Maria Grazia Chiuri deze winter 
een reeks cabans met matrozenkraag waarop de geluksster 
van oprichter Christian Dior en diens handtekening gebor-
duurd zijn – hét toppunt van casual elegance. Wees echter 
gewaarschuwd: de licht uitlopende snit tot net boven de 
heupen maken het niet het gemakkelijkste model voor een 
wat voller silhouet!

De nieuwe cabans 
van Dior
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De oude-zeemansstijl

Oversize cabans van 
Lacoste X Gloverall, 2021
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Gold Attitude ,  Calibre Initial
Limited edition of 100 pieces
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RORY MCILROY’S CHOICE

As the champion of four Major tournaments, Rory McIlroy knows 

exactly what it takes to reach the top. Throughout his career, he 

has spent every hour dedicated to the sport he loves, mastering 

the art of precision, power and hard work. That choice has led to 

a position amongst the world’s best golfers, with numerous titles to 

his name, and a legacy that will live on for generations to come.
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SEAMASTER AQUA TERRA
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