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wintig jaar! Inderdaad: twintig jaar geleden werd Members Only
geboren. Dat gebeurde in het voorjaar van 2002. Sindsdien
heeft dit magazine elk kwartaal een afspraak met u, onze lezers,
genieters en levenskunstenaars.

In die twintig jaar is de wereld grondig veranderd. Zo zijn we nu ook aanwezig
op het internet en de sociale media. Maar onze redactionele lijn is dezelfde
gebleven en trouw aan zijn belangrijkste principes. Met andere woorden:
mooie verhalen vertellen, mooie bestemmingen oproepen, stilstaan bij mooie
mensen. Dat alles dankzij mooie journalistieke pennen. Omdat je maar één
keer leeft, is het belangrijk elk moment zo intens mogelijk te beleven, te
waarderen en te koesteren. Het is dankzij die visie dat Members Only in de
loop der jaren is uitgegroeid tot de referentie bij de betere publicaties.
Sinds ons eerste nummer is golf de rode draad in de redactionele inhoud
van ons/uw tijdschrift. Naast een sport van prestige en traditie zet golf
inderdaad ook de grote waarden in de verf die de onze zijn: fair-play, respect,
nederigheid, elegantie en gezelligheid. Golf is ook een onuitputtelijke bron om
de geschiedenis van de grote clubs, de carrières van mythische kampioenen
of legendarische banen op te roepen. En omdat golf smaakt naar zoveel meer,
reist de birdiejager graag naar alle uithoeken van de wereld. Hij verwent
zichzelf graag met gastronomische en oenologische tussendoortjes, en
kruipt graag achter het stuur van een droomauto. Hij is geïnteresseerd in
prestigieuze evenementen, mode, trends, luxe, onroerend goed en financiën,
en die vindt hij terug in onze eclectische en opwindende columns. Want
Members Only is niet zomaar een golfblad. Het is veel meer dan dat. Het is,
in alle seizoenen, uw leesgezel.
De mooie geschiedenis van Members Only steunt op essentiële pijlers. Wij
denken natuurlijk aan al onze medewerkers, maar ook – en vooral – aan
onze trouwe reclamepartners, die ons al zovele jaren vergezellen door onze
pagina’s te sieren. Zij zullen zichzelf herkennen en wij kunnen hen nooit
genoeg bedanken voor hun vertrouwen. Wij danken ook u, beste lezer, want
u bewijst ons eer door ons elk kwartaal te lezen. En natuurlijk danken wij ook
de golfclubs waar ons tijdschrift al sinds zijn geboorte aanwezig is.
Je wordt maar één keer twintig jaar en daarom stoppen we onze fierheid niet
onder stoelen of banken. Neen, we zijn trots en fier dat we dezelfde koers
en dezelfde veeleisende filosofie hebben aangehouden in een wereld die
constant een andere koers lijkt te willen kiezen. Maar tegelijk leven we niet
in een luchtbel en in een ivoren toren. Ons credo is het verleden op te roepen,
het heden te bestrijken en een oogje op de toekomst te houden.
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THOMAS
PIETERS

schrijft
geschiedenis

M

Q

et zijn overwinning in het Abu Dhabi Championship
werd Thomas Pieters de eerste Belgische winnaar
ooit van een Rolex Series-toernooi. Dankzij die
prestigieuze zege staat hij nu weer stevig in de
top-50 en heeft hij zijn carrière een nieuwe boost gegeven.
Van 7 tot 10 april neemt de Antwerpse kampioen deel aan de
Masters. Dat is een major die hem ligt, zoals we zagen in 2017
toen hij op de Augusta National een fantastische vierde plaats
liet optekenen. Bij Thomas zit alles weer snor, zowel mentaal als
qua swing. Hij staat klaar om nog meer grote bladzijden bij te
schrijven in het grootboek van de Belgische golfsport. Zelfs de
hoogste toppen liggen opnieuw binnen zijn bereik.
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JACK NICKLAUS:
almachtig & onsterfelijk
Jack Nicklaus, alias de ‘Golden
Bear’, wordt beschouwd als de
grootste golfer aller tijden. Zo won
hij liefst zes keer de Masters. Een
terugblik op zijn unieke carrière.

O

ok dit jaar zal hij de eerste symbolische afslag
voor zijn rekening nemen tijdens de Masters,
toernooi dat hij zes keer won. Op z’n 82e heeft
Jack Nicklaus niets van zijn charisma verloren.
De man is inderdaad een echte sportlegende en staat
daarmee op dezelfde hoogte van Muhammad Ali, Michael
Jordan, Carl Lewis en…Tiger Woods.
Met 18 majors op zijn conto is Jack Nicklaus eigenaar van
het mooiste palmares in de golfgeschiedenis. Hij was 22
toen hij zijn eerste major won (US Open) en scoorde zijn
laatste major op zijn 46e (Masters). Deze lange carrière
op het allerhoogste niveau zegt veel over het karakter, de
mentaliteit en het talent van deze unieke kampioen uit de
20e eeuw, die door iedereen en overal ter wereld wordt
bewonderd en op de handen gedragen.

In het schijnsel van koplampen
Jack Nicklaus wordt geboren op 21 januari 1940 in Columbus (Ohio). Een meer Amerikaanse afkomst is moeilijk, want
dit is het hart van de Midwest. Hij stamt uit een begoede
familie en komt daardoor niets te kort in zijn jeugd aan de

Door Miguel Tasso

W

zijde van zijn ouders Helen en Charlie en zijn jongere zus
Marilyn. Zijn vrienden van toen herinneren zich de jonge
Jack als een ‘pittige, enthousiaste en welbespraakte jongen’.
De kleine Jack is gek van sport. Honkbal, voetbal en basket: hij doet het allemaal even graag. Zoals hij ook plezier
schept wanneer hij samen met zijn vader gaat vissen en
jagen. ‘Papa was een rolmodel en een vriend. We waren
vaak samen. Hij leerde me duizend-en-één dingen en had
altijd nuttige tips klaar…’
Het is dankzij Charlie Nicklaus dat Jack de golfsport ontdekt.
‘Bij het volleybal had mijn vader zich geblesseerd aan de
enkel. Vandaar dat hij opnieuw ging golfen, zij het zonder
veel overtuiging. Omdat hij zag dat ik geïnteresseerd was en
blijkbaar ook enig talent had, stelde hij me voor om te leren
golfen.’ Jack was toen tien jaar oud. Hij stond er geen moment
bij stil dat zijn leven een belangrijke wending had genomen.
Jack debuteerde in de Scioto Country Club. Golf eiste al snel
zijn vrije tijd op. ‘Mijn vader keek vaak verwonderd op toen
hij de rekening zag voor het aantal emmertjes met oefenballen. Dat waren er elke dag inderdaad zo’n 10 tot 15’, lacht
hij. Het godenkind oefent inderdaad van ’s morgens tot ’s
avonds, en bij momenten zelfs in het schijnsel van de koplampen van de auto van zijn vader. ‘In andere sporten, zoals
in honkbal en voetbal, ben je altijd van anderen afhankelijk.
In golf kon ik mijn tijd inplannen zoals ik wou en mijn passie
volop beleven…’
Het duurt niet lang of de getalenteerde jonge Nicklaus
wordt opgemerkt door Jack Grout. Hij is een van de teaching pro’s in de club en neemt hem onder zijn hoede. De
trainingen worden op slag gerichter. ‘Ik ben hem eeuwige
dank verschuldigd. Hij leerde me de eenvoud van het spel,
de juiste tactieken. Van hem erfde ik de liefde voor golf.’
Hoewel Jack Nicklaus ook andere sporten bleef beoefenen en
zijn studies verderzette, boekte hij snel enorme vorderingen
op de golfbaan. Hij stapelde de titels op in alle leeftijdscategorieën en overheerste de amateurkampioenschappen.

12
GESCHIEDENIS & TRADITIE

Titel in Oakmont

We schrijven 1960 wanneer Jack Nicklaus zich onderscheidt
tijdens de US Open op Cherry Hills. Het publiek kijkt verrast op wanneer de 20-jarige jongeman met de blonde
haren en een redelijk frêle fysiek er het duel aangaat met
de toenmalige held Arnold Palmer. Die is op dat ogenblik de
onbetwiste nummer één van de wereld en wint de meeste
toernooien waarin hij start. U kunt zich de verbazing bij de
Amerikaanse golffans voorstellen wanneer de jonge Nicklaus, die nog amateur is, de suprematie komt bedreigen
van hun god van de swing. In fine wint Palmer deze US Open
met twee slagen voorsprong, maar wanneer hij de trofee
in de lucht houdt, voelt hij dat alles anders wordt met de
komst van Nicklaus.
Twee jaar later is de machtsoverdracht een feit. Op het
parcours van Oakmont wint Jack Nicklaus zijn eerste US
Open na een razend spannende play-off tegen… Arnold
Palmer. ‘Het publiek stond duidelijk achter Palmer. Ondanks
die geladen sfeer, met af en toe zelfs scheldwoorden, bleef
Jack Nicklaus ijzig kalm en won het toernooi als een ervaren
kampioen’, berichtten de kranten.
Jack was gelanceerd. De machine stond op de rails. ‘Vreemd
genoeg liep ik toen helemaal niet warm bij het idee om prof
te worden. De toenmalige verdiensten in golf vielen ook
helemaal niet te vergelijken met die van nu. Ik voelde me
meer aangetrokken door de verzekeringswereld…’, lacht hij.
Maar er is geen weg meer terug. De nieuwe ster moet zijn
nieuw statuut invullen. Ook de media eisen hem op. Gelukkig kan hij in die storm rekenen op de steun van zijn ouders
en van zijn echtgenote Barbara, met wie hij reeds op 20-jarige leeftijd in het huwelijksbootje stapte. ‘We leerden elkaar
kennen aan de universiteit. De vonk sloeg meteen over’,

carrière hem vaak opeiste, was Jack een modelvader. Hij
ging nooit langer dan twee weken weg en aarzelde niet om
een privévliegtuig af te huren om tijdens een toernooi naar
huis te komen om een verjaardag te vieren.’

18 majors

herinnert hij zich. Barbara vertelt met plezier het bijzondere
verhaal van hun huwelijksreis. ‘Ik had Jack gevraagd om
naar New York te gaan. Onderweg is hij drie keer gestopt
om nieuwe golfbanen te spelen. Uiteindelijk zijn we geen
14 dagen weggeweest, maar slechts een kleine week, met
onderweg vier haltes om te golfen. Ik zag enkel flarden van
Manhattan…’
Barbara bleek bijzonder belangrijk in de carrière van haar
man. Zij was altijd aanwezig, alert, een goede raadgeefster
en een perfecte moeder voor hun vijf kinderen. ‘Hoewel zijn

Er is een boek nodig om alle successen van Jack Nicklaus
op te stommen. Zo duurde het amper tien jaar vooraleer
hij het recordaantal majors (14) evenaarde van zijn grote
voorbeeld Bobby Jones. Hij zou in totaal 18 majors winnen:
4 US Open (1962, 1967, 1972, 1980), 3 British Open (1966,
1970, 1978), 5 USPGA (1963, 1971, 1973, 1975, 1980) en 6
Masters (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986). Tot op heden
deed niemand beter.
Tijdens zijn carrière moest Nicklaus de degens kruisen
met andere toppers. Dat leverde onvergetelijke duels
op met Arnold Palmer, Lee Trevino, Gary Player en Tom
Watson. Sommige gingen verloren, maar hij won er
ook veel. ‘Alles wel beschouwd was hij altijd de beste. Hij had een ongelooflijk concentratievermogen
waarmee hij voor alles een oplossing vond. Hij
ontleedde de banen zoals niemand anders en
deed dat met een zelden gezien gemak. En als
het er op aan kwam, miste hij geen putt’, prijst
Lee Trevino.
‘Ik heb altijd gevonden dat de putts van twee of
drie meter een soort bekroning waren voor de
mooie slagen vanaf de fairway. Daardoor voelde
ik minder druk wanneer ik ze moest uitholen’, aldus
Nicklaus.
De titel van Jack Nicklaus op de Masters in 1986 is wellicht zijn mooiste, want die kwam er totaal onverwacht.
Niemand verwachtte dat hij op zijn 46e, zes jaar na zijn
laatste groot succes, nog bij machte zou zijn om te schitteren op de greens van de Augusta National. Maar dat was
zonder de superkampioen gerekend die als in zijn beste
dagen met een recital van winnende slagen uitpakte. Hij
won uiteindelijk met één slag voorsprong op Greg Norman
en Tom Kite, zijn dichtste achtervolgers. Uniek. De dag
na die onverwachte zege verkocht Jack Nicklaus 500.000
putters met zijn naam in de USA en herlanceerde hij zijn
carrière en zijn zakelijke belangen.

Echt imperium
Jack Nicklaus stopte met profgolf toen hij 65 was. Hij deed
dat tijdens de British Open van 2005 op de Old Course in
St. Andrews, de bakermat van de golfsport en een plek waar
hij twee keer de British Open won. In totaal boekte hij 113
profzeges, waarvan 55 op de PGA Tour. Hij nam als speler
zes keer deel aan de Ryder Cup en was twee keer captain
van Team USA. Niemand is vergeten hoe hij Tony Jacklin een
putt van een meter schonk tijdens de editie van 1969 op
Royal Birkdale, waardoor Great-Britain een ultiem gelijkspel
afdwong. ‘Ik wou hem niet de kans laten om die putt voor
zijn eigen fans te missen’, aldus Nicklaus, een topvoorbeeld
van fair-play.
W

W
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Wij delen uw passie.

dagingen waar te maken’, luidt het in zijn naaste omgeving.
Niettemin getuigde het van heel wat moed dat hij al op zijn
26e besliste om in zijn geboortestad Columbus een golfbaan te bouwen. Nicklaus waakte over de kleinste details
en volgde de constructie nauwgezet op. Het resultaat was
een fantastische 18 holes waar nu elk jaar het prestigieuze
Memorial Tournament wordt gehouden, een van de toptoernooien van de Amerikaanse tour. Dankzij zijn bedrijf
Nicklaus Design dragen meer dan 300 banen ter wereld
vandaag zijn handtekening. Het
nieuwe parcours in Knokke (achter het station), dat de komende
jaren de deuren zou moeten openen, wordt de eerste Nicklaus
Design in ons land.
Mede omdat hij naast een fantastisch imperium ook een gigantisch
fortuin heeft opgebouwd, draagt
Jack Nicklaus beter dan wie ook
de bijnaam ‘Golden Bear’. Die
dankt hij aan een Australische
journalist. Vandaag geniet hij op
81-jarige leeftijd vooral van het
familieleven (hij heeft 22 kleinkinderen!). Maar tegelijk blijft hij
zijn zakelijke belangen op de voet
volgen, samen met de golfactualiteit, want zijn mening doet er nog
altijd toe. In elk geval kan hij met
terechte trots terugblikken op z’n
mooiste parcours: het zijne.
Q

W

Nadat hij in het begin van zijn carrière op weinig fans kon
rekenen, omdat hij een concurrent was van Arnold Palmer,
groeide Jack Nicklaus met de jaren uit tot een icoon in de
USA. Hij deed inderdaad meer dan golfen. Hij werd ook
zakenman en gangmaker voor de golfbusiness. Hij schonk
zijn naam aan golfuitrusting, golfacademies, nam deel aan
publiciteitscampagnes en profileerde zichzelf als golfarchitect. ‘Hij heeft altijd een neus voor zaken gehad en schrok
er niet voor terug om financiële risico’s te nemen om zijn uit-

www.delen.bank
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De

Van 7 tot 10 april kunnen
we genieten van de editie
2022 van de Masters
op de legend a r i s che
Augusta National in het
Amerikaanse Georgia.
We blikken terug op de
tien meest onvergetelijke
momenten van dit unieke
toernooi.

2019

Tiger en de comeback van de eeuw
Onvergetelijk. Op z’n 43e wint Tiger Woods zijn 5e Masters
en zijn 15e major. Het is een van de meest onwaarschijnlijke
comebacks in de sportgeschiedenis en de hele wereld wrijft
zich de ogen uit. Want twee jaar eerder was Woods nog
maar de schim van de grootste kampioen in de golfgeschiedenis. Niemand is de beelden vergeten van zijn arrestatie
door de politie op een weg in Florida in augustus 2017. Hij
was zwaar onder invloed van antidepressiva en kreeg met
moeite een zin uitgesproken. In die periode was helemaal
niet zeker dat hij ooit nog aan de top zou terugkeren. Door
een hardnekkige rugblessure was pijnloos stappen al een
doel op zich, maar dankzij een chirurgische ingreep van
de laatste kans openden zich plots weer de wegen naar
de fairways. Met als resultaat deze wedergeboorte en een
fenomenale titel in zijn favoriete tuin in Augusta. Al werd
Tiger daar wel tot het uiterste gedreven door de Italiaan
Francesco Molinari die lange tijd uitzicht had op de zege.

1986

Met de groeten van Old Jack!
Jack Nicklaus is de onbetwistbare ‘Mister Masters’, want
de legendarische Amerikaanse kampioen verzamelde liefst
zes green jackets. Het exemplaar uit 1986, toen hij 46 jaar
oud was, is wellicht het mooiste of in ieder geval het minst
verwachte. Toen de Golden Bear aan de slotronde begon,
bezette hij inderdaad de 9e plek, op vier slagen van de Australiër Greg Norman. Maar bevrijd van alle druk en in

W

10 topmomenten

AUGUSTA
MASTERS

A

ls enige major die elk jaar op dezelfde baan
wordt gespeeld, bekleedt de Masters al jaren
een zeer bijzondere plek in de golfgeschiedenis. Om te beginnen is er de Augusta
National: een ronduit unieke championship course. Deze
parkland, die in het begin van de jaren 30 door de mythische Bobby Jones werd gecreëerd, is inderdaad niet enkel
prachtig om naar te kijken, maar tegelijk ook aartsmoeilijk
om te bedwingen. De fairways, die door bloemen worden
omringd en door de greenkeepers in optimale conditie
worden gehouden, lijken wel tapijten. Maar achter die
fantastische prentbriefkaart gaan duizend-en-één valstrikken schuil: bomen, waterhindernissen, grote bunkers,
verraderlijke hellingen en, vooral, duivelse greens. Toen
Bobby Jones in samenwerking met de Britse architect
Alister MacKenzie ‘het parcours van zijn dromen’ uittekende, wilde hij de golfers verplichten om systematisch
de perfecte slag te slaan op straffe van een bogey. In die
opdracht is hij alvast geslaagd. Waardoor hemel en hel er
nooit ver uit elkaar liggen…
De Masters heeft al sinds 1934 afspraak met deze parel in
Georgia waar alle grote kampioenen werden gekroond. Bij
het doorbladeren van het souveniralbum is er dan ook geen
gebrek aan onvergetelijke momenten. Een belangrijk stuk
van de golfgeschiedenis is immers geschreven op de greens
van de Augusta National. Uit dat grote aanbod selecteerden
we tien van de allergrootste momenten. Een subjectieve
hiërarchie, zoveel is zeker, maar tegelijk roepen zij bij elke
golfliefhebber onvergetelijke herinneringen op…

Door Miguel Tasso

Arnold Palmer.

De vreugdedans van Tiger Woods na zijn historische zege in
2019: een van de absolute topmomenten uit de golfgeschiedenis.
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Jack Nicklaus won
zes keer op de
Augusta National.

2004: de eerste titel
van Phil Mickelson.

De soepele
swing van
Arnold
Palmer.
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W

bloedvorm op een baan waar hij elke grasspriet bij naam
kent, haalde hij zijn beste golf naar boven en peuzelde zijn
rechtstreekse tegenstanders een voor een op. Op de laatste
tien holes maakte hij zes birdies en een eagle (op hole 15).
Dankzij die slotronde in 65 slagen deed hij net beter dan Tom
Kite en de ontroostbare Greg Norman. Jack Nicklaus is ook
anno 2022 nog altijd de oudste winnaar van een Masters.

1997

De geboorte van Tiger

1935

De albatros van Gene Sarazen

Craig Stadler reikt Severiano
Ballesteros het green jacket aan.

het alsof Ernie Els hem eens te meer van zijn eerste green
jacket zou houden, maar dankzij een schitterende birdie
op de allerlaatste hole wint de 34-jarige ‘Lefty’ eindelijk
de titel die gans Amerika hem al jaren toewenst. De sfeer
is uitbundig en de laureaat zelf blij als een kind. Hij draagt
zijn titel op aan zijn echtgenote Amy die het jaar voordien
bijna het leven liet toen ze beviel van hun zoon Evan. Deze
eerste majortitel maakt heel wat los bij Phil. Alsof hij eindelijk erkend wordt als een groot kampioen. Hij gaat door op
dat elan en wint het PGA Championship in 2005 en daarna
nog twee keer de Masters in 2006 en 2010. Met als kers
op de taart, de British Open in 2013 op de Schotse links
van Muirfield.

In 1934, toen de eerste editie van de Masters werd gewonnen door Horton Smith, had de Canadese amateur Ross
Somerville al voor een hole in one gezorgd. Het jaar daarop
legt Gene Sarazen de lat nog hoger. In de slotronde tekent
Lee Elder schrijft geschiedenis
de kleine Amerikaan, die op dat ogenblik zijn allerbeste golf
In 1975 is het racisme nog altijd nadrukkelijk aanwezig in
produceert, een unieke albatros (drie onder par) op hole 15
de USA. In heel wat golfclubs zijn zwarte spelers ‘not wel(par 5 in dogleg). Na een schitterende drive haalt hij voor
e
come’. Zo ook in de Augusta National. Dat jaar domineert
zijn 2 slag zijn 4-wood boven. Zijn speelpartner Walter
de kwalificatie van Lee Elder dan ook alle gesprekken. Nooit
Hagen fronst de wenkbrauwen, maar de bal volgt een pereerder in dit legendarische toernooi sloeg een zwarte golfer
fecte lijn, zeilt over alle hindernissen heen en beëindigt zijn
perfecte vlucht in de cup. Met
deze onwaarschijnlijke slag staat
1935: Gene Sarazen tekent voor de
Sarazen plots naast Craig Wood
allereerste albatros in de Masters.
die hij vervolgens na een playoff van de titel zal houden. ‘Die
albatros was mijn allergrootste
kippenvelmoment ooit op een
golfbaan’, bekende Sarazen op
het einde van zijn carrière.

1975

2004

De bevrijding van
Mickelson
Na heel wat ereplaatsen in
majors bedwingt Phil Mickelson
tijdens de Masters van 2004 eindelijk zijn duivels. Nochtans leek

een bal weg van de 1e tee. De Afro-Amerikaan Lee Elder is
dan ook een echte pionier die zijn plaats in de geschiedenis
verdient. Vorig jaar kreeg hij voor de start van het toernooi een eerbetoon van de leiders van de club in Georgia.
Alle topspelers van de wereld waren hierbij aanwezig en
zij rondden de speech van Fred Ridley, de voorzitter van
de Augusta National, af met een staande ovatie. Lee Elder
wuifde bescheiden terug. Hij overleed enkele weken later
op 87-jarige leeftijd.

1978

Terugvechtende Gary Player
De Zuid-Afrikaanse kampioen Gary Player won drie keer de
Masters (1961, 1974 & 1978) en finishte liefst elf keer in de
top-10. Vooral zijn laatste titel is onvergetelijk, want op de
slotdag begint hij met zeven slagen achterstand op de leider. Maar Player is niet tevreden met een ereplaats en smijt
zich helemaal. Het gevolg is één van de meest waanzinnige
comebacks in de geschiedenis van de Masters. De 42-jarige
Player scoort birdies aan de lopende band en heeft amper
30 slagen nodig voor de back-9. Uniek! Het volstaat voor
een titel met één slag voorsprong op Rod Funseth, Hubert
Green en Tom Watson, die zich koud gepakt voelen.

1980

Bange momenten voor Seve
De grote Severiano Ballesteros hield bijzonder veel van de
Augusta National waar hij zijn golfgenie de vrije loop kon
laten. De betreurde Spaanse kampioen won er twee keer
(1980 & 1983). Zijn eerste titel komt op 23-jarige leeftijd
en is een recital van winnende slagen. Na 36 holes heeft
Seve drie slagen voorsprong, na 54 holes zeven en na 63
holes liefst tien. Hij lijkt op weg naar recordcijfers, maar
dan roept de Augusta National het Spaanse supertalent tot
de orde. Het slotakkoord is beverig, want de wellicht iets
te overmoedige artiest uit Pedrena hinkt op hole 10 tegen
een drieputt aan, slikt een double bogey op de 12 en nog
een op de 13. Aan de finish houdt hij zo maar drie slagen

voorsprong over op Gibby Gilbert en Jack Newton. Hij is nu
de jongste winnaar ooit van de Masters (record dat later
verbeterd wordt door Tiger Woods) en vooral de eerste
Europese winnaar van het green jacket.

1987

De mirakelchip van Larry Mize
Voor de in Augusta geboren Larry Mize heeft het parcours
van Bobby Jones geen geheimen. In 1987 en na 72 reglementaire holes deelt de Amerikaan de leiding met Severiano

W

De eerste Masters van Tiger Woods, in 1997, wordt meteen
zijn doorbraak bij het grote publiek. Het Amerikaanse wonderkind wordt gedragen door zijn talent en door zijn topvorm. Hij overweldigt de concurrentie. Hij wint niet alleen,
maar zet op die zegetocht ook een resem records neer:
laagste score (270 slagen, of 18 onder par), jongste winnaar (21 jaar) en de grootste kloof met de nummer twee
(14 slagen voorsprong op Tom Kite). Dat jaar stuwt Tiger
de golfsport naar een nieuwe dimensie. Vanaf nu is alles
anders op de greens, en vooral op die van de Augusta National, de ultra private en conservatieve club waar gedurende
decennia geen zwarte golfers waren toegelaten. Nadat hij
zich gemanifesteerd heeft als de ‘zwarte held’ van de greens
wordt Tiger plots de favoriet van gans Amerika. Zoals ook
blijkt uit de mediatieke return, want tijdens deze Masters
worden alle kijkcijferrecords verpulverd. A star is born!

Arnold Palmer, Gary Player en
Jack Nicklaus schreven samen
prachtige bladzijden op
de Masters.
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Lee Elder: de eerste ‘black
player’ in de Masters.

naar van het green jacket wanneer zijn tegenstander zijn
drive mist en zijn approach naar de green verprutst. Maar
de ‘local hero’ krijgt de steun van de goden en scoort op
miraculeuze wijze een onmogelijke chip van ruim 40m.
Het is een birdie uit het niets en Greg Norman kan zijn ontgoocheling maar moeilijk verbergen. De Australiër zal zijn
heilige Graal trouwens nooit winnen, want verder dan zes
podiumplaatsen komt hij niet.

2012

Bubba de tovenaar
In 2012 finisht Bubba Watson gelijk met de Zuid-Afrikaan
Louis Oosthuizen. Het gevolg van een birdieblitz op de holes
13, 14, 15 en 16. Nadat beiden gelijk spelen op de 1e hole
van de play-off mikt de linkshandige Amerikaan zijn drive
op de 2e hole recht het bos in. De bal van Oosthuizen ligt in
het midden van de fairway. De winnaar lijkt bekend, maar
dat is zonder de toverkunsten van Watson gerekend, de
specialist van de onmogelijke slagen. ‘Ik zag een gat tussen de bomen en berekende de ideale baan’, bekende hij
later. Het resultaat is fenomenaal: de bal kronkelt zich rond
enkele stammen en landt na een onwaarschijnlijke kronkel
op de green. Oosthuizen is duidelijk van zijn melk en loopt
tegen een bogey aan. ‘Een van de mooiste wedgeslagen
die ik ooit zag’, prijst Jack Nicklaus, onder de indruk van
de grote dadendrang van zijn landgenoot. Watson bewees
vorig jaar met een aantal verrassende slagen dat de titel in
2012 geen toeval was.
Q

W

Ballesteros en Greg Norman. De Spanjaard is de eerste
die na de 1e hole van de play-off de arena moet verlaten.
Voor Mize wenkt nu een duel met de Australiër die het jaar
daarvoor 2e is geworden. De ‘White Shark’ waant zich win-
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+32 (0)89 38 35 43

22
GESCHIEDENIS & TRADITIE
L E N T E 2022

Hoe BMW van één letter
een cultus maakte
2022 is een bijzonder belangrijk jaar voor de Beierse autofabrikant,
want exact een halve eeuw geleden bevestigde BMW zijn sportief
imago. Een beeld dat vervat ligt in één enkele letter en door
elke autofan op deze planeet wordt gekoesterd:
.
Door Stéphane Lémeret

I

n het begin van de jaren 70 zeilt BMW al 10 jaar mee
op het nieuwe elan van de ‘Neue Klasse’-familie.
Hoewel compact, zijn de auto’s bijzonder populair
vanwege hun sportief karakter. Denk maar terug aan
de 1800 Ti of de 2002 Turbo. Zij staan mee aan de wieg van
de BMW 3 Reeks en zijn nu zeer geliefd bij verzamelaars.
Maar daar gaat het vandaag niet over. Punt is dat BMW zijn
sportief imago heeft opgepoetst, daarbij geholpen door
het groot aantal rijders dat zijn modellen in competitie
gebruikt. In die tijd waren toerwagenraces zeer populair
en bij BMW wilde men die kip met de gouden eieren niet
laten ontsnappen. Mede daarom werd op 1 mei 1972 in
München, BMW Motorsport GmbH opgericht.

Meteen raak!
De jonge sportafdeling bestaat uit 35 mensen onder leiding
van Jochen Neerpasch, voormalig Porsche-fabrieksrijder en
voormalig hoofd van de sportafdeling van Ford. Na amper
enkele maanden beschikt het team al over een ultramoderne fabriek van 8.000 m2 en kan het aan de slag. In 1973 zijn
de eerste twee BMW Motorsport-auto’s klaar voor actie:
een 2002 met 240 pk en minder dan een ton aan gewicht

en, vooral, een model dat zijn stempel op
de geschiedenis zal drukken als ‘M’. Het
is de legendarische en indrukwekkende
3.0 CSL die door zijn gedurfde aerodynamica al snel de bijnaam ‘Batmobile’ krijgt.
Hoewel BMW Motorsport zich voor zijn
eerste officiële seizoen geen illusies
maakt, is het succes meteen op de
afspraak. Met zijn 3,3-liter zescilinder-inlijn motor, die 340 pk levert voor slechts
1.090 kg, ontpopt de 3.0 CSL zich tot een
winnaar. In 1973 verovert hij de titels bij
de piloten en de constructeurs in het EK
voor toerwagens, en zet die dubbelslag
ononderbroken verder van 1975 tot 1979.
De Batmobile wint bij zijn eerste optreden ook zijn klasse tijdens de 24 uur van
Le Mans. Dit is duidelijk dé te kloppen auto en dat niet
alleen in Europa. Vanaf 1975 schitteren de BMW M-kleuren
(zoals u weet: blauw, paars & rood) ook in de Amerikaanse
kampioenschappen. En natuurlijk komt de reputatie die de
Beierse bolides in de USA creëren het hele merk ten goede.
Ook de 3.0 CSL verdient een medaille. Wanneer veilingmeester en amateurpiloot Hervé Poulain in 1975 voor BMW
kiest om de 24 Uur van Le Mans te rijden, wil hij dat zijn auto
zich onderscheidt van de rest. Daarom vraagt hij zijn vriend
Alexander Calder, een gerenommeerd schilder en beeldhouwer, om de auto te versieren. Op die manier ontstaat
wat sindsdien een BMW-traditie is geworden: de ‘Art Cars’!

Van circuit naar openbare weg
Zoals aangegeven spreken de vele competitiesuccessen
van de BMW M tot de verbeelding van klanten die met een
karaktervolle auto willen rijden. Om aan deze vraag te voldoen, wordt de M-ingenieurs gevraagd om naar de nieuwe
BMW 5 Reeks berlines te kijken. Vanaf 1974 worden de 530,
530i en 533i geïntroduceerd. Achter hun normale uiterlijk
gaat niet alleen tot 200 pk onder de motorkap schuil – om
dit vermogen in perspectief te plaatsen: dat is ongeveer
hetzelfde als de Porsche 911’s van toen – maar ook de
ophanging en de remmen zijn duidelijk beter. Het zijn dus
echte sportwagens. En dat is nog maar het begin!
W

50 JAAR
MOTORSPORT
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In 1979 wordt de ultieme versie van deze generatie van
de 5 Reeks gelanceerd. Hij is 218 pk sterk en wordt M535i
genoemd. Hoewel dit het eerste in serie geproduceerde
model is dat met trots de magische letter opspeldt, is hij
beslist niet de eerste BMW M voor de openbare weg...

M1

Formule 1
Elke zichzelf respecterende sportafdeling wil op een
bepaald moment zijn kans wagen in de koninginnenklasse.
Dat gebeurt in 1982 wanneer de eenzitters van Brabham
worden uitgerust met een BMW M. Deze 4-cilinder, 1,5-liter

turbomotor is gebaseerd op een in serie geproduceerde
motor en levert liefst 800 pk! Dankzij dit kleine monster
wordt Nelson Piquet in 1983 tot wereldkampioen gekroond
en het is ook de eerste keer dat een turbomotor de felbegeerde titel in de wacht sleept. Toegegeven, de verdenkingen van bedrog hebben dit resultaat enigszins bezoedeld,
maar Renault – dat jaar BMW’s grootste rivaal – legde nooit
klacht neer, zodat de geschiedenis de naam van het Duitse
merk heeft behouden. Tot 1987 rustte BMW M ook andere
F1-teams uit, zoals Arrows en Benetton.

E30
Deze 50 jaar zijn zo rijk dat we nog veel meer pagina’s zouden kunnen vullen. Maar als we dan toch een onderwerp
moeten kiezen om mee af te sluiten, dan is het natuurlijk datgene wat volgens ons van M echt een label heeft
gemaakt dat door de hele autowereld wordt vereerd. In
1986 krijgt de E30 3 Serie, die vier jaar eerder is gelanceerd, een Motorsport-tintje en wordt de M3. In zijn eerste
versie ontwikkelt hij 200 pk (195 voor de gekatalyseerde
versies), daarna tot 238 pk voor de M3 Sport Evolution, en
nog veel meer na een bezoek aan bepaalde tuners zoals
Alpina, Hartge en AC Schnitzer. Het succes is fenomenaal,
zowel op het circuit als op de weg, want het aantal zeges
in de competitie is niet te overzien en er worden meer dan
17.000 ‘civiele’ auto's verkocht. Het lijdt geen twijfel dat de
M3 E30, de eerste van een dynastie die levendiger is dan
ooit, van de BMW M een populair icoon heeft gemaakt. En
met zijn 50 jaar is Motorsport helemaal klaar om de grote
uitdaging van onze tijd aan te gaan: elektrificatie!

Your insurance premiums? We put them to good use. For example, we’ve already
invested €33 billion in the local economy, giving both the public and private sector a
much-needed lift. Thanks to you, we help bring more prosperity to Belgium.
Find out more about how you make a meaningful difference at
ag.be/amoresustainableworld
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Want in 1978 kiest BMW Motorsport voor een gewaagde
gok: het wil een eigen sportmodel creëren dat niet is afgeleid van een klassieke BMW. De ingenieurs starten bij de
BMW Turbo, een Supercar-concept met centrale motor
dat in 1972 was voorgesteld op het Autosalon van Genève
en zonder de oliecrisis van 1973 ook echt in productie had
kunnen gaan. Het glasvezel koetswerk, ontworpen door
Giugiaro, is amper 1,14m hoog en verbergt een 3,5-liter
zescilinder-in-lijn motor met 277 pk, gemonteerd in een
chassis ontworpen door... Lamborghini. Maar ondanks de
spectaculaire look en de indrukwekkende technische specificaties wordt de M1 nooit een succes, niet commercieel
en ook niet sportief. Er zijn er maar zo’n 450 van geproduceerd. Hij maakt evenwel een blijvende indruk en wordt een
legende, niet in het minst dankzij een briljant idee van de
directeur bij Motorsport: het BMW M1 Procar kampioenschap met één merk (en zelfs één model). In 1979 en 1980
wordt een reeks raceklare M1’s toegewezen aan F1-coureurs die het tegen elkaar opnemen in het voorprogramma
van de Grote Prijzen. Niki Lauda wordt tot kampioen van
deze cup gekroond in 1979 en Nelson Piquet in 1980.
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76E ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE

ICHI BAN:

Tasmaanse duivel-uit-een-doosje
De meest veeleisende zeerace
ter wereld loste eens te meer de
hoogste verwachtingen in. Door
de helse weersomstandigheden
zag meer dan een derde van de
88 deelnemende boten nooit
de finish van deze echte zeeslag
tussen Sydney en Tasmanië. De
zege ging naar Ichi Ban. De ’52
foot’ (15,9m) Tasmaanse duiveluit-een-doosje bleek finaal sneller
dan topfavoriet Maxi Black Jack.
Door Philippe Janssens

G

een twee zonder drie! Na zeges in 2017 en
2019 zette Matt Allen, de Australische skipper
van Ichi Ban, dit jaar de kroon op het werk
met een derde zege in de beroemde Tattersall
Cup. En ook al deed de Australische TP52 in de 76e Rolex
Sydney Hobart Yacht Race bijna twee keer zo lang over de
afstand als de Maxi 100 foot Black Jack die na 2 dagen, 12
uur en 37 minuten wedstrijd als eerste de finish in Hobart
bereikte: in wedstrijden voor non-monotypes geeft de gouden regel van de handicap nog altijd de doorslag.
Vier dagen 10 uur, 17 minuten en 39 seconden. Zo lang
duurde het slopende gevecht tussen het team van Ichi Ban
en de woeste elementen om de – in theorie – 628 zeemijl
af te leggen tussen Australië en Tasmania via de beruchte
Bass Strait. Ichi Ban tekende zo voor een van de meest klinkende overwinningen in deze legendarische race want deze
76e Rolex Sydney Hobart Yacht Race maakte zijn reputatie
helemaal waar.
Het werd een wedstrijd met twee gezichten. Het eerste
deel was een uithoudingsrace en een test van het doorzettingsvermogen. In het tweede deel werden vooral de
mentale weerstand en het tactisch vernuft aangesproken.

Smuggler met captain
Sebastian Bohm.

‘Het is fantastisch om deel te zijn van de geschiedenis van
de Rolex Sydney Hobart Yacht Race’, zei Matt Allen, die al
31 keer aan de wedstrijd deelnam. ‘De meeste races naar
Hobart zijn een test voor de boot en het team, maar ik denk
dat zij het nooit zwaarder hebben gehad dan dit jaar. De
boten hadden het in de eerste 24 uur enorm moeilijk met
de aparte golfslag. Het tactische deel dat daar op volgde
vereiste eveneens alle concentratie. Elke beslissing moest
juist zijn.’
Het maakte er de strijd aan de finish niet minder spannend
op, want over het ganse traject gaven de drie maxi’s van
30,5m elkaar geen duimbreed toe. SHK Scallywag 100
stormde de haven uit als leider, maar moet die positie snel

afstaan na een probleem met de zeilen. Hierna kregen we
een duel met LawConnect en Black Jack. Dat werd beslecht
in het voordeel van de boot van Peter Harburg, want de
boot van de Monaco Yacht Club met de Australische crew
maakte het verschil toen de wind ging luwen. De kleine
voorsprong volstond om de uitputtingsslag op de Derwent
River tot Hobart tot een goed einde te brengen.
De Rolex Sydney Hobart Yacht Race bewees eens te meer
hoezeer kustraces competitief en singulier zijn. Na een
start onder de zon en een grijze lucht werden de zeilers bij
het verlaten van Sydney Heads al snel geconfronteerd met
golven die het leven aan boord met de minuut minder leuk
maakten. Momenten waar niemand de race kon winnen,
maar wel kon verliezen. Eens Bass Strait voorbij veranderde de fysionomie, maar niet de intensiteit. Opnieuw werd
bewezen dat in de zeilsport de kortste weg niet noodzakelijk
de rechte lijn is tussen twee punten…
Q

ZEILEN

Fantastisch beeld: de start in Sydney Bay.

De maxi (30,5m) Black Jack, onder
leiding van skipper Mark Bradford,
bereikte als eerste de finish.
LawConnect met skipper
Christian Beck.

De maxi’s waren dit keer
niet in het voordeel.

De drievoudige winnaar Ichi
Ban van Matt Allen langs de
kust van Tasmanië.

PORSCHE GOLF CUP
Passie en levenskunst
Liefhebbers van golf en mooie auto’s hebben heel wat
overeenkomsten in hun DNA. Beste bewijs is de Porsche Golf Cup:
een referentietoernooi voor de epicurische Porscherijder.
Door Miguel Tasso

M

et de jaren heeft de Porsche Golf Cup zich
opgewerkt tot een van de drukste rendezvous op de Belgische amateurkalender. In
dit toernooi, dat is voorbehouden aan de
genodigden van de officiële Porsche Centers, staan de
belangrijke waarden van het beroemde automerk centraal:
passie, sportiviteit en levenskunst. Laat de groene pk’s
dus maar los!
De editie 2022 heeft alles van een grand cru. Het startschot
weerklinkt op 8 juni in de prestigieuze Royal Golf Club des
Fagnes in Spa. Daarna strijkt het toernooi volgens de formule single stableford neer in Latem (17 juni), Sept Fontaines
(25 juni), Millennium (8 en 9 juli), Royal Zoute (26 augustus),
Bercuit (1 september), Koksijde (8 september), Ternesse (15,
16 & 17 september) en Keerbergen (22, 23 & 24 september).
De grote Belgische finale heeft plaats op 14 oktober en op
het parcours van La Marache van Royal Waterloo.

Zoals gebruikelijk trekt Porsche ook dit jaar en op elke competitie alle registers open om het zijn trouwe deelnemers naar
wens te maken. Verwacht een gepersonaliseerd onthaal, tiptop
golfbanen, een ‘turn’ georkestreerd door Choux de Bruxelles
en een champagnecocktail Veuve Cliquot na de prijsuitreiking.
Elke afspraak wordt tot in de kleinste details verzorgd om van
de Porsche Golf Cup een uniek moment te maken.
De Duitse autobouwer en de golfsport koesteren al lang een
mooi verhaal samen. Het is echt geen toeval dat heel wat
Porscherijders de liefde delen voor de swing en de mooie
automechaniek. De Porsche Golf Cup is dan ook in alle
hoeken van de wereld een succesformule. De grote droom
van alle deelnemers is natuurlijk een kwalificatie voor de
wereldfinale, met laureaten uit verschillende landen. Deze
gaat door op Canyamel Golf en Golf Alcanada, banen in het
noorden en noordoosten van Mallorca. Alcanada is eigendom van de familie Porsche.
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CARITATIEF SWINGEN
tegen kanker
De Stichting tegen Kanker keert terug naar de greens met
een liefdadigheidstoernooi dat bedoeld is om de deelnemers
te sensibiliseren. De 2e editie is startklaar!
Door Miguel Tasso
Latem (14 juni) en Waterloo (16 september). Zij richten zich
tot bedrijven die, door teams in te schrijven, deelnemen
voor het goede doel.
In onze steeds ouder wordende en sedentaire wereld is de
strijd tegen Kanker van essentieel belang. ‘Deze ziekte is
een zaak van iedereen. Iedereen heeft wel een zieke in zijn
familie of omgeving. De gezondheidscrisis rond Covid-19
heeft de voorbije maanden veel aandacht gekregen. Ik ben
bang dat dit een stevige rem heeft gezet op de opsporing
en de behandeling van kankers. Vandaar ook dat we onze
preventie-inspanningen moeten verdubbelen’, aldus nog
Benoît Koerperich.
Q

G

olf is een sport die mooie waarden uitdraagt,
‘
zoals fair-play, respect, traditie. Met dit toernooi hopen we golfers te ontmoeten in een
prettige sfeer die ons helpt om op een spontane manier onze missie uit te dragen. Het ligt niet in onze
bedoeling om een verplichte financiële bijdrage te vragen.
Wel om boodschappen uit te sturen en te focussen op het
belang van preventie’, aldus Benoît Koerperich, CEO van
de Stichting tegen Kanker.
Deze organisatie werkt al bijna een eeuw in de schaduw om
deze verschrikkelijke ziekte te bestrijden die elk jaar om en
bij de 70.000 patiënten treft in België. ‘In ons lastenboek
staan drie belangrijke missies. De eerste is de financiering
van innoverende researchprojecten. De tweede is de begeleiding van de zieken, hun naasten en al wie op het veld
actief is. De derde is het gevoelig maken voor de risicofactoren via preventiecampagnes en caritatieve organisaties.’
Het golftoernooi Swing Against Cancer sluit perfect aan
op dit concept. De eerste editie, die vorig jaar werd gehouden, was een schot in de roos. Met tien afspraken op het
programma voor 2022 wordt doorgegaan op dit elan. Acht
competities staan open voor de leden van de bezochte
clubs. Deze worden vaak afgerond met een diner en een
tombola. Er worden ook twee Pro-Ams geprogrammeerd:

Programma 2022
8 mei:
The National
7 juni:
Zoute
14 juni:
Latem (Pro-Am)
18 juni:
Sart-Tilman
2 & 3 juli:
Waterloo
16 & 17 juli:
Cleydael
30 juli:
Antwerp
September (TBC): Château d’Ardenne
16 september:
Waterloo (Pro-Am)
www.kanker.be
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De nieuwe
Audi Q4 Sportback e-tron

AUDI QUATTRO CUP

Grensverlegger. Met coupé-allures.
100% elektrisch.

Klaar voor de 31e editie!

De Audi quattro Cup is een van de felst gesmaakte competities
bij de Belgische amateurgolfers. Ook het programma
van de 31e editie is veelbelovend.
Door Miguel Tasso
Het Duitse automerk heeft van golf altijd een favoriete
etalage gemaakt. De Audi quattro Cup wordt trouwens
niet alleen in België, maar in alle hoeken van de wereld
gespeeld. De laureaten van elk land mogen nu al uitkijken
naar de grote wereldfinale. Deze wordt dit jaar in oktober
gehouden in Rome.
Q

N

ever change a winning formula! De Audi quattro Cup, al 31 jaar een grote klassieker in de
Belgische amateurgolfwereld, maakt zich op
voor een nieuwe editie en gaat daarbij uit van
de vertrouwde magische formule: een toernooi waar sportieve uitdagingen, teamspirit en gezelligheid elkaar versterken.
De editie 2022 gaat van start op 28 april op het parcours
van Royal Bercuit. Vervolgens strijkt het toernooi neer in
Royal Sart-Tilman, Damme G&C Club, Royal Limburg, Royal
Antwerp en The National in Sterrebeek, met telkens twee
speeldagen in elke club. De Belgische finale staat voor
begin september geprogrammeerd op La Marache in Royal
Waterloo. Meteen een mooie gelegenheid om het gloednieuwe clubhouse te ontdekken van de prestigieuze club
in Waals-Brabant.
Het toernooi, dat is voorbehouden aan de genodigden van
de verdelers en de concessiehouders van het merk, wordt
ook dit keer in ‘greensome stableford’ afgewerkt. Samengevat: beide spelers van het team slaan af, kiezen vervolgens
één bal en spelen dan om beurten. Ideaal voor de teamspirit, de sportiviteit en de gezelligheid.
Maar de Audi quattro Cup staat ook voor een bijzondere
animositeit, want er worden ook dit keer leuke animaties en
originele wedstrijden voorzien. Net zoals vorig jaar wordt de
‘Nearest to the Pin’ georganiseerd van op het dak van een
Audi e-tron. Sfeer gegarandeerd! ‘Tegelijk worden ook initiaties voorzien voor al wie, geassisteerd door een teaching
pro, de fun van golf wil ontdekken. En natuurlijk kunnen de
nieuwste Audi-modellen worden proefgereden’, aldus Stef
Sleurs, Head of Marketing bij Audi Import.

Verleg uw grenzen in stijl. Stap de toekomst van elektrische mobiliteit in met de nieuwe
Audi Q4 Sportback e-tron. Het vooruitstrevend design met zijn sportieve coupélijn straalt in
alles zelfvertrouwen uit. De 100% elektrische rijprestaties brengen u dan weer verder dan ooit.
Ontdek hem nu.
Meer info

16,6 - 20,9 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)

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

* Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie
en uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive s.a./n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554.
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SWINGS FOR LIVES
Afspraak in La Bruyère
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Het door Philippe en Nathalie Parlongue opgestarte liefdadigheidstoernooi
Les Copains d’Agadir begint aan een nieuwe toekomst. En nog altijd voor het goede doel.
Door Miguel Tasso
met een bezoek aan Legoland in Denemarken. Opdracht
volbracht! Sinds 2013 vaart ‘Les Copains d’Agadir’ diezelfde
altruïstische koers. Het toernooi is uitgegroeid tot een echte
klassieker en kon rekenen op de deelname en de steun van
heel wat sterren, zoals Nicolas Colsaerts, Chloé Leurquin,
Dominique Monami, Jean-Michel Saive, Bruno Taloche, de
broers Rochus, Dany Van Buyten, Benjamin Deceuninck en,
natuurlijk, Justine Henin. Mede door de steun van trouwe
sponsors werden bij elke editie nieuwe vrijgevigheidsrecords
opgetekend! Voor de editie 2022 hebben de organisatoren
beslist om een nieuw hoofdstuk in te luiden door hun vereniging om te dopen tot SWINGS FOR LIVES. Na gedurende
negen jaar de focus te hebben gelegd op de steun aan zieke
kinderen met een handicap, zullen de fondsen nu gebruikt
worden om de kinderarmoede in ons land te bestrijden.
Dit zal gebeuren door projecten te steunen zoals ‘Viva for
Life’. Adrien Dumont de Chassart, de grote belofte van de
Belgische golfsport, wordt peter. De formule telt drie afspraken: twee kwalificatiedagen en een Pro-Am finale op de Golf
de La Bruyère op vrijdag 16 september 2022.
Q

1

3 jaar lang namen honderden Belgen deel aan ‘Les
Copains d’Agadir’, een golftoernooi voor een goed
doel. De laatste negen edities van de intussen tot
een caritatief evenement opgeschaalde competitie waren samen goed voor 140.000 euro. Deze werden
verdeeld over verschillende verenigingen. Een daarvan is
‘Justine for Kids’, de vzw die Justine Henin – meter van het
evenement – bijzonder nauw aan het hart ligt. In den beginne
was ‘Les copains d’Agadir’ een groepje golfvrienden. Zij hadden elkaar ontmoet in de Club Med van Agadir. ‘Eens terug
in België en mede dankzij de steun van de Golf La Bruyère
en de familie Theys hebben we een jaarlijkse vriendencompetitie opgestart’, aldus Philippe Parlongue. Samen met
zijn echtgenote Nathalie leidde hij het concept van meet af
aan in goede banen. In 2012 kreeg het toernooi er dan een
dimensie bij. In die tijd ontfermt Philippe Parlongue, bekend
osteopaat in sportkringen, zich in zijn praktijk over een
9-jarige jongen die lijdt aan een zeldzame ziekte. Parlongue
beslist zijn toernooi te hervormen tot een caritatief evenement zodat de knaap zijn droom zou kunnen realiseren

www.swingsforlives.be
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60E ROLEX 24 AT DAYTONA

Vol gas op

DAYTONA BEACH!

dan schrijven we 1959 en wordt het ambitieuze project van
William France Sr. realiteit. Hij bouwt een nieuw en permanent circuit van 4 km (2,5 mijl) en daardoor verhuizen de
races naar de Daytona International Speedway.
De allereerste editie van de historische uithoudingswedstrijd wordt gereden in 1962. Wat aanvankelijk een race
over drie uur is, groeit al snel uit tot de 24 uursrace die we
vandaag kennen. Rolex sponsorde dit evenement sinds
het begin van de jaren 60 en doopte een van zijn meest
emblematische horloges met de naam van deze tempel
van de autosport.
In het kader van de vieringen rond de 60e verjaardag bracht
de autodroom hulde aan voormalige kampioenen, zoals
Mario Andretti, Hurley Haywood en Scott Pruett, alsook aan
de machines die hen naar de geblokte vlag stuwden. ‘Het
testament van de tijd ligt vervat in verschillende aspecten
van de Rolex 24’, aldus Scott Pruett, die de race vijf keer
won. ‘Hoewel ik 24 keer aan de race heb deelgenomen en
hem ook verschillende keren heb gewonnen, zit er geen
spatje sleet op mijn enthousiasme!’
Deze oefening in stuurmanskunst en uithouding verplicht de
piloten en hun auto’s tot het opzoeken van hun grenzen. Ook
voor de teams betekent dat 800 ronden lang spitsroeden
lopen, en soms zelfs nog meer in deze 24-uurse marathon.

Belgen op het podium

Door Philippe Janssens

D

e Rolex 24 At Daytona 2022 was de diamanten bruiloft van een van de meeste mythische
autoraces ooit. Tijdens het slotweekend van
januari duwde een indrukwekkend deelnemersveld het gaspedaal in voor deze jaarlijkse uitdaging
tegen de klok. Plaats van afspraak voor de 60e verjaardag
van de pittigste uithoudingsrace in de USA? De Daytona
International Speedway.
Bijna een eeuw is weggetikt sinds de eerste editie van dit
populair racegeweld. Lang vervlogen zijn de tijden dat Sir
Malcolm Campbell in het begin van de jaren 30 vijf snelheidsrecords liet optekenen op het strand van Daytona,
waar hij als het ware over het zand vloog aan het stuur van
zijn prototype met de naam Bluebird. Want in die tijd werd
er op het strand geracet. Met auto’s en motoren. Tot 1950
staat het ovale circuit Daytona Beach-Road Course centraal
in het enthousiasme van piloten en toeschouwers, maar

Q

Met de 60e editie van de Rolex 24 At Daytona, de eerste race van het
IMSA SportsCar Championship, werden zes decennia gevierd van
pure autopassie. Dat alles aan de boorden van de oceaan en op
een mythische ‘oval’ gebouwd voor snelheid en spektakel.

Zoals verwacht was ook de editie 2022 bijzonder spannend.
Uiteindelijk was de zege weggelegd voor de Acura ARX05 van de Britten Oliver Jarvis en Tom Blomqvist, die team
vormden met de Braziliaan Helio Castroneves en de Fransman Simon Pagenaud. Zij haalden het voor de andere Acura
en een peloton van Cadillacs. Geen euforie daarentegen bij
onze landgenoot Laurens Vanthoor.
Vier minuten voor het einde ging hij met zijn Porsche nog
aan de leiding in de categorie GTD-Pro, maar hij moest in de
laatste ronde de duimen leggen voor de Fransman Mathieu
Jaminet. Nadat een alles-of-niets poging in de voorlaatste
bocht verkeerd uitdraaide, werd hij uiteindelijk derde.
In de lagere GTD-klasse kon wel een Belgische zege worden genoteerd. Onze landgenoot Jan Heylen (Porsche), de
Amerikaan Ryan Hardwick, de Canadees Zack Robichon
en de Oostenrijker Richard Lietz wonnen met 12 seconden
voorsprong. Een mooi debuut voor Heylen die het ganse seizoen actief zal zijn in de USA en op zijn manier een vervolg
breit aan een grote Belgische racetraditie op de mythische
‘oval’ in Florida.
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67E RALLYE NEIGE ET GLACE

Spectaculair glijden op
de ‘Route de l’Absinthe’

Twee jaar – bijna dag op dag – na zijn laatste vertrek vanuit Sochaux keerde
de Rallye Neige et Glace terug naar het Musée de l’Aventure Peugeot voor
de start van de 67e editie. Bij de 90 teams een 30-tal Belgen. Zij hadden de
verplaatsing gemaakt om de opwinding te proeven van het glijden op de
‘Route de l’Absinthe’, op een steenworp van de Zwitserse grens.

Geen geluk voor Yves Deflandre
en Eddy Gully tijdens deze 67e
Rallye Neige et Glace.

Door Philippe Janssens

Technische keuring onder de
zon in het Musée de l’Aventure
Peugeot in Sochaux.
De altijd spectaculaire
Johnny Delhez won een
etappe en sneuvelde
op 100 punten van het
erepodium.

Na een zeer bewogen eerste nachtetappe om Malbuisson te
bereiken, een gezellig gehucht in de heuvels van Pontarlier
en bij het meer van Saint-Point dat als rally-hoofdkwartier
was ingericht, hadden sommige zegekandidaten al afgehaakt. Navigatiefouten, slippartijen en racegebeurtenissen
eisten hun tol. Zo waren voor de Belgen Yves Deflandre en
Eddy Gully (Porsche 911), viervoudige winnaars van de rally,
en de Fransen Bernard Figuière en Isabelle Godin (BMW
325 iX), titelverdedigers in de categorie 4x4, de zegedromen toen al in rook opgegaan.
Voor onze landgenoten Guido Kenis en Bjorn Vanoverschelde (BMW 325), vanaf de eerste avond leiders in de categorie Classic, liepen de zaken dan weer perfect. De voormalige circuitrijder uit de streek van Turnhout, winnaar van de
laatste editie van de Ypres Classic – dé Belgische referentie
op het vlak van regelmatigheidsrally’s – reed een perfecte
koers. ‘Het gaat er wel gespierd aan toe’, zei hij ons halfweg
de lus in de Jura. ‘Wij weten dat onze belangrijkste rivalen in
het voordeel zullen zijn tijdens de laatste etappe, en dat

W

R

uim 1000 km, vier dagen en evenveel etappes
verdeeld over een 40-tal regelmatigheidszones
in de Doubs en de Jura: het Zaniroli Racing
Classicteam haalde eens te meer alles uit de
kast voor de 67e editie van de Rallye Neige et Glace die
bekendstaat als een van de grote uitdagingen van het
begin van het jaar in Frankrijk.
U begrijpt het al: Patrick Zaniroli, voormalig winnaar en
organisator van Parijs-Dakar, gaat de grote uitdagingen
niet uit de weg, zoals dit spijtig genoeg wel het geval was
bij de beroemde Monte Carlo Historique. ‘De omstandigheden zijn ideaal. De zon schijnt en 90% van het parcours is
besneeuwd. Wat nogmaals het ultra-sportief karakter van
onze wedstrijd onderstreept, in vergelijking met andere,
meer prestigieuze evenementen waar glijden inderdaad
geen plaats meer vindt in de portfolio… Ook dit jaar belooft
de strijd bijzonder hevig te worden tussen de beste Franse
en Belgische teams. Er wachten hen meer dan 1000 km,
waarvan 460 tegen de klok.’

In de 3e etappe maakten heel
wat deelnemers kennis met
de sneeuwmuur.

40
EVENTS

Na een 2e plaats in de
Dakar Classic wonnen
Arnaud en Adeline Euvrard
de categorie 4x4.

L E N T E 2022

W

vooral in de ZR van Rochejean. Wij moeten dus vol gaan
om tegen dan een maximale voorsprong uit te bouwen.’
Maar de titelverdedigers, de jonge Romuald Sanseigne en
Florin Fornasier (Fiat Cinquecento Sporting), hadden hun
laatste woord nog duidelijk niet gezegd. Zij doorbraken het
recital van het Belgisch team en namen aan de vooravond
van de finish en bij de terugkeer uit Oyonnax de macht over.
Met tien punten verschil tussen de eerste vier in het algemeen klassement was alles nog mogelijk bij de start van
de laatste etappe. Die voerde de deelnemers over een parcours rond Malbuisson en Pontarlier. De eerste speldenprikken van de jonge Fransen werden door de Belgen briljant beantwoord en zelfs meer dan dat. Maar bij de tweede
doortocht van Rochejean, een echte scherprechter, sloeg
alles weer om. Hoewel ze de hoop op de eindwinst hadden

opgegeven, stonden Sanseigne en Fornasier plots op het
hoogste schavotje van het podium voor hun tweede opeenvolgende zege. Het verschil? Een luttele 1,4 punten…
Diepe droefnis dus in het Belgische kamp dat doorgaans
stevig scoort in deze rally. Temeer omdat in 4x4 de eindzege was weggelegd voor Arnaud en Adeline Euvrard (BMW
325iX), recentelijk 2e in de Dakar Classic in Saoedi-Arabië.

WATCH
ME
100% ELEKTRISCHE
FORD MUSTANG MACH-E
MET TOT 610 KM RIJBEREIK*

De ‘Route de l’Absinthe’
centen in de hoofdstad van de Doubs zich op de productie
van fruitige sterke dranken. Zo ontstond de Pontarlier-Anis,
in de volksmond ‘Pont’, gemaakt van groene anijs afkomstig
uit Spanje. Van ‘Pont’, het paradepaardje van Distillerie Guy,
een van de laatste familiebedrijven die nog in Pontarlier zijn
gevestigd, worden jaarlijks 650.000 flessen geproduceerd.
Absint, dat sinds 2003 opnieuw verkocht mag worden, haalt
amper 35.000 liter per jaar.
Q

Onder het voorwendsel dat het mensen gek maakte, was
absint bijna een eeuw lang verboden in Frankrijk en in
Zwitserland. Het zorgde ervoor dat Pontarlier en zijn talloze distilleerderijen, waar de ‘Groene Fee’ werd geboren,
zich moest aanpassen om te overleven. Hoewel sommige
ambachtelijke producten via smokkelroutes in de Doubs
en de Jura, tussen Frankrijk en Zwitserland, nog altijd een
verdoken afzetmarkt vonden, focusten steeds meer produ-

© Foto's: Appix-Media

0 L/100 KM.

0 G/KM CO2. (WLTP)

16,5-19,5 KWH/100 KM.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. De Ford voertuigen zijn sinds 2018 gehomologeerd volgens de WLTP (‘World Harmonised Light Vehicle Test Procedure’). Het gaat om een nieuwe testprocedure
om op een gestandardiseerde wijze, in een testlabo, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik/actieradius van het voertuig te meten. De WLTP-waarden zijn geen 100% correct weergave van de autonomie,
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de voertuigen. Optionele uitrustingen, de rijstijl, de verkeersomstandigheden of bepaalde omgevingsfactoren zoals de buitentemperatuur kunnen de totale CO2-emissies
van het voertuig, zijn verbruik of zijn autonomie beïnvloeden.Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot alsmede de werkelijke autonomie van het voertuig (met name de afstand die u kunt rijden tussen oplaadbeurten)
kunnen dan ook (soms sterk) verschillen van de WLTP-waarden. De verkopende concessiehouder en Ford wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af. Daarbij heeft de invoering van de WLTP-test gevolgen voor de
belastingheffing in verband met de aankoop en het gebruik van het voertuig. Ondanks de invoering van WLTP gebruiken bepaalde overheden (het gaat momenteel over Brussel en Wallonië) nog de oude (lagere) NEDC
CO2MPAS waarden voor het berekenen van de belasting. Deze waarden worden dan ook voorlopig nog vermeld op onze website. *Gebaseerd op een volledig geladen accu. Het geschatte bereik met behulp van de
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) is van toepassing op RWD-modellen met een accu met vergroot rijbereik. Werkelijk rijbereik varieert naargelang de omstandigheden, zoals externe elementen,
rijgedrag, onderhoud van het voertuig en leeftijd van de lithium-ion-accu. Adverteerder: Ford Motor Company (Belgium) NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - BTW BE0404.955.204 - RPR Brussel - Bank: Fortis
BE38 2200 0400 0072 - Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com. Contacteer uw Ford-verdeler of bezoek onze website https://www.nl.ford.be/ om meer informatie te krijgen over de fiscaliteit
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
van het voertuig, zijn verbruik, zijn CO2-uitstoot of zijn autonomie.

ford.be
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Marc Coudron kwam in 2005
aan het hoofd van de KBHB en
stuwde het Belgische hockey
naar een nieuwe dimensie.

moeilijk konden maken als er maar beter verdedigd werd.’
De bewustwording bij de Red Lions geschiedt zonder veel
ruchtbaarheid, maar het resultaat is tastbaar: een kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2008. Een uitdaging
die de nationale ploeg niet meer had waargemaakt sinds
de Spelen van Montreal in 1976. ‘Het olympisch klankbord
was fenomenaal. Plots toonde het grote Belgische publiek
interesse voor hockey en werden de wedstrijden van de Red
Lions van dichtbij gevolgd. Dankzij de Spelen veroverden
we een nieuw publiek en steeg ook het aantal hockeyspelers, vooral bij de jeugd. Twee jaar later, in 2010, heb ik
gezegd dat België de kwaliteiten had om in 2016, in Rio,
mee te strijden voor een medaille. Dat was misschien een
tikkeltje hoogmoedig van mijn kant, maar ik stond wel degelijk 100% achter die uitspraak. Met verscheidene generaties
van jonge talenten hadden wij inderdaad alle troeven in
handen om onze A-ploeg op een hoog niveau te zien presteren. Met een goede omkadering, een goede structuur en
voldoende middelen heb je inderdaad alles wat nodig is om
snel te groeien’, aldus Marc Coudron.

L E N T E 2022

De kracht van McLeod

MARC COUDRON
Succesbouwer

McLeod. ‘Shane is op een sleutelmoment gekomen. De spelers hadden inderdaad een kanjer nodig om de laatste stap
te zetten. Shane is zeer belangrijk geweest voor de verdere
ontwikkeling van het team, maar als hij al in 2007 was gekomen, had België zich wellicht niet geplaatst voor de Spelen

W

En de voorspelling komt ook uit: de Red Lions keren uit Brazilië terug met zilver na de onvergetelijke finale tegen Argentinië. Die nederlaag wordt een van de laatste frustrerende
etappes op weg naar de absolute top met een team dat
intussen gecoacht wordt door de Nieuw-Zeelander Shane

Marc Coudron, de vroegere big boss van het Belgische hockey, beleefde de
verbazingwekkende groei van de Belgische hockeysport in het algemeen
en de mannelijke nationale hockeyploeg in het bijzonder van op de eerste
rij. Deze visionair ontleedt de succesformule achter de Red Lions.

plaatsen voor alle WK’s en de Olympische Spelen, wat de
eerste jaren niet altijd lukte. Om ons doel te bereiken, is
mijn leidmotief altijd geweest om mij te omringen met competentere mensen dan mezelf’, aldus deze echte visionair.

2005: de ommekeer
Marc Coudron is nog maar enkele weken voorzitter wanneer
hij in september 2005 getuige is van de striemende nederlaag van België tegen Duitsland (9-1). Het is een kaakslag,
maar wel een die bij heel wat spelers van de Red Lions een
ommekeer inluidt. ‘Het was voor het eerst dat België voluit
zijn kans ging tegen een grote hockeynatie. De uitslag voelde
vreemd aan, want qua aantal doelkansen waren wij dominant.
Qua efficiëntie was het evenwel een ander verhaal… Die
wedstrijd was een van de belangrijke momenten op weg naar
het succes, want de spelers begrepen dat zij het de toplanden

© Laurent Faucon Photography
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ereldkampioen, Europees kampioen én
olympisch kampioen, dat alles in minder
dan drie jaar. Ziedaar het stunttraject van
ons nationaal hockeyteam tussen december
2018 en augustus 2021. Een uniek parcours dat een 20-tal
jaar geleden nog tot de wildste dromen behoorde, want toen
was België nog lang geen hoogvlieger in de hockeysport.
Sindsdien zorgden tal van sleutelmomenten ervoor dat
het Belgisch hockey wereldtop werd. Eén daarvan was de
komst van Marc Coudron (358 selecties als speler voor
België en twee Gouden Sticks) in 2005 aan het hoofd van
de Koninklijke Belgische Hockey Bond. ‘Bij mijn aantreden
dachten wij in de verste verte niet aan een wereld-, een
Europese of een olympische titel. Die nuchterheid was er
wel. Ons eerste doel bestond er dan ook in om de kloof te
verkleinen met de top-8 van de wereld. Wij wilden ons ook

Door François Garrite
Foto's: Laurent Faucon Photography

Geweldige sfeer in de
Belgische hockeystadions.
Een sport die leeft!

JAGUAR F-TYPE
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van 2008. Toen waren de spelers nog
niet volwassen genoeg voor de sterke
persoonlijkheid van Shane McLeod. Al is
het wel zo dat elke bondscoach zijn eigen
puzzelstukje heeft bijgedragen in onze
successtory; door het opdrijven van de
trainingsintensiteit, de spelers bewuster
te maken van hun waarde of door heilige
huisjes in te trappen.’
Het is in India, tijdens het WK van 2018, dat
de grote opmars wordt ingeluid na een thriller tegen Nederland. Daarna volgt een thuissucces: het EK in 2019. Het
drieluik wordt compleet met historische winst op de Spelen
van Tokio in 2021. ‘Wat zich de voorbije jaren afspeelde, is
totaal onwaarschijnlijk. In mijn tijd moest je goed gek zijn
om te dromen van een medaille. De eetlust kwam met het
eten, en beetje bij beetje groeide onze ambitie tot het punt
waar winnen de norm werd! Het team is een winnende
machine geworden. Het heeft alle troeven in handen, zowel
technisch, fysiek als mentaal. Ja, je moet vroeg opstaan om
een dergelijke oorlogsmachine te ontregelen!
Dit gezegd zijnde: het moeilijkste moet misschien nog
komen voor de Belgische hockeysport, want de succesratio creëert torenhoge verwachtingen voor de toekomst.
Met een jaarbudget van ongeveer 8,5 miljoen euro zal de
Bond er alles aan doen om op elk front te scoren. ‘Als de
honger ophoudt bij onze Red Lions – wat niet het geval is –
zullen zij snel van plaats 1 naar plaats 10 zakken. Gelukkig

Q

is de mentaliteit bij onze toppers excellent. Zij stellen zich
voortdurend in vraag en denken altijd dat zij nog beter kunnen. Ook bij de dames staan de signalen op groen. Ook hier
moet het beste nog komen, want er is veel talent.’
Marc Coudron is dus veeleer optimisch voor de toekomst,
want er staat een solide basis. ‘Het Belgisch hockey moet
ambitieus blijven groeien, maar wel op een gezonde manier.
We mogen onszelf niet voorbijhollen. En we moeten er
vooral voor zorgen dat onze sport de waarden van fairplay,
bescheidenheid, tolerantie en teamspirit hoog in het vaandel blijft dragen. Als dat gebeurt, zal het Belgisch hockey
verder blijven groeien.’
Een groei die Marc Coudron met een kennersoog zal blijven
monitoren, maar wel van op de tweede rij. Vorig jaar gaf hij
bij de Bond inderdaad de fakkel door aan Patrick Keusters.
Deze laatste wacht nu de zware taak om het titanenwerk
verder te zetten van deze echte succesbouwer-pionier van
het Belgisch hockey.
© Laurent Faucon Photography

Voor de Red Panthers moet het
beste ongetwijfeld nog komen.

Marc Coudron:
visionaire leider voor
het Belgische hockey.
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Thomas Detry,
Thomas Pieters en
Nicolas Colsaerts.
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Thomas Pieters en Thomas
Detry met Paul De Winter,
lid van het directiecomité
bij Delen Private Bank.

L E N T E 2022

Van 12 tot 15 mei is de Antwerp International Golf Club Rinkven
gastheer van de Soudal Open, de nieuwe Belgische afspraak op de
Europese proftour. Een niet te missen afspraak voor elke golffan!
Door Miguel Tasso

D

e Soudal Open wordt de grote blikvanger van
het Belgische golfseizoen. Dit nieuwe toernooi,
dat onderdeel is van de DP World Tour (nieuwe
naam van de European Tour), gaat door van 12
tot 15 mei op Rinkven. Met een prijzenpot die er mag zijn,
want er valt welgeteld twee miljoen dollar te verdienen.
In ons land zijn de sportieve internationale topafspraken
op de vingers van één hand te tellen. Er is de Grote Prijs
Formule 1 in Francorchamps, de Memorial Van Damme in
Brussel, er zijn de wielerklassiekers en de European Open
(tennis) in Antwerpen. De Soudal Open ambieert een plekje
in deze lijn van excellentie. ‘Het is de bedoeling om er een
terugkerende jaarlijkse afspraak van te maken met de beste
spelers op de Tour’, aldus Bob Verbeeck, organisator van
het toernooi met zijn bedrijf Golazo. De Belgian Golf Open
was lange tijd een blikvanger op de Europese kalender.

De eerste editie werd al in 1910 georganiseerd en gewonnen door de Fransman Arnaud Massy. Daarna kroonde
het toernooi grote namen van het niveau Walter Hagen,
Henry Cotton, Flory Van Donck, Jose-Maria Olazabal, Nick
Faldo, Darren Clarke en Lee Westwood. In 2000 en met
de laatste Belgacom Open die wijlen John Goossens dierbaar was, zette ons land een stap achteruit. Het duurde tot
2018 en dankzij Thomas Pieters eer België opnieuw op de
kaart stond met de Belgian Knockout volgens een hybride
formule. De komende Soudal Open is duidelijk veel ambitieuzer. Om te beginnen start het toernooi vanuit een solide
structuur, met een multinational die de stevige financiële
back-up verzekert. Soudal, Europa’s grootste producent
van mastieken, lijmen en PU-schuimen, met hoofdzetel in
Turnhout, engageerde zich meteen voor drie jaar (zie ook
het interview met oprichter Vic Swerts).

Ook Delen op de
eerste lijn
Ook Delen Private Bank, op zijn
beurt een trouwe partner van
golf in België, staat in dit toernooi mee op de eerste lijn. ‘Wij
waren al sponsor van de Belgian Knockout en we hebben
geen moment geaarzeld om in
Lee Westwood
te stappen in de Soudal Open.
bij zijn zege in de
Belgian Open.
Ons land heeft het geluk om
drie grote kampioenen te hebben in de DP World Tour. Het is
een echt voorrecht om ze samen aan het werk te zien op
Rinkven’, aldus Paul De Winter, lid van het directiecomité
van de prestigieuze privébank, die Thomas Pieters en Tho-

Thomas Detry.

mas Detry tot zijn ambassadeurs mag rekenen. ‘Ik ben er
zeker van dat zij zich willen tonen voor hun fans. Beiden hebben ontzettend veel talent en kunnen zich perfect mengen in
de strijd voor de titel. Wat natuurlijk fantastisch zou zijn…’
Paul De Winter, zelf groot golfliefhebber, volgt de carrière
van de twee Thomas’en op de voet. ‘Pieters heeft het jaar
ingezet met een fantastische titel in Abu Dhabi, een van de
toptoernooien van het seizoen op de DP World Tour. Hij staat
weer terug in de top-50 van de wereld en kan dus alle grote
toernooien spelen, ook die in de USA. Ik ben bijzonder optimistisch gestemd voor wat betreft het vervolg van zijn carrière. Hij heeft het spel om op alle banen te schitteren en zelfs
om majors te winnen. Hij is de voorbije maanden veel volwassener geworden. Ik vind hem ook rustig en beter in zijn vel.
Hij wordt ook niet meer opstandig op de baan, maar hij blijft
kalm en geconcentreerd. In golf is dat bijzonder belangrijk.’

W

DÉ AFSPRAAK
van het jaar!

Michael Jones, directeur
van de Soudal Open.

Thomas Pieters.
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Rafael Cabrera Bello.
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Paul De Winter heeft ook een grote bewondering voor
Thomas Detry. ‘Hij wordt steeds beter en dat op alle
niveaus. Het enige wat hij mist om een nieuwe grote stap
te zetten is een titel. Maar dat is slechts een kwestie van
tijd. Hij zit op de juiste weg.’
Delen Private Bank is al lang actief in de golfwereld. ‘Heel
wat klanten zijn golfers. Speciaal voor hen organiseren wij
tijdens het seizoen competities waar wij onze ambassadeurs op uitnodigen: Thomas en Thomas, natuurlijk, maar
ook Manon De Roey, Savannah De Bock en onze beide
hockeyers Arthur en Loïc Van Doren, die trouwens ook
uitstekende golfers zijn!’

GET YOUR TICKETS

Topnamen
Bij het afronden van dit artikel staat het deelnemersveld
voor de Soudal Open nog lang niet op papier. Zeker van
de partij zijn natuurlijk Thomas Pieters, Thomas Detry en
Nicolas Colsaerts. Ook de Oostenrijker Bernd Wiesberger
en de Spanjaard Rafael Cabrera-Bello – twee Ryder Cupspelers – hebben bevestigd. ‘Wij doen er alles aan om nog
meer toppers van de DP World Tour naar Rinkven te halen.
Dat het PGA Championship – de tweede major van het
jaar – de week daarop in de USA wordt afgewerkt, speelt
natuurlijk niet in ons voordeel, maar indien nodig boeken
we wel een privéjet om de betrokken sterren vlotter ter
plaatse te krijgen’, aldus toernooidirecteur Michael Jones.
We mogen er dus van uitgaan dat enkele vaste waarden van
de Europese Tour (en misschien wel daarbuiten) naar het
Antwerpse zullen afzakken.
Uit ervaring weten we dat het niet eenvoudig is om in ons
land een topgolfcompetitie op poten te zetten. Maar in dit
geval staan alle lichten op groen. Ook de DP World Tour
(hoofdsponsor van het Europese circuit) sponsort het toernooi. Als vertrouwensboost kan dat tellen. Het is nu aan
het Belgische golfpubliek – en dan vooral aan de 75.000
aangesloten leden bij de federaties – om deze buitenkans
aan te grijpen en van Rinkven van 12 tot 15 mei ‘the place
to be’ te maken.

12 - 15 MAY 2022
Rinkven International Golf Club

Q

ANTWERP - BELGIUM
More info & tickets

Nicolas Colsaerts.

WWW.SOUDALOPEN.BE

Bernd Wiesberger.
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Vic Swerts, oprichter van de groep
Soudal, samen met Bob Verbeeck, de
grote man achter de groep Golazo.

GOLF

de 50 miljoen euro, een 70-tal filialen, 23
productievestigingen, verkoopkantoren
in meer dan 50 landen, een kleine 4000
personeelsleden, activiteiten in meer dan
140 landen. De actieradius reikt inderdaad van Canada tot de Verenigde Arabische Emiraten, van Rusland tot China,
van India tot Zuid-Korea, van de USA
tot Australië. In België is Soudal vooral
bekend van zijn producten in doe-hetzelfzaken, maar zij vertegenwoordigen
slechts een kwart van de totale omzet.
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Klimaatbewust

Vic Swerts

Kloppend (golf)hart van gigant Soudal
Na voetbal, wielrennen en veldrijden treedt Soudal nu ook voor
het voetlicht in de golfsport. De gigant op het vlak van chemische
bouwnijverheid is inderdaad hoofdsponsor van de eerste Soudal Open
van 12 tot 15 mei op Rinkven. Wie daar ongetwijfeld in de kijker zal
lopen, is Vic Swerts, bezieler van dit bedrijf met hoofdzetel in Turnhout.
Door Rudy Bauwens

W

ie Soudal zegt, komt automatisch uit bij
Victor Swerts. De man die al jaren tot
baron is verheven en die titel ook op zijn
visitekaartje heeft staan, is inderdaad
degene die de motor aanzwengelde van dit wereldbedrijf.
Ook na een hartoperatie in oktober met drie bypasses
blijft de 82-jarige stichter-voorzitter het kloppend hart van
deze multinational.

Ruim 1 miljard omzet
Het succesverhaal van ‘Soudeert Alles’ start in 1966 met
de overname van een bedrijfje dat gespecialiseerd is in de
aanmaak van polyesterplamuur. 56 jaar later is Soudal een
wereldspeler. De Kempense groep is inderdaad Europa’s
grootste producent van mastieken, lijmen en PU-schuimen
en ook op wereldvlak mogen de cijfers gezien worden:
1,1 miljard euro omzet, in 2021 een nettowinst van om en bij

W

SOUDAL OPEN

Dromen, Denken, Durven, Doen en
Doorzetten richting het eeuwige doel:
groeien door te blijven innoveren. Het is
een motto dat Soudal kerngezond houdt
en Vic Swerts een goed gevoel geeft. Na
zijn hartoperatie loopt hij er weer fluks
Als echte golfliefhebber
bij. Je vindt hem ook nog dagelijks in zijn
aarzelde Vic Swerts
bedrijf. Dat houdt hem gezond en alert,
geen seconde om een
groot golftoernooi in
ook al heeft hij er de operationele teuBelgië te sponsoren.
gels al een tijdje uit handen gegeven.
Officieel is hij dus niet langer de CEO,
maar alle belangrijke beslissingen krijgen
initiatiefnemers van de Belgian Open niet veel moeite om
nog altijd zijn zegen. Zo ook de sponsoring van de Soudal
Soudal voor hun kar te spannen. Toen Rinkvenvoorzitter
Open. In zijn ‘center of excellence’ volgt dit kind van de
Dimitri Rombouts er Swerts over aansprak, was hij meteen
oorlog, want geboren in 1940, de bouw van de gloednieugeïnteresseerd. Ook al omdat de zaken goed gaan. ‘Daar
we productiehal even verderop op de voet. Deze nieuwe
moeten we niet flauw over doen’, zegt Swerts. ‘Wij doen
fabriek is overigens maar één van de vele investeringen die
het goed en zijn zeer winstgevend. We kunnen ons dus iets
de komende jaren zijn gepland om te kunnen voldoen aan
permitteren, zonder daarom met geld te gooien.’
de wereldwijd groeiende vraag naar chemische bouwmateEn omdat de baas van Soudal zich bij goede projecten graag
rialen. Dat alles vanuit het perspectief van klimaatbewust
voor 100% engageert, tekende de multinational meteen
ondernemen, met maximaal gerecycleerde afvalstromen.
voor drie jaar. Het typeert Vic Swerts. Hij houdt niet van
‘Ik ben grootgebracht met de boodschap: doe je best, werk
halve maatregelen en vertrouwt op zijn buikgevoel om
hard en probeer er iets van te maken. Je moet zelf het voorsnel knopen door te hakken. ‘Als ondernemer heb je een
beeld geven. Die drive is er nog altijd’, zegt hij.
gezonde dosis eigendunk nodig. Geloof in eigen kunnen en
Marbella
vertrouwen om te groeien. Als je achteraan in de rij gaat
Voor Vic Swerts ligt de focus de komende maanden ook bij
staan, raak je nog moeilijk vooraan.’
de Soudal Open op Rinkven. In die club sloeg hij zijn eerste
Samen met Langer
golfballetjes weg toen het officiële lidmaatschap er nog dienHet Soudalverhaal maakte Swerts schatrijk en dat vertaalt
de uitgevonden. ‘Ik kreeg mijn eerste golflessen in Marbella’,
zich ook in de keuze van de selecte golfclubs waar hij lid is.
weet hij nog. ‘Ik was toen 38 en had van mijn secretaresse
Naast Rinkven zijn dat Royal Zoute, Valderrama en Vidaute horen gekregen dat ik te zwaar stond… Daarom liet ik me
ban. Dat deze gemiddelde golfer – zijn beste handicap was
samen met mijn echtgenote overtuigen voor een dieetkuur in
19 – in zijn partijtjes heel wat bekende persoonlijkheden
een kliniek. Tien dagen soep, fruitsap, thee en water (lacht).
Maar de golfinitiaties op de Aloha Golf Club bevielen me
wel. Ik werd rond mijn 40e actief op Rinkven dat toen nog in
oprichting was. Daar kon je me elk weekend vinden. In de
week golfen, terwijl mijn andere werknemers aan het werk
zijn, heb ik nooit gedaan. Dat was “not done” voor mij. Ik heb
reuzetijden meegemaakt op Rinkven en bouwde er heel wat
mooie vriendschappen op. And by the way: we zijn intussen
al 55 keer op kuur gegaan naar Marbella…’ (lacht)

Driejaarcontract
Na voetbal (KVC Westerlo), wielrennen (Lotto-Soudal) en
veldrijden stapt Soudal nu in de golfsport. Het kostte de

Vic Swerts: al ruim 40 jaar
actief op Rinkven.
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Het parcours van Rinkven is gastheer
van de eerste Soudal Open.
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Stroomversnelling
De Soudal Open wordt belangrijk voor zijn bedrijf, want net
zoals in het wielrennen zal de merknaam de hele wereld rondreizen. Maar dat voor hem een levensdroom in vervulling gaat
om de Europese top in ‘zijn’ Rinkven te hebben, is een brug te
ver. ‘We weten dat de wielersponsoring een enorme impact
heeft op de bekendheid van Soudal. Met de sponsoring in
golf gaan de twee elkaar nog versterken. Je moet ook het
totaalpakket zien. Al snel kwam Bob Verbeeck erbij als organisator en zette ook de DP World Tour het licht op groen om
een inspanning te leveren. We zitten nu met z’n allen in een
stroomversnelling en gaan er iets moois van maken.’
Q
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kruiste, zorgde voor een aantal mooie anekdotes. ‘Zoals
die keer op Ravenstein met Bernhard Langer. Ik maakte
par op de 1e hole en daar stond ik zelf van te kijken. Langer
ook, trouwens (lacht). Maar daarna raakte ik geen bal meer
goed…’ ‘Ik speelde ook met Sean Connery. Niet bepaald
de meest sympathieke mens die ik ben tegengekomen…’
Waarna Swerts een foto toont met zijn echtgenote die op
Valderrama een prijs ontvangt uit handen van Tony Jacklin.
Of hij fan is van Tiger Woods willen we nog weten? ‘Er is
een tijd geweest dat hij in een andere categorie speelde.
Het is ne straffe kerel. Maar zijn levenswijze is nooit de
mijne geweest…’

Italian golf shoes
for a new generation

TOMCAT Ӏ WILDCAT
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Vic Swerts is een van
de zeldzame Belgische
leden op Valderrama.
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Manon De Roey wordt een van de
grote blikvangers op de eerste
Mithra Belgian Ladies Open.

GOLF

fans? Dat zou simpelweg schitterend zijn! ‘Ik ben zeer blij
en trots dat België zijn eigen groot toernooi heeft en ik ga er
natuurlijk alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren’,
aldus de Antwerpse, die van deze competitie een van de
hoofddoelen van het seizoen heeft gemaakt. Ook andere
Belgische topspeelsters, zoals Charlotte De Corte, Lien
Willems en Laura Gonzalez Escallon, worden aan de start
verwacht. En voor de 16-jarige Savannah De Bock ligt hopelijk een wildcard klaar. Verder wordt natuurlijk uitgekeken
naar de topnamen van de Europese swing.
In de jaren 80-90, toen Florence Descampe nog tot de
wereldtop behoorde, organiseerde ons land geregeld
toernooien op de professionele Europese Ladies Tour. De

L E N T E 2022

MITHRA BELGIAN
LADIES OPEN
Ladies aan het feest
in Naxhelet

ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld de Godiva
Open op de Royal Waterloo in 1986, met de titel voor de
legendarische Britse Laura Davies. En de BMW European
Masters die verscheidene keren op Bercuit werd gespeeld.
De Mithra Belgian Ladies Open knoopt dit jaar dus weer aan
met een rijke traditie en dat gebeurt op een ideaal ogenblik.
‘De belangstelling voor vrouwensporten zit duidelijk in de
lift en dat geldt voor alle disciplines. Golf vormt daar geen
uitzondering op. De statistieken zijn duidelijk: België telt
almaar meer vrouwelijke golfers en dat in alle leeftijdscategorieën. Met de oprichting van dit toernooi hopen we die
cijfers nog te boosten, vooral dan bij de jeugd’, aldus een
enthousiaste Françoise Jolly.
W
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De Golf de Naxhelet: een
uitdagende golfbaan in
een rustige omgeving.

Van 27 tot 29 mei kruisen de beste Europese ladies de clubs in Wanze.
Op het menu: topgolf, alsook een feestelijke sfeer.

oor de Belgische golffan heeft de lente van
2022 heel wat fraais in petto! Aansluitend op
de Soudal Open in Rinkven is het immers de
beurt aan de Golf de Naxhelet om de schijnwerpers op te zoeken. Dat alles ter gelegenheid van de
Mithra Belgian Ladies Open van 27 tot 29 mei.
Het gaat goed met het ladiesgolf in ons land. Het aantal lidmaatschappen stijgt in alle clubs en gaat gepaard met een
doorgedreven verjongingskuur van de gemiddelde leeftijd.
Dit nieuwe toernooi, volwaardig lid van de Ladies European
Tour, komt dan ook op een ideaal moment. ‘Hoewel corona
ons verplichtte tot een afgelasting in 2020 en in 2021, hebben
we nooit overwogen om de handdoek in de ring te gooien.

Dit keer staan alle parameters op groen voor een geslaagd
evenement’, aldus Françoise Jolly, voorzitter-eigenaar van de
Golf de Naxhelet en gangmaakster van dit toernooi.

Topniveau
Dit wordt dan ook een unieke afspraak, want de meeste
Europese kampioenes zullen op de afspraak zijn. Daarbij
natuurlijk ook Manon De Roey. De Antwerpse is al ruim
twee jaar onze sterkste vertegenwoordigster en blijft haar
klim op de ladder verderzetten. Op haar 30e behoort zij
duidelijk tot de elite van de Ladies European Tour. De Roey
heeft een abonnement op mooie ereplaatsen en snakt dan
ook naar een eerste titel. En waarom niet voor haar eigen

© Cédric Meunier Photography
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Door Miguel Tasso

Het Resort van Naxhelet vanuit
de lucht: alles wat nodig is.
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De Française Anne-Lise
Caudal: mooie swing.
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Het ladies golf boomt volop.

Een club die leeft

Bedoeling is natuurlijk om van het evenement een echt
nationaal swingfeest te maken. Zo worden naast de ProAm en de drie competitiedagen voor een totaal prijzengeld
van 250.000 euro heel wat animaties voorzien voor het
publiek. ‘Er wordt geen inkomgeld gevraagd en dat doen
we bewust om de feestelijke en populaire kant te benadrukken. Wij verhopen de aanwezigheid van heel wat kenners
en enthousiaste golfers. Maar wij kijken ook uit naar de
beginners en naar al wie nieuwsgierig is. Golf is een trendy
sport die met de dag goedkoper wordt. Ons toernooi is een
toegangspoort die wijd open zal staan.’
De sponsors geloven alvast zeer hard in het succes. Met om
te beginnen de hoofdsponsor: Mithra. Het Belgische farmabedrijf liet zich meteen overtuigen. Ook Belfius en Deloitte
stapten mee aan boord. Vanzelfsprekend draagt ook de
Association Francophone de Golf een belangrijk steentje
bij tot de promotie van het event. Waarna ongetwijfeld nog
meer partners zich zullen melden.
De Golf De Naxhelet opende de deuren in 2014 en ligt
in Wanze, tussen Namen en Luik. Het is in alle opzich-

ten een moderne club en de vergelijking met een resort
is geenszins overdreven. De 18 holesbaan die door de
Engelse architect Marc Hawtree werd uitgetekend, wordt
omkaderd met hyper complete infrastructuren, zoals een
korte tweede baan en gesofistikeerde oefenzones. Een
viersterrenhotel, een gastronomisch restaurant, een Spa
wellness, seminariezalen en een vastgoedcomplex in volle
uitbreiding vervolledigen het aanbod dat uniek is in België.
‘Vanaf dag 1 hebben wij van het respect voor de natuur,
de eco-verantwoordelijkheid en de duurzame ontwikkeling
absolute prioriteiten gemaakt. Zo wordt voor het vastgoedproject voornamelijk gebruik gemaakt van gezonde en
ecologische materialen.’
Het is ook om deze mooie filosofie op nationaal en internationaal vlak uit te dragen dat de Golf de Naxhelet zich
geëngageerd heeft tot de organisatie van dit toernooi. De
greenkeepers zijn nu al volop bezig om de baan in topconditie te brengen. En in de coulissen zet het operationele team
onder leiding van clubmanager Caroline Springuel alles in
het werk om van de eerste Mithra Belgian Ladies Open een
voltreffer te maken en dat op alle niveaus.
Q

W

Manon De Roey met Paul De Winter, lid van
het directiecomité van Delen Private Bank en
trouwe partner van de Belgische golfsport.

,.-&/0'!)'!1&2,'!&'!034)&*-#5)-&)5)The new Rogue ST Driver represents a breakthrough in driver
performance. The all-new Tungsten Speed Cartridge, Jailbreak Speed
Frame, and an A.I. designed Flash Face are engineered for maximum
speed with exceptional levels of forgiveness.

©2022 Callaway Golf Company. Callaway and the Chevron device are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.
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Parijs !

IN DE BAN
VAN DE SWING
De Parijse regio telt tal van gerenommeerde golfbanen,
waaronder de Golf d’Ormesson en de Golf Paris Val d’Europe.
Beide liggen in ‘le grand Est’ van de Franse hoofdstad
en dragen het label Open Golf Club.
Door Miguel Tasso

G

eef toe: er zijn slechtere dingen in het leven
dan een golfescapade richting Parijs! Zoals
naar regio Île de France, met meer dan 70
clubs. Sommige zijn beroemd, zoals de Golf
National waar in 2018 de Ryder Cup werd gehouden. Andere
dragen minder ronkende namen, maar lonen eveneens de
moeite. Ze misstaan dan ook niet op het verlanglijstje bij
een volgend bezoek aan de Lichtstad. Wat wordt het: shoppen en cultuur voor de lunch, en daarna golf, of omgekeerd?
Open Golf Club (www.opengolfclub.com), de grootste keten
van topclubs en -resorts met een toeristisch karakter, is vanzelfsprekend nadrukkelijk aanwezig op de greens van dit mooie
stukje Parijs. Voor ons een uitgelezen kans om de Golf Paris Val
d’Europe (ex Disneyland Golf) en de Golf d’Ormesson met een
bezoek te vereren. Beide liggen amper 30 km uit elkaar en zij
vullen elkaar perfect aan omdat zij zo verschillend zijn.

beheer en de toekomststrategie worden evenwel uitgetekend door Open Golf Club, in samenwerking met UGOLF.
‘Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk. Disneyland Golf
werd opgericht in 1992 en was gastheer voor tal van competities, met toernooien van de Challenge Tour, de Alps Tour
en in 2018 de Junior Ryder Cup. Maar het is duidelijk dat golf
niet de belangrijkste prioriteit is van Disney. Daarom werd
beslist om een beroep te doen op ultragespecialiseerde
groepen met de nodige ervaring en expertise’, aldus onze
landgenoot Pieter Boterman, al 15 jaar manager van de club.

De Golf d’Ormesson met Parijs als achtergrond.

Paris Val d’Europe is absoluut een bezoek waard. Er is keuze
uit drie 9 holesbanen (Bleu, Blanc & Rouge) en die spelen
stuk voor stuk uitdagend en spectaculair. ‘Het parcours
werd getekend door de Amerikaanse architect Ronald
Fream en dat is dus een echte referentie. De baan speelt
relatief vlak. De ondergrond is zand, wat ideaal is in de
wintermaanden. Er zijn enkele waterhindernissen en enkele
stevige bunkers. De gigantische greens lopen over verschillende plateaus. Wie hier goed wil scoren, moet met het
nodige overleg te werk gaan en tegelijk de nodige lef aan
de dag leggen’, aldus Pieter Boterman.
Omdat de natuur belangrijk is, beantwoordt het parcours
aan alle ecologische eisen. Het heeft zelfs zijn eigen waterzuiveringsstation. Een practice met 35 afslagplaatsen (10
overdekt), mooie oefenzones, een leuk clubhouse met seminariefaciliteiten vervolledigen het aanbod. De club steunt
op de inbreng van de plaatselijke leden en van een doorgaans internationaal contingent van greenfeespelers (€ 79
week, € 105 weekend). ‘Wij werken momenteel bijzonder

interessante pakketten uit voor buitenlandse bezoekers die
langs willen komen voor een partijtje golf en dit vooral in
combinatie met een verblijf in Disneyland Paris.’

Golf d’Ormesson
De Golf d’Ormeson ligt op een kwartiertje rijden en vormt
een ideaal complement om aan de Parijse rand op birdiejacht te gaan. De club die werd opgericht in 1925, maar
tijdens WOII volledig werd verwoest, werd in 1965 nieuw
leven ingeblazen. De bekende Engelse architect CK Cotton
tekende een technische en tactische uitdaging uit. Dit is
een baan van de oude stempel, waar het bijzonder aangenaam wandelen is op de fairways die worden afgebakend
met eeuwenoude bomen.
Net zoals de Champs-Elysées, die slechts een halfuur verwijderd liggen, ademt de Golf d’Ormesson (par 72, 6132m)
traditie en elegantie uit. Op het parcours, dat in een park
rond een familiekasteel is aangelegd, wisselen de landschappen elkaar af: Engelse lowlands, golvende fairways

W

De Golf Paris Val
d’Europe vanuit
de lucht.

Bij Disney thuis
De Golf Paris Val d’Europe ligt in Magny-le-Hongre (Marnela-Vallée) en dus vlakbij Disneyland Paris. Dat laatste is
trouwens nog altijd eigenaar van het domein. Het dagelijkse

Waterhindernis op het
parcours van Disney!

De Golf d’Ormesson:
een klassiek en
golvend parcours.
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met Zwitserse en Italiaanse accenten, en natuurlijk de
accenten die typisch zijn voor de regio ‘Ile-de-France’.
‘De eerste 9 holes zijn bijzonder technisch. De fairways zijn
smal en je staat zelden vlak. Hole 1, een par 5 van 420m,
zet meteen de toon. Hindernissen alom en een kleine vallei die je moet oversteken. Ook hole 5 is spectaculair: een
geweldige par 3 van 147m in een groen kader. De laatste
9 holes zijn klassieker van opzet, maar ook zij zijn interessant. Een goede plaatsing van de bal is essentieel om goed
te scoren’, aldus Germain Desbois, directeur van deze club
waar de tijd lijkt stil te staan.
De Golf d’Ormesson, die werd opgericht door graaf Wladimir d’Ormesson (oom van de bekende Franse schrijver Jean
d’Ormesson), kreeg door de jaren tal van grote competities
over de vloer. De club behield over de generaties heen een
eigen stijl die in het teken staat van de levenskunst. Het
clubhouse, met een artdeco-eetzaal en een prachtig zonneterras als belangrijkste blikvangers, is daar een mooie
illustratie van. ‘Dit is een traditieclub. We kijken met respect
naar het verleden, maar hebben de blik op de toekomst
gericht, want het is essentieel om nieuwe golfers te vormen.

Q

Wij tellen om en bij de 450 leden, maar greenfeespelers
zijn vanzelfsprekend welkom’, aldus Germain Desbois. Het
partnerschap met Open Golf Club sluit daar duidelijk op aan
en focust op het aantrekken van gastspelers. De greenfees
zijn keurig (€ 72 week, € 90 weekend). De combinatie Val
d’Europe-Ormesson heeft in elk geval alles om in de smaak
te vallen van de Belgische golfer die Parijs opzoekt!

www.opengolfclub.com
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HUGO &
SAVANNAH:

talent voor de toekomst
Hugo Duquaine en Savannah
De Bock behoren tot de grootste
Belgische golftalenten. Zij lijken
helemaal klaar voor een carrière
aan de top.
Door Miguel Tasso

35.000 euro per jaar
Sinds hij als 7-jarige de golfsport leerde kennen en
samen met zijn grootouders de soft spikes in de fairways van de Golf de Rigenée plantte, is Hugo Duquaine
de trofeeën blijven opstapelen. Vandaag speelt hij met
een negatieve handicap (zoals de pro’s) en koestert hij
opwindende dromen. ‘Na mijn hoger middelbaar hoop ik
naar een Amerikaanse universiteit te trekken om daar
studies en golf te combineren. Dat zou de ideale voorbereiding zijn op een carrière op het hoogste profniveau,
naar het voorbeeld van Colsaerts, Pieters en Detry. Ik

weet dat heel wat scouts er nu al mijn prestaties volgen.’
Momenteel staan alle seinen op groen. Duquaine krijgt
geregeld coaching van Jérôme Theunis en Michel Vanmeerbeek, en leeft als het ware als een prof. ‘Maar golf blijft
natuurlijk ook ontspanning en een spel. Golf is mijn passie,
mijn leven. Als ik ’s morgens wakker word, heb ik maar één
wens: op de 1e tee staan.’
Dankzij zijn officieel statuut van ‘jonge belofte’ bij de Franstalige Gemeenschap kan hij in het Institut Jean-Baptiste in
Waver genieten van licht aangepaste uurroosters en een
aantal vrijstellingen. Maar de organisatorische uitdaging
bezorgt zijn ouders geregeld grijze haren. ‘Hugo wordt verondersteld om vaak aan toernooien in het buitenland deel
te nemen. Daardoor mist hij vaak lesdagen. Waardoor hij in
de auto moet studeren en zijn huiswerk moet maken in de
vertrekhal van een luchthaven’, aldus vader Olivier, die er
alles aan doet om zijn zoon te helpen.
Ook financieel is het een uitdaging. Het goede nieuws is dat
Hugo voor sommige toernooien kan rekenen op de inbreng
van de federaties (KBGF & AFG). Hij wordt ook gesteund
door Callaway, FootJoy, Titleist, Julemont en de clubs van
Rigenée en Le Touquet. En hij werd recentelijk aangesteld
tot ambassadeur van Nagelmackers in het raam van het

programma ‘NextGen Talent’. Die bank engageert zich om
de carrière van tien talenten van 10 tot 18 jaar uit de Belgische muziek- of sportwereld te steunen a rato van 4.000
euro per jaar. Dat alles neemt niet weg dat de kostprijs
voor een seizoen tot boven de 35.000 euro oploopt en die
kosten komen vooral bij de ouders terecht. Want er zijn de
reizen, de hotels, de coaches... ‘Ook al doen we dit met plezier, het blijft een zware investering’, aldus vader Duquaine.

Solheim Cup
Ook Savannah De Bock is geboren voor de golfsport. Na
haar selectie afgelopen zomer voor de Junior Solheim Cup
keerde zij met grootse dromen terug uit Ohio. In dat tweejaarlijks duel nemen de beste Europese en Amerikaanse
meisjes het tegen elkaar op. Savannah was de eerste Belgische die mocht deelnemen. ‘Het werden de tien mooiste
dagen van mijn leven. Wij hadden het geluk om Annika
Sörenstam, een van de allergrootste kampioenes ooit, als
captain te hebben. Haar briefings en tips waren een openbaring. En niet onbelangrijk: we hebben gewonnen!’
Net zoals Hugo Duquaine zit ook Savannah op de schoolbanken. In haar geval: het Institut de l’Enfant-Jésus in Nijvel.
Eens zij haar diploma op zak heeft, wenkt ook voor haar een

opleiding aan een Amerikaanse universiteit. Een verplichte
tussenstap voor een profcarrière waarvan ze al droomt als
kleuter. ‘Golf is mijn leven, het is mijn geluk!’
De jongedame uit Ecaussines is getalenteerd en een harde
werkster. Haar top-5 finish in de laatste Orange Bowl in Florida laat het beste verhopen. ‘Maar er valt nog veel te leren
in tal van sectoren, vooral dan op het gebied van kracht en
precisie. Ook mijn putten moet nog een stuk beter. Dat zijn
de dingen waar ik het hardst aan werk op training.’
Voor de omkadering kan ze rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar ouders Laurent en Nathalie. Zij doen
alles om hun kleine kampioene te omkaderen. Zij worden
gesteund door de federaties en de Royal Waterloo, haar
home club. Dat is belangrijk, maar het volstaat natuurlijk
niet om alle uitgaven te dekken, want die lopen even hoog
bij de meisjes als bij de jongens. ‘Mede door het internationale reglement, dat amateurgolfers toelaat om bescheiden
vergoedingen te ontvangen van sponsors, hopen wij wat
extra centen binnen te krijgen’, geven haar ouders toe. Haar
nieuwe website (www.savannah debock.com), die tot stand
kwam op initiatief van haar oom Thierry (ex-journalist bij de
RTBF en vandaag baas van Proximedia), is in elk geval al een
mooie etalage voor eventuele mecenassen.
Q

S

amen symboliseren zij de toekomst van de
Belgische golfsport op het hoogste niveau. De
16-jarige Savannah De Bock en de 14-jarige Hugo
Duquaine stapelen de titels op en behoren in
hun categorie tot de Europese elite. Als zij die dynamiek
kunnen vasthouden, mogen zij dromen van een carrière
op het allerhoogste niveau. Vorig jaar nog toonden beiden
hun groot talent. Zij versloegen rivalen die merkelijk ouder
waren, tot en met volwassen professionals. Het gaat dus
hard voor beiden en dat tempo willen ze ook in 2022 blijven aanhouden.
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DIDIER DROUVEN:
‘Sleutelrol voor het mentale’
Didier Drouven is een gerespecteerde sofroloog die gespecialiseerd is
in golf. Hij begeleidt onder meer Thomas Detry.
n golf speelt het mentale een essentiële rol en dat
geldt voor spelers van alle niveaus. Tijdens de vier
uur op de golfbaan hebben golfers inderdaad maar
gedurende fracties van een seconde contact met
de bal. Alles daarrond is omgaan met stress, emoties en
foutenlast. ‘Vandaar het belang om geconcentreerd en
positief te blijven’, aldus Didier Drouven, mental coach en
gepassioneerd golfer.
Sofrologie en meditatie: het zijn kostbare technieken voor
atleten in het algemeen en voor golfers in het bijzonder.
‘Zij verhogen het zelfbewustzijn wanneer dat nodig is en dit
gebeurt via het lichaam. Op die manier wordt een maximaal
concentratieniveau bereikt en verbetert men zijn prestaties.
Bedoeling is om heldere boodschappen naar de hersenen te
sturen over wat het lichaam verondersteld wordt te doen.
En niet over het omgekeerde.’
Er bestaat geen mirakelrecept om met heikele situaties om
te gaan. ‘Maar het is duidelijk dat een goede buikademhaling zeer belangrijk is. Ik raad spelers altijd aan om rustig te
ademen en zo lang mogelijk door de mond uit te ademen.
Op die manier bereik je een gevoel van relaxatie.’
Omdat golf een passionele sport is, zijn er onvermijdelijk
momenten van frustratie en druk. ‘Ik weet dat heel wat
spelers vertrouwen missen als ze op de eerste tee staan
en ze de blikken van de omstanders vrezen. Maar als men
bang is om verkeerd te doen, gaat het ook verkeerd! Het
belangrijkste is dan ook: terugkeren naar de basis, je eigen
routine volgen en terugkeren naar datgene wat vroeger

heeft gewerkt. In dezelfde geest ligt de positieve visualisatie. Ook die is zeer belangrijk. Als men denkt dat men zijn
drive gaat missen, stijgt de kans dat die inderdaad out of
bounds landt. Omgekeerd: als men een winnende putt visualiseert op de green, neemt men automatisch een positie in
om de bal in de hole te slaan. Het is dat wat men vertrouwen
noemt. En om dat te ontwikkelen, moet je werken aan je
eigenwaarde en moet je jezelf graag zien.’
Een van zijn leerlingen is Thomas Detry. ‘Ik probeer hem
de sleutels aan te reiken om in alle omstandigheden met
vertrouwen te spelen. Tijdens een toernooi is de druk op
kampioenen vaak bijzonder groot. Het is dan ook van essentieel belang om je goed in je hoofd te voelen, sereen, en met
een positieve ingesteldheid.’
Voor Detry heeft dit positieve gevolgen. Nadat hij lange tijd
kwetsbaar leek op beslissende momenten is de Brusselaar
op mentaal vlak heel wat sterker geworden en kan hij zijn
emoties beter kanaliseren. Hij is nu helemaal gewapend om
goed om te springen met die drukmomenten.
Via zijn ‘Coaching & Mental Golf Academy’ nodigt Didier
Drouven golfers van alle niveaus uit om hun toevlucht
te nemen tot de sofrologie en op die manier hun scorekaarten te verbeteren. ‘Ik ben er eerlijk van overtuigd
dat een goede mentale instelling een van de componenten is voor sterk golf. Dat geldt zowel voor de pro als voor
de amateur. Ik vraag dan ook niet liever om deze blijde
boodschap uit te dragen in onze clubs en dat via korte
voordrachten of ateliers.’
Q
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Door Miguel Tasso

www.mentalgolfacademy.net

THE BEST TOOLS
FOR BEATING CANCER.
Pro-Am

Info & Reservation
Arnaud van der Smissen | arnaud.vds@gmail.com

The National
Royal Zoute Golf Club
Royal Latem Golf Club (Pro-Am)
Royal Golf Club du Sart-Tilman
Royal Waterloo Golf Club
Golf Château de Cleydael
Royal Antwerp Golf Club
Royal Waterloo Golf Club (Pro-Am)
Royal Golf Club Château Royal d’Ardenne

08.05.2022
07.06.2022
14.06.2022
18.06.2022
02 & 03.07.2022
16 & 17.07.2022
30.07.2022
16.09.2022
September (TBC)
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wereldspeler op het vlak van siertapijten en kunstgras.
‘Dankzij de laatste evoluties (vezels van topkwaliteit, voetbedden in hyperbestendige latex, stabilisatie tegen UVstralen,…) is de balrol bijna identiek aan die op de beste
natuurgreens. En op verzoek kunnen wij natuurlijk de tekening aanpassen, glooiingen creëren, plateaus voorzien…’
Het grote voordeel van dit procedé is het gebruiksgemak.
‘Kunstgras vereist bijna geen tuinwerk. Bovendien kan
men het hele jaar door spelen en dat ongeacht de weersomstandigheden.’
Heel wat clubs tonen interesse en laten zich overtuigen. Zo
deed het prestigieuze Ravenstein een beroep op Quentin de
Valensart voor de renovatie van een aantal ‘practice’-zones
en tees. Met een opmerkelijk resultaat.

L E N T E 2022

Privéklanten
Maar het klantenbestand van Quick Golf Company is ook
– en vooral – privé. ‘Heel wat gepassioneerde eigenaars
doen een beroep op onze diensten om een green te installeren in hun salon of hun kantoor, of een klein parcours
aan te leggen in hun tuin. Dat gaat van een simpele oefenputtinggreen van enkele vierkante meter tot veel ambitieuzere concepten. Zo werkten we dit jaar voor een inwoner
van Aken een mini-parcours uit rond zijn villa, met vier
verschillende maaipatronen, bunkers en verscheidene
greens. Heel wat golffans laten zich graag verwennen. En

QUENTIN
DE VALENSART
laat er geen gras over groeien
Het Belgisch bedrijf Quick Golf Company, met zetel in Overijse,
is een internationale referentie op het vlak van kunstgreens. En dat is
fantastisch nieuws voor al wie in zijn tuin wil golfen of in zijn salon.
Door Miguel Tasso

Q

uick Golf Company is met de jaren ‘incontournable’ geworden in de fabricage van kunstgreens en -grassen voor de golfliefhebber. Dit
concept heeft in de golfwereld duidelijk de
wind in de zeilen, vooral dan in België waar
heel wat clubs met de handen in de haren zitten door het
verbod op het gebruik van fytofarmaceutische producten.
‘Onlangs nog renoveerden we een deel van de practice in de

Royal Golf Club des Fagnes in Spa. We installeerden er kunstgras van een zeer hoge kwaliteit en dat zowel op de putting
green als op de chippingzones’, aldus Quentin de Valensart,
oprichter en CEO van dit bedrijf met zetel in Overijse.

Makkelijk in onderhoud
Quick Golf Company werkt al heel wat jaren samen met
Namgrass, een bedrijf met zetel in Merelbeke en een echte

golf thuis, dat is magisch. En het kan altijd nòg mooier…’
Als ex-pro beheerst Quentin de Valensart alle parameters
om maatwerk af te leveren in functie van de vraag. Hij
plaatst overigens ook golfsimulators voor particulieren (in
een kelder, garage, kantoor…), organiseert swing-teambuildings en -seminaries, creëert events, zoals in Château du
Lac in Genval, met een hole-in-one competitie op een green
in de vorm van een eiland.

Place du Casino in Monte-Carlo
In de herfst van 2021 ontwierp Quick Golf Company zelfs
de pop-up par-3 op de Place du Casino in Monte-Carlo ter
gelegenheid van een liefdadigheidstoernooi ten voordele
van de Fondation Princesse Charlène. ‘Dat was een echte
uitdaging, want alle infrastructuren moesten in een recordtijd klaar zijn. Wij hebben alles uit België aangevoerd en
gewerkt als gekken. Het eindresultaat mocht er evenwel
zijn en gezien worden. Zelfs prins Albert probeerde een hole
in one te scoren!’, lacht Quentin de Valensart, trots om deze
Belgische knowhow tot buiten de grenzen uit te dragen.
En dat is nog maar een begin! ‘Er beweegt vanalles in de
golfwereld. Er openen zich nieuwe horizonten. De afterworks worden almaar populairder bij de jonge kaderleden.
Er komen almaar meer leuke infrastructuren waar het golfplezier centraal staat. Er kondigt zich duidelijk een nieuwe
markt aan met duizenden nieuwe uitdagingen…’
Q
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de grote uitdaging
Beide jonge Franstalige kampioenen zijn
bijzonder ambitieus en worden prof.
Door Miguel Tasso

S

amen behoren ze tot de grote beloften van de
Belgische golfsport. Net daarom bereiden de
22-jarigen Jean de Wouters en James Meyer de
Beco zich keihard voor op een beslissende stap in
hun carrière. ‘Deze lente debuteren we op de proftour met
de hoop door te stoten naar de European Tour’, klinkt het
enthousiast uit beider monden.
De twee jonge Franstalige kampioenen bemachtigden de
voorbije herfst een ticket voor de editie 2022 van de Duitse
Pro Golf Tour. Die fungeert vaak als springplank naar het
hoogste niveau van de Europese elite. Tijdens de kwalificaties op het parcours van Verden staken ze hun ambities
niet onder stoelen of banken. James won en Jean finishte
als 5e. ‘Een magisch moment, de bekroning van veel hard
werk’, zegden ze.

Opgeleid in La Bruyère
Ook al verdedigen ze momenteel de kleuren van verschillende clubs – Naxhelet voor Meyer de Beco en Rigenée voor
De Wouters – voor beide beloften van de Belgische swing
liep het parcours tot dusver grotendeels gelijk. Als kind
ontdekten ze de golfsport in de Golf de La Bruyère (Villersla-Ville). Dat deden ze toen samen met Adrien Dumont de
Chassart, een ander jong talent dat momenteel in de USA
studeert. ‘Alleen maar goede herinneringen. We sleten er
uren op de practice en daagden er elkaar constant uit…’
Na zijn hoger middelbaar en een sabbatjaar koos Jean de
Wouters voor de Schotse universiteit van Stirling. Daar

James Meyer de Beco en Jean de Wouters:
prof en ambitieus!

Voetjes op de grond
Beide would-be-kampioenen koesteren grootse dromen.
Maar tegelijk houden ze de voeten stevig op de grond. ‘Topgolf is bijzonder veeleisend en dat op alle niveaus. Technisch, mentaal en ook fysiek. De proftour is keihard. Velen
zijn geroepen, weinig uitverkoren. Maar we hebben enorm
veel zin in deze uitdaging!’
De twee beseffen ook dat het de eerste jaren harken wordt
om financieel rond te komen. ‘Wij krijgen steun van de Association Francophone de Golf, maar een seizoen op de Pro
Tour kost toch al snel 20.000 euro aan reizen, verblijf en
voeding, zonder de omkadering te vergeten. Het prijzengeld
is er onvoldoende om het budget rond te maken. Gelukkig
wordt het amateurstatuut aangepast als gevolg van een
beslissing van de Royal & Ancient. We kunnen vanaf nu
gesponsord worden en bijdragen ontvangen van mecenassen. En hoewel die inkomsten geplafonneerd zijn, is dat
toch zeer goed nieuws!’
Beiden maakten al op zeer jonge leeftijd kennis met golf.
Zo was James amper twee jaar oud toen hij zijn eerste kleine putter in de handen nam in de club van Avernas waar
zijn vader lid was. Jean startte toen hij drie was. Hij liet zich
al snel opmerken op de Scapa Tour, de kleine jeugdtour die
door Albert Vermeiren werd opgericht. In 2018 verdedigde
hij ook de Belgische kleuren tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen in Argentinië.
Beide youngsters hebben de swing in het bloed. Zij dromen niet alleen groot, maar hebben heel wat potentieel.
Zo domineerde James Meyer de Beco in augustus van vorig
jaar het Belgische Omnium, de topcompetitie met alle Belgische elitespelers op de tee. ‘Dat was een goede test’, lacht
hij, bewust dat dit een belangrijke stap was in het groeiproces. Jean de Wouters werd dan weer Belgisch kampioen
Interclubs met Rigenée.
In de aanloop naar het profdebuut laten zij niets onverlet.
Zo werkt Jean met Jérôme Theunis, de coach van Pieters en
Detry. James blijft trouw aan Tanguy Marionex, zijn mentor
in Naxhelet. Hun gezamenlijk doel: dit grote avontuur aanvatten met zoveel mogelijk troeven in hun golftas!
Q

JAMES MEYER DE BECO
& JEAN DE WOUTERS:

rondde hij met succes een opleiding Business Management
af en werkte hij tegelijk ook aan zijn swing. James Meyer de
Beco, die minder wordt aangetrokken door de studies, koos
meteen voor een carrière op de greens.
Vandaag maken beide vrienden zich op om van hun passie
hun beroep te maken. Jean debuteert al in maart tijdens een
toernooi op de Pro Golf Tour in Egypte. ‘We overwogen eerst
om onze amateurcarrières te verlengen en deel te kunnen
nemen aan het EK in juli op Royal St. Georges, maar we
hebben nu beslist om sneller de grote sprong te wagen om
zoveel mogelijk ervaring op te doen en onze eerste rankingpunten te veroveren.’
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Frank van Wezel met
echtgenote Caroline.

GOLF
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DUCA
DEL
COSMA
Het Italiaanse merk van trendy
golfschoenen als het toonbeeld
van chique en hedendaagse
lifestylemode.
Door Miguel Tasso

I

n de loop der jaren is Duca del Cosma uitgegroeid
tot dé kledingreferentie voor zelfverzekerde golfers
met een al even zelfverzekerde swing! De elegante,
gedurfde, chique en sportieve stijl van het merk is
helemaal van deze tijd en volgt de laatste modetrends op
de voet. Bovendien staat hun geavanceerde schoenen- en
kledingtechnologie garant voor optimaal comfort op en
naast de green, een must voor de veeleisende klant!
Duca del Cosma werd in 2004 opgericht door Baldovino
Mattiazzo, een Venetiaanse ontwerper, en Antje Elle, een
Duitse modeontwerpster. Het is sinds 2016 eigendom van
Frank van Wezel, een visionaire Nederlandse ondernemer
met een passie voor hedendaagse sportkledij. Vandaag is
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Kleur op
de greens

het merk uitgegroeid tot een succesvolle internationale
speler in de golfindustrie voor zowel schoeisel, kleding en
accessoires en het is altijd trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke, op levenskunst gebaseerde filosofie.
Die strategie wordt bijvoorbeeld uitgedragen door de ‘spikeless’ golfschoenen. Licht, elegant, luchtig, waterdicht en
comfortabel: zo kunnen ze zowel op de fairway als in de
stad gedragen worden. Het leer van de beste looierijen,
zachte voeringen en duurzame rubberen zolen maken er
een echte klasseproduct van! De details – van echte katoenen veters tot trendy kleuren – zorgen voor de rest.
De nieuwe lente-/zomercollectie 2022 voor mannen en
vrouwen maakt op magische wijze gebruik van deze modeeffecten. Binnen de herenmodellen, die bestaan in maar
liefst 25 verschillende tinten, vinden we onder andere de
klassieke Churchill en Regent in Richelieu-stijl, de populaire
El Paso in het zwart en de sportieve Tomcat in het lichtgrijs.
Voor vrouwen werden de witte King Cheetah en de stralend
wit-rode Wildcat aan het assortiment toegevoegd. De speciale editie van de Melanie is voorzien van een prachtig design.
Maar Duca del Cosma is ook een collectie polo’s, truien en
accessoires, telkens met een gepersonaliseerd etiket dat
het verschil maakt.
www.ducadelcosma.com
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De Nederlandse kampioen
Joost Luiten, ambassadeur
van Duca del Cosma.
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Internationale Ruitersportfederatie

BELGISCHE ROOTS

Door Marie-Eve Rebts
De FEI dirigeert in
totaal acht disciplines,
waarbij mennen.

De populariteit van
de verschillende
ruitersporten leidde
tot de oprichting van
een internationale
federatie die voor
heldere regels zorgt.

M

ensen rijden al duizenden
jaren paard. In historisch
opzicht zijn de ruitersporten zoals wij die vandaag
kennen evenwel vrij recent. Zij begonnen zich te ontwikkelen aan het einde
van de 19e eeuw, met de eerste competities op de Olympische Spelen van
1912. Net als in andere sporten leidde
de ontwikkeling van de paardensport tot
de behoefte aan internationale regels en
kwalificatiesystemen om de integriteit
van de events te waarborgen.

De FEI organiseert heel wat
prestigieuze competities,
zoals de Nations Cup.

Acht disciplines
Het is in deze context en met dit perspectief dat in 1921 de Internationale Ruitersportfederatie werd geboren. De FEI is
gevestigd in Lausanne en begon met slechts acht leden,
waaronder België. Een eeuw later zijn liefst 136 nationale
hippische federaties over de hele wereld aangesloten.
Voor een nationale organisatie betekent het FEI-lidmaatschap dat zij een stem heeft in belangrijke beslissingen
betreffende de ruitersport, maar ook en vooral dat zij kan
deelnemen aan wereld- en continentale kampioenschappen, of internationale wedstrijden kan organiseren onder
de vlag van de FEI.
Sinds de oprichting kreeg de FEI er niet alleen veel leden
bij, maar droeg het ook actief bij tot de evolutie van de discipline. De FEI speelde inderdaad een belangrijke rol bij het
opstarten van grote evenementen, zoals de eerste wereldkampioenschappen jumping in Parijs in 1953, gevolgd door
de kampioenschappen dressuur en eventing in 1966. De FEI

was ook betrokken bij de totstandkoming van de verschillende wereldbekercircuits sinds het einde van de jaren 70
en organiseert de Nations Cup (team event) sinds de jaren
30. Haar rol in de hippische wereld is ook gegroeid door de
integratie van nieuwe specialismen.
Oorspronkelijk omvatte de FEI enkel de drie olympische ruitersportdisciplines, namelijk jumping, dressuur en eventing.
Vanaf de jaren 70 kwamen daar geleidelijk andere disciplines
bij. Endurance, mennen, para-equestrian, reining en voltige
brachten het totaal op acht. Bekendere disciplines, zoals
polo en trekpaarden, zijn nooit lid geworden van de FEI.

Militairen en gekroonde hoofden
Naast de uitbreiding naar andere landen en disciplines
wordt de geschiedenis van de Internationale Ruiter-

W

De Internationale Ruitersportfederatie, beter bekend onder de naam
Fédération Équestre Internationale en de afkorting FEI, vierde in
2021 haar 100-jarig bestaan. Als bestuursorgaan van de ruitersport
overkoepelt het momenteel 136 nationale federaties. Wat volgt is een
terugblik op de geschiedenis, de belangrijke momenten en ook de
nauwe banden met België en de gekroonde hoofden.
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Onze landgenoot
Ingmar De Vos staat
sinds 2014 aan het
hoofd van de FEI.
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Twee Belgische voorzitters
Sinds 2014 wordt de FEI voorgezeten door Ingmar De Vos.
Hij is de tweede Belg die deze prestigieuze functie bekleedt.

Q

W

sportfederatie ook gekenmerkt door mannen, en in het
bijzonder door de personen die het voorzitterschap hebben
bekleed. 14 voorzitters van negen verschillende nationaliteiten leidden de FEI door 100 jaar ruitersport. Aanvankelijk
waren dit vooral kolonels, majoors en generaals, omdat
de paardensport in het begin van de 20e eeuw nog nauw
verbonden was met het leger. Daarna stonden verschillende
gekroonde hoofden aan het commando, zoals de infante
van Spanje Doña Pilar de Borbón en prinses Haya bint-alHussein van Jordanië. De eerste vrouw die het voorzitterschap van de FEI bekleedde, was evenwel prinses Anne van
het Verenigd Koninkrijk, dochter van de huidige koningin
Elizabeth II, die in 1986 haar vader prins Philip opvolgde.
Hij was een volleerd polospeler en -ruiter en stond liefst
22 jaar aan het hoofd van de Internationale Ruitersportfederatie. In die periode speelde hij een belangrijke rol bij de
invoering van nieuwe disciplines en de oprichting van het
wereldbekercircuit.

Vóór hem stond generaal baron Gaston de Trannoy aan het
hoofd van de federatie tussen 1946 en 1954.
Ingmar De Vos is licentiaat in politieke wetenschappen,
bedrijfskunde en internationaal en Europees recht. Hij
begon zijn carrière als adviseur van de Belgische Senaat.
Hij maakte de overstap naar de paardensportwereld in 1990
toen hij toetrad tot de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF). Daar was hij eerst directeur en vervolgens
secretaris-generaal. Ingmar De Vos maakte ook naam als
organisator van ruitersportcompetities en leidde verscheidene Belgische delegaties op de Olympische Spelen van
Sydney, Athene en Peking. Hij is zeer betrokken bij de
sportwereld en is sinds 2017 ook lid van het Internationaal
Olympisch Comité.
Onder zijn voorzitterschap verbeterde de FEI haar
bestuurlijke functies en vergrootte zij haar visibiliteit en
aanwezigheid in de digitale media. Zo zijn de belangrijkste
internationale competities online te volgen via het ‘FEI
tv’-platform en werd een digitale campus opgezet om
professionals en amateurs te onderrichten over diverse
onderwerpen die verband houden met de paardensport,
ruiters en paardenwelzijn - onderwerp dat vandaag de dag
steeds belangrijker wordt. Eind 2022 loopt het mandaat
van De Vos als voorzitter af. De verwachting is dat onze
landgenoot zichzelf gaat opvolgen. Om aan het hoofd
van de FEI te blijven, zal hij de mensen ervan moeten
overtuigen dat hij de grootste competentie heeft om de
ruitersport te ontwikkelen en de verschillende spelers in
de wereld te verenigen. Dit zijn missies die de FEI al 100
jaar vervult en nog vele jaren wil voortzetten!
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DUBBEL EPICURISME
in Parijs

In het hart van de Triangle d’Or en op de prestigieuze
Rue François Ier bereikt het Grand Powers een dromerige
osmose met zijn fabelachtige omgeving: de elegantie van
de modehuizen aan de Avenue Montaigne, de oneindige
luxe van de Avenue Georges V en de avant-gardistische

De Grand Powers en het Grand Hôtel du Palais Royal
zijn twee luxe etablissementen op mensenmaat om te genieten
van de magie van de Franse hoofdstad. Ontdek ze.
Door Miguel Tasso

W
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an Parijs krijg je nooit genoeg. Zowel op de
linker- als op de rechteroever biedt de Franse
hoofdstad nog steeds dezelfde epicurische
geneugten. Wat een genot om langs de Seine te
flaneren, van de Marais naar L’Etoile te gaan, de winkels op
de Grands Boulevards te ontdekken, Montmartre ‘te beklimmen’ of de Champs-Élysées af te dalen. Hier het Louvre, daar
Saint-Germain des Prés. Zonder de Eiffeltoren te vergeten,
want die schittert overal! Parijs ontwaakt het hele jaar door
zonder in slaap te vallen. Deze stad bruist dag en nacht.
Er zijn dus duizend manieren om van de Lichtstad te genieten
en duizend manieren om de Parijse geest en Franse chic op
te snuiven. Wij kozen ervoor onze koffers in twee emblematische wijken neer te zetten: eerst op de Champs Élysées en
vervolgens vlakbij het Palais Royal. In twee etablissementen
met het label ‘Les Grands Hôtels Parisiens’, een familiegroep
die gehecht is aan mooie waarden. Nu vertrekken?

drukte van de Champs-Elysées. Toen het hotel in 1920 werd
geopend, was reizen nog voorbehouden aan de elite. Het
Powers Hotel werd snel het favoriete adres voor Britten die
een tussenstop in Parijs inlasten op hun trip naar de Rivièra.
Grand Powers bleef trouw aan de ruimdenkendheid en de levensvreugde van
Les Années Folles. Vandaar dat dit prachtige erfgoed nog altijd dweept met de
soberheid van Art Deco en het modernisme van de jaren 40 en 50. Het hotel
werd in 2019 volledig gerenoveerd. Het
behield zijn ziel, maar loodste zichzelf
wel de 21e eeuw binnen. Het biedt nu
50 kamers op zes verdiepingen, waaronder een prestigieuze suite van 75 m2,
L’Élégante, met een permanent uitzicht
op de Eiffeltoren!
Grote volumes, grote ruimten, grote lichtinval, hoge plafonds: het hotel zweert bij
de principes van een tijdperk waarin men
de dingen groots zag en dat tot plezier van
de gasten! Tegelijkertijd straalt het een
intieme sfeer uit die op maat is voor
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Ì&ŝĞƚƐŽŵŶŝƵŵ
DĞƚĚĞĮĞƚƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐǀĂŶĂůůĂŶƚŬŝĞƐƚƵ
ǌĞůĨ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĞ ĚŝĞ ďĞƐƚ ďŝũ Ƶ ĞŶ Ƶǁ ĮĞƚƐ
ƉĂƐƚ͘
&ŝĞƚƐŽŵŶŝƵŵďŝĞĚƚƚǁĞĞĨŽƌŵƵůĞƐǀŽŽƌĞůŬ
ƚǇƉĞ;ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞͿĮĞƚƐ͗
WƌĞŵŝƵŵ ŝŬĞ ĂƌĞ ǀĞƌǌĞŬĞƌƚ ǀŽŽƌ
ďŝũƐƚĂŶĚĞŶƚĞŐĞŶĚŝĞĨƐƚĂůĞŶƐĐŚĂĚĞ͘

Grand Hôtel du Palais Royal
Ook de ligging van het Grand Hôtel du Palais Royal, rue de
Valois, in het 1e arrondissement, is uitzonderlijk. Dicht bij
het Louvre, Les Halles en de Place Vendôme cultiveert dit
vijfsterrenetablissement dezelfde levenskunst en dezelfde
discretie als de Grand Powers, zijn bloedbroeder. Zodra u
binnenkomt, wordt u getroffen door de perfecte harmonie

ग़ĨŝĞƚƐŽŵŶŝƵŵ͘ďĞ
Ì ĞƌĞŬĞŶŽŶůŝŶĞƵǁǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐƐƉƌĞŵŝĞǀŽŽƌĞĞŶĮĞƚƐǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
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een discrete tussenstop, zonder overbodige poespas.
Bij de aankomst voelt de bezoeker zich meteen thuis dankzij
het persoonlijk onthaal, de nauwgezette service en comfort,
zonder overbodige pracht en praal. Alsof je een paleis binnenloopt, maar dan wel een paleis dat toegankelijk is, op
mensenmaat, bijna familiaal. Dat is de geest van dit huis
dat best redelijke tarieven hanteert.
De Grand Powers is een ideaal adres om de Parijse ervaring op een plezierige manier te beleven. De Thala Spa is
een oase van rust om nieuwe energie op te doen, ver van
de stadsdrukte. Café 52, een mengeling van bar en cosy
restaurant, heeft een evenwichtig menu met eigentijdse
recepten op basis van biologische kwaliteitsproducten. Hier
kunnen klanten genieten van een ontbijt, een trendy lunch
of een gezellig diner. Eenheid van plaats, tijd en actie.

die binnenhuisarchitect Pierre-Yves Rochon uitwerkte voor
dit 18e-eeuwse gebouw met zijn elegante geklasseerde
voorgevel. De 68 kamers, één voor één ingericht met respect voor de oorspronkelijke architectuur rond de majestueuze trap met smeedijzeren leuning, hebben elk een
eigen persoonlijkheid. De rode draad is natuurlijk licht.
Veel van de kamers hebben uitzicht op Parijs, vaak vanaf
een balkon. Een must. De decoratie is verfijnd, met stoffen,
behang en wandtapijten van Pierre Frey, Rubelli of Manuel
Canovas. De meubels van Philippe Hurel, de lampen van
Deslile en de originele werken van beroemde kunstenaars
die aan de muren hangen, doen denken aan een kunstgalerie. Schilderijen, beeldhouwwerken, etsen: achter elke
deur, van de hal tot de zolder, bevinden zich duizend en
één schatten.
Voor het neusje van de zalm moet je op de 7e verdieping
zijn, met de beide Signature suites. Ze bieden alle charme
van een echte Parijse flat. De suite Panoramique, uitgerust
met een privélift, biedt een adembenemend uitzicht van
180°, met de Sacré-Coeur, L’Opéra en Les Invalides op de
achtergrond. De suite Palais Royal is al even indrukwekkend, met een lounge onder de koepel van het gebouw!
De Spa op de 1e verdieping nodigt uit om alles los te laten
en je goed te voelen, met op de verzorgingskaart tal van
holistische rituelen van het merk Holidermie. Een hammam,
een kapsalon en een boetiek, een echte grot van Ali Baba
voor originele cadeautjes, maken het aanbod compleet. En
natuurlijk kijkt ook hier het Café 52 uit op straat.
Kortom, dit zijn twee perfect bij elkaar passende Parijse
adressen voor een heerlijk uitje. De groep ‘Les Grands
Hôtels Parisiens’ heeft een familiaal DNA behouden, zowel
wat betreft het aandeelhouderschap als de filosofie. Dit
verklaart de zeer aparte en gepersonaliseerde sfeer van
hun Huizen.

ŝŬĞĂƌĞǀĞƌǌĞŬĞƌƚǀŽŽƌďŝũƐƚĂŶĚĞŶ
ƚĞŐĞŶĚŝĞĨƐƚĂů͘

www.lesgrandshotelsparisiens.com
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LA GRANDE CASCADE

Parijs op z’n best

L’OISEAU BLANC

La Grande Cascade, een sterrenrestaurant in hartje
Bois de Boulogne, beweegt zich los van de tijd en
verrukt de fans van de Franse klassieke gastronomie.

topgastronomie

Door Miguel Tasso

Door Miguel Tasso
reis te wachten. Als boarden naar gastronomisch geluk.
Chef David Bizet, duidelijk een ervaren piloot, beheerst de
gastronomische tussenstops perfect. Zijn menukaart, dat
varieert met de seizoenen, is een lofzang op genoegens,
natuur en producten.
Er zijn een paar musts, zoals de ‘Homard bleu de casier/
Algue confite/crémeux iodé/caviar’, de ‘Turbot au plat/
extraction de cucuma/crevette grise/poutargue’ en de
‘Ris de veau/artichaut fondant/cresson/réglisse’. Met als
toetje, de ‘Vanille de Tahiti/glacée/grillée/feuille de tabac
givrée’. Het spreekt voor zich dat de menu’s evolueren met
de seizoenproducten. Met telkens opnieuw dezelfde kwaliteit en dezelfde variaties rond uitmuntendheid. Onnodig te
zeggen dat de wijnkaart niet onderdoet voor de gerechten,
met enkele uitzonderlijke flessen.
L’Oiseau Blanc is een ervaring om mateloos van te genieten
met de Lichtstad als uw getuige. Het hotel Peninsula Paris
(200 kamers in een iconisch Haussmann-gebouw) stelt op de
begane grond ook zijn Chinese restaurant Lili voor, waar de
grote klassiekers – dim sun en gelakte eend – in balans zijn met
vernieuwende creaties. Puur genot voor fijnproevers.
Q
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e majestueuze schoonheid van Parijs is legendarisch. Die moet je aan den lijve ondervinden.
Geen betere plek hiervoor dan de bovenste
verdieping van het luxehotel The Peninsula,
op een steenworp afstand van de Arc de Triomphe. U hebt
er een adembenemend en 360° panoramisch uitzicht op
de beroemdste monumenten van de hoofdstad. Zelfs de
Eiffeltoren lijkt binnen handbereik, vooral wanneer de zon
uitnodigt om het terras aan de Rooftop-kant in te palmen!
Het is in dit magisch kader dat het restaurant L’Oiseau
Blanc, dat bekroond is met een Michelinster, zijn intrek
heeft genomen. Deze prachtige plek is tegelijk een eerbetoon aan de vliegeniers Charles Nungesser en François
Coli. Als ware pioniers probeerden zij in 1927 de Atlantische Oceaan over te steken, een avontuur waarin zij het
leven lieten... Een replica van de tweedekker L’Oiseau
Blanc en talrijke memorabilia uit de luchtvaart vormen
het decor van dit chique en elegante restaurant, dat wordt
bezocht door zowel een internationale clientèle als door de
Parijse elite met een passie voor lekker eten. In dit verband
staat de gasten uiteraard een bevlogen gastronomische

www.peninsula.com
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en gastronomisch,
elegant en bucolisch
adresje bij het binnenrijden van het
Bois de Boulogne, in het hart
van de groene long van Parijs.
Een bijzondere plek waar het
aangenaam toeven is en dat
zowel voor een businesslunch als voor een romantisch dinertje. In werkelijkheid
is La Grande Cascade (één
Michelinster) een instituut, een zeldzame plek die de
eeuwen doorkruist zonder zich daar verder wat van aan te
trekken. Als een soort conservatorium van de levenskunst
op z’n Frans. Van een voormalig paviljoen ten tijde van
keizer Napoleon III werd het omgeturnd tot een restaurant
voor de Wereldtentoonstelling van 1900, met behoud van
zijn art-nouveaustijl en al wat daar bij hoort.
Van buiten is het restaurant, waar de combinatie van glas en
metaal zich uitstrekt naar een imposante tentstructuur die
het uitgestrekte terras overkoepelt, een echte blikvanger.
Eenmaal door de voordeur wordt een tijdloze sfeer gecreeerd, met houtwerk, verguldsel en kristallen kroonluchters.
In de zomer neemt het hele restaurant zijn intrek op het
terras onder het glazen dak en daarbuiten. Op die manier
wordt een zonovergoten en betoverend rustmoment gecreeerd. De waterval op enkele meters afstand, de weelderige vegetatie van het Bois de Boulogne en de omringende

rust zorgen dat deze plek zich
helemaal isoleert van de stadsdrukte. Wie gaat zitten, wil niet
meer weg.
De menukaart, die gesublimeerd wordt door chef-kok
Frédéric Robert, bevat enkele
kenmerkende gerechten die het
hele jaar door geserveerd worden, zoals de ‘Macaroni, truffe
noire, foie gras, céleri, gratinés
au parmesan’, de ‘Turbot de
l’Atlantique préparé devant vous au sel de Guérande et
goémon, pommes de mer, salicornes et fins coquillages’, de
‘Tourteau de Bretagne au naturel, gelée de carapace, choufleur, caviar osciètre royal’ en de ‘Ris de veau croustillant
aux herbes à tortue, carottes, gingembre-orange’. Naast
deze niet te missen specialiteiten veranderen de menu’s
voortdurend, met voor elk seizoen nieuwe ideeën.
Het zal u niet verwonderen dat ook de wijnkaart, die onder
leiding staat van de hoofdsommelier Pierre Ouardes, de
steilste verwachtingen inlost, met keuze uit meer dan 500
Franse referenties.
Het huis maakt deel uit van de groep La Grande Cascade.
Dit wordt geleid door de broers Georges en Bertrand Menut
en omvat zes emblematische adressen in Parijs. Zoals Chez
Georges, een chique en gerenommeerde bistro, en Le Ballon des Ternes, een brasserie die beroemd is om zijn schelpdieren- en zeevruchtenbank.
Q

Op de bovenste verdieping van het hotel The Peninsula,
op de daken van Parijs, staat dit restaurant met een Michelinster
voor een adembenemend uitzicht en een uitzonderlijke keuken.

www.restaurantsparisiens.com
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Een echte
GROENE
STROMING
Als alle sectoren in de industrie dezelfde inspanningen zouden leveren
als de autowereld, zou onze planeet er veel beter aan toe zijn! Steeds
meer consumenten laten zich inderdaad overtuigen door groenere
auto’s, al is lang nog niet iedereen overtuigd om de overstap naar full
electric te zetten. Iedereen doet dit op zijn eigen tempo en volgens zijn
eigen middelen, maar de transitie is zonder meer een feit.

Polestar: een andere
manier van verkopen
Polestar stelt zich niet tevreden met het
produceren van andere, milieuvriendelijker auto’s. Het wil ook innoveren in
de benadering van de consument. Voor
Polestar is het noodzakelijk om de mentaliteit te veranderen door de voorkeur
te geven aan deskundigheid, informatie
en transparantie. Hoewel zij het startpunt vormen van een duurzamere toekomst blijkt uit de studie dat elektrische
auto’s minder vaak worden aanbevolen
door dealers. Een elektrische auto vergt
met name minder onderhoud dan een
auto die op fossiele brandstoffen rijdt,
wat een pluspunt is voor de consument.
Een dringende mentaliteitswijziging
dringt zich dan ook op. Polestar biedt
zijn auto’s uitsluitend online aan. Er zijn
dus geen verkopers die de klant kunnen
beïnvloeden. Al zijn er wel fysieke ont-

BMW Serie 2 hybride plug-in

Door Philippe Van Holle
moetingsplaatsen voor het merk: de Spaces in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik, en de pop-up Space in Hasselt. Op
deze locaties concentreert het merk zich op het verschaffen
van informatie. De aankoop ligt evenwel volledig in handen
van de consument, van de eerste online-aanvraag tot de
levering. Ter herinnering: Polestar moedigt zijn toekomstige
klanten aan om een ‘fysieke’ proefrit te maken met hun
auto’s, wat volgens ons de beste aanpak ter wereld is.

Lexus en zijn elektrisch sportmodel
Lexus, het luxemerk van Toyota dat al lang het accent legt
op de hybridisering, wil niet achterblijven in het elektrificatieproces van zijn modellen. Vandaar de introductie van
zijn nieuw sportmodel op batterijen. Het zal deel uitmaken
van een compleet gamma BEV’s dat Lexus tegen 2030
hoopt te lanceren onder het concept Lexus Electrified. Met
zijn gedurfde vormgeving en zijn lage bodemspeling, die
kenmerkend zijn voor een high-performance auto, symboliseert het nieuwe model de toekomst van het merk Lexus en

De tweede generatie van de Active Tourer van BMW in plug-in
hybride loopt binnen bij de concessiehouders. Deze compacte MPV, die sinds 2014 op de markt is, kreeg een heuse
make-over. De Active Tourer is verkrijgbaar met twee plug-in
motoren. Zij kregen de naam 225e xDrive en 230e xDrive.
Beide zijn uitgerust met een batterij van 16,3 kWh bruto, voor
14,9 kWh bruikbaar. Dit vervangt het pack 10 kWh dat op de
huidige versie wordt toegepast. De actieradius is verdubbeld
ten opzichte van het vorige model en bedraagt 80 km. Bij
de 225e xDrive wordt de thermische driecilindermotor van
135 pk gekoppeld aan een elektromotor van 80 kW. Samen
zijn zij goed voor 244 pk. De versie 230e xDrive combineert
een verbrandingsmotor van 150 pk met een 130 kW sterke
elektromotor. Dit geeft een totaal vermogen van 325 pk.

W

U

it een recente studie in opdracht van het
merk Polestar bij 1000 Belgen blijkt dat
bijna de helft het onderhandelingsproces
(vooral de prijs) bij de aankoop van een auto
stresserend vindt. Uit deze studie blijkt ook dat consumenten bij de dealers zelden een grondige uitleg krijgen
over de nieuwe vormen van mobiliteit en de informatie
over elektrische auto’s vaak te beperkt is.

doet het tegelijkertijd de geest van de legendarische Lexus
LFA herleven. De acceleratie van 0 tot 100 km/h zal rond
de twee seconden liggen en het gebruik van vastestofbatterijen zal de actieradius tot boven de 700 km pushen. We
zijn nu al razend benieuwd! Qua lijn en elegantie komt hij
inderdaad niets te kort.
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Nieuwe Taycan Sport Turismo

We kenden de Taycan, de full electric auto van Porsche,
in zijn Cross-Turismo versie. Nu is er ook de Taycan Sport
Turismo, anders, maar nog altijd 100% elektrisch. Nadat
Porsche de lancering inzette met de GTS (517 pk) zijn er
vandaag naast de ‘basisversie’ met 326 pk (die met de
Performance Plus-batterij tot 380 pk kan worden opgedreven) ook andere versies beschikbaar. Zoals de 4S (435 pk),
de Turbo en de Turbo S met zo’n 625 pk. De basisversie
uitgezonderd hebben alle andere modellen vierwielaandrijving. De Taycan Turbo S Sport Turismo flitst in amper 2,8
seconden van 0 naar 100 km/h en heeft een topsnelheid
van 260 km/h. Het model met de grootste actieradius is de
Taycan 4S Sport Turismo die aftopt op 498 km. Weliswaar
op voorwaarde dat men geen al te zware voet heeft…

Rimac: nieuwe elektrische
van D’Ieteren
De auto waar u naar kijkt is een hypercar die – toegegeven –
bijzonder fraai oogt. Deze geweldenaar draagt de naam van
Rimac, een bedrijf uit Kroatië (zoals ene Nicolas Tesla!). Het
koetswerk van de Nevera is van koolstofvezel en de tweezitscoupé beschikt over vier elektromotoren. Zij ontwikkelen
een gecombineerd vermogen van 1914 pk en een maximum
koppel van 2400 Nm. De aangekondigde prestaties zijn
ronduit verbluffend: 0 tot 100 km in 1,97 sec. en 0 tot…
300 km/h in 9,3 sec., met een topsnelheid van 412 km/h.
De Nevera heeft een batterij van 120 kWh met een geschatte actieradius van 450 km. Prijskaartje? De startprijs zou
rond de… twee miljoen euro liggen. Te bespreken met zijn
nieuwe invoerder voor België: een zekere D’Ieteren!
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de liefde voor iets unieks

Een oase van elegantie waar passie op een discrete manier beleefd wordt
en de auto als een echt kunstwerk wordt vereerd. British & Sportscars,
gevestigd in Overijse, verkoopt unieke en prestigieuze auto’s aan fans
van mooie mechanieken. En dat in alle discretie. Een rondleiding met
Stéphane Meeremans, de meester des huizes.
Door Stéphane Lémeret (met L.Z.)

H

et is een plek die je bijna niet opmerkt, want
verborgen achter hoge heggen en naast een
landweg. Een imposant zwart gebouwd, sober
en modern. Geen etalage, geen schreeuwende neonreclame. Maar desalniettemin is de hoofdzetel
van British & Sportscars in Overijse een uitzonderlijke plek
waar men in alle discretie ontvangen wordt. Wie de deur
openduwt, ontdekt een plek beladen met geschiedenis.
Een gebouw vol industriële en moderne architectuur dat
dankzij zijn oprichter een ziel heeft gekregen.

Estheet, erudiet en gedurfd
We schrijven 1983 wanneer Gérard Dulait zijn eerste stappen zet in de autoverkoop. Het is een gedurfde dubbele uitdaging. Ten eerste omdat hij pas 23 jaar oud is; ten tweede
omdat classic cars in die tijd nog lang niet de populariteit
hebben van vandaag. Maar de jongeman heeft genoeg
troeven in de hand om zijn slag thuis te halen. Zo is hij

opgegroeid in een gezin met een passie voor kunst en
cultuur. Hierdoor werd zijn leergierigheid gestimuleerd
en wilde hij altijd meer weten. Zijn gevoel voor esthetiek
wordt er alleen maar sterker door. Misschien verklaart
dat wel zijn bijzondere aantrekkingskracht tot de Engelse
auto waarover hij zich gretig documenteert. Zodat hij daar
vrijwel alles over weet, of toch bijna.
De start is bescheiden: vier auto’s. De kleine handel wordt
gevoerd vanaf het familiehuis in Vlaams-Brabant. Dulait
ontvangt de klanten thuis, in een gezellige en familiale sfeer.
Die is ietwat Brits getint, wat mooi aansluit op de auto’s die
hij in de aanbieding heeft. De gastvrijheid en het enthousiasme van de jongeman slaan aan: de zaken gaan al snel
heel erg goed. Zodat hij al vlug en permanent zo’n 25 auto’s
te koop heeft staan. Die zijn allemaal met veel zorg uitgekozen en voor het overgrote deel ingevoerd vanuit Engeland.
Hoe harder hij werkt, hoe meer hij leert over de schoonheden die hij verkoopt. De gemeende passie zorgt er al

W
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Hengstenberg
Omdat British & Sportscars een snelle bloeier is, dringt een
meer geschikte locatie dan de oudere woning zich al snel
op. Dat is meteen ook het begin van het verhaal van het
huidige gebouw Hengstenberg. Het wordt gerestaureerd en
‘aangekleed’ met de elegantie die kenmerkend is voor zijn
eigenaar. We hadden het reeds over de buitenkant, maar
het is natuurlijk het interieur dat het meeste tot de verbeelding spreekt. Wie binnenloopt, maakt meteen ook kennis
met de persoon Gérard Dulait. Een man die hartstochtelijk
verliefd is op mooie dingen.
Hoe de ruimte beschrijven waarin men als klant verwelkomd wordt? Misschien is ‘beeldspraak’ het beste antwoord op die vraag. Hier een vélocipède, daar een groot
schaalmodel van een stoomlocomotief. Tegen een muur
een prachtige uitstalling van badges en plakkaten. Het zijn
stuk voor stuk voorwerpen die in de loop der jaren zijn verzameld, het ene nog mooier dan het andere. Modelauto’s,

een vliegtuigpropeller, bij momenten bizarre sculpturen.
En achter het bureel van de ‘boss’ een gigantische oude
bibliotheek waar de unieke collectie autodocumentatie
zorgvuldig wordt bewaard. De sfeer is verscheiden: stijlvol
en gedistingeerd, maar altijd hartelijk. De ietwat droge en
stijve stijl, waarvan men zou denken dat hij onlosmakelijk
verbonden is met deze per definitie chique wereld, is hier
ver te zoeken.

Fakkel overnemen
Het is Stéphane Meeremans, sinds 2018 directeur van British & Sportscars, die ons welkom heet met een eenvoud
alsof we elkaar al jaren kennen. Misschien heeft hij wel een
6e zintuig dat hem meteen toelaat om op slag een andere
liefhebber te herkennen… Tijd voor zijn verhaal.
Deze solide vijftiger zit sinds 1998 in de autohandel. Hij
bracht het grootste deel van zijn carrière door in een familiebedrijf dat een van de grootste Belgische groepen in zijn
sector was, tot het in 2014 werd opgekocht door een nog
groter bedrijf. Door die nieuwe situatie veranderde alles,
want het bedrijf nam plots een wending die meer op marketing was gericht en minder familiaal. Stéphane voelde
er zich niet in thuis, want hij houdt van eenvoud en hechte

relaties, zowel met de klanten als met de leden van een professioneel team. En dus toog hij op zoek naar iets anders.
Dat vond hij bij Gérard Dulait. Die heeft net vernomen dat
hij aan een ernstige ziekte lijdt en is op zoek naar de ideale
persoon; iemand met de ideale mix van vaardigheden en
bezieling om de continuïteit bij British & Sportscars te verzekeren. Op 1 april 2018 neemt Stéphane de fakkel officieel
over. Dit mooie moment wordt helaas heel snel gevolgd
door een uitvaart, want op 10 juni overlijdt Gérard Dulait.

Ontwikkeling
Sinds die dag ligt het lot van British & Sportscars dus in de
handen van Stéphane Meeremans. Hij laat zich leiden door
zijn bewondering en zijn genegenheid voor Gérard Dulait
en ontwikkelt het bedrijf zoals door deze laatste ingezet.
Dulait had ‘het spectrum’ inderdaad reeds verbreed door
zich niet langer strikt te beperken tot Engelse auto’s en
sportmodellen.
Aangezien de handel in kostbare auto’s een netwerkbusiness is, boostte Stéphane Meeremans eveneens de internationale uitstraling van British & Sportscars. Hij smeedde
banden met buitenlandse confraters en verzorgde zijn eigen
uitvalsbases in strategische steden. Als gevolg daarvan

verlaat de helft van de door het bedrijf verkochte auto’s
België voor andere Europese landen en landen daarbuiten.
Maar de evolutie die ons het hardst is bijgebleven, is de
ontwikkeling die het dichtste aansluit op de oorspronkelijke
filosofie van Gérard Dulait en steunt op het wederzijdse
vertrouwen tussen verkoper en koper. British & Sportscars
specialiseerde zich inderdaad ook in wat bekend staat als
de ‘private sale’. Die is te vergelijken met de aanpak van
bepaalde prestigemerken die, wanneer zij een model met
een ultralage oplage ontwikkelen, kiezen aan wie zij dit
aanbieden. Bedoeling is unieke auto’s op te sporen nog voor
zij op de markt worden aangeboden en daarvoor de geïnteresseerde klant te vinden. Het is dus een verkoop waarbij
de discretie even belangrijk is voor de koper als voor de
verkoper. Behalve het niet blootstellen van zijn rijkdom telt
voor de koper natuurlijk ook het behoud van de waarde
van de auto. Zoals Stéphane Meeremans ons uitlegt, is er
inderdaad een risico op devaluatie telkens wanneer een
gezochte auto wordt aangeboden op een website of op een
veiling. Want misschien is dit wel een extra exemplaar van
een model waarvan men dacht dat het zeldzamer was! Als
de hamer te snel valt, kan de ganse markt die dit model
volgt daar de gevolgen van dragen. Het is duidelijk dat

W
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snel voor dat Gérard Dulait te boek staat als dé Belgische
referentie. Hij is degene bij wie iedereen terecht moet met
een oprechte interesse in de merken Aston Martin, RollsRoyce, Bentley, MG, Morgan, Triumph, Austin, Jaguar, enz.
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Als een kind
Ter afronding van deze ontmoeting met het team van
British & Sportscars werden we uitgenodigd voor een
kleine rondleiding met de eigenaar. En dat bleek een lust
voor het oog zodra de deuren zich openden. In de grote
hal ontdekten we, hangend aan het plafond, een oude
Fuga Magister, het vliegtuig waarmee heel wat piloten
van onze luchtmacht werden opgeleid. Dit model is door
de Patrouille de France gebruikt voor zijn luchtshow en het
is mogelijk het meest bizarre voorwerp dat door de verstokte koopjesjager Gérard Dulait werd aangekocht. Het
vliegtuig lijkt wel een beschermengel voor al het moois
dat er onder staat: alles samen een 40-tal zeer bijzondere
auto’s. De keuze is inderdaad zeer gevarieerd. Naast de

eerbiedwaardige Britse oudjes zijn er de nieuwste Engelse
supercars, een Italiaans icoon uit de jaren 80, een Franse
vertegenwoordiger van een merk dat niet meer bestaat,
een gespierde Amerikaan, een legendarische Duitser.
Net zoals een kind in een snoepwinkel weet je niet waar
eerst te kijken. En dit is nog maar de eerste hal… van vier.
In een gang een Ford T. In een andere hal een collectie
verrassende zeldzaamheden. Zoals een Jeep «’Woody’
restomod van de jaren 60 met een moderne V8. Of een
sublieme Citroën HY bestelwagen, volledig uitgerust met
zijn gelakte houten display, helemaal klaar om te vertrekken naar de eerste de beste markt.
We hebben al veel geschreven en toch is nog niet alles gezegd.
In onze volgende nummers zal British & Sportscars nog vaker
aan bod komen. We zullen het hebben over de gevolgen van
bepaalde hedendaagse crisissen, de relatieve bezorgdheid
over de overdracht van deze opwindende onderneming en
misschien laten we u wel kennismaken met een of twee
juweeltjes uit dit heiligdom van metalen schoonheid.
Q
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het doel van de ‘particuliere verkoop’ niet zozeer gericht
is op het verzekeren van de discretie naar bepaalde klanten
toe, maar vooral op het respecteren van de uitstraling van
een auto.

3090 OVERIJSE
+32 (0)2 681 81 00
British-sportscars.com
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ALFA ROMEO TONALE
Zoals een eerste afspraakje

Geduld is een schone zaak,
luidt het spreekwoord. Al is het
Engelse equivalent in dit geval
misschien nog beter op zijn
plaats: ‘Good things
come to those who
wait’. De nuance
zal je niet
ontgaan zijn!
Door Stéphane Lémeret

G

ood things’. Ook in
het Engels zijn de
goede dingen de
sleutel tot het
paradijs. Zoals onze lezers dit
voorzeker ook kunnen bevestigen. Als ik me bij deze even tot de
heren mag richten: er is ongetwijfeld een afspraakje geweest waarbij de
jongedame in kwestie op zich liet wachten… Maar als ze te laat was, had zij daarvoor een goede reden. Om op haar mooist te zijn,
bijvoorbeeld. Niets aan het toeval over te laten. Perfect
te zijn in elk detail. Zoals met de Alfa Romeo Tonale!

3 jaar
Welja, de Alfa Romeo Tonale stond ruim drie jaar in de steigers. Hij toonde zich voor het eerst – weliswaar als concept – in maart 2019 op de Autosalon van Genève. Toen
luidde de belofte dat zijn eerste grote rendez-vous er in
2021 zou komen, maar dat wordt dus begin zomer 2022.
Het wachten duurde dus langer dan verwacht, maar daar is
een heel goede reden voor…
Corona? Toch niet. Onvoldoende microchips? Evenmin. Het
is veeleer een ‘familiekwestie’, want kort na de introductie
van de Tonale in 2019 vond een van de grootste huwelijken plaats in de autogeschiedenis. Groupe PSA (Peugeot,
Citroën, DS, Opel) en FCA Automobiles (Fiat, Alfa, Lancia,
Jeep, enz.) creëerden samen de reus Stellantis. In het kielzog van deze fusie volgde een complete reorganisatie en

werd de leiding van Alfa toevertrouwd aan een man met een
grote liefde voor het merk. Een man ook die de fouten uit
het verleden onder geen beding wilde herhalen. Er werd dus
niet overhaast tewerk gegaan bij de voorbereiding. Vandaar
dat het debuut van de Tonale werd uitgesteld, zodat de
optimale kwaliteit kon worden gegarandeerd. Niets werd
aan het toeval overgelaten en elk detail werd verfijnd. Want
zo’n eerste afspraakje moet meteen raak zijn.

Mooi en slim
Op 8 februari lichtte Alfa Romeo eindelijk de sluier op. We
scanden de Tonale uit elke hoek en vonden slechts een paar
details aangepast. Hij is met andere woorden net zo mooi
als toen in Genève. Sensueel, atletisch, met gulle rondingen

die het licht vangen. Eén en al verleiding, wat eigen is aan
het merk. Een van de aanpassingen betreft de koplampen.
Zij zijn uitgerust met de intelligente verlichtingstechnologie
die we kennen van de high-end modellen. We kunnen dus
rustig stellen dat de Tonale iedereen zal overdonderen door
zijn stralende look. Maar natuurlijk is hij veel meer dan dat
want ook op technologisch vlak doet hij niet onder voor
zijn rivalen. Zo is de assistent Amazon Alexa bij elke rit
aanwezig. In de cockpit, waar de gebruikte materialen het
eco-bewustzijn van Alfa Romeo illustreren, bevindt zich
een 22,5" dubbel scherm. Het staat voor een hoog niveau
van personalisatie en voor connected functies. Dankzij de
‘over-the-air’ updates zijn die altijd ‘up to date’. De Tonale
vertroetelt je ook op de baan, want hij is uitgerust met
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De Italiaanse zomer
Tenslotte bewijst de Tonale dat je een ‘fatal attraction’ kan
zijn zonder een superioriteitscomplex te hebben, want hij
richt zich niet alleen tot de mobiele protagonisten. Er komt
dus een 130 pk dieselversie, een 130 of 160 pk benzinehybride en natuurlijk ook een versie met het soort prestaties
dat je van een Alfa Romeo mag verwachten. Deze Tonale Q4
– de naam verwijst naar de vierwielaandrijving – krijgt een

plug-in hybride. Dit betekent dat hij 60 km geruisloos en
emissievrij kan rijden, en zelfs 80 km in stadsverkeer. Maar
het betekent vooral dat de benzinemotor en de elektrische
motor samen 275 pk leveren, met de typische panache
van het merk. En ook al is het niet meer trendy om met dat
soort cijfers uit te pakken: je wordt toch alleen maar blij bij
het idee van een Alfa Romeo die in 6,2 seconden van 0 naar
100 km/h accelereert? Cuore Sportivo versie 3.0!
Het is dus officieel: de Alfa Romeo Tonale zal in april a.s.
zijn balboekje openen. De eerste gelukkigen (mannen én
vrouwen) zullen er in juni kennis mee maken, vlak voor de
start van de Italiaanse zomer. Het lange wachten is dus
voorbij, ook al duren deze ultieme weken wat ons betreft
het langste van allemaal!
Q
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de allernieuwste rijhulpmiddelen. Die maken samen een
semi-autonoom rijniveau 2 mogelijk, maar vertrouw gerust
op onze ervaringen met Alfa: dit is een merk dat uitnodigt
om zelf te rijden. De assistenten zijn dus nooit opdringerig
en stelen geen seconde van je rijplezier.
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Na 10 jaar van goede, trouwe en luxueuze diensten is de vierde
generatie van de Range Rover synoniem van een ware revolutie… zij
het in alle discretie! Dat maakt dit model meteen ook zo aantrekkelijk.
Alles – of toch bijna alles – verandert, maar zonder te bruuskeren.
Perfect toegepaste Engelse tact op een juweel van een auto.
Door Philippe Van Holle

V

oor de niet-ingewijden is een ‘second opinion’
wenselijk, want je kan je wel degelijk mispakken. Ondanks de esthetische verjonging werd
inderdaad amper geraakt aan de karakteristieke look van het vlaggenschip van Land Rover. En dat terwijl de Britse ingenieurs wel degelijk van een wit blad zijn
vertrokken om de meest volmaakte auto te ontwerpen die

ooit door deze fabrikant van Her Majesty is geproduceerd.
Van buiten blijft deze 5e generatie Range direct herkenbaar.
Je sleutelt inderdaad niet zonder gegronde reden aan de
looks van een auto die zijn categorie domineert. Vergeet
ook niet dat hij degene is die in 1970 de luxe-terreinauto
uitvond en de basis legde voor een ontwikkeling die ook
vandaag nog altijd verleidt: de SUV.

Zoek derhalve niet naar aanpassingen in het formaat en in
de lijn, maar wel in de details. Een voorbeeld? Hoewel de
koplampen op het eerste gezicht alleen maar wat strakker
zijn geworden in vergelijking met het vorig model, zijn ze
uitgerust met meer dan een miljoen micro-spiegels die tot
16 voorwerpen tegelijk kunnen identificeren. Net zoals bij
de Velar, die de trend inluidde, zijn de deurgrepen nu verzonken. Opvallend ook: de achterkant. Dankzij de verticale
lichten die door een zwarte band worden verbonden, is die
nòg smaakvoller geworden. En maakt hij tegelijk ook de link
met de gerestylede Discovery. Als we daar de subtiele randen van de vleugels aan toevoegen die aan de gloednieuwe

Defender doen denken, wordt duidelijk dat het ganse gamma nu in harmonie is om het DNA van Land Rover uit te
dragen. Wat u beslist ook moet weten, is dat de klassieke
Range – alles samen toch 5,05 m lang – de kleinste van
de twee carrosserietypes is, want er bestaat ook een lang
chassis. Hierdoor wordt de meester van de 4x4 (dat blijft
zo) nog eens met 20 cm opgerekt!

CX van 0,30: een record
Elegantie en présence zijn de sleutelwoorden van deze
nieuwe koning, wat deze Range evenwel niet belet om een
CX van 0,30 te laten optekenen; een record voor een dergelijke kolos. Maar de echte revolutie gebeurt binnenin en
onder deze prachtige carrosserie. Dankzij
de imponerende wielbasis zitten de achterste zetels in de configuratie met vier
zitplaatsen even ruim als in een limousine.
Verstelbare massagestoelen, Meridiangeluidssysteem van 1600 W, entertainmentschermen: de achterste passagiers
genieten de VIP-behandeling die je op dit
niveau van het gamma mag verwachten.
Maar voor het eerst in zijn lange carrière
is de Range Rover ook beschikbaar in een
unieke configuratie met zeven zitplaatsen,
zodat ook grote gezinnen in alle comfort
kunnen reizen. En het zijn geen klapstoeltjes
voor de 3e rij, maar echte zetels die zich binnen de acht seconden elektrisch laten wegklappen in de bodem van de bagageruimte!
De auto is gebouwd op het gloednieuwe
MLA-platform (Modular Longitudinal Architecture) dat voor 80% uit aluminium bestaat
en nu al klaar is voor het volledig elektrische
model dat eind 2023 of begin 2024 wordt
verwacht. Ondanks zijn gewicht van ruim
twee ton beweegt deze Range zich als een
ballerina. Met dank aan een overvloed aan
spitstechnologie, zoals de gestuurde achterwielen en het actieve antirolsysteem, zonder de vierwielaandrijving en de standaard

W

RANGE ROVER 2022
Klasse, elegantie
& spitstechnologie
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Topcomfort
Om als een koning te kunnen reizen, zijn alle nefaste geluiden weggewerkt. Vergeet dus motortrillingen, wind en bandengeruis. Niets kan de rust en de stilte in de cockpit verstoren. Een frequentie van 1 kHz die door de luidsprekers
in de kopsteunen wordt uitgezonden, elimineert alle ongewenste ruis. Voor het muzikale welzijn van de passagiers
werden in en rond het interieur nog 33 hifi-luidsprekers
ingebouwd. En speciaal voor de gezondheid van de inzittenden haalt de zuiveringsinstallatie voortdurend de bacteriën
en virussen uit de lucht die, zoals we tegenwoordig maar al
te goed weten, ons continu belagen….
Het volledig nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem wordt
ondersteund door een 13,1-inch gebogen en zwevend display.
Dit bevat de draadloze Apple CarPlay en Android Auto-

connectieprotocollen. Het is ook voorbereid op de spraakassistent ‘Alexa’ van Amazon. Belangrijk zijn ook de fysieke
bedieningsmogelijkheden van de airco. De Pivi Pro werkt
in harmonie met het nieuw en zwevend 13,7-inch display
dat volledig personaliseerbaar is en een plekje krijgt achter
een eveneens gloednieuw stuurwiel. De achterste passagiers kunnen genieten van een entertainmentsysteem dat
bestaat uit verstelbare 11,4 inch HD-touchscreens. Deze
zijn ingebouwd in de rugleuningen van de voorste stoelen.
De motoropties openen met de klassieke diesel MHEV
(6-cilinder) van 249 en 350 pk. Beide kunnen rekenen op
48V elektrische ondersteuning. Het gamma omvat ook een
4,4 liter twin-turbo V8-benzinemotor met 530 pk (origine
BMW) en twee PHEV-varianten. Deze laatste zijn niet langer afgeleid van een viercilinder, maar van een 6-cilinder
benzinemotor. Deze hybrides zijn uitgerust met een batterij
van 38,2 kWh. Dit maakt dat ze in de elektrische modus
zo’n 100 km kunnen afleggen, terwijl ze een systemisch
vermogen van 440 of 510 pk leveren. Zoals eerder aangegeven dient nog een jaartje geduld geoefend voor de 100%
elektrische versie.
De technische innovaties, de vernieuwende extra’s en de
typisch Britse ‘touch of class’ maken deze Range Rover
bijzonder verleidelijk. En dat niet alleen voor de die-hard
fans van het merk!
Q

W

luchtvering te vergeten. Zij behoren nu eenmaal tot het
DNA van het merk. De luchtvering, in combinatie met een
Bilstein gecontroleerde schokdemping), biedt tot 29,5 cm
bodemvrijheid om het meest vijandige terrein op een ontspannen en comfortabele manier te veroveren. Afhankelijk van de
ondergrond zijn zes rijmodi beschikbaar. De bestuurder kan
ook handmatig de meest geschikte instelling activeren of de
Configurable Terrain Response gebruiken om een chassisconfiguratie op maat te maken.
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Projecten die waarde creëren
voor de stad en de samenleving
De stad blijft groeien en complexer worden, maar biedt
tegelijk enorme mogelijkheden. Vandaag telt onze aarde meer dan 7 miljard bewoners en voor het eerst in de
geschiedenis van de mensheid woont meer dan 50% van de
bevolking in steden. In Europa is dat zelfs 77%. In 2030 zullen naar schatting bijna 5 miljard van de 8,3 miljard mensen
in stedelijke gebieden wonen.
In de 10 Europese landen waar ATENOR actief is, is het een
geëngageerde speler die door zijn missie duurzame waarde
creëert voor de stad. Centraal in de visie: gemengde stadsprojecten die buurten dynamischer maken en de bewoners
welzijn, veiligheid en comfort bieden. Projecten omgeven
door groene ruimten, gerenoveerde gebouwen waar circulariteit en innovatie elkaar de hand reiken, plaatsen om te
wonen, te werken en te ontspannen, voor mooiere steden
die zuiniger omspringen met fossiele brandstoffen, ‘bijna
koolstofvrije’ gebouwen met steeds betere energieprestaties, die allemaal bereikbaar zijn met het openbaar vervoer
of met zachte mobiliteit. Afhankelijk van de bepalingen
die op Europees niveau zullen worden genomen, is het de
bedoeling van ATENOR dat al zijn investeringen en de ontworpen en uitgevoerde projecten vanaf 2022 in aanmerking
komen voor de ‘taxonomy eligible’.

ATENOR
Veerkracht
voor een
duurzame stad

In de con f rontatie met de
klimaatproblematiek en de grote
maatschappelijke uitdagingen
zweert ATENOR meer dan ooit
bij zijn credo ‘Wake Up The City’.
Het zijn immers de bedrijven die,
door hun engagement en hun
concrete acties, dé drijvende
kracht zijn achter de stedelijke
transformatie.

WellBe, Lissabon.

ESG-engagement gedreven door
economische veerkracht

Publiredactioneel
Cloche D'or, Luxemburg.

Dacia One, Boekarest.

X
X
X

Aanwezig in 10 Europese landen

106 talenten
32 projecten – 1.300.000 m2

Besluit
ATENOR integreert zijn duurzaamheidsbeleid en zijn ESG-engagement in de missie van de onderneming, zodat het credo
‘Wake Up The City’ waarde blijft creëren voor de onderneming,
zijn medewerkers, zijn partners en de samenleving.
Q

Duurzaamheidspolitiek met 4 pijlers
Om zijn steentje bij te dragen, stelt ATENOR duurzaamheid
centraal in zijn bedrijfsstrategie. Deze steunt op 4 pijlers:
economische veerkracht, bijdrage aan het milieu, maatschappelijke impact en governance.
Veranderen, aanpassing, flexibiliteit, de nodige acties
ondernemen om terug te slaan, te innoveren en te anticiperen. Dit alles door alert te zijn voor de signalen van
de markt en de klanten: daarin schuilt de power van een
veerkrachtig bedrijf. Het is dan ook logisch dat ATENOR van
de economische veerkracht de eerste pijler van zijn duurzaamheidsstrategie heeft gemaakt. De dimensies milieu,
maatschappij en governance (ESG) zijn verankerd in deze
eerste pijler en dragen concreet bij tot waardecreatie.
ATENOR ziet de ESG-criteria als een uitgelezen kans om
inhoud te geven aan zijn strategie en zijn bedrijfsvisie – zij
formaliseren de verantwoorde en duurzame aanpak die
inherent is aan het DNA van de onderneming.

De ESG-verbintenis van een onderneming – vooral wanneer die beursgenoteerd is – kan niet zonder een sterke
economische basis. Om te groeien en zijn ESG-verbintenis
te versterken moet een bedrijf immers winst maken. De
concurrerende onderneming van vandaag moet de zin van
zijn activiteit tot uitdrukking brengen door zijn economische
prestaties af te stemmen op zijn milieubijdrage, zijn maatschappelijke impact en zijn governance.
ATENOR baseert zijn groei op economische veerkracht:
anticiperen, zich aanpassen, evolueren en terugveren om
beter te presteren, het concurrentievermogen te versterken
en de risico’s tot een minimum te beperken.
ATENOR bouwt zijn veerkracht op rond diversiteit: geografische diversiteit, functionele diversiteit van de projectportefeuille, diversiteit van de ontwikkelingsfasen, diversiteit
van de teams en de expertises.

Move'Hub, Brussel.

Lakeside, UCB II, Warschau.
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Stijlvol

1.
2.

Omega heeft uitmuntendheid altijd al als credo gehad en wijkt
daar zelden van af. Het merk innoveert voortdurend op het gebied
van technologie en precisie. De horlogemaker voegt nu drie nieuwe uurwerken toe aan de Constellation-familie voor haar met een
grotere diameter van 36 mm. Dit trio van uitzonderlijke horloges
is voorzien van een wijzerplaat die door de zon wordt verlicht en
armbanden in bijpassende kleuren van glanzend leer. De cirkel
van 38 diamanten (0,92 kt.) op de speciaal gepolijste bezel zorgt
voor een immense schittering en optimaliseert het lichtspel.

3.

8.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Thea Jewelry hebben Emilie Duchêne, een ontwerpster van gepersonaliseerde
juwelen, en het iconische Maison Dandoy hun krachten gebundeld om een eetbaar ‘juweel’ te bedenken. Het resultaat is een
elegant, maar vooral bijzonder smakelijk speculaaskoekje met
vanille in de vorm van een diamant die verzegeld wordt door een
mondje in granaatsuiker. De doos, waar de twee labels samen
aan werkten, bevat een tiental koekjes en is te koop voor 25 euro.
WWW.MAISONDANDOY.COM

MINET:

een echte blikvanger!

Het merk Masunaga, dat in 1905 werd opgericht, is een van de
pareltjes van de Japanse brillenmode. De modellen worden met
de grootste zorg en precisie vervaardigd – ze doorlopen meer dan
200 manuele stappen – en hebben een eerder retro stijl. Het rode
Kenzo Takada Mokko-model dat we hier zien, is voorzien van een
montuur uit cellulose-acetaat en titanium brilpootjes, die garant
staan voor lichtheid en stevigheid. Deze musthave is verkrijgbaar
bij de prestigieuze opticien Minet, in Brussel.
WWW.OPTICIENMINET.BE

Kendall Jenner voor
MESSIKA

9.

Voor de nieuwe campagne van het huis, die begin dit jaar werd
onthuld, koos Valérie Messika voor topmodel Kendall Jenner vanwege haar prachtige looks... maar ook vanwege haar Olympische
trekken! ‘Ik was op zoek naar een subtiele combinatie van elegantie, kracht en vrijheid, de “alfavrouw” met een mysterieus
en hypnotiserend aura. Voor mij is Kendall daarvan de perfecte
belichaming’, aldus de juwelier.
WWW.MESSIKA.COM

DANDOY:

bijna te mooi om op te eten

8.

wave dancer!

WWW.MAURICELACROIX.COM

4.

7.

MARINA CORREIA,

De ongelooflijke Kaapverdische kampioene Marina Correia, die in
2020 tot wereldkampioene longboard dancing & freestyle werd
gekroond, heeft gekozen voor de horloges van Maurice Lacroix
en voegt zich met aanstekelijk enthousiasme bij de getalenteerde
Maurice Lacroix Crew!

3.

7.

BREITLING

WWW.BREITLING.COM

9.

Lelietjes-van-dalen bij
VALMONT

Collezione Privata, de couturecollectie voor vrouwen van Valmont,
verwelkomt haar vierde geur: Just Bloom. Met dit parfum laat Valmont een andere kant van de persoonlijkheid van de vrouw zien:
optimistisch, sterk en verrukt door een leven dat rijk is aan mooie
verhalen. Een zelfverzekerde, stralende en moderne vrouw die 100%
mee is met haar tijd. Die harmonie uit zich in een krachtig boeket
van witte bloemen op basis van lelietjes-van-dalen. Puur geluk.
WWW.LAMAISONVALMONT.COM

5.

BUCKLEY LONDON:

10.

een vleugje ijdelheid

Stropdassen en mooie sokken zijn niet de enige accessoires voor
hem. Ook manchetknopen zijn bezig een stevige comeback te
maken. Van kleurrijk en fantasie tot kostbare varianten bezet met
edelstenen: manchetknopen zijn ideaal om een elegante outfit
een extra boost te geven, voor een hedendaagse-dandystijl. Wij
selecteerden de Calavera Skull Cufflink-collectie, in witgoud en
rhodium, van Buckley London.

ESMERALDA:

lang leve de bruid!

Na meer dan twintig jaar in de Haute Couture besloot Esmeralda
Ammoun haar eigen atelier te openen in Kraainem, waar ze met passie op maat gemaakte kledingstukken, tassen en andere modeaccessoires ontwerpt. Van klein tot groot, van Manneken Pis tot koningin Mathilde: iedereen kan bij haar terecht voor een uniek design.
Haar uitzonderlijk mooie trouwjurken hebben een reputatie op zich.

WWW.BUCKLEYLONDON.COM

5.

‘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-edition uit (3000 stuks)
met unieke aroma's van karamel, kers en kaneel – ‘non-chill filtered’
én met natuurlijke kleur. Deze Belgian Owl 5 jaar beëindigt zijn rijping
in een sherryvat van Pedro Ximenez. Klasse.
WWW.BELGIANWHISKY.COM

Jasper Stuyven in de kleuren van

Belgisch kampioen Jasper Stuyven heeft een nieuwe rol: Breitlingambassadeur. De winnaar van Milaan San-Remo 2021 wordt zo de
eerste wielrenner die de kleuren van het bekende Zwitserse horlogemerk mag vertegenwoordigen. Hij voegt zich daarmee bij legendes
als Brad Pitt, Charlize Theron, Bertrand Piccard, Inge Solheim en
vele anderen in de Breitling-familie. Het merk zal vanaf nu bovendien
ook drie jaar lang de partner zijn van het Six-Nations rugbytoernooi.

4.

6.

Limited-edition

BELGIAN OWL

WWW.OMEGAWATCHES.COM

2.

© Chris Colls /Messika /2022

SHOPPEN

6.

OMEGA:

speciaal voor haar

WWW.ESMERALDA-AMMOUN.COM

10.
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MOTOCADDY S1:

een must

In mei introduceert Foissy, de referentie in de sector van elektrische golfkarren, zijn nieuwste model Motocaddy S1. Behalve
licht (9,4 kg) en aangedreven door de 28V-technologie heeft
hij alles wat een golfer verlangt: sportieve stijl, vlot opplooien,
weinig plaats in de autokoffer, kabelloze batterijtechnologie met
automatisch uitschakelen, stille 230W-motor, snelheidsregelaar,
LCD-kleurscherm, USB-poort, scherpe prijs (799 euro). Er komt
ook een model met rem (899 euro).
WWW.FOISSYGOLF.FR

2.

2.

Gamma Rogue van
CALLAWAY

Callaway trekt alle registers open met zijn nieuwe gamma Rogue.
Dit is ruim opgevat met hypermoderne drivers, fairway woods
en hybrides. De ingenieurs van het bekende Californische merk
deden zelfs een beroep op kunstmatige intelligentie om de ultragesofistikeerde modellen te ontwerpen die zich richten tot spelers
van alle niveaus. De langverwachte drivers Rogue ST zijn een echte openbaring op het vlak van prestaties, niet in het minst op het
gebied van stabiliteit, de drang naar extra afstand en tolerantie.
WWW.CALLAWAYGOLF.COM

3.

3.

ODYSSEY:

juweel van de greens

Odyssey (Callaway Group), al jaren een referentie voor wat betreft
putters, pakt uit met zijn topmodel Toulon 22. Hij zal de metronomen van de greens overtuigen, want de ultra gesofistikeerde
materialen garanderen een perfect evenwicht en een grote precisie bij het raakmoment met de bal. De afwerking Tour Satin
Black, het nieuwe kopdesign met de stries in diamantvorm, de
verstelbare gewichtjes en de shaft Stroke Lab maken deze Toulon
22 tot een echt juweeltje!
WWW.CALLAWAYGOLF.COM

4.

4.

ALPINA

bereikt de top

Al van bij de oprichting van de Manufacture Alpina onderhoudt het
merk uit Genève een nauwe, exclusieve band tussen zijn geboortestreek, de Alpen, enerzijds en ski- en klimliefhebbers anderzijds. De
nieuwe, volledig in staal uitgevoerde Alpiner4 Chronograph Automatic is de verpersoonlijking van die filosofie. De horlogekast doet denken aan Alpengraniet, de armband maakt er de perfecte tool watch
van om bergtoppen mee te beklimmen. De lichtblauwe wijzerplaat,
geïnspireerd op de Alpenmeren, werkt het geheel af. Ideaal voor de
liefhebber van mooie, ‘Swiss-made’ luxesporthorloges.
WWW.ALPINAWATCHES.COM

5. pyjama’s voorMARCY:
binnen én buiten

En u, hoe draagt u het liefst uw pyjama? Het concept achter het
Belgische merk van Marcy Szwarcburt is origineel en zeer stijlvol.
Het biedt chique en trendy nachtkleding die zowel binnen als buiten, overdag als ’s nachts gedragen kan worden. Foto: ultracomfortabele herenpyjama in 100% effen katoenflanel. Slaapzacht!
WWW.MAISONMARCY.COM

5.
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delijk Gewest en in de Breeam-methode wordt toegepast.
Dat geeft ontwikkelaars een veel beter zicht op hun positie
in termen van CO2-productie.’
Eaglestone organiseerde zich zo dat het nog vòòr het bouwproces kan ingrijpen. ‘Hoe vroeger, hoe beter’, aldus JeanLuc Brossel. ‘Dit gebeurt zowel op de materialen als op de
toegepaste technieken.’
Er worden verschillende pistes verkend, zoals de voorkeur
voor materialen met een biologische oorsprong en met een
neutrale of zelfs negatieve CO2-afdruk. Isolatieblokken
van hennep, stro, hout, houtwol, gras, klei: de lijst van de
nieuwe materialen die op de bouwmarkt zijn verschenen
is lang, ook al zijn ze nog te marginaal door hun prijs en
hun specifiek technisch karakter. ‘Er zijn ook koolstofarme
betonsoorten of betonsoorten die gemaakt zijn van cement
die bij de productie minder CO2 uitstoten’, aldus deze specialist. ‘Het probleem is dat ze meer tijd nodig hebben om
uit te drogen.’
Een andere benadering is het identificeren van materialen die veel CO2 uitstoten teneinde die zoveel mogelijk
te vermijden. Maar ook die aanpak heeft zijn grenzen. ‘Zo
genereert de fabricage van beglazing ontzettend veel CO2,
maar we kunnen niet zonder’, geeft Jean-Luc Brossel toe.
‘Bij reconstructies vermijden we zoveel mogelijk staal en
beton, en kiezen we voor hout. The First en Victory zijn projecten waarbij hout wordt gebruikt, zowel voor de uitbouw
als voor het dak.’
De laatste pijler betreft het maximaal integreren van hergebruikte materialen. Er zijn in België bedrijven die uit sloopwerkzaamheden gerecupereerde materialen opslaan, zodat
die een tweede leven kunnen krijgen. Rotor is wellicht het
bekendste op dit vlak, maar het is al lang niet meer het
enige. ‘Tegels van valse vloerplaten in kantoren, houten
terrasvloeren, sanitair, verlichting in gemeenschappelijke
ruimten, metalen hoepels voor het parkeren van fietsen:

W
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EAGLESTONE:
alles in het teken
van duurzaamheid

Duurzaamheid, circulair bouwen, energiebesparing, CO2-uitstoot, nul
koolstof… De bouwsector van vandaag wordt gevoed door een steeds
rijkere woordenschat die enkele jaren geleden nog onbekend was.
Bij Eaglestone is duurzaam bouwen een deel van het DNA geworden.
Door Michel Thibaut

E

lk zichzelf respecterend vastgoedproject – of het
nu gaat om nieuwbouw, ingrijpende verbouwingen of gewoon renovatie – poneert met luide trom
dat het rekening houdt met de nieuwe parameters voor de bouwsector. Maar is dat ook zo?
Eaglestone wachtte de coronapandemie niet af om van
duurzaamheid zijn grootste strijdros te maken. Al in 2018
deed de Brusselse ontwikkelaar, waarvan het aantal innoverende projecten nauwelijks is bij te houden, een beroep
op CO2logic. Dit consultancybureau adviseert bedrijven
over de beste manieren om de klimaatopwarming op een
efficiënte manier tegen te gaan.

Klimaatkwesties
Technisch directeur Jean-Luc Brossel is het beste geplaatst
om stil te staan bij de middelen die worden ingezet om de
nieuwe klimaatuitdagingen zo goed mogelijk aan te gaan.
‘Vanaf 2019 hebben we onze duurzaamheidspolitiek aangepast aan onze bouwprojecten’, zegt hij. ‘Sindsdien berekenen we de koolstofafdruk van onze nieuwe gebouwen of
ingrijpende renovaties. We maken hiervoor gebruik van de
Totem-tool die erkend wordt door het Brussels Hoofdste-
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THANKS TO OUR

PARTNERS

Respect voor het milieu
Schoner bouwen is duurder, zoveel is zeker, maar het is een
stap die men op de lange termijn moet zien. ‘Eaglestone is
bereid om zijn marges te verkleinen om duurzaam te zijn en
zijn koolstofafdruk te verkleinen.’
Alvorens dit nieuwe milieubeleid op zijn projecten toe te
passen, probeerde de ontwikkelaar dit eerst intern uit. ‘We
moesten de bronnen van de koolstofuitstoot identificeren’, zegt Natacha Mertens, verantwoordelijke marketing
en communicatie bij Eaglestone. ‘Wij analyseerden heel
wat verschillende parameters, zoals ons energieverbruik
voor water, gas en elektriciteit, het woon-werkverkeer, het
verbruik van de bedrijfswagens en de aankoop van diverse
benodigdheden. Doel was om de reële milieu-impact van
onze activiteiten als vastgoedontwikkelaar zo nauwkeurig
mogelijk te berekenen.’
Zodra die analyses waren afgerond, volgde het luik ‘besparingen’. Met een verbluffend goed resultaat, want in 2020

verlaagde Eaglestone zijn CO2-uitstoot met 16% ten opzichte van 2019. Het koolstofequivalent zakte van 162 naar 137
ton. ‘Om dat te bereiken, deden we een beroep op een
leverancier van groene energie in Brussel’, vervolgt Natacha
Mertens. ‘Almaar meer van onze medewerkers komen nu
met het openbaar vervoer naar kantoor of met de fiets.’
Wat Eaglestone niet kon verminderen in termen van koolstofuitstoot compenseert het door te investeren in projecten
die de geproduceerde CO2 absorberen. ‘Zo investeren we
bijvoorbeeld in ngo’s die aan herbebossing doen, duurzame
landbouw, rationeel energiegebruik in Afrikaanse dorpen of
we financieren we de bouw van windmolenparken. We komen
ook tussen op lokaal niveau door in onze Belgische bossen
nieuwe boomsoorten aan te planten die beter zijn aangepast
aan de opwarming van de aarde’, voegt Jean-Luc Brossel toe.
Duurzaam handelen is voor de ontwikkelaars een kwestie
van overleven. Want er komt een moment dat zij die het
milieu niet respecteren door de samenleving zullen worden
uitgestoten, geen aanbestedingen meer zullen mogen doen
of hun projecten door de banken zullen zien afgewezen.
‘Doel is om zo snel mogelijk ervaring op te doen met duurzaamheid, zodat we kunnen anticiperen op de toekomstige
veranderingen in de wetgeving’, besluit Jean-Luc Brossel.

Q

W

er zijn heel wat dingen die zich in een nieuwbouwproject
laten reïntegreren’, zegt Jean-Luc Brossel. ‘Voor ons project
K-Nopy in het hart van de Europese wijk in Brussel doen wij
een beroep op zes herbruikkanalen.’
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we gaan aan tafel!
CHEF,

serts en de zoetigheden lonen de moeite. Of u voor de 2- of
3-gangenlunch (25 of 30 euro) of 3- of 4-gangendiner (39
of 49 euro) kiest: dankzij de keuken door Jonas Tasseroul
bent u telkens opnieuw verzekerd van een georkestreerd
smaakfeest. Kortom: gezellige én betaalbare gastronomie
voor een leuk samenzijn met vrienden of familie.
Les Terrasses du Prince,
avenue des Combattants 95, Gembloers
T: +32 (0)81 877 00 08
www.lesterrassesduprince.be

The Avenue – Hotel Barsey by Warwick,
Louizalaan 381, 1000 Brussel
T: +32(0)2 641 51 36
www.theavenuebrussels.com

Door Michel Thibaut

de stempel Résimont

Pierre Résimont, de tweesterrenchef van L’Eau Vive in
Philippeville, is ook actief in Gembloers, waar hij zijn stempel en zijn aura drukt op de gloednieuwe Terrasses du Prince
In deze chique, familiale en hedendaags ingerichte brasserie vindt iedereen iets naar zijn smaak en dat 7 dagen op 7.
Ook de prijs/kwaliteitverhouding is excellent. Linguine met
schelpen, ‘fish & chips’ met tartaarsaus, balletjes in tomatensaus of solletes meunières met de puree Résimont:
elk gerecht is klassiek en gepersonaliseerd. Ook de des-

the place to be

Vlakbij de ingang tot het Ter Kamerenbos, aan het eind van
de prestigieuze Louizalaan en besloten in Hotel Barsey by
Warwick, is restaurant The Avenue uitgegroeid tot een bijzonder trendy adres dat bij veel Brusselaars in de bovenste schuif ligt. De in Griekenland geboren executive chef
Nicholas Tsiknakos (opgeleid bij het Spaanse El Bulli) en zijn
team pakken uit met een inventieve en seizoengebonden
keuken die een mix is van het warme zuiden en de belgitude. Zoals bijvoorbeeld de kroketten van grijze garnalen
omhuld met een kadaifdeeg en geserveerd met een bisque
van schaaldieren en espuma van Griekse yoyghurt. Ronduit
indrukwekkend, net als de beroemde risotto met champignons en truffel. Gegrild vlees, zuiglam, tongfilets van de
Belgische kust, vegetarische salades: het menu lost alle
verwachtingen in en koestert de nieuwe ontdekkingen. Het
geheel wordt omkaderd door enkele originele wijnen en heel
wat cocktails, die met liefde worden bereid door de expert
achter de bar. Op de middag loont de scherp geprijsde lunch
(2-gangen, 25 euro; 3-gangen 30 euro) absoluut de moeite.
De gedempte en cosy uitstraling, een mix van art deco en
hedendaagse kunst, en de verzorgde service dragen bij tot
de sfeer. De prachtige terrastuin, een zeldzaamheid in Brussel, doet de rest. Bij mooi weer is er geen betere plek om
achterover te leunen en van het moment te genieten.

Met de lente in zicht neemt het verlangen toe naar een lunch of een
diner op het terras. We selecteerden drie uiteenlopende bestemmingen
waar het heerlijk toeven is als de zon schijnt. Maar niet alleen daarom.

LES TERRASSES DU PRINCE:

THE AVENUE:

BRASSERIE DU LAC:

aan de rand van het water…
Een bucolisch kader met zicht op het meer van Genval: het
blijft een van de grote troeven van de Brasserie du Lac, de
absolute must in Waals-Brabant die in 2010 werd gecreëerd
door Thierry Van Damme en Michel Grenier. De kaart – zeer
kwalitatief qua producten – heeft een echte trendy brasseriestemming met enkele bekende grote klassiekers, zoals kabeljauw, zeetong meunière, Simmenthal ribsteak, ham, zuurkool
in de winter en in het seizoen natuurlijk mosselen of wild uit
onze Ardennen. Verder is er natuurlijk de voortreffelijke ‘banc
d’écailler’ die bij de kenners het hoofd op hol doet slaan. De
zeevruchtenschotel (ook om mee te nemen) is een van de
beroemdste in de streek. En wat te zeggen van de kreeften- en
rivierkreefttank die ongeëvenaard is in versheid? Geroosterd
met basilicum of op Armoricaanse wijze blijft dit puur genot
voor de smaakpapillen. Na de middag heeft de theesalon (met
huisgemaakte wafels en pannenkoeken) alles om in de smaak
te vallen, vooral wanneer het verwarmde terras geopend is.
Voor een lunch bij het water, een familiediner of een etentje
met vrienden is de Brasserie the place to be.
Q
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Brasserie du Lac
avenue du Lac 10, à 1332 Genval
T: +32 (0)2 652 48 46
www.brasseriedulac.be
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Château Martet werd in 1991
aangekocht door Patrick de
Coninck en Albert Michiels.
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BORDEAUXWIJNEN
Belgen zijn grote liefhebbers van Bordeauxwijnen en dat niet alleen bij
het proeven. Sommigen werden ook eigenaar van een topdomein in
deze mythische wijnregio. Prestigieuze eigendommen die door het Huis
De Coninck op een briljante wijze gepromoot worden.

O

nder de Bordeauxwijngaarden die in het bezit
zijn van landgenoten zijn er heel wat die beter
verdienen dan een chauvinistisch geïnspireerd succes. Daarom nodigen wij u vandaag
uit om drie van hen beter te leren kennen; uiteraard domeinen met een duidelijk Belgisch accent en bij ons verdeeld
door Huis De Coninck.

Château Martet
Château-Martet is de eerste die we onder de loep nemen.
Hij valt onder de appellation Sainte-Foy Côtes de Bordeaux
en ligt in de regio Saint-Emilion. De AOC van amper 280 ha
is goed voor 160.000 hl/jaar van voornamelijk rode wijnen
(90%), zoete witte wijnen en een klein deel droge witte
wijnen. De wijngaard van Château Martet in de gemeente
Eynesse beslaat 33 ha en ligt op de hellingen die grenzen
aan de Dordogne.
We schrijven 1991 wanneer Patrick de Coninck en Albert
Michiels in het bezit komen van Château Martet. Zij koesteren het ambitieuze plan om deze wijngaard – en bij uitbreiding het landgoed – in zijn oude glorie te herstellen.
Zo wordt van 1993 tot 2006 een herstructurering van
de wijngaard doorgevoerd. De druivenrassen die minder
geschikt zijn voor de bodem en de brede wijnstokken worden gerooid. In de plaats komen lage wijnstokken met een
dichtheid die beter aansluit op de terroir. De forse inspanningen resulteren al snel in een grote Bordeauxwijn die tot
een echte referentie zal uitgroeien: Réserve de Famille.
Na het bedroevende overlijden van Patrick de Coninck in
2016 beslist de familie om hem eer te bewijzen en door te
gaan op de ingeslagen weg. Dat leidt tot de geboorte van
de cuvée La Fierté de Mon Père. Een even nobele als gulle
cuvée, met een uitgesproken karakter en in wezen een echt
orgelpunt van de twee grote pijlers onder het succes van
Château Martet: de liefde voor een terroir en het werk van
gepassioneerde mensen.

Door Philippe Bidaine
De liefde voor de Bordeauxwijnen
inspireerde een aantal van onze
landgenoten tot een aankoop van
een prestigieus kasteel.

Er zij op gewezen dat Patrick de Coninck reeds in 1998 zijn
vertrouwen had geschonken aan Louis Mitjavile om hem
zowel voor de wijnbouw als voor de oenologie te adviseren.
Vorig jaar kreeg de samenwerking Martet-Mitjavile een
nieuwe dimensie met de komst van oenoloog Nina Mitjavile.
Zij ging reeds op 15-jarige leeftijd aan de slag in familiedomeinen (Château Tertre Roteboeuf, Roc de Cambes),
kreeg de smaak helemaal te pakken en werd al snel verantwoordelijk voor de wijnbouw en zijn oenologische

Château de Set, eigendom van
Thomas Pêtre, kiest voor een
precieze en minutieuze vinificatie.

aspecten. Dankzij haar passie voor wijn en voor de transversale beheersing van de wijnstok is zij uitgegroeid tot
een prominente wijnconsulente.
Leuk om weten: in 2016 werd La Réserve de Famille in de
gids Rémy Poussart uitgeroepen tot 6e beste Bordeauxwijn
op 1000 referenties. Verder werden de jaargangen 2016 en
2017 door Andreas Larsson bekroond met een schitterende
93/100. Een terechte erkenning voor 25 jaar gepassioneerd werk!
Afrondend: het prachtig etiket van de cuvée La Fierté de
Mon Père 2018 kwam tot stand in samenwerking met kunstenaar Stéphane De Jaeger.

Château de Set
Het tweede Bordeauxhuis van een Belgische eigenaar waar
we het hier over willen hebben, bevindt zich in de appellation
Saint-Emilion zelf. Hoewel Château de Set een veel kleiner
domein is – slechts 2 ha – zijn deze wijnen best uitzonderlijk.
Deze wijngaard is eigendom van Thomas Pêtre die ook een
wijnzaak heeft in het West-Vlaamse Lendelede. Hij produceert naast Château de Set, een wijn met de appellation
AOC Saint-Emilion Grand Cru, ook een andere wijn met de
naam L’Esprit de Set.
Wie de zeer persoonlijke stijl van Château de Set moet
beschrijven, zou kunnen stellen dat zijn belangrijkste kenmerk
het respect is voor zijn uitzonderlijke terroir. Dit alles dankzij
een nauwkeurige en nauwgezette vinificatie en de bijzondere zorg voor het behoud van het fruit en zijn complexiteit.
Thomas Pêtre volgt zijn klassieke terroir (rode kleigrond
op kalksteen) en combineert Merlot en Cabernet Franc.

W

met Belgische smaken

114
ŒNOLOGIE
L E N T E 2022

De wijnen van Château Malartic-Lagravière zijn even
geweldig als het prachtige, gelijknamig domein.

Château Malartic-Lagravière
Ter afronding van deze Belgische-Bordelese bloemlezing
veranderen we van regio en eindigen we onze reis in de
Graves. Meer bepaald in een domein dat beschouwd wordt
als het oudste wijnbouwgebied van Bordeaux: Château
Malartic-Lagravière. Het is al eeuwenlang gevestigd op een
van de mooiste kiezelheuvels in de streek die miljoenen
jaren geleden werd gevormd door alluviale afzettingen.
Aan het eind van de 18e eeuw verwierf de familie Maurès
de Malartic het Domaine de Lagravière. Ter ere van Hippolyte, graaf van Malartic en illustere admiraal van de Franse
koningen, werd het omgedoopt tot Malartic-Lagravière.
Sinds het ontstaan van het domein in de 18e eeuw hebben
dus slechts vier families elkaar opgevolgd in Malartic. Een
daarvan is de familie Bonnie die eind 1996 eigenaar werd
van het domein. Alfred en Michèle Bonnie waren al altijd
fan van deze prachtige terroir en het unieke potentieel van
zijn wijnen. Het leidde tot een passionele investering in de

kwalitatieve vernieuwing van deze Grand Cru Classé.
Het landgoed, een van de kroonjuwelen van Bordeaux, wordt vandaag op een dynamische manier
geleid door hun kinderen Véronique en Jean-Jacques,
die de cru naar een nieuw tijdperk hebben gebracht.
Deze Château, die sinds het begin van de vorige eeuw
een bijzondere flatterende reputatie geniet, is een van
slechts zes crus die bij de Graves van 1953 zowel bij
wit als bij rood staan geklassificeerd. De wijngaard
beslaat 73 ha, waarvan 7 ha voor wit. Hij is beplant
met merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
en petit verdot voor de rode wijnen. Voor de witte
wordt dit sauvignon en sémillon. De wijngaard wordt
beheerd volgens een ecologisch hoogwaardig intern
milieucharter. Dit valt sinds 2008 onder de noemer ‘duurzame landbouw’, draagt sinds 2015 het label Haute Valeur
Environnementale (HVE) en sinds 2019 het ISO 14001-label.
Deze manier van werken past goed bij de aanpak van de familie voor de wijngaarden van Château Gazin Rocquencourt, die
in 2005 werden aangekocht, en voor de 130 ha van de bodega
DiamAndes aan de voet van de Andes in Mendoza.
Op die manier produceert de familie Bonnie aan weerszijden van de Atlantische Oceaan elegante, intense en complexe wijnen, en dat tot grote vreugde van fans van over de
hele wereld. Hun eigendommen, echte levensplekken met
een idyllische omgeving, verwelkomen ook bezoekers die
tuk zijn op een onvergetelijke ervaring.

Een nieuwe generatie ovens die
traditioneel bakken, stoom en microgolf combineert.

Q
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Hoewel het domein voor traditionele vinificaties opteert, is de aanpak van zijn eigenaar best onconventioneel. Deze jonge, soms
gedurfde stijl voert een frisse wind door
het hart van een van de meest prestigieuze
appellations van Bordeaux. Technisch gezien
worden de druiven gevinifieerd in thermisch
geregelde inox vaten waarvan de capaciteit
is aangepast aan de verschillende percelen
van de wijngaard. De eerste wijn wordt gerijpt
in 100% nieuwe Franse eiken vaten. Het eindresultaat zijn aroma’s van zwart fruit met een
gespannen, minerale en zeer frisse aanzet in de
mond. De afdronk, die eveneens gedomineerd
wordt door hout, blijft heerlijk fris.

Info: Huis De Coninck
www.deconinckwine.com
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LE TANNEUR:

levenskunst op z’n Frans

Al sinds 1898 bedenkt, ontwerpt en maakt Le Tanneur
lederen tassen en accessoires. Met zijn liefde voor kleine lederwaren en
mooie materialen is het merk een referentie in toegankelijke luxe.
Door Miguel Tasso

Er was eens…
We schrijven 1898. De heer Bonnardel, een vindingrijke
leerbewerker, en de heer Bornex, een leerlooier die van zijn
vader een uitzonderlijke vakkennis heeft geërfd, bundelen
hun talenten en richten samen Le Tanneur op. Twee jaar later,
in 1900, wordt het eerste ontwerp van het huis, de ‘naadloze
portemonnee’, bekroond met de tweede prijs op de Wereldtentoonstelling van Parijs. Een iconisch merk is geboren.
Van naaigerei en kaartspellen tot portefeuilles, sleutelhangers, beautycases of handtassen: al van bij het begin

staat Le Tanneur garant voor kleine lederwaren van unieke
kwaliteit die aangenaam in de hand liggen. Al snel volgen
kantoorartikelen en boekentassen (voor groot en klein),
maar ook een ruim gamma damesartikelen waaronder een
prachtige collectie handtassen. Elegantie ‘à la française’,
oftewel verleidelijk zonder opzichtig te zijn, adellijk met
steeds een onverwachte twist.
Heritage staat centraal bij dit ambachtelijke bedrijf op mensenmaat dat mooie materialen en respect voor zijn waarden
hoog in het vaandel draagt. Het DNA? Klassiek maar niet
voorspelbaar, verleidelijk maar niet blingbling, ondeugend
maar niet provocerend, creatief maar niet rebels. Eigenlijk vertelt het merk het verhaal van mooie stukken op z’n
Frans. ‘Wij volgen geen trends. Wij richten op ons op de
lange termijn, op materialen die evolueren, op objecten om
door te geven. Onze stijl kan in een paar woorden worden
samengevat: tijdloze, bijna architecturale lijnen, kleuren en
accessoires die eruit springen en oog voor detail, afwerking
en discretie’, aldus managing director Christian Rondelet.

Keuze te over
Bij Le Tanneur is de handtas hét product bij uitstek. Duizenden varianten delen stuk voor stuk hetzelfde uitgangspunt:
de knowhow van het bedrijf gegoten in drie hoofdlijnen. De
Madeleine – een echte musthave – biedt een uitgebreid

gamma in Taurillon-leder afgewerkt met accenten in palladium. De Louise is de perfecte draagtas uit soepel, generfd
Italiaans leder, het ideale materiaal voor dit elegante stuk
om dagelijks te gebruiken. Sans Couture is de historische
lijn wiens kenmerken en popnagelconstructie teruggaan tot
1898. 125 jaar later is de lijn nog steeds even relevant en
zelfs de trots van het huis.
Met de lente-zomercollectie brengt Le Tanneur een ode
aan vrijheid en onbezorgdheid dankzij een nieuw kleurenpalet van zachte, lichte tinten die ons onderdompelen in
de fleurige wereld van framboos en winde. Elk stuk – in
rietbruin, saliegroen of schaduwgrijs – straalt een soort
natuurlijke rust uit en vormt tegelijkertijd een nieuwe interpretatie van tijdloosheid.
Al deze kleuren komen terug in de belangrijkste lijnen van
nu: Emile, Charles, Juliette, Éva, Émilie en Gisèle maar ook
Laura, de recentste klassieker-in-wording van het huis.
Daarnaast biedt Le Tanneur nog steeds een breed gamma
aan lederwaren voor mannen en vrouwen: van portefeuilles
tot reistassen, van armbanden tot riemen, van horlogeetuis tot aktetassen – telkens met gepersonaliseerd label.
Het Franse merk is meer dan ooit aanwezig in België met
meerdere boetieks in Brussel en Luik.
Q
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e Tanneur is veel meer dan zomaar een merk. Het
is knowhow, geschiedenis, levenskunst. Sinds de
oprichting 120 jaar geleden heeft het in de loop
der jaren steeds zijn basisprincipes behouden:
familiegeest, natuurlijke en ingenieuze materialen, de
kwaliteit van een echte lederwarenfabrikant en – uiteraard
– passie voor mooie, edele, tijdloze en levendige materialen. Met respect voor het verleden, maar 100% gericht op
de toekomst. Le Tanneur is er voor mannen en vrouwen
die op zoek zijn naar intelligente lederwaren die passen
bij hun levensstijl, in de stad, op reis, op kantoor of tijdens
het weekend. Het is een vorm van toegankelijke luxe voor
iedereen die duurzaam boven tijdelijk en elegant boven
opzichtig verkiest. So French!

www.letanneur.com
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Een ‘tempel’ vol
luxeschoenen.

aankoop dient het leder beschermd en gevoed te worden
met bijenwascrème. De schoenpoets van Saphir is daarin
dé referentie. Een trucje voor een mooie glans? Ga na het
inmasseren van de crème afwisselend met wax en met een
natte doek over de schoen. Blijf afwisselen net zolang tot u
de perfecte glans krijgt.

DEGAND SHOES
‘Elke man zijn kostuum’, aldus Pierre Degand.
Maar wat is een perfect gesneden pak zonder
de juiste schoen? Bij Maison Degand zijn herenschoenen
veel meer dan een accessoire. Ze vormen de finishing touch
die de toon zet voor elke geslaagde outfit.

Referentiemerken
Qua referentiemerken is er natuurlijk het Britse huis John
Lobb - al meer dan 150 jaar een begrip in de internationale
modewereld (intussen overgekocht door Hermès, red.).
Lobb produceert jaarlijks 25.000 paar ready-to-wearschoenen tegenover 600 paar op maat. Die cijfers spreken boekdelen over hoeveel tijd er nodig is om dergelijke tijdloze
meesterwerken te perfectioneren. Eveneens het vermelden waard is het merk Corthay, dat Degand ook exclusief
verdeelt. De ontwerpen van Pierre Corthay zijn pure poëzie. Nadat hij twee jaar bij John Lobb werkte, gevolgd door
Berluti, richtte hij in 1990 zijn eigen merk op waarmee hij
de grote traditie van de herenschoenen van een vleugje
originaliteit en durf voorziet. Degand Shoes verkoopt ook
het merk Gaziano & Girling, dat in 2006 werd opgericht door
Tony Gaziano en Dean Girling. Het is één van de weinige

W

Door Raoul Buyle

A

ls je wil weten met wie je te maken hebt, kijk
dan naar de schoenen. Die onthullen – of toch
aan de getrainde waarnemer – wie we echt
zijn: een man met smaak, die weet wanneer
voor een paar ‘richelieus’ te kiezen en wanneer voor een
paar ‘derby’s’, maar ook wanneer de mocassins plaats
mogen maken voor sneakers. ‘Een mooi paar schoenen
zegt zoveel over hoe iemand in het leven staat’, aldus Pierre
Degand. Net daarom heeft het huis een hele winkel gewijd
aan elegante schoenen, met de sobere naam Degand
Shoes en een dubbele ingang, via de Louizalaan of via de
Sint-Jorisstraat. Het stijlvolle ‘bijgebouw’ is ingericht als
een ware schoenentempel, waar ready-to-wearschoenen
in alle maten, vormen en afwerkingen zij aan zij staan met
het toppunt van made-to-measure. Naast de ‘klassiekers’,
zoals Edward Green, John Lobb, Corthay, Tod's, Alden en

Gaziano & Girling, is er ook een ruim aanbod sneakers
(elegante stadssportschoenen) van onder andere Hogan,
Andrea Ventura en Bobbies. En laten we ook zeker niet de
shop-in-shop van Santoni vergeten, met keuze uit meer
dan honderd verschillende modellen. Ook qua budget is er
een grote verscheidenheid. U kan er dus zeker terecht voor
duurzame kwaliteitsschoenen tegen zeer redelijke prijzen.

De juiste schoen
Maar met zoveel keuze, hoe vind je dan de juiste schoen?
‘Door zich goed te laten begeleiden’, zegt Christophe Sterpin,
manager van Degand Shoes. Zelf werd hij opgeleid bij John
Lobb (Degand Shoes is de enige winkel in België waar ze
uw maten kunnen opnemen voor een John Lobb-paar op
maat, red.). Maar zo’n overvloed aan schoenen maakt het
er natuurlijk niet gemakkelijker op om te weten welk paar

(of paren) u nu écht nodig heeft om uw eigen stempel op
een verder klassieke outfit te kunnen drukken. Tip nummer
één: passe-partout bestaat niet. Voor elke gelegenheid is er
de juiste schoen. Sterpin raadt bovendien aan om niet twee
dagen na elkaar hetzelfde paar te dragen. Niet uit ijdelheid,
maar om het leder te laten rusten, zodat het langer in perfecte staat kan blijven. Een goed paar schoenen, dat getuigt
van echt vakmanschap en dat correct gedragen en onderhouden wordt, kan (bijna) een leven lang mee! Denk maar
aan de John Lobb’s van Philippe Noiret: sommige paren
waren meer dan 30 jaar oud en nog steeds subliem met
het soort glans dat enkel komt met de tijd. Net daarom is
er bij Degand Shoes ook een ‘verzorgingsspecialist’ die uw
favoriete paar verwent met een verzorging op maat of een
wat meer afgedragen duo nieuw leven kan inblazen. Mooie
schoenen zijn synoniem van goed onderhoud. Al van bij de
Gaziano & Girling.
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Wisdom of nature
distilled.

Pierre Corthay blies de lange traditie van
mannenschoenen een nieuwe adem in.

Q

W

schoenenfabrikanten met een atelier dat zowel ‘bench
made’ als ‘bespoke’ paren aanbiedt. Beide heren werkten eerder trouwens voor George Cleverley, die laarzen op
maat maakt, en voor Edward Green. Verder is ook Bowhill
& Elliot vertegenwoordigd, een Brits label dat al sinds 1874
bekendstaat voor hun iconische ‘slippers’, handgemaakte
schoenen voor thuis in geborduurd fluweel.
De favoriet van Christophe Sterpin? Dat moet een paar
Oxfords zijn met vijf ‘gaatjes’ en de naam Santo-Domingo
van John Lobb, die ook in grote maten bestaan. Een rechte
neus, lichtglanzend kalfsleder en dat typische Lobb-bruin
met mahoniehouten accenten. De ‘Heilige Graal’ onder de
geklede schoenen!

De onderhoudsdienst
van Degand Shoes.

Bowhill & Elliot.
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Elise en Jacques Keklikian
in hun kleine atelier in
St-Tropez; 1937.
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K-JACQUES

Tropéziennes voor iedereen!

Niets doet ons meer verlangen naar de zon en onze favoriete
zomeraccessoires dan een regenachtige voorjaarsdag. De klassieker
bij uitstek? Een paar sandalen van K-Jacques de
Saint-Tropez, oftewel het symbool van drie generaties
vakmanschap uit de iconische stad in de Var.

Epicure-model.

E

lke zomer is ze daar weer:
de Saint-Tropez-gekte.
Foto’s van het ene na het
andere luxejacht volgen
elkaar in sneltempo op. Wat ooit
een pittoresk vishaventje was,
wordt nu (letterlijk) overspoeld
met champagne en jonge, modieuze mensen die genieten van het
iconische strand.
Al jarenlang is Saint-Tropez een
bron van fascinatie, verleiding (en
soms ook ergernis). Hoe dat komt?
Omdat de bekende badstad ons nog
altijd doet dromen. Het is alsof BB er
nog rondloopt in haar wit met roze
Vichy-bikini van bij Vachon. Alsof
Françoise Sagan er nog elk moment
kan opduiken om Roger Vadim te
bezoeken op de set van ‘Et Dieu
créa la femme’. Alsof Günther
Sachs, Jack Nicholson en andere playboys er nog staan te dansen in de Club 55. We
schrijven de jaren

60: iedereen geniet van het leven, blootvoets … of met
een eenvoudig paar sandalen van bij ‘Monsieur Jacques’
aan de voeten.
Het was inderdaad in 1933 dat Jacques Keklikian en zijn
vrouw Elise, beide Armeense vluchtelingen, aankwamen in Saint-Tropez. Met hun opleiding als schoenmaker openden ze een bescheiden winkel-atelier
in de Rue Allard, vlak bij de oude haven, waar
ze sandalen in natuurlijk leder maken voor
de lokale vissers. Een sobere, Spartaansaandoende schoen die de naam ‘Homère’ krijgt als referentie aan de schrijver
van de Illias en de Odyssee, en aan de
Griekse sandalen die al sinds mensenheugenis bestaan. De ‘tropéziennes’,
zoals de locals ze noemen, hebben

Door Raoul Buyle

W
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Corail-model.

De haven van Saint-Tropez.

Casual stijl.
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Atelierwerk.
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echter iets extra: glamour! Al snel kwam Monsieur
Jacques op het idee om ze op maat aan te bieden: hij tekent
de voeten van de klant op een kartonnen vel, daarna snijdt
hij de zool en de lederen riempjes uit om de sandaal precies
op maat te maken. Elise zorgt voor het stijl-aspect en het
naaiwerk. Die 100% ambachtelijke productie slaat onmiddellijk aan en wordt van generatie op generatie doorgegeven, zonder ooit zijn oorspronkelijke eenvoud kwijt te raken.
Al snel wil de beau monde uit de hele wereld een eigen paar
tropéziennes: van Brigitte Bardot en haar vriendengroep tot
Jackie O., en later ook Caroline van Monaco, koningin Rania
van Jordanië, Rihanna en Inès de la Fressange. Allemaal
hebben ze de mal van hun voet ergens achter in de winkel
staan. Maar ook Jean Cocteau en Pablo Picasso gaan overstag voor de sobere sandalen. Picasso draagt ze zelfs buiten
de badstad, in de straten van Parijs. Ook op film werd het
iconische schoeisel vastgelegd, aan de voeten van Romy
Schneider in ‘La Piscine’ van Jacques Deray, gecombineerd
met een fijn gouden enkelbandje. Het huis K-Jacques is ook
vandaag nog steeds eigendom van de kinderen van Jacques
en Elise. In 2011 kreeg het het EPV-label (Entreprise du
Patrimoine Vivant), een Franse staatserkenning voor bedrijven die getuigen van uitzonderlijk vakmanschap.

Atelierwerk

Q

Ook vandaag nog zijn er voor het maken van een paar
K-Jacques een 40-tal handelingen nodig en 123 elementen
om alles in elkaar te zetten: 60 nagels, teenlussen, een
rugband, een gespsteun, verstevigingsriempjes, Ierse linnendraad, polijstwas, popnagels, bovenleder, twee zolen uit
natuurlijk Braziliaans rubber,… En natuurlijk al de knowhow
die vereist is voor een paar – altijd platte – Tropéziennes.
Licht, natuurlijk en elegant aan elke voet. Voor sommige
van de meer delicate modellen zijn er stoffen verstevigingen
nodig aan de riempjes en aan de enkelbandjes om de druk
van de voet te weerstaan. Hoewel de vorm van de sandalen (zo goed als) onveranderd is gebleven, is het materiaal
wel met de mode mee geëvolueerd. De rekken van het
atelier zijn zo gevuld met een 100-tal van de meest delicate
ledersoorten in verschillende kleuren: gekorreld kalf, geit,
schaap, python, alligator, shagreen,… Na een korte pauze
in de jaren 90 waait er ondertussen weer een nieuwe, levendige wind door het nog steeds artisanale atelier waar een
twintigtal mensen werken. 70% van de productie wordt
uitgevoerd naar een netwerk van zorgvuldig geselecteerde
luxeboetieks (Cachemire Coton Soie voor België) die de
beroemde ‘Créé et Fabriqué à Saint-Tropez’-stempel op de
zool alle eer aandoen.
Afronden doen we met een kleine anekdote. Op 17 augustus 2004 kwam een dame naar de boetiek in Saint-Tropez
om een ‘pairaille’ (vakterm voor een ‘uniek model’) Homère
te laten herstellen. De sandalen waren gemerkt met de
zegel ’30/9/89’ van Monsieur Jacques, een datum zeer
kort voor zijn dood. ‘Ik denk dat ze het laatste paar waren
dat onze vader ooit heeft gemaakt. De dame heeft ze ons
gelaten’, aldus de kinderen van Jacques en Elise over die
emotionele anekdote.
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Caravelle-model.

K-Jacques Saint-Tropez.
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CHOPARD
Het zit in de familie
De identiteit van Maison Chopard vormde zich in de loop der jaren,
onder de invloed van elk familielid dat ooit aan het hoofd stond van
het huis, terwijl het van generatie op generatie werd doorgegeven.
Hun horloges vertellen het succesverhaal van 160 jaar durf en
onafhankelijkheid.

W

ie bij Chopard enkel aan prachtige juwelen denkt gedragen door oogverblindende actrices op de trappen van het
filmfestival van Cannes, doet het merk
‘dat de tijd aangeeft met diamanten’ te weinig eer aan.
Het huis is ook in de horlogewereld absoluut rode-lopermateriaal, eerst en vooral omdat oprichter Louis-Ulysse
Chopard (1836-1915) begon als succesvolle fabrikant van

De Chopard-manufactuur
in Fleurier.

Door Raoul Buyle
zakhorloges en chronometers. Na een aantal stillere jaren
werd het bedrijf in 1963 overgekocht door de Duitse familie Scheufele (goudsmeden & juweliers), om vervolgens
door te groeien tot een internationaal luxemerk.
Vandaag behoort Chopard tot de laatste Zwitserse familiebedrijven die gespecialiseerd zijn in
horloges en high jewellery. Sinds de
jaren 80 zijn Caroline en haar broer

Chopard L.U.C
Quattro Spirit 25.

Karl-Friedrich Scheufele (met vriend Jacky Ickx), sponsor van
de legendarische Mille Miglia-race (Brescia-Rome-Brescia)
waar elk jaar bijna 300 teams van oldtimerliefhebbers aan
deelnemen; Chopard Mille Miglia 2021 Collection Race Edition.

tussen twee lagen saffierglas. Het op zich ludieke idee voor
een juweel werd door middel van een kleine revolutie vertaald
tot een stalen sporthorloge. Sindsdien groeiden de Happy
Sport- en Happy Diamonds-lijnen uit tot echte klassiekers
waarvan meerdere varianten werden uitgebracht. En wie
anders dan de actrice met de meest stralende lach van heel
Hollywood zou die vreugde waardig kunnen uitdragen?
Om de ontmoeting tussen Julia Roberts en het horloge te
kunnen bewerkstelligen, riep Caroline Scheufele de artistieke leiding in van de jonge (Canadese) regisseur Xavier
Dolan. Met zijn reputatie als meester in het vastleggen van
intense emoties, maakte hij er zijn persoonlijke missie van
om zo oprecht mogelijk de blijdschap van Roberts op beeld
te vangen die ze voelt wanneer ze haar Happy Sport-horloge
draagt. Verder had hij ook de artistieke leiding over een reeks
beelden van de fotograaf Shayne Laverdière, een keuze die de
diepgewortelde liefde van het huis voor de filmwereld benadrukt. Als officiële partner van het Filmfestival van Cannes
sinds 1998 draagt Chopard actief bij aan filmproducties en de
opkomst van jong talent. Zo wordt de ‘Trophée Chopard’ elk
jaar uitgereikt aan een opkomende acteur of actrice.
Maar er is meer. Drie jaar geleden al meldde Caroline
Scheufele dat enkel nog ethisch goud zou gebruikt worden
bij de fabricage van juwelen en horloges, oftewel goud dat
is aangekocht bij leveranciers die voldoen aan de hoogste
internationale normen op het gebied van duurzaamheid,
respect voor de natuur en sociaal engagement. Waarop
Julianne Moore, sinds jaar en dag vriendin van het merk,
verkondigde: ‘Dat de juwelen van Chopard vanaf nu 100%
“sustainable” zijn, maakt ze nog meer gewild!’.
W
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Karl-Friedrich Scheufele medevoorzitters van het bedrijf.
Samen vertegenwoordigen ze de familiewaarden van het huis
dat onder hun leiding op een duurzame, solide en winstgevende manier verder kan groeien. Caroline is met haar passie
voor cinema verantwoordelijk voor de dameslijnen, de juwelen en de high jewellery. Karl-Friedrich runt dan weer de mannenhorloges, die dikwijls geïnspireerd zijn op zijn liefde voor
‘vintage’ raceauto’s, zoals de modellen Mille Miglia (genoemd
naar de legendarische Italiaanse rally die door Chopard
wordt gesponsord), Jacky Ickx en Grand Prix de Monaco Historique. Elk model wordt geproduceerd in de ‘Manufacture’
van Fleurier met hoogwaardige artisanale productieworkshops. 25 jaar na de oprichting van de site is elk onderdeel
uit de kunst van het horlogemaken er vertegenwoordigd,
waardoor dit het kloppend hart is van de groep. In 2008 huldigde Karl-Friedrich Scheufele in Fleurier Ebauches en vlakbij
de bestaande site een nieuwe basis in. De nieuwe site is
gespecialiseerd in de productie van kalibers in hogere oplages waarbij alle industriële procedures uiterst nauwkeurig
worden nageleefd. Die automatische kalibers, zoals de Chopard 09.01-C, de Chopard 03.05-C of de Chopard 01.01-C,
worden gebruikt voor een groot deel van de horloges uit de
Happy Sport, Mille Miglia en Alpine Eagle-collecties.

Happy Chopard!
Flashback. Begin jaren 80. Chopard innoveert met zijn bruisend concept van ‘happy diamanten die het uur aangeven’ in
de vorm van vijf mobiele, ongezette diamanten die dansen

Mode-ondernemer Alessandro Squarzi
draagt de Mille Miglia 2021 Race Edition.
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Julia Roberts, muze van
de Chopard Happy Sport
Collection; 2021.
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Chopard Happy Sport Collection Golf Edition.

W

Blikvanger is de ‘Happy Sport Golf Edition’. Een wervelwind van zeven bewegende elementen (5 diamanten, een
golfbal en een golfclub in ethisch witgoud) die met hun
energie de uren op de korrelige wijzerplaat van dit casualchic horloge (36 mm) laten oplichten; groene lederen band;
mechanisch kaliber met automatische opwinding.

Waar tijd wordt gemaakt

La sobriété d’un anneau finement serti accentue
le caractère exceptionnel de ce majestueux saphirde 4,33 carats.
Or blanc 18 carats, diamants taille brillant.

Chopard L.U.C Time
Traveler One Black.

kertijd zeer resistent materiaal. Deze verbazingwekkende
combinatie van innovatieve technologie en traditioneel
vakmanschap komt samen in het ultieme horloge voor een
nieuwe generatie reizende gentlemen.
Q

Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Chopardmanufactuur in Fleurier lanceert Chopard nu de L.U.C
Quattro Spirit 25 (L.U.C verwijst naar Louis-Ulysse Chopard), het eerste springuur-horloge van het huis. Het innovatieve en ultra-geavanceerde kaliber werd ondergebracht
in een horlogekast (in ethisch goud) van 40 mm met zuivere
lijnen en is uitgerust met vier tonnen. Deze eigenschap
van de exclusieve Chopard Quattro-technologie biedt tot
8 dagen gangreserve, wat bijzonder veel autonomie is voor
een springuur-horloge. Van het kaliber tot de wijzerplaat in
wit ‘Grand Feu’ email met urenindicatie op zes uur wordt
deze tijdcreatie (met een beperkte oplage van 100 stuks)
volledig intern geproduceerd. Dit staat garant voor een
hoog niveau van afwerking, bekroond met de prestigieuze Poinçon de Genève. Ontwerp van het kaliber, afstellingen tot kwaliteitscontrole, design tot eindproduct, met
daarin begrepen het gieten van het goud, het stempelen,
het bewerken van de horlogekasten en de onderdelen van
het kaliber, het graveren en traditioneel decoreren met de
hand, het ‘Grand Feu’ email, het behandelen van de oppervlakken, het polijsten en de assemblage: in haar ateliers
in Genève en Fleurier begeleidt Chopard elke stap van het
productieproces voor elke creatie uit de L.U.C.-collectie.
Eveneens het ontdekken waard is de Chopard L.U.C Time
Traveler One Black, het eerste reishorloge ter wereld van
geceramiseerd titanium Grade 5, een ultralicht en tegelij-

www.tollet.com
Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93

The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles
+32 2 762 35 47

Luxury that knows no limits.
Flying Spur Mulliner.

Discover the pinnacle of luxury design 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 2022 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
Flying Spur Mulliner WLTP drive cycle: fuel consumption,
l/100km – Combined 15.0. Combined CO₂ – 340 g/km.
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.
© 2022 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur Mulliner
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