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In amper enkele weken tijd is het mondiale profgolf het noorden kwijt-
geraakt! Door de plotse opstoot van een dissident circuit, dat door een 
Arabisch investeringsfonds wordt gefinancierd, staat de golfsport zelfs 
helemaal op zijn kop.

Flashback. Om zijn imago om te smukken via de sportwereld en een sterke 
positie te verwerven op de internationale golfwereld richtte Saoedi-Arabië 
recentelijk LIV Invitational op, dat de rechtstreekse concurrentie aangaat 
met de Amerikaanse PGA Tour en de Europese DP World Tour. Concreet gaat 
het om een parallel circuit dat de beste spelers van de wereld competities 
over 3 ronden aanbiedt en hen verleidt met duizelingwekkende vergoedingen. 
Zo mochten Phil Mickelson en Dustin Johnson een welkomstcheque van 
150 miljoen dollar incasseren. Ook Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, 
Patrick Reed, Lee Westwood, Ian Poulter, Paul Casey, Sergio Garcia en Henrik 
Stenson kozen voor de petrodollars. Want LIV heeft, zoveel is zeker, stevige 
argumenten. Zo valt er in elk van de toernooien 20 miljoen dollar te verdienen, 
waarvan 4 miljoen voor de winnaar. Met 120.000 dollar is zelfs de laatste in 
de uitslag nog altijd verzekerd van een mooie troostprijs.

Er is geen tekening bij nodig: door LIV davert de golfwereld op zijn grondvesten. 
De PGA reageerde woedend omdat zijn monopolie werd bedreigd en sloot de 
‘verraders’ meteen uit van elke officiële competitie. Als gevolg daarvan komen 
de rebelse kampioenen niet langer in aanmerking voor de Ryder Cup en voor 
sommige majors.

Met de aparte formule (48 spelers, 54 holes, geen cut, shotguncompetities die 
ook via de sociale media te volgen zijn) haalt LIV (54 in Romeinse cijfers) al de 
tradities onderuit die al meer dan een eeuw verankerd zijn in de gedempte salons 
van de clubhouses. De ene vindt dat ongehoord, de andere verontrustend. Voor 
de derde is het simpelweg een logische evolutie in de professionele sportwereld. 
In afwachting regeert de chaos. In de coulissen pleiten de diplomaten onder de 
golfers voor overleg zodat alle protagonisten samen tot een compromis kunnen 
komen. Maar op dit ogenblik lijkt het dat de toekomst van het wereldgolf vooral 
in de rechtbank zal worden uitgevochten.
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Une belle histoire familiale de passion, 
de partage avec et pour vous.

Merci !

La famille Tollet.
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AFLOSSING
in de maak!

De nieuwe lichting van het Belgische topgolf 
klopt aan de deur. En hoe! Hoewel beiden 
nog amateur zijn, konden Adrien Dumont de 
Chassart en Savannah De Bock zich de voor-

bije weken plaatsen voor de US Open en de British Open, 
twee majors met de beste professionals ter wereld. En ook 
al haalde geen van beiden de cut: de ganse wereld kon 
kennismaken met hun geweldig potentieel.
De 22-jarige Adrien Dumont de Chassart uit Villers werkt 
momenteel zijn studies af aan een Amerikaanse universiteit 
en drukt zo de voetsporen van Thomas Pieters en Thomas 
Detry. Als alles volgens plan verloopt, zet hij in juni 2023 
de stap naar de profs. Dat is voorlopig nog niet aan de orde 
voor Savannah De Bock, want zij is nog altijd maar 16. Maar 
met haar titel van Europees amateurkampioen in juli op het 
parcours van Saint-Germain lijkt ook de jongedame uit Nij-
vel op de goede weg. Met deze beide goudklompjes, allebei 
lid op Royal Waterloo, lijkt het dat de Belgische golfwereld 
zich geen zorgen moet maken over vertegenwoordigers op 
het hoogste niveau. De aflossing is in de maak!

Adrien Dumont de Chassart.Savannah De Bock. ©
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DE 
REUZEN

van de 
Costa 

Smeralda

De Maxi Yacht Rolex Cup is synoniem met uit-
muntendheid in de wereld van de zeilsport. Het 
evenement, dat gekenmerkt wordt door een 
adembenemende zeilomgeving, uitzonderlijk 

wedstrijdmanagement en de nieuwste monohulltechno-
logie, heeft een ongeëvenaarde reputatie. De sleutel tot 
het succes is het langdurige partnerschap tussen de Yacht 
Club Costa Smeralda (YCCS) en de beroemde Zwitserse 
horlogemaker. De editie van 2022 werd gehouden aan de 
turquoise wateren van Porto Cervo, aan de prachtige en 
magische Costa Smeralda.
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POLO

Terwijl de meeste ruitersportdisciplines zich bij het begin van de 
20e eeuw ontwikkelden, gaat polo veel verder terug in de tijd. Deze 
erfgenaam van een eeuwenoude traditie veroverde de wereld. Een 

terugblik op de roots en de evolutie van deze sport die heel wat 
historische beroemdheden kon verleiden. 

Door Marie-Ève Rebts

Polo, een van de zeldzame ruitersportdisciplines 
die in team wordt beoefend, wordt tegenwoordig 
vaak gekoppeld aan Latijns-Amerika. Dat klopt 
ook, want de meeste prestigieuze stallen zijn in 

Argentinië en zijn buurlanden gevestigd. Het is ook daar dat 
heel wat belangrijke competities doorgang vinden. Nochtans 
werd polo duizenden kilometers verderop geboren, ergens 
in Centraal-Azië. Volgens sommigen is polo even oud als het 
africhten van paarden. Tegelijk wordt aangenomen dat deze 
sport – of beter, zijn voorlopers in de oudheid – zo’n 2500 
jaar geleden ontstond bij verschillende nomadenvolkeren. 
Daarbij de Scythen die de eersten waren om paarden in de 
Euraziatische oorlogsvoering te gebruiken.Ee! s"#$ %a! &onin'#(

Vooraleer uit te groeien 
tot een sport betekende 
polo vooral training voor 

de ruiters in het leger.

De Britse prins Philip 
was een bekende en 

actieve polospeler.

POLOEe! s"#$ %a! &onin'#(
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In zijn oorsprong en gedurende verschillende eeuwen 
werd polo gebruikt om de eliteruiters van de legers te trai-
nen, omdat het hen in staat stelde de controle over het 
paard, het evenwicht en de precisie van de aanvalsbewe-
gingen te oefenen. Het bevorderde dus de vaardigheden 
die nodig waren op het slagveld.
Bijzonder vroege en nauwkeurige sporen van polo zijn te 
vinden bij de Perzen, die veel Scythische ruiters in hun leger 
telden. Verschillende Perzische kunstenaars verwijzen in de 
loop der eeuwen naar de ‘chaugan’ of ‘chôgan’, de Perzische 
naam voor polo, wat ‘mallet’ zou betekenen, het werktuig 
dat bij de sport wordt gebruikt om de bal te slaan. In de 10e 

eeuw verhaalde de beroemde dichter Fidursi over een oud 
toernooi tussen Turken en Perzen, terwijl in de 12e eeuw zijn 
tegenhanger Nezami polo als metafoor gebruikte in deze 
verzen: ‘De grens van uw poloveld is de horizon. De bal 
op de curve van je hamer is de aarde. Vooraleer je tot stof 
wederkeert, galoppeer en geef je paard de sporen, want de 
wereld is van jou.’
Polo heeft ook zijn stempel gedrukt op het Perzische Rijk, 
met name in Isfahan (Iran), dat tussen de 16e en 18e eeuw 
de hoofdstad was. Toen Sjah Abbas I de zetel van zijn macht 
in de stad vestigde, voerde hij werken uit en legde een groot 
plein aan waar polotoernooien werden gehouden. De sjah 
keek niet alleen toe, maar nam ook zelf deel. Dit Naghch-e 
Djahan-plein bestaat vandaag de dag nog steeds, maar is 
tegenwoordig vooral bekend om zijn architectonisch erfgoed. 

Edele sport
Vanuit Centraal-Azië verspreidde polo zich in de loop der tij-
den naar het Oosten en het Westen, met name naar China, 
Tibet en Mongolië, maar ook naar Egypte en Turkije. De 
uitbreiding werd niet alleen gestimuleerd door de Zijde-
route, maar ook en zelfs vooral door talrijke veroveringen. 
Het was bijvoorbeeld via moslimveroveraars dat polo in 
de 14e eeuw in India werd geïntroduceerd. Dzjengis Khan 
ontdekte polo in de 18e eeuw tijdens zijn veldtochten in 
Iran en Afghanistan, en begon de beoefening ervan onder 
zijn beste krijgers te ontwikkelen. Door de eeuwen heen 
en bijna overal ter wereld sprak polo tot de verbeelding 
van de grootste heersers en edelen, waardoor het de titel 
van ‘sport der koningen’ heeft gekregen. Van de Romeinse 
keizer Theodosius II bijvoorbeeld wordt gezegd dat hij het 
spel speelde en in de jaren 400 n.C. zelfs een stadion liet 
bouwen in zijn paleis in Constantinopel. In die tijd was deze 
aangepaste versie van Perzisch polo bij de adel populairder 
dan wagenrennen. Deze sport van koningen was ook popu-
lair in China, met name tijdens de Tang-dynastie. Andere 
beroemde pololiefhebbers waren de Syrische vorst Nur ad-
Din (12e eeuw) en zijn opvolger Saladin (sultan van Egypte 
en Syrië) en de Mamlukse sultan Baybars, die in de 13e eeuw 
in Caïro een renbaan aanlegde voor paardensport en polo. 
In India maakte de stichter van de Mogoldynastie Babur van 
polo de populairste koninklijke sport in de late 15e en vroege 
16e eeuw. Ook zijn kleinzoon Akbar, die hem enkele jaren 
na zijn dood opvolgde, werd gedreven door de passie voor 

polo. Vandaag de dag kan men nog steeds de stallen in Agra 
bezoeken waar zijn polopony’s stonden. De beoefening van 
polo ging uiteindelijk ten onder met het Mogolrijk, maar 
desondanks overleefde de sport van de koningen tot in de 
19e eeuw in bepaalde afgelegen gebieden.

Hockey met pony’s
Hoewel India een van de plaatsen is waar polo relatief laat 
is ontstaan (14e eeuw), speelde het land een cruciale rol 
in de verspreiding en zijn moderne geschiedenis. Het was 
inderdaad in de deelstaat Manipur, dicht bij de Birmaanse 
grens, dat Britse theekolonisten halfweg de 19e eeuw polo 
ontdekten. De sport zou zich daarna hebben verspreid via 
Joseph (Joe) Sherer, een luitenant die wordt beschouwd als 
de vader van de sport in Groot-Brittannië. Hij was een van 
de eerste Engelse beoefenaars van wat in de volksmond 
‘hockey met pony’s’ werd genoemd. Sherer was ook een 
van de pioniers die in 1859 in Silchar de eerste poloclub 
oprichtten. Het enthousiasme voor polo sloeg al snel over 
naar andere Britse regimenten in India, zodat er tegen het 
einde van de 19e eeuw ongeveer 175 poloclubs in India 
waren. Calcutta was een van de eersten die het voorbeeld 
van Silchar volgde. De club, die in 1862 werd opgericht en 
nog altijd actief is, geldt als de oudste ter wereld.
Nog altijd onder impuls van de Engelsen verspreidde polo 
zich snel tot buiten de grenzen van India en meer in het 
bijzonder binnen het Britse Rijk. Zo werd in 1868 een club 
opgericht door marineofficieren in Malta, dat als tussenstop 
diende op de reis van India naar Engeland. Een jaar later werd 

in Middlesex de eerste Europese wedstrijd gespeeld tussen 
de 10th Hussars en de 9th Lancers. Tegelijkertijd doken de 
sport en de eerste wedstrijden op in Frankrijk, Australië, de 
Verenigde Staten en Argentinië. De expansie van het spel 
ging gepaard met verschillende aanpassingen van de spelre-
gels. Die werden in 1875 en met de oprichting van de ‘Hur-
lingham Polo Association’ stelselmatig gestandaardiseerd. 
Tegenwoordig wordt het spel beheerd door de Federation of 
International Polo (FIP) die in 1982 werd opgericht.

Van militaire praktijk tot sport
Ook in zijn moderne geschiedenis is polo steeds doordron-
gen gebleven van een militaire en adellijke connotatie. Ver-
scheidene bekende figuren uit de 20e eeuw, zoals Winston 
Churchill en de Engelse prins Philip, waren pololiefhebbers. 
In Frankrijk werd de poloclub van Deauville, een van de 
oudste van het land, in 1907 opgericht door verschillende 
edellieden, waaronder baron Robert de Rothschild.
Op militair niveau was polo in Frankrijk bijzonder populair tij-
dens het interbellum. De cavalerieregimenten hadden teams 
die deelnamen aan talrijke wedstrijden in Frankrijk. Ook toen 
werd de discipline beschouwd als een doeltreffende training, 
omdat het de strijdlust en de besluitvorming stimuleerde, 
alsook de accuraatheid in het zadel bij hoge snelheden.
Zoals vele andere ruitersportdisciplines trad polo geleidelijk 
uit de militaire sfeer en werd een volwaardige sport. Het 
was vijf keer aanwezig op de Olympische Spelen: in 1900, 
1908, 1920, 1924 en 1936. De FIP telt nu 86 nationale fede-
raties. Deze groeperen zeer verschillende landen, zoals 

Vandaag is polo een wereldsport 
die zowel door mannen als door 
vrouwen wordt beoefend.

Argentinië is veruit de nummer 1 
in de sport en organiseert tal van 

prestigieuze toernooien.

Mede dankzij de Britse koloniën 
in India verspreidde polo zich 

snel in het Verre Oosten.

Bekende polospelers naast prins 
Philip waren Winston Churchill, 

Dzjengis Khan, Theodose II en 
andere historische personages.
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België (slechts 44 leden), Iran, Japan, Australië, Frankrijk, 
Zuid-Afrika, enz. De belangrijkste vertegenwoordigers zijn 
Engeland, de Verenigde Staten en Argentinië, dat thans de 
scepter zwaait over de discipline.

Fenomeen in Argentinië
Argentinië blijft de geschiedenis bepalen, maar opent zich 
ook voor vernieuwing. Het land is ook gastheer van enkele 
van de meest prestigieuze toernooien, zoals het Argen-
tijnse Open Kampioenschap dat elk jaar in Buenos Aires 
plaatsvindt. Zoals heel wat andere landen maakte Argentinië 
dankzij Engelse immigranten op het einde van de 19e eeuw 
kennis met de sport van de koningen. De wijde ruimten, 
de veehouderijen en de ruitertraditie van de gaucho’s ble-
ken een bijzonder vruchtbare bodem voor de beoefening 
ervan. Polo werd zo een nationale sport in het land. Argen-
tinië ontwikkelde zelfs een specifiek paardenras voor deze  

discipline: de ‘Argentijnse polo’. Deze laatste is voornamelijk 
het resultaat van kruisingen tussen plaatselijke criollo’s en 
Engelse volbloeden. Het ras is sinds de jaren 80 erkend en 
is nu ook in het buitenland populair. Argentinië is niet alleen 
beroemd voor zijn paarden, maar ook voor de beste spelers 
ter wereld. Een van hen is Adolfo Cambiaso (47). Hij wordt 
beschouwd als de beste polospeler aller tijden. Hij is de 
jongste met een handicap van 10 (het maximumniveau) toen 
hij pas 19 jaar oud was. 
Argentinië blijft de geschiedenis van het polo bepalen, maar 
het opent zich ook voor vernieuwing. Zo organiseerde het 
afgelopen voorjaar het eerste WK voor vrouwen. De win-
naar? Argentinië… Dit evenement opent de deur naar de 
ontwikkeling van de vrouwensport. Het biedt ook de kans 
om een aantal dames in de schijnwerpers te plaatsen die in 
het verleden polo speelden, maar tot dusver in de schaduw 
zijn gebleven…

De Argentijnen fokten een specifiek ras 
voor polo: de ‘Argentijnse polo’.

BENTLEY BRUSSELS
#One2OneXperience

Always raising the bar.
The new Bentayga Belgian Equestrian Collection. 
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

Bentayga V8 WLTP drive cycle: fuel consumption, 
l/100km – Combined 13.3 Combined CO! – 302 g/km.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2022 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga Belgian Equestrian Collection.
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30 JAAR
JAGUAR XJ220

‘Timing is everything’. Wanneer de Jaguar XJ220, een fabuleuze 
machine, op de markt komt, zitten de omstandigheden tegen.

Maar toch wordt hij een succesverhaal dat men kan
bestempelen als de Vincent van Gogh van de auto.

Door Stéphane Lémeret

Eind jaren 80 zijn twee prestigieuze merken ver-
wikkeld in een duel van superlatieven; een strijd 
waar de rijke liefhebbers van ultieme auto’s 
alleen maar blij van worden. Er is Ferrari met de 

F40, vereerd om zijn dierlijk karakter en zuiverheid. En er 
is Porsche met de 959, een echte showcase van geavan-
ceerde technologie die indruk maakt op iedereen die ach-
ter het stuur kruipt. Twee auto’s die vlot 300 km/u halen 
en waarvan het commercieel succes de concurrentie de 
ogen uitsteekt. Onder hen ook Jim Randle, chief-engineer 
bij Jaguar.)e au*o van +e ,u-er.atieve(

The Saturday Club
Kerstmis 1987. Enkele maanden na de lancering van de 
Ferrari F40. Randle breekt zich het hoofd hoe Jaguar zich in 
dit duel kan mengen. Tegelijk droomt hij ook van een auto 
die races kan winnen en waarmee de bestuurder vervolgens 
gewoon huiswaarts kan rijden, net als in de ‘good old times’. 
Probleem is dat Randles werkgever er helemaal niets voor 

voelt om budgetten uit te trekken voor een dergelijk pro-
ject. Maar Randle laat niet los. Hij brengt een team van 12 
ingenieurs samen die dezelfde droom koesteren. Zij stem-
men ermee in om in hun vrije tijd te werken. Al snel hebben 
zij een bijnaam: The Saturday Club.

Ambitieus concept
De grote lijnen staan snel op papier en worden mee beïn-
vloed door de informatie die is uitgelekt over een mogelijk 
toekomstig FIA-reglement. De auto zal worden aangedre-
ven door een V12 Jaguar die is afgeleid van de XJR-9 Silk 
Cut (die wat later de 24 Uren van Le Mans zal winnen). Deze 
wordt gekoppeld aan een 6-versnellingsbak, wat toen nog 
niet de norm was, en hij krijgt variabale vierwielaandrijving 
(inderdaad, zoals de Porsche 959). Er wordt actieve aerody-
namica voorzien met een inklapbare achterspoiler en adap-
tieve schokdemping. Tenslotte brengt hij ook hulde aan een 
van de meest legendarische Jaguars ooit: de XK120. Net als 
dit model wordt de auto van Randle in aluminium gebouwd 
en moet hij de snelste worden van zijn tijd. Zoals de XK120 
dat destijds ook was, want hij was de eerste die de grens 
van 120 mijl per uur (193 km/h) doorbrak. Vandaar ook 
zijn naam. Zijn opvolger zal de XJ220 heten, waarmee de 
ambities meteen op tafel liggen. Hij moet 220 mijl per uur 
halen, zo’n 350 km/h.

Project goedgekeurd
Zonder echte assistentie van Jaguar slaagt Randle erin om 
een concept uit te werken. Belangrijk hierbij is dat hij een 
aantal ingenieursbureaus en merkleveranciers kan overtui-
gen om mee te werken. In ruil daarvoor belooft hij hen 

Het XJ220-project werd gelanceerd in 
de vrije uren van een aantal ingenieurs 
en zonder de steun van Jaguar.

Door het verlies van zijn 
V12 speelde Jaguar ook 
heel wat klanten kwijt.
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te betrekken bij het succes van zijn baby. Het concept 
wordt op 18 oktober 1988 voorgesteld tijdens de Birming-
ham Motor Show. Dat gebeurt amper enkele uren na de 
voltooiing en vier maanden na de schitterende zege van 
de Silk Cut in Le Mans. Het publiek is enthousiast en… de 
Jaguarbazen ook. In december komt het nieuws dat het 
model officieel in productie gaat. De respons is groot. In 
amper enkele dagen tijd zijn er liefst 1500 voorbestellin-
gen mét betaling van een voorschot. Een jaar later wordt 
gemeld dat er 350 exemplaren zullen gebouwd worden. 
Kostprijs: 290.000 pond (momenteel 770.000 euro, inflatie 
meegerekend). Maar dan keren de kansen…

Al te fors prijskaartje
Een eerste probleem is dat Jaguar niet de industriële mid-
delen heeft om de XJ220 te bouwen. Daarom wordt de pro-
ductie uitbesteed aan TWR, een bedrijf dat toen de geweldige 
racemodellen van het merk maakte. Daarna is er de vaststel-
ling dat er aan al die schitterende technische snufjes van het 
concept ook een fors prijskaartje hangt. Daardoor beloopt 
de productiekost per eenheid liefst 470.000 pond! Laatste 
heet hangijzer is de vaststelling dat de V12-motor niet de ver-
wachte vermogenswaarden kan bereiken zonder de toenma-
lige emissienormen te overtreden. Kortom: het project dient 
helemaal te worden herzien. Bye bye vierwielaandrijving. 
Bye bye 6-versnellingsbak. En vooral: bye bye V12-motor. Hij 
wordt ingeruild voor een 3,5 liter V6 die door Rover is ontwik-
keld en wordt aangevuld met twee turbo’s. De fans die vanuit 
de verwachting van een unieke auto een voorschot hebben 
betaald, reageren diep ontgoocheld. Zij tonen begrip voor de 
meeste aanpassingen, maar niet dat de V12 de plaats moet 
ruimen voor een ordinaire Rover. Dit is een ‘no way’ en zij 
eisen hun centen terug. Dit negatieve aura zal de auto blijven 
achtervolgen, maar niet alles is kommer en kwel…

Opdracht volbracht
Om te beginnen toont de bewuste motor wel degelijk pit: 
540 pk bij 7200 tr/min, 644 Nm bij 4.500 tr/min, en van 0 
tot 100 km/h in 3,6 seconden. Dit zijn ook 30 jaar later nog 
altijd prestaties waarmee men kan uitpakken. Bovendien 
blijken de aanpassingen aan het originele concept best 

mee te vallen. Uiteindelijk wordt de XJ220 korter en lichter 
dan aangekondigd, wat op zich ook geen slechte zaak is. 
In het voorjaar van 1992 reist de Jaguar XJ220 naar Fort 
Stockton (Texas) voor zijn eerste recordpoging. Hij wordt 
afgeklokt op 341,7 km/h en is daarmee officieel de snelste 
auto ter wereld. Maar dit is natuurlijk ‘slechts’ 212 mijl per 
uur en de auto heet niet XJ212! En dus keert hij terug naar 
Europa waarna de ingenieurs hun snelheidstests verderzet-
ten in Italië op de beroemde Nardò Ring. Om hun doel te 
bereiken, schrappen zij een ander technisch snufje uit die 
tijd, maar één dat nog niet verplicht was: de katalysator. In 
juni 1992 volgt een nieuwe recordpoging. De Jaguar haalt 
349,4 km/h, of… 217,1 mijl per uur. Nog altijd geen 220 
dus, maar dat geeft niet. De Jaguar heeft zijn eigen record 
verbeterd en blijft de snelste productieauto ter wereld. Dat 
verandert pas in 1998, want dan neemt de McLaren F1 over 
met 386 km/h.

Vincent
Zoals we dit reeds aangaven in de inleiding lijkt het verhaal 
van de XJ220 goed op dat van Vincent van Gogh. In het 
begin van de jaren 90 moet het model zijn eigen weg zoeken 
tussen de grote verwachtingen en de financiële crisis. Meer 
dan een plekje in de schaduw van Ferrari en Porsche zit er 
niet in. Er worden 281 exemplaren gebouwd in plaats van 
de geplande 350. De laatste XJ220’s vinden pas in 1997 
een koper, vijf jaar na de officiële lancering. Het duurt nog 
jaren vooraleer de wereld ontdekt hoe bijzonder de XJ220 
wel is. Op veilingen haalt hij nog lang niet de recordprijzen 
van een F40, 959 of McLaren F1, maar je moet toch al snel 
een half miljoen euro neertellen om er een te hebben. Dus 
toch een beetje erkenning…

Hoewel de XJ220 op veilingen lang niet in 
de buurt komt van een F40 of 959 valt hij 
momenteel meer in de smaak dan destijds.
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9 mei 2022 is een datum die voor altijd in het geheu-
gen gegrift blijft bij de supporters van Racing, de 
beroemde hockeyclub aan de rand van het Ter 
Kamerenbos. Die dag en meer bepaald tegen 

Gantoise werd de club uit Ukkel voor de 6e keer Belgisch 
kampioen – een titel waar ze liefst 81 jaar op hadden 
gewacht! ‘Ik ga niet beweren dat Racing een verrassende 
kampioen was, maar er is altijd een geluksfactor in dat 
soort titelraces. Het niveau was zeer hoog, maar we had-
den een prima team dat een zeer sterke tweede ronde 
speelde. Het was nipt, maar Racing heeft de titel beslist 
niet gestolen’, zegt Philippe De Putter, verantwoordelijk 
voor sponsoring en infrastructuur.

Jockey-outfit!
Bij Belgische hockeyhistorici viel de trofee ongetwijfeld in 
de smaak. Na Beerschot is de Royal Racing Club de Bruxel-
les inderdaad de op één na oudste club van het land. Hij 
zag het levenslicht in 1891, of meer dan 130 jaar geleden. 

Het Ukkelse Racing, dat in 1891 werd opgericht en vorig jaar tot Belgisch 
hockeykampioen werd gekroond, is één grote brok geschiedenis. Zo ligt 
deze club mee aan de grondslag van de geboorte van FIFA.

         Door François Garitte

‘Racing heeft een zeer rijke sportgeschiedenis. In het begin 
en bij de oprichting in Koekelberg focuste de club op atle-
tiek en voetbal. Daarna volgde de verhuis naar de hippo-
droom van Boondaal. Dat verklaart de zwarte en witte lij-
nen op de uitrusting: de atleten die op de paardenrenbaan 
draafden, gebruikten dezelfde outfits van de jockeys en 
daardoor dezelfde kleuren. Leuk weetje: dezelfde atleten 
bezigden toen ook de zweepjes van de jockeys. Zij geselden 
er hun kuiten mee om sneller te gaan… Het is pas later dat 
Racing naar de huidige faciliteiten is verhuisd als atletiek-, 
voetbal- en wielerclub.’
Als multisportclub richtte Racing na verloop van tijd ook 
andere afdelingen op: basket, cricket, tennis en zelfs even 
curling. ‘Een prominente figuur in de club besloot met twee 
andere leden een curlingbaan te bouwen. Aangezien er 
geen andere clubs waren, kwalificeerden zij zich recht-
streeks voor de Europacup. Maar zij merkten al snel dat 
de curlingbaan veel energie verbruikte en daarmee liep 
dat verhaal al na een paar jaar ten einde. Tegelijk bezorgde 
dit fantasietje van een paar vrienden ons wel een zekere 
bekendheid in deze sport’, lacht Philippe De Putter.

Voetbalgeschiedenis
In 1904 ligt Racing zonder dit zelf te beseffen mee aan de 
basis aan een belangrijke ontwikkeling in het wereldvoet-
bal. Dat jaar wordt de majestueuze tribune van Racing in 
gewapend beton – die er nu nog altijd staat – gebouwd. ‘Het 
was de president van Racing die besliste om ze op te trek-
ken voor de eerste officiële internationale voetbalwedstrijd 
tussen Frankrijk en België. De voorzitters van de Franse, 
Belgische en Franse voetbalbonden troffen er elkaar en 
beslisten na het duel om een voetbalfederatie op te richten 
die verschillende bonden in één beweging zou verenigen. En 
zo werd… FIFA geboren.’
Het is pas veel later dat hockey zal uitgroeien tot de belang-
rijkste sport binnen de club. Aan de Belgische titel van de 
Ratten eind vorig seizoen gingen evenwel heel wat magere 
jaren vooraf. ‘In de jaren 70 en 80 boekten zowel het 

RACING:
bijzondere club
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dames- als het herenteam mooie resultaten, maar daar 
waren geen titels bij. Een dip in de jaren 80 werd gevolgd 
door een boost in de jaren 2000. Vanaf 2010 zagen we 
Racing steeds vaker in de play-offs waar het drie finales 
verloor. Dat zorgde voor enige frustratie bij jongens als 
Jérôme Truyens en Mimi Gucassoff die er vaak net niet in 
slaagden om de titel te pakken. Iets wat ze dit jaar eindelijk 
hebben kunnen rechtzetten.’
Racing, dat Léopold en Wellington tot zijn naaste buren 
mag rekenen, is niet van plan om het hierbij te laten. Nu het 
zich geplaatst heeft voor de Europacup wil het doorgaan op 
zijn elan. Zonder zichzelf voorbij te hollen. ‘Wij blazen niet 
te hoog van de toren. Wij gaan niet aan het begin van het 

seizoen verkondigen dat we de titel ambiëren. Een plaats in 
de top-4 is al zeer mooi wanneer je het niveau bekijkt van 
het Belgisch kampioenschap de voorbije jaren. Op finan-
cieel vlak is Racing een club die moeilijke wateren heeft 
doorzwommen en zijn budgetten goed onder controle moet 
houden. Voor onze hockeyteams investeren wij niet in bui-
tenlanders en geven wij de voorkeur aan Belgische spelers. 
Wij kunnen meedraaien in de competitietop en toch onze 
eigen identiteit behouden.’
Met 13 tenniscourts in gemalen baksteen, twee watervel-
den voor hockey en een prachtig terras bij de bar-restau-
rant doet Racing er alles aan om zowel zijn positie in de 
Belgische sportwereld als zijn eigen identiteit te vrijwaren. 
Het steunt hiervoor op vaste waarden, zoals familie, fair-
play en uitmuntendheid.
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ERNEST GOLF TROPHY 
BY MANNES

Geslaagde vuurdoop
Voor de 1e editie van de Ernest Golf Trophy by Mannes

koos de organsatie het parcours van L’Empereur. 

Persoonlijk onthaal, ontspannen sfeer, verzorgde 
greens: alle ingrediënten waren aanwezig voor 
een geslaagde vuurdoop onder leiding van res-
taurant Ernest dat gelegen is bij het kasteel van 

Terhulpen. Het toernooi werd gespeeld met teams van 
twee. Er waren verschillende competities en animaties. Zo 
konden de deelnemers op een van de par 3-holes de uitda-
ging aangaan met Belgisch kampioen Guillaume Watremez.
Zoals dit hoort, hadden de organisatoren ook de nodige 
‘bevoorrading’ voorzien, met drie doorkomsten voor de 
biotent. Daar stonden enkele hostessen klaar met gla-

zen champagne waardoor de birdiejagers weer nieuwe 
vleugels kregen! De feestelijke dag werd afgerond op het 
terras van restaurant Ernest dat gastheer was van het 
evenement. De traditionele prijsuitreiking werd gevolgd 
door een barbecue waar iedereen de wereld verbeterde en 
het toernooi tot in de details werd besproken. De Ernest 
Golf Trophy, die gesponsord werd door Mercedes-Mannes 
en ook op de steun van Laurent Perrier, Chaudfontaine en 
E-Drinks kon rekenen, verenigt alles wat golf bijzonder 
maakt: competitie, dat zeker, maar ook gezelligheid en het 
delen van de ervaring.

© Foto's: Pierrot Tulkens
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en vrijblijvend

Nalatenschapsplanning,
de oplossing 
voor het vermijden 
van erfbelasting!

Voordracht in Royal 
Keerbergen Golf Club. 

Vermogen belastingvrij 
overdragen aan de volgende 
generatie:

• Welke oplossingen 
 zijn vandaag voor 
 u beschikbaar?

• Hoe kan het opgebouwd   
 vermogen worden veilig
 gesteld?

• Hoe de erfbelasting
 te neutraliseren
 met behoud
 van controle?

• Hoe integreer
 ik mijn tweede woning?

Programma
woensdag 5/10/2022

18u45 Welkom
19u00  Voordracht
20u15  Receptie

Locatie
Royal Keerbergen Golf Club
Vlieghavenlaan 50
3140 Keerbergen
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AUDI QUATTRO CUP
De geheimen van ‘a winning formula’
Het succes van de Audi quattro Cup herhaalt zich jaar na jaar. Marketing 
& communication manager Stef Sleurs analyseert.

              Door Miguel Tasso

De wereldfinale van de Audi quattro Cup wordt 
van 9 tot 13 oktober gespeeld op de Marco 
Simone Golf Club in Rome. Inderdaad: de loca-
tie van de Ryder Cup 2023. Waardoor dit voor 

de deelnemers uit alle hoeken van de wereld een onverge-
telijk moment zal worden!
Met de jaren is de Audi quattro Cup uitgegroeid tot een 
echte must op de amateurkalender. In België en daarbuiten. 
‘Wij organiseren deze competitie al 31 jaar en het succes 
blijft toenemen. Dit illustreert hoe sterk de band is tussen 
de Audi-constructeur en de golfsport. Wij hebben een echte 
Audi-Golf community opgebouwd die gekenmerkt wordt 
door zijn sportiviteit en gezelligheid. De tevredenheidsme-
ter bij de deelnemers overstijgt de 4,75 op 5. Een bijzonder 
mooi cijfer’, aldus Stef Sleurs, marketing & communication 
manager bij Audi Import. 
Persoonlijk onthaal, perfecte organisatie, uitstekende golfba-
nen, trouwe sponsors, mooie prijzentafel en champagnecock-
tail Laurent-Perrier: het recept werkt. ‘Audi is synoniem van 
passie, technologie, prestaties en teamgeest. Stuk voor stuk 
ingrediënten die ook terugkeren in onze golfcompetitie.’
Het toernooi, dat is voorbehouden aan de genodigden van 
de verdelers en de concessiehouders van het merk en in 
België gestuurd wordt door Quentin Sybile (Bench Mar-
keting), verloopt traditioneel volgens de formule ‘green-
some stableford’. Hierin wisselen spelers van hetzelfde 
team elkaar af nadat ze hun drive hebben geslagen. ‘Deze 
formule versterkt de teamgeest die zo belangrijk is voor ons 
en dat op alle niveaus.’
Ook Stef Sleurs golft. ‘Ik heb een zeer drukke agenda, maar 
wanneer ik de kans krijg, zoek ik de golfbaan op om alles 
los te laten. Ook al kan golf in heel wat opzichten zeer frus-

trerend zijn! Technisch is het bijzonder ingewikkeld. Wat 
vandaag werkt, doet dat de dag daarop soms niet. Maar 
tegelijkertijd is het zeer opwindend. Voor mij is golf een mix 
van sport, ontspanning en filosofie. Een levensschool. Op 
de baan probeer ik zo goed mogelijk te presteren, plezier 
te hebben en positief te blijven.’
Stef Sleurs, hcp 20 en lid op The National – waar Audi ook 
deel uitmaakt van de Business Club – schat elk moment op de 
green in op zijn juiste waarde. ‘Golf is ook een sport die B to B 
en netwerken vergemakkelijkt. Dat is zeer belangrijk. Vooral 
omdat golfers over het algemeen autoliefhebbers zijn en op 
de 19e hole zowel over de swing als over auto’s praten…’
De editie 2022 van de Audi quattro Cup was opnieuw een 
voltreffer. Er waren competities op Bercuit, Sart-Tilman, 
Damme, Limburg, Antwerp en The National, met telkens 
twee wedstrijddagen per club. Naast de klassieke competi-
ties werden op de 19e hole heel wat originele nevenwedstrij-
den georganiserd. ‘Zo vertrok de Nearest to the Pin van het 
dak van een Audi-e-tron terwijl de bal bij de Putting Contest 
onder een model van het merk met de ringen diende te rol-
len. Voor beginners stonden initiaties op het programma en 
verder was er voor alle deelnemers de gelegenheid om een 
van de nieuwste modellen proef te rijden.
De Belgische finale werd begin september afgewerkt in 
de schitterende infrastructuur van de Royal Waterloo. De 
gelukkige laureaten krijgen nu de kans om de Belgische 
kleuren te verdedigen tijdens de wereldfinale in Rome. Ook 
dat wordt genieten!

Stef Sleurs orkestreert 
de prijsuitreiking.

Een 19e hole met 
originele competities!
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TOBANIA
CELEBRITY TROPHY

Sterren op de greens
Het is een klassieker geworden. Bij de start van de zomer geven 
bekende golfers elkaar afspraak op het parcours van Méan en is Durbuy 
helemaal ‘the place to be’!

Door Miguel Tasso

De 2e editie van de Tobania Celebrity Trophy 
ging door op het prachtig parcours van de Five 
Nations Golf Club in Méan. Uitbundige zon, 
sportieve en gezellige sfeer, perfecte organi-

satie met de handtekening van Luigi Codutti en zijn team: 
het toernooi, dat door Tobania werd gesponsord, was een 
schot in de roos.
Het concept van deze teamcompetitie is inderdaad bijzon-
der leuk, want de flights met vier tellen telkens drie ama-
teurs (die bedrijven vertegenwoordigen) en één bekende 
naam. Dit jaar was de sterrencast bijzonder indrukwekkend, 
met topnamen uit de sportwereld als Jean-Michel en Philip-
pe Saive, Michel Preud’homme, Dominique Monami, Olivier 
Rochus, Lorenzo Staelens, Ali Lukunku en Patrick Vervoort, 
maar ook met humoristen als Bruno Taloche, Renaud Rut-
ten, Arnaud Tsamère en Sarah Grosjean, alsook bekenden 
uit de mediawereld, waarbij Michel Lecomte, Benjamin 
Deceuninck en Sacha Daout.

Het immer spectaculair parcours van Méan lag er schitterend 
bij en was zo een ideaal kader voor dit evenement. En tijdens 
de prijsuitreiking verzekerde ook Marc Coucke, de eigenaar 
van de club, met zijn typische humor mee de goede sfeer.
In de teamcompetitie ging de zege naar het team van Michel 
Lecomte. ‘Ik droeg zelf maar weinig bij. Ik had vooral uit-
stekende ploegmaats’, aldus de voormalige chef-sport van 
de RTBF die nog maar enkele maanden golf speelt. In het 
individuele klassement voor de bekende namen ging de titel 
logischerwijze naar Olivier Rochus. De voormalige tennis-
kampioen is inderdaad een echte ‘golfpro’ geworden. De dag 
werd afgerond met een diner op het terras waar de cultus 
van de 19e hole in eer werd gehouden. Met dank ook aan 
een Renaud Rutten in topvorm, want zijn humor werd door 
iedereen gesmaakt! De Five Nations Golf Club staat voor 
twee kwaliteitsbanen (Méan en Durbuy), een hotel en een 
restaurant-brasserie. De locatie is ideaal voor een golfbreak 
in dit magische hoekje van de Belgische Ardennen.

Luigi Coduti & 
Sacha Daout.

Bruno Taloche.

Jean-Michel Saive. Marc Coucke.

Dominique 
Monami.

Michel Preud’homme.Sarah Grosjean.

STICHTING SAMILIA
Swingen voor het goede doel

De editie 2022 van de Golf Against Trafficking Fun Cup vond 
plaats op de Royal Zoute. Op dit event werd geld ingezameld om 
de mensenhandel te bestrijden en in het bijzonder om Oekraïense 
vluchtelingen bewust te maken van de problematiek.

Door Miguel Tasso

Een zonnig Royal Zoute verwelkomde de 2e editie 
van de Golf Against Trafficking Fun Cup. Het 
100-tal deelnemers droeg bij tot het succes 
van dit liefdadigheidstoernooi georganiseerd ten 

voordele van de Stichting Samilia. Deze organisatie werd 
opgericht in 2007 en wil potentiële slachtoffers van men-
senhandel bewust maken van de gevaren. ‘Helaas is deze 
plaag alom aanwezig in de wereld. Het gaat om seksuele 
uitbuiting, prostitutie, dwangarbeid of - diensten, slaver-
nij, dienstbaarheid of het wegnemen van organen’, aldus 
Sophie Jekeler, voorzitter van de Stichting Samilia.
Het hele jaar door organiseert de organisatie diverse eve-
nementen (concerten, voordrachten, debatten,…) om 
fondsen te werven. ‘Dit jaar ligt de focus op het financie-
ren van veldprojecten aan de grenzen van Oekraïne. De 
Russische invasie jaagt duizenden getraumatiseerde vrou-
wen en kinderen op de vlucht: stuk voor stuk potentiële 
slachtoffers van mensenhandel. Wij hebben onmiddellijk 
diverse bewustmakings- en preventieacties opgezet op 

de migratieroutes, met name in Moldavië en Roemenië.’ 
Het golftoernooi was een manier om deze verschillende initi-
atieven gedeeltelijk te financieren en werd een groot succes. 
Philippe Van de Vyvere, voorzitter van Royal Zoute, stelde zijn 
beide 18 holesbanen gratis ter beschikking. ‘De competitie 
werd gespeeld met teams van twee volgens de Canadese 
chapmanformule. Dankzij onze trouwe sponsor was er een 
prachtige prijzentafel, met onder meer de drijvende greens 
van Quick Golf, het bedrijf van Quentin de Valensart. Voor 
de tombola had Cédric de Woot (Callaway) de persoonlijke 
golftas van kampioen Thomas Detry meegebracht. Juwelier 
Mellerio, icoon van de Place Vendôme, schonk een van zijn 
meest prestigieuze juwelen en de Grupo Punta Cana, die gast-
heer is van een toernooi op de PGA Tour, bood een golfverblijf 
aan in de Dominicaanse Republiek’, aldus Sophie Jekeler.
Het diner, met een veiling dankzij de galerie Guy Pieters in 
het Zoute en onder leiding van veilingmeester Serge Hutry, 
droeg eveneens bij tot het succes van deze liefdadigheids-
dag die bijna 60.000 euro opbracht.
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Philippe de Borrekens, Natacha 
De Wolf, Marc Puissant Baeyens, 

Christophe de Brouchoven & 
Sophie Jekeler.

Nathalie Boël, Manuel Buyck, 
Louise Tanghe & Olivier 
Buysse.

Nadia Servais, Marie-Thérèse Christians, 
Anne Van de Vyvere, Michèle Aerden.
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PORSCHE GOLF CUP
Afspraak op

Royal Waterloo
Porsche en golf: dat is vele jaren een mooi liefdesverhaal,

want auto- en swingfans delen vaak hetzelfde DNA.

Door Miguel Tasso

De finale van de editie 2022 van de Porsche Golf 
Club staat voor 14 oktober gepland op het par-
cours La Marache van Royal Waterloo. Zoals 
gebruikelijk zullen de laureaten van de opeen-

volgende kwalificatiewedstrijden er de clubs kruisen. Die 
competities werden het hele jaar door afgewerkt op de 
mooiste banen van ons land. Ter herinnering: het toernooi 
dat in single stableford wordt gespeeld, streek achter-
eenvolgens neer in Spa, Latem, 7 Fontaines, Millennium, 
Zoute, Bercuit, Ter Hille, Ternesse en Keerbergen.
De Porsche Golf Cup is een echt instituut en een histori-
sche referentie op de Belgische kalender van commerciële 
toernooien. Het zet inderdaad de grote waarden van het 
prestigieuze automerk in de schijnwerpers: passie, sporti-
viteit en levenskunst.

Het is dan ook geen toeval dat deze competitie, waaraan 
enkel kan worden deelgenomen als men door een van de 
9 officiële Belgische Porsche-centra is uitgenodigd, elk jaar 
hetzelfde enthousiasme opwekt. Heel wat Porsche-rijders 
houden inderdaad van golf en willen dit rendez-vous voor 
geen geld ter wereld missen!
Tijdens deze golfdagen, die met de steun van Golazo Con-
sulting worden georganiseerd, gooit Porsche traditioneel 
zijn mooiste troeven op tafel: gepersonaliseerd onthaal, ont-
bijt uit het vuistje, een smaakvolle ‘turn’ dankzij Choux de 
Bruxelles en een champagnecocktail Veuve Clicquot na de 
competitie. De prijzentafel, die gul door de partners van het 
evenement wordt ingevuld, haalt dezelfde topkwaliteit. Zo 
engageerde het horlogemerk Tag Heuer zich dit jaar om de 
makers van een hole in one te belonen met een horloge!

Eric Cortois (Porsche) 
en Didier t’Serstevens 
(D’Ieteren) bij een 
prijsuitreiking.

Ready, steady, go!

Een golftoernooi is ook een 
mooi uitstalraam voor auto’s 

(hier op Sept Fontaines)

WWW.KLGC.BE
INFO@KLGC.BE
+32 (0)89 38 35 43
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MEMBERS ONLY
GOLF TOUR 2022

Iedereen blij!
Ook bij de 5e editie van de Members Only Golf Tour kwamen de 

mooie waarden van ons magazine helemaal tot hun recht. Op de vijf 
koninklijke banen was de sfeer behalve gezellig ook zeer exclusief!

Door Miguel Tasso

Met de jaren heeft de Members Only Golf Tour 
zich verzekerd van een voorkeurplekje in de 
agenda’s van alle golfers die van het goede 
leven houden. Ergens ligt dit toernooi in 

het natuurlijke verlengde van ons magazine, dat focust op 
traditie en genieten. Het concept sluit ook helemaal aan op 
die editoriale lijn: wij bieden onze partners en hun genodig-

den een golfdag aan op uitmuntende banen, waar ze in een 
droomomgeving kunnen netwerken en ook de omkadering 
een magische uitstraling heeft.
Gepersonaliseerd onthaal, degustatie van kaviaar en cham-
pagne Bruno Paillard, brunch op het terras, shotgun in 4BBB 
op schitterende banen, ‘turn gourmand’ met oesters en 
schaaldieren door restaurant Toucan sur Mer, unieke 
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prijzentafels… Wel ja, de Members Only Golf Tour is 
duidelijk meer dan zomaar een golftoernooi. Het is pure 
levenskunst!
Ter gelegenheid van deze 5e editie streek de MOGT achter-
eenvolgens neer op de greens en fairways van Oostende, 
Bercuit, Waterloo, Limburg en Sart-Tilman. Vijf koninklijke 
clubs, zowel letterlijk als figuurlijk. Vijf gezellige en onver-
getelijke afspraken ook voor de deelnemers.
Members Only, dat sinds de oprichting in 2001 aanwezig is 
in de clubhouses van België en het Groothertogdom Luxem-
burg, heeft de swing in het bloed. Dit kwaliteitstoernooi op 
mensenmaat is daar zijn mooiste etalage van.
Afspraak in 2023 voor de 6e editie!

© Foto's: Pierre-Olivier Tulkens

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

Callant  Verzekeringskantoor,  bv  ingeschreven  bij  de  FSMA  onder  KBO-‐nr.  BTW  BE  0443.681.364    -‐  Maatschappelijke  zetel:  Kapellestraat  113    -‐  8020  Oostkamp  
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  Makelaar  met  slagkracht

Onze  focus  is  uw  360°  gemoedsrust,  een  

leven  lang!  

   Ontdek  onze  hole-‐in-‐one    

verzekeringsoplossingen  voor  u  als  

beroeper

callant.be
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MILLE 
MIGLIA:

een ‘rode pijl’ 
in het hart

In juni namen 425 bemanningen 
deel aan de reconstitutie van de 
Mille Miglia, de ‘Corsa più bella 
del mondo’. Deze mythische race 
werd tijdens het interbellum op 
open wegen gereden door piloten 
die niet bang waren om de dood 
in de ogen te kijken. Voor de eer 
en de glorie.

Door Philippe Janssens

Met Brescia als gebruikelijke start- en finish-
stad werden dit jaar liefst 250 gemeenten 
doorkruist en bijna 2000 km afgelegd. Alsof 
ze bijna een eeuw terugkeerden in de tijd! 

Na een omgekeerde route in 2021 doorkruiste de 40e 
editie van de gereconstitueerde historische race, die 
samenviel met de 10e Mille Miglia georganiseerd door 
1000 Miglia Srl, Italië opnieuw in de richting van de wij-
zers van de klok. Op het programma: het Gardameer, dan 
zuidwaarts richting Rome, waarna Lazio, Toscane, Ligurië 
en Emilia Romagna werden aangedaan. De laatste dag 
werd gekenmerkt door een bezoek aan het Autodromo di 

Monza. Naast de wegen stonden de mensen rijen dik om 
de wonderen van de ‘Rode Pijl’ te bewonderen.
De Mille Miglia, die in 1927 van start ging, was al snel een 
must op de autokalender. Het was een mythische race die 
je niet kon rijden, maar wel kon winnen, zoals de Targa 
Florio en Le Mans. Een waanzinnige wedloop waarbij alle 
troeven op de openbare weg werden uitgespeeld.
In 1927 besloten de jonge graven Aymo Maggi en Franco 
Mazzotti, die teleurgesteld waren dat hun thuisstad Brescia 
de Italiaanse Grand Prix had verloren, hun eigen race op te 
zetten. Zij stelden zich een parcours voor in de vorm van een 
acht van Brescia naar Rome en terug. Afstand: 1005 mijl of 
1487 km. Zo gezegd, zo gedaan. De race werd in één keer 
gereden door de Abruzzen en de Toscaanse Apennijnen. Een 
echte uitdaging en geen wedstrijd voor slechte chauffeurs 
en ambitieuze heethoofden. Maar die kwamen wel aan de 
start en de gevolgen lieten zich raden. Tientallen deelnemers 
lieten het leven. Ook heel wat toeschouwers lieten zich ver-
rassen en neermaaien door de gehaaste bolides…
De grote première vond plaats op 26 en 27 maart 1927. 
Er stonden 77 bemanningen aan de start, alle Italiaans. 
De winnaar, Giuseppe Morandi, voltooide de lus van deze 
eerste editie in iets minder dan 21 uur en 5 minuten, met 
een gemiddelde snelheid van 78 km/u.

Italië, de onbetwiste winnaar
De originaliteit van deze race, die anders is dan alle andere, 
ligt in het feit dat ‘endurance-auto’s’ op de openbare weg 
racen en niet op een circuit. Alle fabrikanten wilden deze 

Verzamelen geblazen op de 
Piazza del Campo in Sienna.

De BMW 328 van 
Von Hanstein, 
winnaar in 1940.

Jenkins & Moss.
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unieke race dan ook op hun krijtbord prik-
ken: Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, maar ook 
Mercedes en Jaguar. Ook de piloten wilden 
deze mythische race op hun palmares.
Tussen 1927 en 1957 werd de Mille Miglia 24 
keer verreden. 21 keer won een Italiaanse auto. 
Meest succesvol waren Alfa Romeo 6C (3 zeges 
met 3 verschillende motoren), Alfa 8C (8 zeges) 
en Ferrari’s (8 zeges). Ook Mercedes drukte 
zijn stempel op de race. Rudolf Caracciola won 
in 1931 met een SSKL. Stirling Moss bezorgde 
het Duitse merk in 1955 een tweede succes 
met een 300 SLR Spider. Moss en zijn team-
genoot Denis Jenkinson vestigden toen ook 
het absolute record: 10 uur 7 minuten en 48 
seconden, of een gemiddelde van 160 km/h!

Moss’ onwaarschijnlijk record
Dat record kwam er niet toevallig, want in de 
zes maanden voor de race had autojournalist Jenkinson het 
parcours tot in de kleinste details bestudeerd. Hij noteerde 
elke bocht, verkeersdrempel, hobbelige weg, enz. op een 
rol papier. Daarna kwam hij met Stirling Moss een sys-
teem van handgebaren overeen, een beetje als doofstom-
men (vanwege het motorgeluid). Terwijl Moss de Mercedes 

bestuurde, ‘toonde’ Jenkinson Moss de weg! Bij elke 
meter die voorbijflitste, rolde hij zijn ‘pacenotes’ verder af. 
‘De Mille Miglia is de enige race die me echt bang maakte 
en dat tot aan het zicht van de geblokte vlag’, zei wijlen 
Sir Stirling Moss in 2015 bij de 60e verjaardag van wat 
misschien wel een van de grootste races in de autosport-
geschiedenis was. ‘Je kan de openbare weg geen 1500 km 
openhouden en op elke hoek staan er toeschouwers. 
Je weet dus dat het bij momenten heel erg nipt en zelfs 
gevaarlijk gaat worden…’ 

1957: einde verhaal
Twee jaar later, in 1957, won Piero Taruffi, bij zijn 13e deel-
name de race in een Ferrari 315 S. Maar op de middag voor 
de finish schoot de auto van Alfonso de Portago en zijn co-
piloot Nelson in een rechte lijn met 240 km/u van de weg. 
De auto raakte elf toeschouwers en doodde de inzittenden. 
Dat was het einde van de Mille Miglia.
De race werd herboren als een regelmatigheidsrally om 
daarna te worden voorbehouden aan collector cars onder 
de naam ‘Mille Miglia Storica’.La Bella Italia

in de Mille Miglia, 
ook op vier wielen.

11,5 - 21,5 L/100 KM | 262 - 488 G CO!/KM (WLTP).
Adverteerder/V.U.: D’Ieteren Automotive S.A./N.V., Porsche Import, Vincent Struye - Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0466909993. 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de " scaliteit van uw voertuig.

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

Our hardest challenge:
making it street legal.
Sportmade. The new !"" GT# RS.
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De 24 Uren van Le Mans 
schrijven geschiedenis; de Le 
Mans Classic vertelt ze. We 
blikken terug op de 10e editie 
die hulde bracht aan de grootste 
uithoudingsrace ter wereld, één 
jaar voor de 100e verjaardag.

Door Philippe Janssens

Begin juli vierde de Le Mans Classic zijn 10e editie. 
Omdat dit rendez-vous slechts om de twee jaar 
georganiseerd wordt, betekende dit meteen de 
20e verjaardag van het event. Het werd gecre-

eerd door de Automobile Club de l’Ouest en Peter Auto en 
groeide met de jaren uit tot een klassieker op de autoka-
lender. Deze schitterende retrospectieve heeft inderdaad 
iedereen overtuigd: het publiek, de deelnemers en de 
merkenclubs, die de bewakers zijn van dit geweldige auto-
patrimonium, alsook de exposanten die steeds talrijker 
komen opdagen. In 2018 werden liefst 195.000 toeschou-
wers geteld, 600 auto’s op de piste en 8500 clubauto’s. 
Deze cijfers tekenen het toenemend enthousiasme voor 
dit event, qua belangstelling de nummer 2 in de ranglijst 
van dit soort auto-rendez-vous.

Elke nieuwe editie van Le Mans Classic staat voor een aan-
tal nieuwigheden. Maar met mate, want aan een winning 
formula wordt niet geraakt! De eerste nieuwigheid, die er 
in feite geen was, was de 10e editie waarop al vier jaar was 
gewacht, maar deze zomer wel degelijk doorgang vond. Een 
van de belangrijkste nieuwigheden waren zonder meer de 
testsessies met een nieuwe synthetische brandstof voor 
de auto’s in de historische races. Ook nieuw: de opening 
van het circuit – en de paddocks – op donderdagnamiddag 
tijdens de technische keuringen. Dankzij die uitbreiding 
van het uurrooster kon plaats worden gemaakt voor vier 
nevenraces. Daarbij de Endurance Racing Legends die in 
2018 was voorgesteld onder de vorm van een optocht.
Dit jaar ging Peter Auto dus verder met de vernieuwing door 
een overeenkomst te ondertekenen met Aramco, wereld-
leider van geïntegreerde chemische producten. Hierdoor 
werd de Le Mans Classic de eerste historische race waarin 
het gebruik van synthetische brandstoffen werd getest door 

racemodellen. De retrospectieve gaat hiermee door op de 
weg die bij de lancering van de 24 Uren van Le Mans was 
ingeslagen. De race werd toen immers gecreëerd ‘om de 
kwaliteiten en de stevigheid van auto’s te verbeteren’ en 
later om ‘mee te werken aan de evolutie van de techniek en 
de ontwikkeling van de auto te bevorderen’.
Peter Auto en Aramco sloegen de handen in elkaar om 
voor het eerst een brandstof van de nieuwe generatie te 
introduceren voor bolides van de jaren 1950 tot 1975. Vier 
unieke racemodellen kregen de brandstof van de nieuwe 
generatie toegediend: de Lotus Elite n°61 (plateau 6) en 
de Porsche 904 Carrera GTS n°67 (plateau 4) van David 
Clark, de Lola T70 Mk. 3B n°35 (plateau 5) van Richard 
& Armand Mille en de Chevron B21 n°66 (plateau 6) van 
Carlos Tavares, PDG van Stellantis, de nieuwe autogroep 
gevormd door PSA en Fiat. One small step voor de Le 
Mans Classic, one giant leap voor de historische races en 
de auto in het algemeen!

BACK
TO THE FUTURE
in Le Mans

Patrick Peter (links), 
directeur-generaal van 

Peter Auto, en ACO-
voorzitter Pierre Fillon.

Na twee jaar afwezigheid als 
gevolg van corona lokte de 10e 
editie van de Le Mans Classic 
het grote publiek.

De ‘Le Mans’-start: altijd 
populair, maar tijdens 

de editie 1969 voor het 
laatst toegepast.
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ROLEX MONTEREY 
CAR WEEK

Elke zomer trekken autoliefheb-
bers van over de hele wereld naar 
het Californische schiereiland 
Monterey aan de kust van de Stil-
le Oceaan om het erfgoed en de 
traditie van de automobiel te eren.

Door Philippe Janssens

De traditie doet denken aan een jaarlijkse bede-
vaart en een must voor de autofan. Samen 
met Goodwood is Monterey de andere heilige 
plaats van auto-excellentie; het Californische 

Mekka waar de passie van de classic car-liefhebber naar 
uitgaat, elke zomer opnieuw; een heilige week voor de 
vier wielen van de voorbije eeuw. De vierwielers worden 
uitgedaagd om er zich zowel op het circuit als op de weg 
met elkaar te meten, maar ook om zich in alle elegantie 
te vertonen op de fairway van de laatste hole van de  
mythische Pebble Beach golfbaan.
De Monterey Car Week omvat ook een spectaculaire reeks 
veilingen, rondleidingen en wedstrijden, die allemaal wor-

den gehouden in de prachtige omgeving van het Monterey 
Peninsula. Dit jaar werd de Californische traditie verrijkt 
met Franse uithoudingsraces. Het eclectische weekpro-
gramma stond namelijk mee in het teken van de langver-
wachte viering van de 100e verjaardag van de beroemde 24 
uur van Le Mans in 2023.

Pebble Beach Concours d’Elegance
Op de greens van de legendarische Pebble Beach Golf 
Links, waar onder meer Arnold Palmer, Jack Nicklaus en 
Tiger Woods geschiedenis schreven, zorgden oldtimers uit 
het begin van de 20e eeuw voor een schitterend schouw-
spel. De Talbot-Lago Grand Sports en prachtige Lincolns 

trokken de aandacht van bezoekers waarvan de kleding 
perfect aansloot op de sierlijkheid van de prachtige, glim-
mende carrosserieën langs de fairway. Een van de hoogste 
onderscheidingen in de autowereld, de Pebble Beach Best of 
Show Concours d’Elegance, werd dit jaar toegekend aan de 
Duesenberg J Figoni Sports Torpedo uit 1932, die een perfecte 

combinatie tentoonspreidde van authenticiteit, stijl en design.  
Het centrale thema van de editie 2022 van de Monterey 
Car Week, de 100e verjaardag van de 24 uur van Le Mans, 
verlichtte het evenement dat op zaterdag 20 augustus 
werd opgestart met de exclusieve uitreiking van de Cen-
tennial Trophy op het beroemde podium van de Pebble 
Beach Concours d’Elegance. Het werd vervolgd met twee 
speciale Le Mans-klassen op de fairway, waar de strafste 
raceverhalen uit een hele eeuw tot leven werden gewekt. 
De Deense piloot Tom Kristensen, Rolex-ambassadeur en 
met 9 zeges recordhouder in de beroemde uithoudingsrace 
van Le Mans, was erejurylid.

Bolides op Laguna Seca
De Deense kampioen was ook van de partij op het cir-
cuit van Laguna Seca waar de luidruchtige historische Le 
Mans-auto’s de pk’s loslieten tijdens de Rolex Monterey  

/#ninsu01 23ce4enc5

De oldtimers stalen de show 
tijdens de Pebble Beach Tour 
d’Elégance.

Deze Duesenberg J Figoni Sports Torpedo 
uit 1932 won de ‘Concours d’élégance’.

Deze Jaguar Type D uit 1956 
werd uitgeroepen tot mooiste 
sportmodel in The Quail.
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Motorsports Reunion. Een hele batterij authentieke 
bolides van het iconische evenement illustreerden er het 
verband tussen snelheid, prestaties, design en techniek. 
Legendarische winnaars werden tot groot genoegen van 
de toeschouwers herenigd in de paddock. Daarbij onder 
meer de Ferrari 250 LM uit 1964, de Ford GT40 uit 1966 en 
de Audi R8 LMP1 uit 2005 van Tom Kristensen. Als Grand 
Marshal van de 2022 Rolex Monterey Motorsport Reunion 
voerde ‘Mister Le Mans’ zijn takenpakket uit, terwijl hij de 
ongelooflijke sfeer rond het circuit in zich opnam. ‘Ik zag 
zelden zoveel historische Le Mans-auto’s bij elkaar en om 
een aantal van mijn eigen winnende auto’s terug te zien, is 
bijzonder emotioneel’, zei hij. ‘Ik proefde deze week meer 
dan ooit de unieke aanwezigheid van Rolex in de autosport 
– dankzij het combineren van autosportevenementen en 
uithoudingsraces – en ik apprecieer het respect van het 
merk voor het verleden en de erkenning van de opwindende 
toekomst van onze sport.’

Back to the future in de
Quail Lodge & Golf Club
Ondertussen werd in de Quail Lodge & Golf Club stilgestaan 
bij historische auto’s en toekomstige technologieën, met 
auto’s uit alle decennia zij aan zij op het pittoreske tuin-
feest. The Quail, A Motorsports Gathering nam de Jaguar 
D-Type uit 1956 op in de Rolex Circle of Champions als de 
winnende auto van dit jaar. Jenson Button, wereldkampioen 
Formule 1 2009, was een bevoorrechte toeschouwer. ‘The 
Quail is een heel bijzonder evenement. Dit jaar was het bij-
zonder mooi om te zien hoe iedereen een verscheidenheid 
aan prachtige auto’s vierde, oude en nieuwe.’

Tour of Elegance op het schiereiland
Eerder in de week, op donderdag 18 augustus, was een 
enthousiast publiek op Portola Road getuige van het vertrek 
van zo’n 190 teams voor de Pebble Beach Tour of Elegance. 
De stoet genoot van een adembenemende nieuwe route, 
waarbij een deel van de 17-Mile Drive werd aangedaan en 
de kustlijn werd gevolgd tot Big Sur, alvorens terug te keren 
naar Pebble Beach. De eclectische mix liet de kunst van 
het autobouwen helemaal tot zijn recht komen en bood de 
volgende generatie de kans om stil te staan bij de geweldige 
prestaties van deze zeldzame en begeerde auto’s.

Ontdek de opwindende e!ciëntie van de nieuwe Range Rover Sport, zelfs in de 
meest extreme omstandigheden. Of het nu gaat om een benzine-, diesel- of Electric 
Hybrid (PHEV)-versie met een volledig elektrische actieradius tot 113 km en een 
CO2-uitstoot vanaf slechts 18 g/km (WLTP)*.
www.landrover.be

0,8-11,5 L/100KM - 18-261 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Afgebeeld model uitgerust 
met opties en accessoires. *De verstrekte cijfers zijn de o!ciële WLTP-testgegevens van de fabrikant volgens de EU-wetgeving met een volledig opgeladen batterij. 
Enkel voor vergelijkingsdoeleinden. Resultaten kunnen afwijken in reële omstandigheden. Geef voorrang aan veiligheid. Elk gebruik van het voertuig “o" road” moet 
gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. O" road-opnames gemaakt op privé-terrein met vergunningen. Al het benodigde herstel 
is uitgevoerd. Betreed geen snelstromend water – er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen voor deze uitdaging.

NEXT LEVEL
NIEUWE RANGE ROVER SPORT

De bolides vonden elkaar 
ook terug in Laguna Seca.

Tom Kristensen won 
de 24 Uur van Le Mans 
liefst 9 keer!
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De getalenteerde Australische kampioen Cameron Smith schreef de 
150e editie van The Open op zijn naam. Het toernooi op de Old Course 
van St. Andrews zorgde voor tranen bij de fans van Rory McIlroy en 
Tiger Woods. Voor de Amerikaan betekende het toernooi wellicht het 
afscheid aan The Home of Golf.

Door Miguel Tasso

Het stond in de sterren geschreven dat er vuur-
werk zou zijn op de 150e editie van The Open 
op de Old Course van St. Andrews, ‘The Home 
of Golf’. Dat kwam er ook met een schitterende 

winnaar, subliem golf, spelers die boven zichzelf uitstegen 
en een epiloog met de spanning van een Hitchcockthriller.
Voor deze jubileumeditie had het Britse publiek één grote 
wens: de titel voor Rory McIlroy. De Noord-Ierse kampioen 
voelde zich gedragen door dat enthousiasme en leek die 
grote droom in vervulling te laten gaan. Tot hij in de slotfase 

op zondag geen antwoord had op de sublieme eindspurt 
van Cameron Smith.
De 28-jarige Smith is een atypische verschijning. Met zijn 
nekmatje en zijn dun snorretje doet hij ons denken aan de 
helden van de Franse tv-reeks ‘Les Brigades du Tigre’. Als 
je hem vergelijkt met de golden boys van het Amerikaanse 
golf, die er allemaal piekfijn uitgedost bijlopen en rondrij-
den in blitse auto’s, is hij een buitenbeetje. Maar wat een 
talent! Een talent dat vroeg of laat beloond zou worden. 
Cameron stamt uit een bescheiden familie. Hij ontdekte de 

golfsport in zijn geboortestad Brisbane. Zijn vader was een 
veehouder die zich op weekdagen tussen zijn stieren begaf 
en op zondag een balletje ging slaan in de golfclub van 
Wontina. De rest van het verhaal laat zich raden. 
Na een 2e plaats op de Masters van Augusta 2020 en winst 
in het prestigieuze Players Championship dit jaar op TPC 
Sawgrass leek Smith voorbestemd om snel een eerste 
major te winnen. Dat is nu een feit. Na een kleine inzinking 
op zaterdag haalde hij op zondag zijn sterkste golf naar 
boven om de mooiste titel in zijn carrière te veroveren. Hier-
door heeft The Open, 29 jaar na Greg Norman, opnieuw een 
Australische winnaar. De laatste 9 holes van Smith leunden 
aan bij het geniale.
‘Hij verdient de titel. Hij was de beste’, erkende de immer 
sportieve Rory McIlroy.
Verwacht nu niet dat Cameron Smith om de haverklap 
de headlines zal halen. De Australiër, die tegenwoordig in  
Florida woont, kent zijn afkomst en zoekt de hypes niet op. 
Zijn karakter leunt nog altijd aan bij dat van de outback. Zo 
gaf hij in april zelfs forfait voor een belangrijk toernooi – het 
WGC World Match Play – omdat hij zijn ouders al twee jaar 
niet meer had gezien als gevolg van de reisbeperkingen 

door corona. Hun gezelschap was belangrijker dan golf. Het 
tekent Cameron: eenvoudig, natuurlijk, cool.
Zijn zege in St Andrews betekent ook dat de vier majors 
van dit seizoen met Scottie Scheffler, Justin Thomas, Mat-
thew Fitzpatrick en Cameron Smith winnaars afleverden 
jonger dan 30 jaar. Een sterk signaal over de evolutie van 
de golfsport. 

Een vaarwel?
Het was al bij al een zeer emotionele Open met heel wat 
tranen. Zoals die van Tiger Woods op de fairway van hole 
18 waar het publiek voor een kippenvelmoment zorgde. ‘Ik 
ween doorgaans niet makkelijk, maar daar kon ik de tranen 
niet bedwingen’, bekende het icoon van het wereldgolf.
Woods had ongetwijfeld heimelijk gedroomd van een laat-
ste stunt op de Old Course die hij koestert en waar hij twee 
keer de British Open won (2000 en 2005). Maar hij had 
duidelijk niet zijn beste vorm en lijdt nog steeds onder de 
gevolgen van zijn autocrash in 2021. Daardoor: geen cut 
voor Woods. ‘De Old Course is de heilige graal van de golf-
sport. Een heilige plek. De absolute referentie. We zullen 
2030 schrijven wanneer The Open hier terugkeert en eerlijk 
is eerlijk: ik ben niet zeker dat ik dan een van de deelnemers 
zal zijn’, gaf de Amerikaanse legende eerlijk toe.
Zijn groet aan de menigte voor de Royal & Ancient had 
dan ook iets van een vaarwel. Maar niet aan de golfsport, 
want de intussen 46-jarige Woods geeft de hoop niet op 
om zijn erelijst te verfraaien. Hij zal de komende maanden 
gebruiken om zijn herstel te voltooien. ‘Fulltime golf is uit-
gesloten. Maar ik hoop in 2023 wel sterk genoeg te zijn om 
aan enkele toptoernooien deel te nemen.’
En waarom geen 16e major toe te voegen aan zijn erelijst? 
Als Tiger zich op de golfbaan meldt, is dat nooit voor een 
figurantenrol!

de tranen van de Tijger

Mogelijk was dit de 
laatste drive van Tiger op 

de meest legendarische 
golfbaan ter wereld.

Emotioneel moment op de 
finishing hole van de Old 

Course: Tiger pinkt een traantje 
weg bij het groeten van de fans.

THE OPEN:
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PERALADA
Golf, gastronomie, wijn: in deze eersteklas badplaats in het hart
van Catalonië worden de geneugten van het leven gecultiveerd. 

Door Miguel Tasso

Welke hedonistische reiziger heeft er niet 
van gedroomd de geneugten van swing, 
gastronomie en wijn te combineren? Het 
Peralada Resort is op maat gemaakt om 

aan hun verwachtingen te voldoen. 
Laten we beginnen met een schets van het decor. We bevin-
den ons in het kleine Spaanse stadje Peralada, in het hart 
van de regio Empordà, bijna op de grens met Frankrijk. Bar-
celona en Perpignan liggen op minder dan een uur rijden 
met de auto. In de verte ziet u zowel de uitlopers van de 
Pyreneeën als de beukende golven van de Middellandse Zee. 
Hier is het hoofdkantoor gevestigd van de Peralada-groep 
die van generatie op generatie wordt geleid door de Cata-

laanse familie Suqué Mateu. Of liever het dorp. Het bedrijf 
is immers eigenaar van het prestigieuze 14e-eeuwse kasteel, 
het casino, een sterrenrestaurant, een vijfsterrenhotel, een 
golfbaan, een museum en een weelderig wijndomein.

Vinotherapie in de Spa
Het Peralada Wine, Spa & Golf Hotel werd integraal gereno-
veerd in 2016 en is een ideale uitvalsbasis om de omgeving 
te verkennen. Er is keuze uit 54 kamers en 10 suites in een 
serene omgeving. De Wine Spa is een van de hoogtepun-
ten van dit vijfsterrenhotel. Deze oase van rust omvat een 
watercircuit in het overdekte zwembad met airco, sauna 
en stoombad. Ook de lichaamsverzorgings- en massage-

menu’s nodigen uit tot genieten en ontspannen. Er zijn 
verschillende behandelingen en rituelen gebaseerd op de 
Peralada-wijntraditie en de voordelen van druiven en wijn. 
Bij vinotherapie worden van druiven afgeleide producten 
gebruikt om het algemeen welzijn te verbeteren via ont-
spanningstechnieken en gepersonaliseerde behandelingen. 
Deze stimuleren de hydratatie van het lichaam, de elimina-
tie van gifstoffen, de bloedsomloop en de productie van 
collageen ter verbetering van de elasticiteit van de huid. 
Een hele mondvol dus. En een bijzondere levenservaring.

Op jacht naar birdies
De Peralada Golf Club, die aan het hotel paalt, is sinds 1993 
actief en draagt de handtekening van architect Jorge Soler. 

Deze ecologisch verantwoorde 18-holes baan (par 71) past 
zich aan alle speelstijlen aan. Er is keuze uit verschillende 
tees, zodat elke handicapper hier zijn gading vindt. De uit-
daging is vooral tactisch. Om goed te scoren, is een goede 
strategie belangrijk, wat inhoudt dat je sommige holes met 
de nodige voorzichtigheid moet spelen. Talrijke waterpartij-
en markeren de baan en de subtiel golvende greens worden 
over het algemeen goed verdedigd door zeer ontvankelijke 
bunkers. Het warm en francofiel onthaal (vele leden zijn 
Fransen), de magische omgeving met de Pyreneeën op 
de achtergrond, de pitch & putt om te oefenen, de grote 
driving range van twee verdiepingen: er ontbreekt niets om 
de liefhebbers tevreden te stellen. Tijdens ons bezoek was 
de Solheim Cup zelfs te volgen in de Pro-Shop! En men 

6et &astee4even i( 

Hotel Peralada Wine, Spa & Golf.

Een aangenaam en vlak parcours 
dat zich leent voor elke handicap.
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mag niet vergeten dat deze de regio nog vele andere 
kwaliteitsbanen aanbiedt, met heel wat interessante arran-
gementen om uit te kiezen.

Sterrenrestaurant
Het restaurant Castell Peralada is een echte aanrader. Het 
ligt in het prestigieuze kasteel, op vijf minuten van het hotel, 
en toont met trots zijn eerste Michelin-ster. Eerlijk is eerlijk: 
de gastronomische ervaring is duidelijk de omweg waard. 
Iedereen weet hoe rijk en trendy de streek van Gerona is 
voor liefhebbers van de creatieve keuken. El Bulli wees de 
weg. Welnu: La Table du Château drukt de voetsporen.
Chef-kok Javier Martinez en sommelier Toni Gerez hebben 
de culinaire traditie van de Empordà opnieuw geïnterpre-
teerd met een geïnspireerd menu, vol durf en smaak. Het 
degustatiemenu van een 15-tal gerechten is een symfonie 
voor de smaakpapillen, met verbluffende combinaties zoals 
‘crème van gerookte bloemkool, lamsjus en kaviaar’ of ‘witte 

asperges op zeewierspons, citrus-emulsie, champignons 
en tijgernoten’. En je hoeft geen reuzenhonger te hebben 
om van het moment te genieten: elk gerecht is ‘mini’ om 
de smaken te benadrukken, enkel de smaken. De enige 
uitzondering is de kaastrolley, met wel 300 verschillende 
soorten. Zelfs de Fransen hebben nog nooit zoiets gezien...
De lokale gastronomische ervaring strekt zich ook uit tot 
het restaurant Shoro by Paco Perez, iets verderop gelegen, 
in de tuinen van het Castell. Hier worden Aziatische smaken 
uit Singapore, Tokio of Bangkok gesublimeerd. Magisch!

In vino veritas
Maar Peralada is ook – zelfs vooral – de cultuur en de passie 
van de wijn. De productie ervan gaat terug tot de 12e eeuw 
en is nooit aan banden gelegd. Vandaag bereikt zij een 
nieuwe dimensie met de inwijding van een ultramodern en 
uitzonderlijk wijnhuis. Dat is niet alleen uniek in zijn archi-
tectuur, maar ook baanbrekend in zijn duurzaamheid, zoals 
blijkt uit het feit dat het de eerste Europese wijnmakerij is 
die het LEED®Gold-label heeft gekregen voor de naleving 
van hoge normen inzake energie-efficiëntie wat de bouw, 
de exploitatie en het onderhoud van het gebouw betreft. 
‘De nieuwe wijnmakerij betekent een echte ommekeer voor 
Peralada en voor de DO Empordà. Het is een belangrijke 
mijlpaal in de geschiedenis van dit familiebedrijf, dat wordt 
gekenmerkt door zijn visie op de toekomst en zijn liefde 
voor dit land dat oneindig rijk is aan nuances en landschap-
pen. Perelada is de meest gerenommeerde wijnmakerij in 
de Empordà. Onze missie is om al het wijnpotentieel uit de 
150 ha wijngaarden te halen om geweldige wijnen te pro-
duceren. Weinig appellations hebben zoveel verschillende 
bodems als de Empordà. Wij willen de afspiegeling zijn van 
deze rijkdom en diversiteit van het land’, zegt Eugeni Llos, 
directeur van het wijnhuis. De nieuwe wijnmakerij beschikt 
over 188 vinificatietanks van verschillende grootte, waar-
door de verschillende percelen van het domein afzonderlijk 
kunnen worden gevinificeerd, met de grootst mogelijke 
aandacht voor de persoonlijkheid en de authenticiteit van 
elke wijn.
Een bezoek aan deze kelder uit de 21e eeuw, die open is 
voor het publiek, is een echte belevenis. De beste wijnen 
proeven is een andere. We raden u aan om te genieten, 
maar met mate…

Het kasteel in het dorpje Peralada: 
cultuur en gastronomie verenigd 
in een sterrenrestaurant.

De Peralada-wijn: puur 
genot voor de smaak.

Relaxen in de spa.

Klaar voor jouw nieuwe (t)huis?
Wil je de stap ze!ten naar een nieuwbouwproject op een unieke ligging  
in het binnen-of buitenland? Of wens je je woning grondig te renoveren?  
Bij Cosy Me begeleiden we je graag doorheen het volledige traject.  
We luisteren naar je verhaal en ontwerpen in func!ie hiervan een interieur  
met gevoel. Een thuis in harmonie waar, net zoals bij een kunstwerk,  
elke lijn, elke kleur en elk detail klopt.

ONTDEK ONZE EXCLUSIEVE PROJECTEN 

Interieurarchitect Mar!ine Pieters 
+32 485 71 80 79 · www.cosymeinteriors.com · info@cosymeinteriors.com
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De Royal Bercuit is trots op zijn verleden en gaat 
door op de ingeslagen weg. De prestigieuze 
club uit Waals-Brabant, die in de groene heuvels 
rond Grez-Doiceau is gevestigd, is een oase van 

rust voor golfers. Droomdecor, golfbaan met internationale 
faam, restaurant-brasserie met schitterend terras, volledige 
infrastructuren voor events en seminaries: het plaatje is 
compleet en dat tot grote vreugde van leden en gasten.
De Royal Bercuit werd opgericht in 1967 en is ‘Royal’ sinds 
2017. De club is een referentie op de Belgische golfkaart. 
De baan draagt inderdaad de handtekening van de bekende 
Amerikaanse architect Robert Trent Jones Sr. die we ook 
kennen van Valderrama, Sotogrande, Sperone, Vidauban, 
Oakland Hills, Oakmont... Hij leverde ook prachtig werk op 
de Royal Bercuit, want de baan is zeer technisch en strate-
gisch, en ligt in een wondermooi natuurlijk kader. Elke hole 
heeft een ziel en staat voor een andere uitdaging. Hoewel 
de ‘championship course’ niet echt lang speelt (par 72, 
5974m) moet elke slag juist zijn, heb je alle clubs in de tas 
nodig en moet je de juiste lijnen vinden. Puur genieten dus 
voor golfers van alle niveaus. ‘Een goede kaart bereik je hier 
enkel met de nodige voorzichtigheid en precisie’, weet ook 
de dynamische Éric Hermann, sinds 2019 clubvoorzitter. 

Bezoekers zijn welkom
Vandaag de dag telt Royal Bercuit zo’n 600 leden. Daar-
onder heel wat jongeren (110 juniores jonger dan 18 jaar). 
Ook de secties Men, Ladies en Seniors zijn zeer goed bezet. 
‘De coronaperiode lokte heel wat nieuwe spelers naar de 
greens en wij zijn ervan overtuigd dat zij die kennismaking 

ROYAL BERCUIT
Fier op het verleden,
blik naar de toekomst

De Royal Bercuit,
de prachtige club in

Grez-Doiceau, combineert
swing- en levenskunst.

Door Miguel Tasso

De club nam onlangs ook het beheer van het restaurant in 
eigen handen. ‘Wij kozen voor de optie van de brasserie-
keuken, want dat valt bij de meeste golfers in de smaak. 
Via ons reservatiesysteem staat het restaurant ook open 
voor gasten van buiten de club’, verduidelijkt Éric Hermann.
Het brasserie-restaurant geeft uit op het prachtig terras 
dat vorig jaar werd heringericht. Op zonnige dagen is het 
‘the place to be’. Geen beter adres in Waals-Brabant dan 
dit groene kader naast het clubhouse om een heerlijke 19e 
hole te spelen en er luchtige of diepgravende gesprekken 
te voeren.

De uitdagingen van 
de toekomst
De Royal Bercuit mag dan 55 jaar oud zijn: 
de focus is helemaal naar de toekomst 
gericht. Zoals dat ook duidelijk wordt met 
de geweldige jeugdschool onder leiding 
van Anthony Otterström en Jonathan 
Davin. Maar ook door de filosofie met 
betrekking tot het dagelijks onderhoud 
van de baan. ‘Wij besteden zeer veel aan-
dacht aan de nieuwe omgevingsnormen 
en de “zéro-phyto”-politiek. Zo hebben 
we een audit besteld met betrekking 
tot de biodiversiteit van onze gronden 
en onze bossen. Wij huurden eveneens 
een nieuwe Amerikaanse machine om de 

greens te prikken. Via een bijzonder geavanceerd systeem, 
dat ook op de Golf van Evian wordt gebruikt, injecteert de 
machine het speciaal aangepast zand rechtstreeks in de 
green. Samen met andere clubs van AFGolf verzamelen 
en analyseren wij een maximum aan data om tot de beste 
oplossingen voor het baanbeheer te komen. Deze gege-
vens zijn belangrijk voor onze greenkeepers, zodat zij de 
voorschriften kunnen nakomen die door het Waalse Gewest 
worden opgelegd. Kortom: wij bereiden ons voor op alle 
uitdagingen voor de toekomst.’
Een club die zijn verleden koestert en tegelijk naar de toe-
komst focust: is er een mooiere filosofie?

leuk hebben gevonden. Er is dus nog plaats voor een aantal 
lidmaatschappen, ook al willen wij het aantal beperken om 
de gezellige en familiale sfeer niet te ontregelen, want die 
behoort van oudsher tot het DNA van onze club.’
Dit opent natuurlijk ook de deuren voor gastspelers die van 
interessante pakketten kunnen genieten. Een buitenkans om 
de enige Trent Jones in België te spelen en een onvergetelijke 
dag te beleven op deze plek waar de tijd lijkt stil te staan.
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GLOEDNIEUW 
CLUBHOUSE!

In 2023 viert de Royal Waterloo, de prestigieuze club met basis 
in Lasne, zijn 100e verjaardag. Het ideale moment dus voor een 

opfrisbeurt van het interieur en de herinrichting van het zonneterras. 
Follow the guide!

Door Miguel Tasso

De Royal Waterloo behoort al jaren tot ‘Belgiums 
finest’. Met zijn twee championship courses 
(La Marache en Le Lion), de schitterende 
korte 9 holesbaan (Le Bois-Héros) en de ruime 

oefenfaciliteiten beschikt het over de compleetste sportin-
frastructuur van het land: liefst 140 ha in het teken van de 
golfsport! Het is dan ook geen toeval dat de beste golfers 
van het land er hun vaste uitvalsbasis hebben, zoals de 
grote internationale beloftetalenten Savannah De Bock en 
Adrien Dumont de Chassart. Zij namen dit jaar respectie-
velijk deel aan de British Open en de US Open voor profs.

En toen was er licht!
De volledige renovatie van het clubhouse, die onlangs 
werd afgerond, kadert in dezelfde geest. Zij werd gere-
aliseerd door DF&Associés, een bureau voor interieur-
architectuur, in samenwerking met Marie’s Corner voor 
het meubilair. ‘Aan de buitenarchitectuur van het gebouw 
werd vanzelfsprekend niet geraakt. Daarentegen werd het 
interieurconcept volledig herzien. Zo is de restaurantzaal 
meer design geworden en werd een zeer elegante bar-
ruimte voorzien. De decoratie is modern en helder dankzij 
de grote ramen die tot aan de vloer reiken en uitgeven op 
het gigantische terras’, aldus WGC-voorzitter Jean-Pierre 
Maisin. Met ruimte voor 200 couverts binnen en een 100-
tal buiten is het resultaat ronduit indrukwekkend.
De volledige restauratie is in handen van chef Hugues Mat-
tagne. Er is keuze uit een gastronomische kaart tijdens de 

klassieke eeturen en een snackmenu daarbuiten. ‘Maar 
onze tafels zijn wel uitsluitend toegankelijk voor de leden 
en hun gasten’, herinnert de voorzitter van deze private 
club. Het is dus niet de bedoeling dat het nieuwe clubhouse 
the place to be wordt voor gans Waals-Brabant! Op het 
terras blijft het genieten van het fantastische uitzicht waar 
men de ontwikkelingen kan gadeslaan op zes holes van 
het parcours. Een echte prentbriefkaart voor de golffan. 
Qua golfniveau zweert de Royal Waterloo bij de vertrouwde 
excellentie. Op La Marache werden enkele bunkers bijge-
werkt, zodat ze beter zichtbaar zijn op de baan en minder 
gevoelig voor zware regenval. Alles past in dit kader, met 
een uitgesproken wens om het milieu te respecteren door 
middel van een beleid dat steunt op een rigoureus waterbe-
heer en automatische besproeiing, de duurzaamheid van de 
bodem, de harmonieuze ontwikkeling van de flora en fauna 
en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen.

Toekomstgericht
Volgend jaar blaast de Royal Waterloo 100 kaarsjes uit. Een 
mijlpaal die boekdelen spreekt over de fabelachtige geschie-
denis. Maar tegelijk is de club vooral bezig met de toekomst. 
Hij maakt van de jeugdopleiding een echte prioriteit. Zo 
kan de jeugd in het clubhouse beschikken over verschil-
lende eigen ruimtes. Bij de 2000 leden worden meer dan 
300 junioren geteld. Daarmee is de toekomst verzekerd. 
‘Er worden uiteraard diverse evenementen gepland om 
het eeuwfeest te vieren. Zo komt er eind juni een grote 

“soirée blanche”. We zullen ook een groot amateurkam-
pioenschap doubles organiseren. Een “eeuwfeestbier” 
wordt overwogen, speciaal voor de 19e hole. Toch ligt 
het niet in onze bedoeling om deze verjaardag te hypen. 
Het zal in de eerste plaats het feest van de club en zijn 
leden zijn. Discretie maakt ook deel uit van ons DNA’, 
vervolgt Jean-Pierre Maisin, die in perfecte harmonie 
samenwerkt met Tristan Freslon, algemeen secretaris.  
De traditie van uitmuntendheid behouden, de belangrijke 

waarden doorgeven van generatie op generatie, de bekend-
heid vergroten en de rol als historische locomotief van de 
Belgische golfsport ten volle blijven spelen: ziedaar de voor-
naamste doelstellingen van de club voor de volgende eeuw 
in zijn bestaan. De Royal Waterloo, die in 1923 werd gebo-
ren op het domein van de Ferme Blaret in Sint-Genesius-
Rode en sinds de jaren 60 in Lasne actief is, wordt een 
eeuweling die jong is van lichaam en geest, en geen enkele 
rimpel vertoont, ook niet op zijn greens.
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FINCA CORTESIN
Andalusië op z’n best

De beroemde golfbaan van Finca Cortesin ontvangt volgend jaar
de Solheim Cup. Dat wordt de zoveelste pluim op de hoed van dit 

super-de-luxe resort dat de levenskunst in al zijn toonaarden beoefent.

Door Miguel Tasso

Finca Cortesin, unaniem erkend als een van de 
meest prestigieuze resorts in Europa, behoeft 
geen introductie. In het zuiden van Spanje en 
op de weg naar Casares, tussen Marbella en 

Sotogrande, betekent deze droomplek voor de gasten een 
unieke ervaring met een vijfsterren luxehotel, een droom 
van een Spa, een exclusieve beachclub, gastronomische 
restaurants en, natuurlijk, een fantastische en tegelijk 
uitdagende golfbaan. Finca Cortesin heeft werkelijk alles 
om de meest veeleisende golfer tevreden te stellen. Het 
symboliseert, in een droomomgeving en onder een bijna 
eeuwige zon, de kunst van het leven. Van het goede leven!

Weet u nog, Colsaerts?
Sinds de aanleg in 2006 kreeg het parcours van Finca Cor-
tesin verscheidene internationale topcompetities over de 
greens. Zo herinnert iedereen zich de historische zege van 
Nicolas Colsaerts tijdens het Volvo Match-Play in 2012. De 
Brusselse kampioen had er afspraak met zijn beste vorm en 
tekende voor een van zijn grootste titels in zijn carrière. Zijn 
foto, met de trofee in de handen, pronkt trouwens nog altijd 
tegen de muur in het clubhouse.

In 2023 zal de club uit Andalusië opnieuw in de schijnwer-
pers staan, want dan wordt hij gastheer van de Solheim 
Cup, het vrouwelijke equivalent van de Ryder Cup. ‘Het is 
een grote eer om als gastheer op te treden voor een eve-
nement van deze omvang en waarvan de beelden de hele 
wereld zullen rondgaan, ook in de Verenigde Staten. Onze 
baan leent zich uitstekend voor het match-play format. Het 
wordt zonder enige twijfel een prachtige showcase’, aldus 
Francisco de Lancastre, directeur-generaal van de golfclub.
De championship course is een ontwerp van Cabell B. 
Robinson met assistentie van landschapsarchitect Ger-
ald Huggan. Het is een zeer spectaculaire baan dankzij de 
verhoogde tee boxes, de glooiende fairways, de oordeel-
kundige gepositioneerde bunkers, een paar waterhinder-
nissen en de golvende en zeer sterk verdedigde greens. Hij 
symboliseert voor 100% de Amerikaanse golfstijl. Voor een 
goede kaart moet je dan ook berekende risico’s nemen en 
tegelijkertijd zeer strategisch te werk gaan. 

Super spectaculair
Bepaalde holes zijn onvergetelijk. Zoals de 3: een par 5 van 
bijna 500m. De drive is niet al te moeilijk, maar daarna tole-
reert de baan enkel perfecte slagen richting de vrij kleine 
green die op links is afgebakend door een meer en rechts 
door bunkers. Hole 7 is de langste par 4 aan de Costa del 
Sol (452m). Een geweldige uitdaging, vooral als de wind op 
de kop staat. De 10, een par 3 van meer dan 200m, speelt 
ultra-spectaculair met de bergen van Estepona op de ach-
tergrond. Afhankelijk van de vlagpositie is de green in de 
vorm van een flamencogitaar een enigma voor de putter. 
Hole 13 (par 4, 323m) is wellicht de meest schilderachtige, 
met een verhoogde tee en een magische green omringd 
door parasoldennen. Een echte ansichtkaart. Hole 18 ten-
slotte (par 5, 519m) is dé finishing hole bij uitstek. Hij is zeer 
populair bij de longhitters die het risico niet schuwen, want 
zij kunnen de green bereiken in twee slagen. 

Vijfsterrengolf
Finca Cortesin is geen gesloten club, zoals Valderrama of 
Real Sotogrande. Hij is dan ook toegankelijk voor elke golfer 
die een onvergetelijke ervaring wil bijschrijven. De greenfee 
staat logischerwijze in verhouding tot de kwaliteit van deze 
baan (van 260 tot 320 euro, al naargelang het seizoen), maar 
dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt voor iets unieks…
Zodra je de parkeerruimte oprijdt, wordt de speler verzocht 
om zijn golftas over te laten aan de assistent van dienst. Hij 
vindt ze later terug op de buggy bij de practice. Daar liggen 
de ballen in een piramidevorm geplaatst. Het uitzicht op de 
omgeving is fenomenaal!
‘De filosofie van onze golfbaan is die van een resort met een 
vijfsterrenservice. Onze prioriteit is om onze bezoekers een 
magisch moment te laten beleven. De flights starten om de 12 
minuten om filevorming te voorkomen (maximaal 100 spelers 
per dag). De buggy’s zijn uitgerust met de nieuwste GPS-tech-
nologie. Fruit en water worden langs het parcours aan de spe-
lers uitgedeeld. En op elke hole zijn vijf tee boxes geplaatst, 
zodat elke speler kan genieten van het moment, ongeacht 
zijn of haar spelniveau’, aldus nog Francisco de Lancastre. 
De Finca Cortesin is zich zeer bewust van de nieuwe milieu-
voorschriften en loopt voorop bij het onderhoud van 

De prachtige hole 13: 
voor velen een van de 

mooiste in Spanje.

De golvende green van de 18: Finca 
Cortesin is een echte uitdaging.

Een oase van rust in het teken 
van de levenskunst en de zon.
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haar parcours. Het water dat nodig is om de fairways 
en de greens te besproeien, wordt gerecycleerd om aan 
alle ecologische parameters te voldoen. Het nieuwe water-
besparende Bermuda-gras deelt die visie en de machines 
die gebruikt worden voor het onderhoud van de baan zijn 
hybride. Gezien dit ecosysteem is het niet verwonderlijk dat 
de flora en de fauna in het resort hoogtij vieren, met een 
veelheid aan exotische vogels.

Super-de-luxe resort
Finca Cortesin is inderdaad een andere ervaring. Voor 
golfliefhebbers is golf natuurlijk de rode draad. Maar de 
levensgenieters zullen vooral genieten van elke minuut in 
het hotel. In dit resort, dat op een meesterlijke wijze geleid 
wordt door René Zimmer, is aan elk detail gedacht. Zodra 
men de toegangspoort is gepasseerd en men de sleutels 
aan de voiturier heeft overhandigd, stapt men een andere 
wereld binnen waar alles op maat is gemaakt om zich thuis 

te voelen. Het is dan ook geen toeval dat dit domein sinds 
de opening de prijzen en de onderscheidingen opstapelt. 
Het hotel is geïnspireerd op de traditionele Andalusische 
architectuur. Het telt 67 grote en zeer heldere suites (50 tot 
200 m2). Zij liggen verspreid over het hoofdgebouw – een 
echt paleis – en de 23.000 m2 tuinen. Op gastronomisch 
gebied zet het ontbijt, dat à la carte en op het terras wordt 
aangeboden, de toon. De drie restaurants zijn in dezelfde 
geest. El Jardin de la Luz biedt een mediterrane keuken, Rei 
een Japanse tafel van zeer hoog niveau en Don Giovanni 
een ongedwongen Italiaans menu. De 2200 m2 grote spa 
met overdekt zwembad, airco en fitnesscenter is een oase 
van rust waar u automatisch tot rust komt. Twee royale 
zwembaden omringd door palmbomen, een trendy beach-
club, tennis- en padelbanen maken het aanbod compleet. 
Dankzij het vastgoedconcept met een ruim aanbod van 
luxevilla’s kan elke hedonist zich hier indien gewenst zelfs 
definitief vestigen.

Relaxen bij het 
zwembad: een van 
de opties voor de 

19e hole…

De practice en de ballenpiramides: 
heerlijk genieten!

www.delen.bank

Wij delen uw passie.
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DOMAINE DE 
FONTENILLE

De bastide van het geluk
Dit discreet luxehotel in de Luberon is een uitnodiging

om tot rust te komen in een unieke sfeer.

Door Miguel Tasso

Welkom op Domaine de Fontenille, een 
Relais & Châteaux waar de tijd lijkt stil te 
staan. Dit luxehotel in een park van 6 ha 
in de zuidelijke Luberon is opgevat als een 

familiewoning en ligt binnen een bastide. U vindt het in 
Lauris, op slechts een halfuur van Aix-en-Provence. Daar 
staat de bastide sinds 1638 in het kadaster ingeschreven 
met 12 ha wijngaarden. Vandaag is zij omgebouwd tot 
een hotel op mensenmaat. Domaine de Fontenille is een 
ideale uitvalsbasis voor levensgenieters die houden van 
deze streek vol kleuren en geuren. Belgische reizigers die 

op weg zijn naar de Azurenkust kunnen zich geen mooiere 
tussenstop wensen om te genieten van het gezang van de 
krekels of de geur van lavendel.

In het hart van de natuur
De rondleiding door de eigenaar is een uitnodiging om alles 
los te laten. Het huis kijkt uit op een uitgestrekt park met 
verschillende tuinen. Het wordt afgebakend door ceders 
en honderdjarige platanen. De sfeer is bucolisch met een 
afsluiting voor dieren, een grote moestuin die fruit en groen-
ten levert aan de beide restaurants en een oude duiventil. 

Op de achtergrond: de vallei van de Durance en vooral, een 
olympische rust waar de stilte goud is. En het is een echte 
luxe om ervan te genieten.
Op de gelijkvloerse verdieping van de bastide bevinden zich 
verschillende salons. Zij zijn gedecoreerd met hedendaagse 
kunstwerken die leiden naar de bar. Die strekt zich op een 
natuurlijke wijze uit naar het schitterende terras, dat op zijn 
beurt uitkijkt op het park. Hier voelt men zich zeker thuis. 
En alles wordt gedaan om dat gevoel op te wekken, met een 
attente maar discrete service.
Op de bovenste verdiepingen hebben 19 kamers en suites 
– sommige met privéterras – uitzicht op de tuinen en de 
heuvels van de Luberon. Zij zijn modern en charmant tege-
lijk en hebben elk hun eigen identiteit en decoratie.

Topgastronomie in Fontenille
Dergelijk uitnodigend verblijf kan niet zonder fijne gastrono-
mie. De keuken van het Domaine weerspiegelt de filosofie 
van de locatie: ze combineert authenticiteit met een zeer 
bewust gebruik van streekproducten. In het oude wijnpak-
huis is het gastronomische sterrenrestaurant Le Champ des 
Lunes gevestigd. Chef-kok Michel Marini biedt een modern 
menu met als thema de Luberon en de groenten uit de eco-
logische moestuin van het landgoed. Deze wordt beheerd 
volgens de principes van de permacultuur. Een traktatie 
voor zowel de ogen als de smaakpapillen! Le Champ des 
Lunes is een excursie om te genieten van de schatten van de 
Provence. Ik probeer hulde te brengen aan het gepassioneer-
de werk van onze lokale producenten. Ik doe dat met ver-
fijnde en vreugdevolle gerechten die verankerd zijn met de 
oprechtheid van deze ongerepte natuur’, vat de chef samen. 
La Cuisine d’Amélie, met zijn prachtig terras, is een gastrono-
mische bistro met een eenvoudige en creatieve kaart, eens te 
meer met de beste streekproducten en gerechten om te delen.
Tot slot serveert La Grande Table des Petits-Déjeuners elke 

ochtend een ruime keuze aan verse, seizoensgebonden 
producten op het grote terras met uitzicht op het park of in 
de bistrozaal. Altijd in deze authentieke familiegeest.

Eigen wijndomein
Het verwarmd en schaduwrijk buitenzwembad, de massage-
ruimtes en de hammam vervolledigen het aanbod. En toch is 
het verblijf niet compleet zonder een bezoek aan de wijngaard. 
De cultuur van de wijngaard gaat hier terug tot de 17e eeuw en 
wordt in stand gehouden dankzij de klei- en kalkbodem en de 
Mistralwind die de druiven op natuurlijke wijze zuivert.
De wijngaard van Fontenille is samengesteld uit de karakte-
ristieke druivensoorten van de Aop Luberon: Syrah, Grena-
che Noir en Blanc, Vermentino, enz. In het glas wordt alle 
magie van de streek geëxporteerd voor het plezier van het 
gehemelte alleen. Het Domaine de Fontenille, dat eigendom 
is van Frédéric Biousse en Guillaume Foucher, behoort tot 
de gelijknamige collectie die acht hotels omvat met het-
zelfde hedonistische DNA, waar de kunst van het leven op 
een ontspannen manier tot uiting komt.
Tot slot nog een woordje voor de golfers: de golfbaan van 
Pont-Royal, ontworpen door niemand minder dan Severiano 
Ballesteros, ligt op slechts 20 km afstand. Een aanrader 
voor wie de benen wil strekken.

Het parcours van Pont-Royal werd 
getekend door Severiano Ballesteros.

Een prachtige bastide in het hart 
van de Luberon om in een groen 

kader van de rust te genieten. 

Het privé-park in 
het hotel is ideaal 

om naar de krekels 
te luisteren.
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Mas de Torrent, een exclusief Relais & Châteaux-hotel in de buurt van 
Gerona, cultiveert de Catalaanse levenskunst. Geen beter adres om de 
privacy op te zoeken en te genieten van de geneugten van de Costa Brava. 
Aan mooie golfbanen in de omgeving is er trouwens ook geen gebrek!

Door Miguel Tasso

Dit is een van de meest exclusieve en gerenom-
meerde plaatsen aan de Costa Brava. Vlakbij 
Gerona, op amper een uur van Barcelona, is 
het Mas de Torrent Hotel & Spa een oase van 

rust die al 35 jaar de Catalaanse levenskunst cultiveert. Op 
het menu: ontspanning, gastronomie, spa, cultuur en golf. 
Dit alles in een omgeving van zeldzame rust. Het is dan ook 
geen toeval dat dit hotel geregeld internationale sterren uit 
de wereld van muziek, mode, sport, zaken en film verwel-
komt die op zoek zijn naar een discreet toevluchtsoord om 
te ontspannen, ver van alle drukte- en stresstoestanden.
Mas de Torrent, dat deel uitmaakt van de collectie Unico 
Hotels, is onlangs volledig gerenoveerd. Het behield uiter-
aard zijn oorspronkelijke charme, maar is tegelijkertijd 
geactualiseerd met een meer verfijnde inrichting en moder-
nere faciliteiten. Het eindresultaat mag gezien worden. 

‘Tegenwoordig betekent luxe kunnen genieten van eenvou-
dige dingen die goed zijn uitgevoerd. Dat is onze filosofie’, 
aldus Pau Guardians, oprichter van Unico Hotels.

Magische plek
Het hoofdgebouw van Mas de Torrent, dat als geheel een 
unieke uitstraling heeft, is een voormalige Catalaanse 
boerderij uit de 18e eeuw. Zij heeft de magie, het karakter 
en de natuurlijke schoonheid uit het verleden helemaal 
behouden en verbergt duizend en één schatten. Achter de 
buitenkant in steen gaan lounges, bibliotheken en semi-
nariezalen schuil. Schilderijen van de beroemde schilder 
Josep Maria Sert sieren de muren. Het gevoel van ruimte 
is alomtegenwoordig. Hier, net als in het gedicht van Bau-
delaire, versterken geuren, kleuren en geluiden elkaar. 
De tuin is een oase van rust, met palmbomen, schaduwrijke 

zones, een groot en prachtig bui-
tenzwembad, een eigen moestuin 
en heliport. ‘We willen dat onze gas-
ten zich thuis voelen. Alles wordt 
gedaan om hun wensen te vervul-
len. Maar op een discrete manier. 
Luxe is aanwezig, maar nooit osten-
tatief...’, legt Jose-Manuel Labrada, 
Guest Experience Manager, uit.
In dit emblematische Relais & Châteaux lijkt de tijd wel stil 
te staan. Zodra u door de toegangspoort stapt, vallen de 
zorgen van u af. De 39 kamers en suites liggen verspreid 
over een landgoed dat oogt als een botanische tuin. Zij 
bieden een verscheidenheid aan levenskunst. Sommige 
hebben zelfs een eigen zwembad. De eigendom roept de 
sfeer op van een geheim landgoed dat zich verschuilt achter 

eeuwenoude zilverbladige olijfbo-
men, met struiken lavendel, tijm, 
rozemarijn en bougainvillea. Wat 
een genot om door de wijngaarden 
te wandelen, bij de boomgaarden 
te verpozen en te genieten van de 
rust en het prachtig uitzicht op het 
middeleeuwse dorp Pals...

Gastronomie & Spa
In deze Catalaanse streek, die zo rijk is aan gerenom-
meerde restaurants, is gastronomie uiteraard een van de 
troeven van Mas de Torrent. Ramón Freixa, de met een 
Michelin-ster bekroonde chef-kok die de leiding heeft over 
het gehele gastronomische aanbod van de Unico Group, 
biedt een vernieuwend menu dat de traditie van de uit-

Epicurisme inEpicurisme in
MAS DE TORRENT
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stekende Empordà-keuken combineert met de creativi-
teit en striktheid die hem kenmerken.
’s Avonds is het uitzicht op de kleine dorpjes van de streek 
vanaf het terras gewoonweg adembenemend. En met meer 
dan 700 referenties uit de hele wereld is de kelder een 
lofzang op geluk. In een speciale ruimte kan de sommelier 
zelfs proeverijen organiseren voor wijnliefhebbers. 
De Mas Spa, die een plekje kreeg in de tuinen, maakt het 
aanbod compleet. De 600 m2 zijn uitsluitend gewijd aan 
het welzijn. Zij komen tegemoet aan alle behoeften, met 
een menu van behandelingen en rituelen, onder het merk 
Natura Bissé. Verwarmd binnenzwembad, sauna, hammam, 
watercircuit, fitness: het ontbreekt u aan niets om helemaal 
tot rust te komen en te herbronnen.

Golf, fietsen, cultuur
Met Mas de Torrent als uitvalsbasis is er uiteraard geen 
gebrek aan activiteiten. Er zijn talrijke golfbanen in de buurt 
die de adepten van St. Andrews tevreden zullen stellen. 
Het parcours van Pals, dat wordt afgebakend door pijnbo-
men, is een van de oudste van Spanje. Iets verder weg is 
de Empordà Golf Club beslist ook een bezoek waard. Er is 

keuze uit twee aantrekkelijke 18-holes ontworpen door de 
beroemde Amerikaanse architect Robert von Hagge, auteur 
van Les Bordes. De Empordà Forest is gebouwd in de bos-
sen en dennen; de Empordà Links is windgevoelig en een 
echte tactische en technische uitdaging. De legendarische 
PGA Catalunya, met zijn twee 18 championship courses 
(The Tour & The Stadium), ligt op slechts een halfuur rijden.
In deze uitermate bucolische streek zijn ook andere sporten 
zeer populair. Fietsliefhebbers maken van de kleine Cata-
laanse wegen al lang een van hun favoriete bestemmingen. 
De landschappen van de Empordà bieden uitzonderlijke 
routes voor zowel fietsers als mountainbikers. Wandelen is 
ook populair, want de natuur is zo mooi en ongerept.
De zee is alomtegenwoordig. De stranden en baaien van 
de Costa Brava zijn zeer beroemd en er is geen gebrek aan 
watersportactiviteiten in Roses, L’Escala of Palamos. En de 
Medes-eilanden, die in het hart van een natuurreservaat 
liggen, zijn van een oneindige schoonheid.
Ook culturele excursies zijn een must. Het emblematische Bar-
celona behoeft geen voorstelling, want iedereen is vertrouwd 
met de charmes van de stad van Gaudi en Miro. Waarom dus 
niet voor Figueres kiezen met zijn legendarisch Dali-museum 
en ultragezellig Speelgoedmuseum? Ook de kunst- en film-
musea van Gerona zijn een bezoek waard. Net als de Stichting 
voor Hedendaagse Beeldhouwkunst in Palafrugell.
Het natuurpark Cap de Creus, de Aiguamolls de l’Empordà 
en de tuinen van Santa Clotilde in Lloret de Mar zijn stuk 
voor stuk bijzonder aangename plaatsen om te bezoeken. 
Ook de oude stad van Gerona, met zijn geweldige kathe-
draal, die het grootste gotische schip ter wereld heeft, is 
een must-see. De omliggende smalle straatjes hebben een 
unieke charme, met als extra bonus enkele zeer verleide-
lijke tapasbars! En wie kan een bezoek aan het kleine mid-
deleeuwse dorp Pals, zo kenmerkend voor het Spanje van 
weleer, weerstaan?

THE BEST TOOLS
FOR BEATING CANCER.

Fondation against Cancer thanks you for your participation
in the various member and Pro AM competitions

as well as for your donations.
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Sterren kijken in
VILLA MAÏA

Villa Maïa, een luxe-etablissement met label
‘Leading Hotels of the World’, is een exclusieve en ideale

uitvalsbasis om Lyon, ‘la Ville des Lumières’, te verkennen.

Door Miguel Tasso

Allereerst, het kader. Het luxehotel Villa Maïa 
ligt in de heuvels rond Lyon en biedt een 
adembenemend uitzicht over de stad. Wat 
een genot om vanaf het terras de boten te 

volgen die de Saône en de Rhône bevaren, in de verte de 
Mont Blanc te bespeuren en zich ’s avonds te vergapen aan 
de lichtjes van de stad!
Deze telg van de ‘Leading Hotels of the World’, die in 2017 de 
deuren opende, heeft een zeldzame persoonlijkheid: intiem, 
maar tegelijk modern en elegant. Er is keuze uit 27 design-
kamers en 6 suites met retro-futuristische look, en verder 

ook een appartement van ruim 100 m2 voor de liefhebbers 
van het uitzonderlijke. ‘Ik zag Villa Maïa als een chique, 
gezellige en comfortabele cocon met kamers waar het lek-
ker toeven is’, vat de beroemde Franse decorateur Jacques 
Grange samen. De toon is inderdaad hedendaags met een 
vleugje art deco. Deze zen-sfeer wordt nog versterkt door 
Japans stro tegen de muren. De badkamers met Carrara-
marmer geven via een glazen afscheiding uit op de kamers. 
Op die manier komt het uitzicht op de stad nog dichterbij! 
Aan de tuinzijde grenst het hotel aan de wijk Antiquaille. Die 
ligt vlakbij de Romeinse theaters, de overblijfselen van Le 

Vieux Lyon. Platanen, tulpenbomen, Ierse taxus, hulst en 
eiken in een tijdloos beeld met de handtekening van land-
schapskunstenaar Louis Benech. Hier voelt u zich lichtjaren 
verwijderd van de stad!
De thermen zijn een andere oppertroef van deze luxe vijf-
sterren. Zij beschikken over een majestueus binnenzwem-
bad van 20m in een Pompejaans decor met zuilen, mar-
meren vloeren en antieke gewelven. Geen beter adres om 
energie te tanken en de massage en rituelen van het huis 
te ontdekken.

Epicurisch adres
Het restaurant Têtedoie, dat zelfstandig wordt geleid, 
kadert in dezelfde geest. Het ligt recht tegenover het hotel 
en vormt zo een natuurlijk verlengstuk. Ook hier staat u 
na het binnenkomen versteld van het zicht op de stad. Dat 
enthousiasme krijgt een verlengstuk in de borden want chef 
Christian Têtedoie is een kunstenaar. Een echte. Hij kreeg 
zijn opleiding bij Paul Bocuse, Georges Blanc en in de keu-
kens van het Elysée en staat symbool van de geïnspireerde 
Franse keuken. ‘Mijn credo is om het accent te leggen op 
het product en de gasten blij te maken. Want koken gaat 
over vrijgevigheid en delen’, aldus Têtedoie.
Zijn menu’s en suggesties deinen mee met de seizoenen. 
Maar zijn signatuurgerecht – ‘Homard & Tête de Veau’ 

– staat altijd op het menu en dat is een uitstekend idee! 
Hoewel de Villa Maïa in de heuvels van Fourvière ligt, is Le 
Vieux Lyon amper 10 minuten weg. U hoeft alleen maar de 
heuvel af te wandelen om de typische straatjes te bereiken 
of de beroemde Place Bellecour. Dankzij de kabelbaan kun-
nen vermoeide gasten vervolgens zonder problemen terug 
naar het hotel.
‘Villa Maïa is uniek en dat in alle betekenissen van het 
woord. De ligging van het hotel is uitzonderlijk: ver van 
de stress en de drukte. Een rustgevende omgeving, maar 
tegelijk op een steenworp van de stad. Dit is een magische 
plek om te verblijven. We verwelkomen vanzelfsprekend 
heel wat zakenlui, maar ook tal van toeristen die Lyon op 
een aparte manier willen beleven. Ook heel wat artiesten 
op tournee komen na hun optredens naar ons’, verklapt 
Séverine Maisonneuve, de directrice van het etablissement.
Attente service van bij de aankomst, de bar met Saint-Just 
antiek glas om van een thee of cocktail te genieten, privé-
garage: alles is voorzien om de meest veeleisende klant 
tevreden te stellen.
De Groupe MAÏA, die eigenaar is van het hotel, is gespeci-
aliseerd in infrastructuur, energie, erfgoed en levenskunst. 
Zij stuurt onder meer ook de wedergeboorte van het pres-
tigieuze wijndomein La Chaize in de Beaujolais. Een extra 
oenologische tussenstop voor de levensgenieter!

Het uitzicht op Lyon vanaf hotel Villa 
Maïa: simpelweg adembenemend!

Chef Christian Têtedoie.
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LES
BORDS
DE MER
Marseille

met de voeten 
in het water!

In het etablissement Les Bords de 
Mer is het adembenemende zeezicht 

gegarandeerd. Hier zijn de golven 
inderdaad nooit ver weg… 

Door Miguel Tasso

In Marseille wordt gezegd dat dit een van de mooiste 
locaties van de stad is. En het klopt ook dat het hotel 
Les Bords de Mer zijn naam alle eer aandoet. Dit 
etablissement ligt aan het eind van het Plage des 

Catalans, op tien minuten stappen van de oude haven, en 
biedt een adembenemend uitzicht op de ‘Grande Bleue’. 
Het concept is heel eenvoudig: de 19 kamers openen naar 
de zee en geven de gast het gevoel van een cruise!
Kortom: ziehier een originele en interessante plek om te 
verblijven in Marseille en alle zeilen bij te zetten! Het hotel, 
dat helemaal in het wit is getooid, is niet erg groot en de 
kamers zijn dat evenmin. Maar er wordt prachtig gebruik 
gemaakt van elke vierkante centimeter. Het dakterras, dat 
zich op de tweede verdieping bevindt, is daar een goed 
voorbeeld van. Met de kabbelende golven als getuige krij-
gen de cocktails er een uniek jodiumhoudend parfum. En 
wat te denken van het kleine zwembad, een echte zwem-
gang, geïnstalleerd op de bovenste verdieping met uitzicht 
op de baai en de Frioul-archipel. De zwemmer heeft de 
indruk dat hij zich op het dek van een boot bevindt...
In het restaurant, dat net boven het water ligt, staan de 
zeevruchten uiteraard op de eerste plaats. Chef Camille 
Gandolfo biedt een eigentijds en creatief menu aan. De 
Suzanne Kaufmann Spa, die ruim 300 m2 groot is en op 
de gelijkvloerse verdieping werd geïnstalleerd, biedt mas-
sages, sauna en hammam in dezelfde aquatische geest, in 
een verfijnde en tijdloze omgeving.
Les Bords de Mer, dat deel uitmaakt van de collectie Les 
Domaines de Fontenille, is een ander soort boetiekhotel, ide-
aal om van Marseille te genieten vanuit het hart van de stad: 
de zee! Afhankelijk van uw stemming kunt u gemakkelijk 
de oude stad, de corniche, de blauwe kust of de calanques 
ontdekken. En als u de volgende dag wakker wordt, wordt u 
gegarandeerd opnieuw overdonderd door het uitzicht!

Helemaal in het wit en 
met zicht op de zee!

De sfeer van een cruise 
vanaf de balkons.

100% ELEKTRISCHE
FORD MUSTANG MACH-E GT

 16,5-21,2 KWH/100 KM (GECOMBINEERD) WLTP.
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 gestandaardiseerde wijze, in een testlabo, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik/actieradius van 
het voertuig te meten. De WLTP-waarden zijn geen 100% correcte 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.  Adverteerder: Ford Motor Company (Belgium) NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - BTW BE0404.955.204 - RPR Brussel 
- Bank: Fortis 220-0040000-72 - Tel. 02/482 20 00 - custfobe@ford.com. Contacteer uw Ford-verdeler of bezoek onze website https://www.nl.ford.be/ 
om meer informatie te krijgen over de fiscaliteit van het voertuig, zijn verbruik, zijn CO2-uitstoot of zijn autonomie. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

OORVER-
DOVEND
STIL
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RICHER DE BELLEVAL
Betoverend intermezzo in

Montpellier
Het Relais & Châteaux-hotel Richer de Belleval is gevestigd in het 

voormalige Hôtel de Ville en ademt de sfeer uit van een klein museum. 
Een magische tussenstop voor liefhebbers van luxe, gastronomie en kunst.

Door Miguel Tasso

Dit is een fascinerend Relais & Châteaux, uniek in 
zijn soort en met een rijke geschiedenis. In het 
hart van Montpellier, op de beroemde Place de la 
Canourgue, is hotel Richer de Belleval een magi-

sche plek voor alle levensgenieters die van kunst, cultuur, 
gastronomie en de Franse levenskunst houden. In de loop der 
eeuwen had dit gebouw, dat uit het begin van de 12e eeuw 
dateert, vele bestemmingen. Het was eerst het residentiële 
paleis van Guilhem VI, heer van Montpellier. Later huisvestte 
het het kapittel van de kanunniken van de kathedraal van 
Maguelone. Nadat het tijdens de godsdienstoorlogen werd 

verwoest, herrees het in de 17e eeuw uit zijn as en werd de 
privéwoning van Charles de Bouhaco, een vooraanstaand bur-
ger van de stad. Vervolgens kwam het door vererving in het 
bezit van Georges de Belleval, burgemeester van Montpellier. 
In 1816 kocht de stad het gebouw. Nadat het een tijd als 
stadhuis fungeerde, werd het tot 2010 bijgebouw van het 
Justitiepaleis. Toen het volledig aan zijn lot was overgelaten, 
werd het in 2017 aangekocht door de Château-Pourcel Groep. 
Die restaureerde het geheel – een titanenproject van vijf jaar 
– tot een vijfsterren boetiekhotel met 20 kamers en gastrono-
misch sterrenrestaurant. Dit alles natuurlijk in een magische 

omgeving die nog niets van zijn vroegere glans heeft verloren. 
Het hele gebouw is geklasseerd als historisch monument! 
Als u de Richer de Belleval binnenkomt, wordt u meteen 
meegevoerd in het verleden. De grote binnenplaats voert 
naar een trap met vier traveeën tussen kolommen. Aan de 
overkant vormt een blinde muur een valse voorgevel. De 
talrijke in steen gebeeldhouwde gezichten, gerestaureerd 
door het atelier Romel, geven de plaats een magisch cachet. 
En dat is nog maar het begin! In de lobby van het hotel is het 
plafond in keramiek, gemaakt door Jim Dine in samenwer-
king met de Manufacture de Sèvres en de galerie Templon, 
simpelweg adembenemend. Op deze monumentale mozaïek 
van ruim 30m2 grestegels ontvouwen zich 105 harten in een 
oneindigheid van kleuren. Kunst bekleedt een voorkeurposi-
tie in elke kamer, als was dit een heruitgevonden museum.

Sterren op elk verdiep
Het hotel sluit helemaal aan op deze ingesteldheid. Op de 
eerste verdieping worden de kamers, waarvan de versierin-
gen, de moulures en de middenpijlers op de monumenten-
lijst staan, gesublimeerd door pasteltinten. Zij werden met 
liefde ingericht door Christian Collot, een binnenhuisarchi-
tect met respect voor het verleden en de grand siècle-toets, 
en dragen bij tot de magie van de plaats. De ladekasten en 
fauteuils sluiten op een elegante manier aan bij de cherubij-
nen, de gipskruizen, het houtwerk, het lijstwerk, de fresco’s, 
de verguldsels en de beeldhouwwerken. Op de tweede ver-
dieping maakt een palet van krachtige kleuren van elke 
kamer een wereld op zich die gedomineerd wordt door de 
imposante Cathédrale Saint-Pierre aan de horizon. De deco-
rateur gebruikte al zijn gevoeligheid om de ruimten warm te 

maken met hout, patina, wandtapijten en een selectie van 
schilderijen, fluweel in koningsblauw, scharlakenrood, paars 
en granaatappel. Alles is aanwezig om te rusten, te dromen, 
te slapen. Dit is Relais & Châteaux op z’n best!
Op de gelijkvloerse verdieping is het restaurant Le Jardin 
des Sens (één Michelinster) een must. De creatieve keu-
ken van de broers Jacques en Laurent Pourcel laat zich 
niet met woorden beschrijven. Die moet je proeven, met 
kleine hapjes die al snel smaken naar meer. ‘Voor ons is het 
belangrijk dat de klant begrijpt wat hij eet. Ons DNA is het 
Middellandse Zeegebied. We halen onze inspiratie uit Agde 
of Grau du Roi. Wij bieden een gastronomie van zonneschijn 
en inspiratie’, vatten de chef-koks samen.
De culinaire ervaring wordt nog mooier wanneer de locatie in 
symbiose is met het bord. En dat is duidelijk het geval in Le 
Jardin des Sens, met drie gewelfde zalen vol verhalen. In het 
eerste hangen schilderijen die worden toegeschreven aan de 
beroemde Montpellier-kunstenaar Jean de Troy. De tweede 
heeft een trompe l'oeil architectonisch decor. De derde ont-
hult een decoratie van gebladerte met dieren en engelenge-
zichten, geschilderd in blauwtinten. Een weelderiger kader 
voor een gastronomische maaltijd is vrijwel ondenkbaar! En 
hoe zou men niet kunnen toegeven aan de verleiding van 
een slaapmutsje in het indrukwekkende bargedeelte, dat 
de bezoeker uitnodigt omhoog te kijken naar een lantaarn 
met de dekschilden van kevers, een kunstwerk dat door de 
Vlaamse kunstenaar Jan Fabre in opdracht werd gemaakt?
Zoveel is zeker: op de weg naar het zuiden is hotel Richer de 
Belleval een uitzonderlijke tussenstop voor echte fijnproe-
vers. De vriendelijke, Latijnse sfeer van de stad Montpellier 
doet de rest. Voorwaar een betoverend samenspel!

© Foto's: Jerôme Mondière

Unieke en elegante 
kamers: een mix van 

oud en nieuw.

Een historisch monument werd 
tot luxehotel omgebouwd en 

dat in hartje Montpellier.

Een bar met een 
verbluffende 

decoratie.

De broers Pourcel staan 
voor een gastronomie 
met sterren.
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ROYAL 
HAINAUT 
RESORT

Waar het gras 
groener is

Het Franse noorden biedt heel 
wat golfbanen die een bezoek 
waard zijn. Pluspunt: de meeste 
liggen vaak slechts op enkele 
kilometers van de grens met 
ons land. Dat maakt van het 
prestigieuze Hotel Royal Hainaut 
in Valenciennes een ideale 
uitvalsbasis om de clubs in de 
regio te verkennen.

Door Miguel Tasso

Wat een locatie! Midden in het centrum van 
Valenciennes ligt het Royal Hainaut Resort 
& Spa, een voormalig liefdadigheidszieken-
huis uit de 18e eeuw dat werd omgebouwd 

tot een viersterrenhotel-museum! ‘Wij beschikken over 79 
kamers en suites, twee restaurants, talrijke seminariezalen 
en een spa met een uniek binnenzwembad in een subliem 
kader, vat directeur-generaal Emmanuel Béquet samen.
Het etablissement, dat in 2019 werd ingehuldigd na meer-
dere jaren van ingrijpende renovatiewerken onder aus-
piciën van Financière Vauban, is een puur architecturaal 
wonder. Dankzij heel wat technisch vernuft en dito artistiek 
vakmanschap komen de 450 gewelven in blauwe steen en 
de 300 ramen er nu helemaal tot hun recht! Het dak is in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld, met 11.000 m2 leien die hun 
dakkapel terugkregen, precies zoals in... 1752!

Luxeresort in de stad
Dit resort, dat op een kwartier van België ligt en amper een 
uur van Brussel is verwijderd, is een aanrader voor een 
uitstap met weinig kilometers op de teller. ‘Onze filosofie is 
die van een uniek resort in de stad. Vanzelfsprekend heb-
ben we hier dankzij onze tien vergader- en receptiezalen, 
waarbij ook een kapel, heel wat seminars en incentives voor 
bedrijven. Maar we ontvangen ook veel buitenlandse gas-
ten, waaronder veel Belgen, die op een magische plek willen 
verblijven om van deze prachtige streek van het Noorden te 
genieten’, vervolgt Emmanuel Béquet.
Het hotel heeft twee gerenommeerde restaurants: La Sto-
ria, dat hulde brengt aan de Italiaanse gastronomie, en La 
Galerie, een traditionele brasserie. De 1200 m2 grote spa is 
uniek en verwent levensgenieters met een ruime keuze aan 
massages en rituelen onder het label Omnisens. Hammam, 
sauna, fitness: hier kom je helemaal tot rust. Het verwarm-
de binnenzwembad – 22 m lang en 10 m breed – behoort tot 
de mooiste van Frankrijk. Prachtige gewelven overspannen 
er het turkoois water. Voor nostalgici en romantici is dit een 

beeld dat terugvoert naar het oude Rome. Naast het hotel 
ontwikkelde het Royal Hainaut Resort ook een vastgoed-
concept met 161 luxeappartementen.

Golf in Mérignies
In de oase van rust worden de golfers niet vergeten. De 
regio Rijsel-Valenciennes telt verschillende prachtige cham-
pionship courses. Voorop staat natuurlijk de prestigieuze 
Golf de Bondues die in 1967 werd opgericht en over twee 
prachtige 18-holes beschikt, ontworpen door Robert Trent 
Jones en Fred Hawtree. Maar ook de Golf de Brigode, gele-
gen in Villeneuve D’Ascq in een decor van eeuwenoude 
bomen, en de Golf de Mormal, afgebakend door heggen, 
boomgaarden en vijvers, kunnen bekoren.
Het Royal Hainaut Spa & Resort is een ideale uitvalsbasis 
voor birdiejagers. Het heeft dan ook heel wat golfpakketten 
uitgewerkt voor de klanten. Zo is er een samenwerkings-
verband met de Golf de Mérignies, een dorp dat beroemd 
is geworden door zijn kasseistroken die traditioneel de 
beste wielerprofs verwelkomen tijdens Parijs-Roubaix. 

Dit voormalig liefdadigheidsziekenhuis, 
dat werd omgebouwd tot stadsresort, 

imponeert met zijn schitterende 
architectuur.
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Deze zeer gezellige club heeft drie lussen met 9 holes die 
zowel complementair als uitdagend zijn. ‘De Val de Marques 
(3200m) lijkt op een links en kronkelt zich een weg door 
bunkers. Rupilly (3300m) is heuvelachtig en zeer compe-
titief met zijn aan de wind blootgestelde holes. La Valutte 
(2600m) is iets gemakkelijker en daardoor beter geschikt 
voor beginners. Een project voor de aanleg van een vierde 9 
holesbaan is opgestart’, vat Emmanuel Gaulier samen. Hij is 
de directeur van deze familieclub die in 2008 werd geopend 
en werd aangelegd op voormalige landbouwgrond. 
De Golf de Mérignies is een maatstaf in termen van res-
pect voor het milieu en de biodiversiteit. ‘We tellen 70.000 
bomen en struiken op de 140 ha van het landgoed. De fauna 
is er ook zeer aanwezig met – voor de vuist weg – valken, 
reeën, kikkers en vossen. We hebben 9 bijenkorven om de 
bestuiving te bevorderen en 20 vogelkastjes...’.

De regio Hauts-de-France telt liefst 44 golfbestemmingen, 
verspreid over de vijf departementen. Daarbij 31 met ten 
minste 18 holes, wat meer dan voldoende is om de honger 
van de meest enthousiaste golfers te stillen! De prachtige 
golfbanen van de Opaalkust worden vaak genoemd, zoals 
die van Le Touquet, Hardelot, Wimereux of Belle Dune. En 
ook de golfbanen in de Oise, in de omgeving van Chantilly, 
worden vaak geprezen.
Maar waarom niet toegeven aan de verleiding van een 
kleine golfescapade in de buurt van Valenciennes? 
Steeds meer Belgische golfers kiezen voor de geneug-
ten van de swing in de Hauts de France. Zo waren ze 
begin juli bijna in de meerderheid tijdens de traditionele 
‘Ch’Tee en Nord’ op de banen van Bondues, Brigode en 
Mérignies. Een teamcompetitie afgerond met een onver-
getelijke 19e hole!

Een van de mooiste 
indoorzwembaden 
in Frankrijk.

De Golf de Mérignies: 
altijd een prima keuze 
voor de golfliefhebber.

Qualion-été-2022.indd   1 6/06/22   06:45
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Het full electric Polestar, een referentie in de 
sector, heeft de wind in de zeilen. Na de schit-
terende Polestar 1 en 2, waarbij de sportieve 
Polestar 2 BST met 476 pk in een speciale 

serie van slechts 270 stuks, maakt het Zweedse merk zich 
nu op om zijn eerste SUV op de markt te brengen. Dit 
uiteraard op vraag van de consument. Een derde van de 
automobilisten wil immers een SUV!

Polestar: 
in oktober de eerste SUV
De Polestar 3 is een volledig nieuw ontworpen SUV, met 
uiteraard een volledig elektrische aandrijflijn en innovatieve 
duurzame materialen. Het bedrijf kondigde de release van 
zijn volgende model officieel aan op 7 juni. Met de lance-
ring van deze auto in oktober van dit jaar zal het merk zijn 
intrede doen in een van de segmenten van de auto-industrie 
met de hoogste marges en de grootste groei, met name 
in de VS. Na verloop van tijd zal de Polestar 3 autonoom 

Er verschijnen steeds meer groene auto’s op onze wegen en dat vooral in 
onze steden. De hogere versnelling lijkt eindelijk ingeschakeld!

Door Philippe Van Holle

Een markt die steeds

meer elektrisch wordt!

Fisker Ocean: we zijn er bijna!
Afgelopen juli opende Fisker de voorbestellingen voor de 
Ocean One, de lanceringseditie van zijn elektrische SUV. 
Het merk liet al weten dat de eerste 5000 exemplaren gere-
serveerd zijn, met een aanbetaling van 5000 dollar. In totaal 
staan al 55.000 auto's geboekt! Henrik Fisker, de baas van 
het merk, is dan ook bijzonder opgetogen over de respons 
voor een auto die klanten alleen op foto’s hebben gezien! 
De volgende belangrijke stap is uiteraard de start van de 
productie. Die is voorzien voor 17 november 2022. Die 
dag komt er snel aan en dus wordt nu volop gewerkt aan 

hoewel beiden technische grondbeginselen delen, is er 
geen vergissing mogelijk. Om te beginnen is deze RS e-tron 
GT een technologisch uitstalraam dat de knowhow van de 
groep op het vlak van elektrische aandrijving demonstreert. 
En eerlijk is eerlijk: het resultaat is verbluffend! De esthetiek 
is adembenemend, de schoonheid spectaculair. Twee syn-
chrone motoren met permanente magneten – één op elke 
as – zorgen voor permanente aandrijving op alle wielen. Op 
dit RS-model worden ze gecombineerd met vierwielbestu-
ring en een sperdifferentieel op de achteras. Het gecom-
bineerde vermogen is ronduit indrukwekkend: 598 pk en 

rijden op de snelweg mogelijk maken met behulp van de 
beste LiDAR-sensor in zijn klasse van Luminar en de gecen-
traliseerde rekenkracht van NVIDIA. Bij de lancering zal hij 
uitgerust zijn met twee motoren en een grote batterij voor 
een bereik van meer dan 600 km (WLTP). Hij zal zowel in 
China als in de VS worden geproduceerd.
Polestar is van plan om de komende drie jaar elk jaar een 
nieuwe auto te lanceren, te beginnen met de Polestar 3. 
Tegen eind 2023 streeft het naar een grotere aanwezig-
heid op ten minste 30 wereldwijde markten. Verwacht 
wordt dat dit zal resulteren in een vertienvoudiging van de 
wereldwijde verkoop die zou moeten stijgen van ongeveer 
29.000 verkochte auto’s in 2021 tot ongeveer 290.000 
tegen eind 2025!

Audi RS e-tron GT: 
een spectaculaire schoonheid
Akkoord: sommigen zullen zeggen dat de AudiRS e-tron 
een vermomde Taycan is, want ja, er is de synergie. Maar de laatste bijsturingen. Een 55-tal pre-productiemodellen 

werden reeds geassembleerd door Magna Steyr dat door 
Fisker werd uitgekozen voor de productie van de Ocean. 
Henrik Fisker wil een perfecte kwaliteit bij de lancering. De 
baas zelf toert door Los Angeles met een van de auto’s. De 
Oostenrijkse fabriek zal eerst de startserie One assemble-
ren en vervolgens de Extreme-versie, waarvoor de bestel-
lingen op 18 november zullen worden geopend. Het gamma 
zal worden vervolledigd door de varianten Ultra en Sport. 
Fisker hoopt tegen eind volgend jaar 50 verkooppunten te 
hebben in Noord-Amerika en Europa.

zelfs 646 pk in 2,5 seconden via Launch Control. Het koppel 
bedraagt liefst 830 Nm. Ondanks zijn gewicht acceleert de 
auto hierdoor in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De 
elektrische aandrijflijn krijgt zijn energie van een lithium-
ion batterijpakket met een nuttige capaciteit van 86 kWh. 
Het accupakket heeft een spanning van 800 V. Het opladen 
gaat standaard tot 270 kW. In amper vijf minuten wordt 
voldoende vermogen geladen voor de volgende 100 km. 
Een oplaadbeurt van 5 tot 80% duurt onder ideale omstan-
digheden slechts 23 minuten. Goed voor ruim 400 km, voor 
zover de voet niet te zwaar is...
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Polestar 2
—
Puur design

Boek je testrit

WLTP: 16.7-20.2 kWh/100 km - 0 g CO2/km Milieu-informatie (KB 19.03.2004): polestar.com

Ford Kuga plug-in hybrid:
de stille kracht
Niet iedereen heeft de nodige euro’s of de intentie om een 
‘full electric’ te kopen. Velen van ons overwegen in eerste 
instantie een plug-in hybride. Bij Ford is de laatste tijd veel 
vooruitgang geboekt. In het bijzonder met deze Kuga plug-
in die 55 km elektrische autonomie biedt (met mogelijk 

Fiat 500 e cabriolet:
look en efficiëntie
We weten dat dit de favoriet is van Leonardo Di 
Caprio, een fervent activist voor onze planeet, 
die elke dag in een elektrische 500 rijdt. We 
hebben al verschillende versies getest en het 
dient gezegd: deze cabriolet is heerlijk, zelfs 
bij minder aangename temperaturen als die 
van vorige zomer. Bovendien is deze kleine 
500 volgens ons het ideale soort elektrische 
auto. Het valt inderdaad niet te ontkennen dat 
de elektrische auto in de eerste plaats een 
manusje van alles is voor de stad. Bij 30 of 50 
km/u geniet u echt van een geluidscomfort als 
geen ander en dankzij de geringe afmetingen 
van deze 500 kunt u zich in en uit het verkeer 
wurmen en in een muizengaatje parkeren. 
Hoewel de officiële WLTP elektrische actiera-
dius in gemengd verkeer 320 km bedraagt, is 
het heel perfect mogelijk om hem in de stad 
met meer dan 100 km te verhogen! Boven-
dien volstaan vijf minuten opladen om 50 km 
autonomie te recupereren, wat overeenkomt 
met het gemiddelde dagelijkse aantal kilome-
ters door een Belgische automobilist! En niet 
onbelangrijk: de achterbank biedt meer dan 
voldoende ruimte voor de golftas!

een 10-tal km extra als men de techniek goed beheerst), 
en vooral, een beperkt verbruik in hybride modus: 4,7 l in 
de stad, 5,3 l op gewestwegen en 7,2 l op de autostrade. 
Dit is zeer redelijk gezien de grootte van het voertuig en zijn 
vermogen (225 pk). De kofferruimte is groot genoeg voor 
een weekendje met vier golftassen en evenveel passagiers. 
Een prima compromis!
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BRITISH & 
SPORTSCARS

BRITISH & 
SPORTSCARS

Pole position op Salon 
Top Marques Monaco

In het kader van onze reeks reportages over een Belgische tempel
van historische en prestige-auto’s volgden wij dit keer het team

van British & Sportscars naar een groot event
waar het mee de show stal.

Door Stéphane Lémeret

De in 2003 opgerichte Top Marques Monaco 
show is inderdaad een groot event, want een 
van de belangrijkste beurzen in de luxewereld. 
Jachten, helikopters, mode, onroerend goed, 

technologie, kunst, juwelen, horloges... Elk jaar voor de 
zomer worden alle nieuwigheden die het ultra high-end 
clienteel kunnen interesseren, verzameld in Monte Carlo. 
Toch draait dit salon niet alleen om nieuwigheden, want 
Top Marques verwelkomt ook verzamelobjecten. Daarbij 
dus ook auto’s. Naast de nieuwste modellen van Rolls-
Royce, Ferrari, Aston Martin, Pagani, enz. (de lijst is lang…) 
brengen wereldberoemde specialisten in uitzonderlijke 
automobielen hun mooiste verzamelaars naar de Rots. 

Hierbij natuurlijk British & Sportscars dat de reis maakte 
met enkele van de mooiste stukken in zijn inventaris. Zij 
verenigden zich voor een familiefoto voor het hoofdkwar-
tier van Overijse. 

Aston Martin V12 Speedster
Een Aston Martin V12 Speedster, die in slechts 88 exempla-
ren werd geproduceerd, maakte de reis naar Monaco. Deze 
radicale auto, die gecreëerd werd door de Q customisation 
afdeling van het merk, staat helemaal in het teken aan puur 
rijplezier. Zoals zijn naam doet vermoeden, heeft hij een 
5,2-liter V12-motor met dubbele turbo. De 700 pk en 753 
Nm die naar de achterwielen worden gestuurd, passeren via 

een automatische 8-versnellingsbak. Een zeldzaam beest 
en te beschouwen als een veelbelovende investering. De 
auto die British & Sportscars toonde op Top Marques heeft 
slechts 110 km op de teller. Prins Albert van Monaco was 
duidelijk zeer geïnteresseerd. Dat leidde tot een babbel met 
Stéphane Meeremans, directeur van British & Sportscars, 
en wellicht ging die niet over elektrische scooters...

Lamborghini Countach LP400S Serie 3
De Lamborghini Countach werd geboren in 1974, maar is 
bovenal een icoon van de jaren 80. Het model dat door 
British & Sportscars naar Monaco werd gebracht, is een 
LP400S van de derde serie, gebouwd in januari 1982, en 
nieuw geleverd in Zwitserland in maart van datzelfde jaar. 
De 3229 cc V12 zou goed zijn voor 353 pk. Interessant: het 
is vanaf deze LP400S Series 3 dat een aanpassing werd 
doorgevoerd die minder anekdotisch is dan ze klinkt. De 
kopruimte werd met 3 cm verhoogd – een ideetje van inge-
nieur Alfieri. Daardoor werd de Countach, die tot dan toe 
weinig comfortabel was voor bestuurders groter dan 1,75 
m, groot genoeg voor de langste fans! Deze auto werd in 
2016 volledig gerestaureerd, maar behield één belangrijk 

detail: de witte carrosserie en het zwarte interieur. Deze 
configuratie is identiek aan de Countach van niemand min-
der dan Ferrucio Lamborghini himself!

Lancia Appia GT Zagato 1957
Plaats nu voor een zeer bijzondere blikvanger, want de door 
British & Sportscars op Top Marques tentoongestelde Lan-
cia Appia GT met carrosserie van Zagato uit 1957 is een van 
de slechts acht exemplaren die destijds zijn geproduceerd. 
Matching Numbers and Matching Colors: dit pronkstuk 
met volledig aluminium carrosserie heeft alle kenmerken 
van Zagato-creaties uit die tijd: achtervleugels met vinnen, 
gestroomlijnde koplampen, Zagato kuipstoelen en natuur-
lijk het onmiskenbare ‘Double Bubble’-dak. De auto is uitge-
rust met opties die destijds door Zagato werden aangebo-
den, zoals de snelheidsmeter met schaalverdeling tot 180 
km/u, de grote racetank, de in het dashboard geïntegreer-
de Jaeger toerenteller en de 1100 cc 65 pk V4 motor met 
een 4-versnellingsbak. Hij werd in 2014 gekocht door de 
huidige eigenaar en helemaal gerestaureerd. De carrosserie 
werd vernieuwd door een Milanese specialist. Motor, ver-
snellingsbak en onderstel werden volledig gereviseerd. 

82

A U T O
HERFST 2022



De plexiglas delen zijn nieuw, net als alle bedrading en 
het originele instrumentenpaneel werd opgeknapt. Het 
resultaat van deze investering, die zo’n 200.000 euro heeft 
gekost, is een unieke auto die zal worden toegelaten tot de 
meest prestigieuze evenementen, zoals de Mille Miglia, de 
Concorso d’Eleganza Villa d’Este en de Goodwood Revival.

Bugatti Type 57C Special Coupé 1938
Last but not least. In tegenstelling tot de andere auto’s op 
deze lijst, was deze niet te koop. Maar hij zorgde wel voor 
extra magie en historisch gewicht in het segment British & 
Sportscars van de Top Marques show. Op zich is de Type 
57C al een bijzondere Bugatti, omdat hij symbool staat voor 
het doorgeven van het stokje. Oprichter Ettore en zijn zoon 
Jean werkten namelijk samen aan de ontwikkeling van dit 
model. Sterker nog: door doof te blijven voor de bezwaren 
van zijn vader en het geleidelijk toepassen van technische 
innovaties op de 57C bevestigde Jean Bugatti zich als de 

nieuwe creatieve kracht van een merk dat hij moderni-
seerde. Maar de auto die Top Marques in bruikleen kreeg 
van zijn Belgische eigenaar is nog specialer. Om te beginnen 
verbleef hij zo’n 20 jaar in de Bugatti-fabriek, want dit was 
de persoonlijke auto van Ettore Bugatti! Hij werd hij vaak 
bestuurd door de officiële bestuurder Jean-Pierre Wimille 
en vervolgens door andere directeuren van het merk. In 
zijn fabrieksjaren was deze 57C vooral een rollend labo. Alle 
vernieuwingen die deze auto en de andere modellen van het 
merk nadien ten goede kwamen (compressor, hydraulische 
remmen, remtrommels onafhankelijk van de wielen, enz.) 
werden op dit exemplaar uitgetest en gevalideerd. Nadat 
hij de fabriek in 1959 verliet, kwam deze Bugatti in handen 
van enkele verzamelaars die verliefd waren op het merk 
(waaronder de Belg Jean De Dobbeleer). Zij koesterden de 
auto zoals hij is, want hij is nooit gerestaureerd. Die unieke 
staat maakte zijn aanwezigheid van British & Sportscars op 
Top Marques Monaco heel bijzonder.

www.british-sportscars.com
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DS 7 & DS 9
Een andere visie op luxe

DS Automobiles ontstond als een gamma binnen het merk Citroën, 
maar het heeft nu zijn strepen verdiend als een merk op zich en laat 
zich duidelijk opmerken in de ronkende wereld van premium auto’s.

Door Stéphane Lémeret

Het merk DS Automobiles biedt een andere 
visie op luxe. Het baseert zich daarvoor op 
zijn Parijse roots en de knowhow van de 
Lichtstad. Haute couture, edelsmeedkunst, 

juwelen, lederwaren... Stuk voor stuk luxe-elementen 
die de DS-designteams in hun auto’s hebben weten te 
integreren.

Een kwestie van detail
Geguillocheerde aluminium ornamenten, koplampen en 
achterlichten als diamanten uit de etalages van de Place 
Vendôme, lederen zetels die het vlechtwerk van een luxe-
horloge nabootsen, een dashboardklok gesigneerd BRM, 
dashboards overtrokken met leer zoals een Chanel tas, 
bedieningsknoppen gebeiteld als juwelen en in plaats van 
afwerkingsniveaus, een keuze van interieursferen met de 
namen Trocadero, Opera, Rivoli, Bastille, Montmartre... 

Meer dan auto’s wil DS Automobiles een heel universum 
ontwikkelen. Deze nieuwe werelden zijn uiteraard terug 
te vinden in de twee vlaggenschepen van het merk, die 
onlangs allebei nòg aantrekkelijker zijn geworden.

DS 7
De in 2017 gelanceerde DS 7 Crossback SUV, het eerste 
DS-model dat een merk werd, introduceerde binnen de 
PSA-groep (nu Stellantis) nieuwe technologieën gericht 
op comfort en een upmarket positionering. Beter nog: 
hoewel deze technologieën weliswaar beschikbaar waren 
bij andere merken, gold dat enkel de veel duurdere model-
len. Voorbeelden hiervan zijn het nachtzichtsysteem en 
de gestuurde vering die zich vooraf aanpast aan onregel-
matigheden op de weg. Dit gebeurt dankzij camera’s die 
de weg een paar meter voor de auto scannen. Het model 
bracht het merk ook in het tijdperk van de elektrificatie, 

want al snel werd een oplaadbare hybride aan de catalo-
gus toegevoegd. Dankzij dit alles beantwoordde de DS 7 
Crossback al snel aan de verwachtingen van een publiek 
dat op zoek was naar ‘iets anders’. Nu het model halver-
wege zijn carrière is, kreeg het een aantal updates en een 
vereenvoudigde naam. Vergeet Crossback, noem hem 
gewoon DS 7. 
Qua esthetiek hebben de designers de voorkant volledig 
opnieuw ontworpen om het model meer karakter en dyna-
miek te geven. De slankere koplampen (uitgerust met de 
nieuwste Full LED matrix technologie) geven de DS 7 een 
strakkere look. De vorm van de grille is ‘scherper’ en de 
nieuwe led-dagrijlichten doen denken aan het openen van 
het gordijn op een groot Parijs podium.
Aan boord vervolledigt een nieuwe keuze aan materi-
alen het al rijke aanbod: naadloos nappaleder zonder 
assemblage en een bekleding met een gedrapeerd effect. 

Tot slot profiteert het interieur van 
een nieuwe sfeerverlichting met een 
geguillocheerd effect.
Op technologisch vlak vermeldden 
we reeds een nieuwigheid: de Full 
LED matrix koplampen. Zij kunnen 
een ‘bewegend masker’ toepassen 
op de grootlichtbundel, zodat we 
degenen die we kruisen en volgen 
niet verblinden. Meer concreet krijgt 

de DS 7 ook een nieuw geconnecteerd multimediasys-
teem en vooral een nieuw 12 inch HD-scherm. U kiest 
zelf welke functies prioritair moeten worden weergegeven 
en dit op verschillende pagina’s. Dit gebeurt op een zeer 
intuïtieve manier door middel van Widgets.
Tot slot is er ook nog iets nieuws onder de motorkap. De 
benzinemotoren zijn uit de catalogus geschrapt, maar de 
DS 7 is nog steeds verkrijgbaar in een dieselversie met 
130 pk. Het model behoudt ook zijn 225 pk en 300 pk 4x4 
plug-in hybride versies, waar nu een topversie van 360 pk 
aan is toegevoegd. Deze laatste profiteert van technische 
aanpassingen aan het chassis (met name een verlaging van 
15 mm) om ervoor te zorgen dat zijn gedrag overeenkomt 
met zijn prestaties. Ten slotte krijgen alle hybride versies 
een nieuwe 14,2 kWh batterij wat de elektrische actiera-
dius van de DS 7 vergroot. Afhankelijk van de uitvoering 
kan dit oplopen tot 65 km.
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DS 9
In het voorjaar van 2021 liet de DS 9 eindelijk zien waar-
toe het merk in staat is in het traditionele segment van de 
luxe-sedan. Hij zet op zijn beurt de specifieke kenmerken 
van DS Automobile op een discrete en andere manier 
om in een ’echte auto’, te weten een bijzonder gevoel 
voor design en vooral een meer verfijnde visie op luxe. 
Alles wat u hierboven las over de DS 7 SUV geldt ook 
voor de DS 9. Met de zeer concurrentiële prijsstelling als 
extra! De DS 9 biedt inderdaad de grootte en de ruimte 
(vooral op de achterbank) van een sedan uit het E-seg-
ment (zoals de Mercedes E-Klasse) voor de prijs van een 
sedan uit het D-segment (zoals de Mercedes C-Klasse). 
De meer veeleisende autofan krijgt nu ook de power waar 
het in de vorige versie misschien aan ontbrak. Naast de 
225 pk benzine- en de 225 pk plug-in hybride versies zijn 
er nu nog twee plug-in hybride motoren. De ene met 250 
pk, de andere met 360 pk, gecombineerd met vierwiel-
aandrijving. De 250 pk versie is het perfecte compromis 

tussen energie-efficiëntie en prestaties. Hij is uitgerust 
met een 15,6 kWh batterij, waardoor hij een elektrische 
actieradius heeft van maximaal 70 km. Deze versie is 
gecertificeerd met 1,1 l/100 km en 23 g CO2/km volgens 
de WLTP-normen.
Zonder het energieaspect volledig te verwaarlozen – wat 
ook blijkt uit de elektrische actieradius tot 52 km – kiest de 
DS 9 E-Tense 360 4x4 duidelijk voor andere prikkels: 0 tot 
100 km/u in 5,6 seconden! Omdat hij gecertificeerd is met 
1,8 l/100 km en 41 g CO2/km hoeft u zich op het vlak van 
fiscaliteit evenwel geen zorgen te maken.
Hoewel DS Automobiles niet de ambitie heeft om het Duitse 
trio van zijn voetstuk te stoten, heeft het merk wel de ambi-
tie om een alternatief te bieden aan wie deze hegemonie 
beu is en nog niet het voertuig heeft gevonden dat beant-
woordt aan zijn verlangen om anders en avant-gardistisch 
te zijn. Nu de vernieuwde DS 7 en de DS 9 een mechanisch 
gamma hebben dat zijn status waardig is, kan het merk 
zeggen dat het zijn doel heeft bereikt!
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ATENOR:
nieuwe,

milieuvriendelijke wijken
ATENOR, internationale en duurzame vastgoedontwikkelaar, 

genoteerd op Euronext Brussels en gevestigd in Terhulpen, vervolgt de 
ontwikkeling van haar nieuwe projecten overal in Europa. Vandaag 

laten we Sheelam Chadha, Country Director Belgium, aan het woord. 

Publiredactioneel

Sheelam, wat zijn volgens jou de laatste evo-
luties op de Belgische markt?
Eerst en vooral wil ik je eraan herinneren dat 
ATENOR vandaag aanwezig is in 10 Europese lan-

den en 16 steden. Ons portfolio telt 32 projecten, goed 
voor 1.300.000 m2. In België situeren onze projecten zich 
in Brussel, Terhulpen, Deinze en Bergen. Onze ambitie is 
om een toonaangevende speler te blijven op het vlak van 
stadsontwikkeling, in het hart van de steden en altijd in 
de nabijheid van openbaar vervoer en mogelijkheden voor 
zachte mobiliteit.  Het ATENOR-team in België telt vandaag 
22 medewerkers met uiteenlopende profielen. Elke dag 
streven onze architecten, ingenieurs, verkopers, financiële 

en administratieve experten ernaar om projecten voor te 
stellen die onze steden verfraaien en die bijdragen aan het 
welzijn van hun bewoners.

Vandaag profileren twee projecten, of eerder twee wij-
ken zich als voorbeeld op het vlak van duurzaamheid en 
gemengdheid, kan je ons daar wat meer over vertellen? 
Inderdaad, het betreft de projecten CITY DOX in Brussel en 
AU FIL DES GRANDS PRES in Bergen.
CITY DOX, een beetje een gewaagde zet? Langs de oevers 
van het Kanaal in Anderlecht wordt sinds 2015 aan het CITY 
DOX-project gewerkt. Wie had gedacht dat de herontwikke-
ling van dit voormalige industrieterrein kans op slagen had? 

Vandaag voorziet deze revolutionaire wijk in 5,4 ha aan 
woningen, kantoren, diensten, winkels, een rusthuis en bin-
nenkort een school. Resultaat: Een moderne, gezellige en 
innoverende wijk, vlak bij openbaar vervoer en fietspaden. 
Een 'groene' wijk met hergebruik van regenwater, innovatief 
afvalbeheer, zonnepanelen, geothermisch verwarmings-
systeem, beveiligde fietsenstalling ...  Dit alles met respect 
voor biodiversiteit en omringd door groenzones.
Ondertussen werden reeds 350 woningen gebouwd en 
verkocht. We zijn net gestart met de commercialisering 
van een nieuw huizenblok 'Park Side', voor een groenere 
stad. Park Side biedt 74 appartementen, van studio tot 
driekamerappartement. De driekamerappartementen zijn 
aangepast aan de nieuwe manier van leven in de stad en 
kunnen als co-livingruimte worden ingericht. Ze zijn alle-
maal voorzien van een terras of een balkon met uitzicht 
op het park of de binnentuin. Een positief signaal naar de 
markt toe: we bevroren de prijzen voor 18 maanden. Dit 
zou de toekomstige eigenaars en investeerders moeten 
geruststellen en overtuigen.  Uiteindelijk zullen we ondanks 
de crisis ook starten met de bouw van een nieuw huizenblok 
rechtover het Kanaal. Het gebouw is fossiele-brandstofvrij 
en beantwoordt reeds aan de normen 
van de Europese Taxonomie. De bouw 
van 171 appartementen zal starten 
in september. 

AU FIL DES GRANDS PRÉS
ATENOR blijft trouw aan haar strate-
gie om wijken te doen herleven en ver-
schillende stadsdelen te verbinden. 
Ook in Bergen slaagden we in ons 
opzet om een nieuwe duurzame en 
gemengde wijk te ontwikkelen vlak bij 
het winkelcentrum LES GRANDS PRES 
en op 5 minuten van het station en het 
stadscentrum. Dit nieuwe woningcom-
plex, getekend en ontworpen door de 
architecten A2M, biedt ruimte aan 119 
appartementen, in verschillende kleine 
gebouwen met 5 verdiepingen en ter-
rassen. We wilden fossiele-brandstof-
vrije appartementen met maximaal 
wooncomfort. Tot slot ligt de nadruk op rust en stilte: alle 
appartementen hebben een terras of balkon en bieden toe-
gang tot veilige, omheinde tuinen en boomgaarden.
Ondanks de economische terugval besloot ATENOR om dit 
jaar nog met de bouw te beginnen voor oplevering van de 

appartementen in 2024. We zijn ervan overtuigd dat ontwik-
kelingen vertragen of stopzetten zeker geen positief signaal 
geeft en hebben vertrouwen in het herstel van de vraag op 
de residentiële markt.

Tot besluit?
Ik denk dat we 2022 zeker als een moeilijk jaar mogen 
beschouwen. Maar in de 25 jaar dat ATENOR al bestaat 
hebben we al meer 'turbulente' tijden gekend en doorstaan 
door onze koers aan te houden en onze betrouwbaarheid en 
toegevoegde waarde te bewijzen. Wij handhaven en zetten 
ons beleid van gediversifieerde ontwikkeling en acquisities 
verder om in te spelen op de marktontwikkelingen en de 
eisen van de klanten. 

Benieuwd naar onze appartementen?
Contacteer: Bruno Vandersande

vandersande@atenor.eu

Au Fil des Grands Prés, Bergen.

City Dox, Anderlecht.

City Dox, Anderlecht. Sheelam Chadha.
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OMEGA
Eerbetoon aan Buzz Aldrin 

Op 21 juli 1969 landde Apollo 11 op de maan en zette Buzz Aldrin 
er zijn eerste stappen met een Omega Speedmaster Moonwatch 
Master Chronometer aan de pols. Het Zwitserse Omega viert de 
verjaardag van dit historisch moment met een nieuwe versie van 
dit mythische horloge. De afficionados zijn ongetwijfeld in de wol-
ken met deze knipoog naar het ruimtevaarttijdperk dat helemaal 
tot zijn recht komt in deze collector watch.

WWW.OMEGA.COM

1.

PANERAI
Luminor Luna Rossa 

De nieuwe look van de Luminor Luna Rossa-collectie staat in het 
teken van het verlengde partnerschap met het winnende Prada 
Cupteam én de start van de volgende America’s Cup, die in 2024 
in Barcelona wordt gehouden. Een moderne interpretatie van de 
nautische stijl en een 44 mm stalen kast in een verrassend palet 
van wit, grijs en rood. Beperkte oplage van 1500 stuks.

WWW.PANERAI.COM

2.

CHOPARD
My Happy Hearts

Chopard lanceert ‘My Happy Hearts’, een collectie juwelen (hals-
kettingen, schakelarmbanden, ringen en oorbellen) die even intiem 
en subtiel zijn als ‘lingerie voor de huid’. Elk stuk is een sterrenhe-
mel op zich, gevuld met hartjes, om op zich dan wel in combinatie 
met andere accessoires te dragen. De collectie is een twist op de 
belangrijkste codes van de mythische creaties van het huis: het 
hart en de beweeglijke diamanten, nu in nieuwe proporties.

WWW.CHOPARD.COM

4.

DOM RUINART 2010!
Het champagnehuis Ruinart pakt uit met de Dom Ruinart 2010. 
Deze champagne, een nieuwe evolutie van de blanc de Blancs 
millésimé, vertrekt van 100% chardonnay uit een unieke terroir. 
In 2010 keerde het huis definitief de metalen capsules de rug toe. 
Het koos voor kurk voor zijn cuvée Dom Ruinart en verlengde op 
die manier ook de rijping op de droesem bij deze kostbare fles-
sen. Het duurt ongeveer 10 jaar vooraleer hij zijn volle potentieel 
bereikt. Dom Ruinart 2010 is dan ook de climax van een veelei-
send proces. Pure nectar. 

WWW.RUINART.COM

6.

MY AMI BUGGY
De avontuurlijke look van My Ami Buggy sluit aan bij zijn bewe-
gingsvrijheid en zijn zicht naar buiten. De klassieke deuren zijn 
ingeruild voor metalen buisdeuren. Ook het dak verdween ten 
gunste van een afneembaar zeil, zodat men optimaal van de bui-
tenlucht kan genieten. De ‘avonturierslook’ is onmiskenbaar: 
nieuw kaki koetswerk, spatbordverbreders, voor- en achterbum-
pers en gouden wielen. Het is ook moeilijk om de gele accessoires 
te weerstaan die dit opwindende pakket extra stimuleren. Dit 
model, dat in 9 landen op de markt wordt gebracht, trok in Europa 
al meer dan 21.000 kopers aan.

WWW.CITROËN.FR/AMI

8.
AMANDA

op haar mooist
Jaeger-LeCoultre komt met ‘In Pursuit of Chance’, een betoveren-
de poëtische kortfilm met Amanda Seyfried in de hoofdrol waarin 
het nieuwe Rendez-Vous Dazzling Star-horloge wordt onthuld. De 
vriendin van het huis schittert in een hedendaags verhaal over een 
romantische zoektocht. De mysterieuze sfeer van de film laats de 
kijker nadenken over welke rol toeval speelt in het leven, in de 
liefde en in de sterren.

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

3.

LE TANNEUR
in alle kleuren

Voor de herfst-winter 2022 viert Le Tanneur kleur in al zijn vor-
men. De zachte, poëtische schakeringen van de collectie nodigen 
uit tot een droomreis waarbij elk stuk de waarden van het Huis 
weerspiegelt: vrijheid, knowhow en zin voor detail. Le Tanneur 
wil zo breken met de ‘elegant klassiek’-status en met zijn tassen 
vooral inspelen op gevoelens en een visuele ervaring creëren.

WWW.LETANNEUR.COM

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Tijd voor haar

De in 2007 gelanceerde Classics Art Déco-lijn van Frédérique 
Constant krijgt in 2022 een heuse boost. Door de kast te verfijnen, 
ziet die er nu nog slanker en kostbaarder uit. Ook zien drie nieuwe 
referenties het licht, die natuurlijk parelmoer combineren met dia-
manten. De Classics Art Déco Carrée blijft met zijn guillochémotief 
en cabochon echter zeer klassiek, en is daarmee het dameshor-
loge bij uitstek – ideaal voor dagelijks gebruik. Grote klasse.

WWW.FREDERIQUE-CONSTANT.COM

9.

TERRE D’HERMÈS
Eau Givrée

Een heerlijk frisse en intense Eau de Parfum doordrenkt van suka-
decitroen, jeneverbes en Timutpeper. Voor deze twist op de o zo 
herkenbare, über-elegante essentie van Terre werd er geopteerd 
voor een bijzonder ijzig aspect in combinatie met de gulle kracht 
van minerale en houtachtige noten.

7.

10.

9.

8.

7.

6.

DINH VAN
met Maillon-armband

Dinh Van stelt de eerste schakel met vierkante doorsnede voor. 
Tot nu toe waren schakels rond of ovaal, forçat of figaro – en daar 
kwam de laatste drie decennia weinig verandering in. Nu verwel-
komt het huis een nieuwe, rechthoekige variant met afgeronde 
hoeken, geïnspireerd op de schakels van de Place de l'Opéra.

WWW.DINHVAN.COM

5. 10.
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ACQUA DI PARMA
Met hun nieuwe home fragrance-collectie, genaamd Signatures of 
the Sun, brengt het Italiaanse Acqua di Parma een ode aan geu-
ren en licht. De kaarsen en diffusers verspreiden de verslavende 
noten van vier magische geuren: zonnige en stralende ‘Yuzu’, 
schitterende en sensuele ‘Osmanthus’, magnetische en omhul-
lende ‘Oud’ en krachtige, innemende ‘Quercia’. Eerst al voor jezelf, 
nu ook voor bij je thuis.

WWW.ACQUADIPARMA.COM

14.

PORSCHE
op TAG Heuer-tijd

TAG Heuer en Porsche lanceren de nieuwe TAG Heuer Connected 
Calibre E4 – Porsche Edition. Dit luxe connected horloge is geïn-
spireerd op het ontwerp van de iconische, volledig elektrische 
Porsche Taycan-collectie. Dankzij de exclusieve Wear OS-functies 
voor Porsche-eigenaars wordt informatie over hun wagen recht-
streeks op de wijzerplaat van het horloge weergegeven.

13.

VANFLETEREN
bij Sotheby’s

Van 12 oktober tot 10 november steelt de bekende Belgische 
fotograaf Stephan Vanfleteren de show met een unieke tentoon-
stelling in de kantoren van Sotheby’s Brussels. Deze expo loopt in 
samenwerking met de galerie Fifty One en focust op twee reeksen 
die in de intimiteit van zijn studio zijn ontstaan: een herbestem-
ming van het grote genre van het stilleven en een studie van de 
naaktfotografie, beide in kleur. Hoewel de meeste van zijn beelden 
zeer geworteld zijn in hun tijd betekent deze serie een keerpunt in 
zijn werk naar een meer tijdloze en universele benadering.

WWW.STEPHANVANFLETEREN.COM

Nieuwe wedges bij
CALLAWAY

De nieuwe wedges Callaway Jaws Raw zullen de puristen en de 
fans van een metronomische swing verrukken. Dankzij de techno-
logie Groove-in-Groove zijn ze uitgerust met agressieve groeven. 
Deze evolutie zorgt voor een ideale spin op de chips, pitches en 
lobs. Om het zwaartepunt perfect te positioneren, gebruikt Cal-
laway voor het eerst tungsten en hosels met wisselende afmetin-
gen. Hoogwaardige precisie. Te koop in ongeborsteld chroom en 
black plasma.

WWW.CALLAWAYGOLF.COM

11.

15.

Heerlijke
CUBERDONS LÉOPOLD

Cuberdons Léopold pakt uit met een nieuwigheid voor de herfst: 
heerlijke neuzekes met vruchtenpasta. De cuberdon, een legen-
darische lekkernij, zou in het midden van de 19e eeuw ontstaan 
zijn in België. Zijn oorsprong en zijn recept blijven een van de best 
bewaarde geheimen van het land. De naam Léopold brengt hulde 
aan Leopold I, de eerste koning der Belgen, die zijn trouw aan 
de Grondwet uitsprak op 21 juli 1831, tijdstip waarop de eerste 
cuberdon werd geboren. De 21 cuberdons in de doos brengen dit 
moment in herinnering.

WWW.CUBERDONSLEOPOLD.COM

12.

15.

14.

13.

12.

11.
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CORE :
modern en hedendaags 

combineren
Er wacht het voormalige hoofdkantoor van de Confederatie Bouw een 
ingrijpende renovatie door Eaglestone (en Ion). De promotoren doen er 
alles aan om de onmiskenbare erfgoedwaarde van het pand te behouden.

Door Michel Thibaut

Een van de specialiteiten van Eaglestone is kan-
toorgebouwen te kopen en deze vervolgens hele-
maal up to date te brengen. Met Core wordt die 
doelstelling opnieuw bereikt, ook al wordt de 

renovatie ditmaal samen met Ion uitgevoerd.
Core is de naam van het project dat betrekking heeft op een 
bekend gebouw in Brussel, want het was ooit de thuisbasis 
van de Confederatie Bouw. De ligging is uitstekend, want in 
de Lombardstraat, kort bij het Centraal Station, in het hart 
van de Vijfhoek. Dat betekent ook: vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Door de goede verbindingen ligt ook de 
nationale luchthaven op een steenworp afstand. Ook die 
troef is zijn gewicht in goud waard!

Sterke identiteit
Het in 1968 door architect Marcel Lambrichs ontworpen 
gebouw van 8 verdiepingen beslaat zo’n 8200 m2, de par-
keerplaatsen (en in de toekomst ook de fietsenstalling) in 
de kelder niet meegerekend. Architect Marcel Lambrichs, 

een voorvechter van doorgedreven functionalisme aan wie 
we onder meer het voormalige ASLK-gebouw in de Broek-
straat met zijn kenmerkende voorgevel danken, zou blij zijn 
te vernemen dat de projectontwikkelaars de buitenstruc-
tuur van Core, namelijk een herhaling van rechthoekige 
openingen in geprefabriceerd beton, willen behouden en zo 
de sterke architectonische identiteit van het terrein willen 
vrijwaren. Ook aan het ruime atrium, dat licht op alle ver-
diepingen laat binnenstromen, wordt niet geraakt. Sterker: 
zowel Eaglestone als Ion willen de imposante renovatie 
ontwikkelen rond dit sleutelelement waar het groen in al zijn 
grootsheid bloeit. Dit laatste zal zelfs worden versterkt door 
het aanplanten van tropische soorten die een ‘jungle look’ 
moeten helpen creëren. Dat zou het gevoel van welbehagen 
en koelte in de zomermaanden nog extra moeten stimule-
ren. Wat de ondergrondse parkeergarage betreft: Core zal 
plaats bieden aan 47 auto’s en 72 fietsen. Uiteraard zal de 
ruimte worden uitgerust met een groot aantal oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen.
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Duurzaam en elegant
Voor deze ‘overstap naar de toekomst’ zullen hout en glas het 
oorspronkelijke beton aanvullen. Op die manier wil men een 
duurzaam, elegant, warm en gastvrij interieur creëren. Bedoe-
ling is de werkruimten zo in te richten dat zij motiverend 
werken voor de jongere generatie. Die loopt warm voor dit 
soort werkomgevingen, want zij stimuleren hun creativiteit. 
Na de voltooiing zal Core onder meer eigentijdse gemeen-
schappelijke ruimten bieden die uitgeven op een schitterend 
dakterras. Ook hier behoren het welzijn van de werknemers 
en het grootste respect voor het milieu tot de prioriteiten 
van de ontwikkelaars.
Eaglestone heeft er een gewoonte van gemaakt om bij zijn 
projecten de hoogste graad van neutraliteit na te streven. 
Dit is in het verleden al gebeurd en zal ook nu weer het geval 
zijn, want Core ambieert een Breeam Outstanding-certifice-
ring. Koolstofneutraliteit, verminderd gebruik van fossiele 
brandstoffen, zonnepanelen, regenwaterrecuperatie: alles 
is opgenomen in het renovatiebestek.
Core zal ook beantwoorden aan de wijdverspreide regel 
voor de kantoorgebouwen van vandaag: het zal in hoge 
mate uitgerust zijn met de nieuwste connectiviteitstech-
nologieën. Met een indrukwekkend auditorium als extra 

bonus. Core wordt voorzeker een modern gebouw, maar 
het zal zijn oorspronkelijke ‘omhulsel’ behouden, waardoor 
het een ‘landmark’ zal blijven in de hoofdstad. Zoals trou-
wens wel meer gebouwen van dit type waar Brussel trots 
op mag zijn.
Vanaf het terras zullen de werknemers (en de bezoekers) 
kunnen genieten van een uitzicht op het historische hart 
van Brussel, met aan de ene kant het Justitiepaleis en aan 
de andere kant het Stadhuis op de Grote Markt.
De transformatie van dit gebouw met zijn onbetwistbaar 
architecturaal verleden werd toevertrouwd aan het Brus-

selse bureau A2RC. Zowel de 
oprichters (Michel en Brigitte 
Verliefden) als de nieuwe ‘part-
ners’ die tot de directie van het 
kantoor zijn toegetreden (Anne-
Catherine Dubois, Diego Carrion 
en Gérard Schroeder) zijn zich 
ervan bewust dat dit gebouw dat 
symbool staat voor een vervlogen 
tijdperk en in de moderne tijd 
moet worden opgenomen, maar 
zonder te raken aan zijn erfgoed-
waarde. Een ultra nobele missie. 
De werkzaamheden zullen naar 
verwachting begin 2023 aanvan-
gen en eind 2024 voltooid zijn.

Volg uw hart én uw verstand: kies vandaag uit een ruim aanbod aan Audi plug-in 
hybride modellen. Zo rijdt u elektrisch tijdens dagelijkse ritten, schakelt u over 
op de verbrandingsmotor voor lange afstanden, en geniet u steeds van een 
laag verbruik en een interessante fi scale aftrekbaarheid. Overstappen naar 
geëlektrifi ceerd rijplezier was nog nooit zo makkelijk.

Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive n.v., Maliestraat 50, 1050 Elsene, RPR Brussel, KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554

1,1 - 2,1L/100 KM ! 24 - 47 G CO2/KM ! 14,4 - 17,1 kWh/100 KM (WLTP)

Ja, ze zijn hybride.
En nog zoveel meer.
De Audi plug-in hybride modellen.

Print_ads_Members Only_A4V_NL+FR_01c.indd   1 29/08/22   14:09
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ALEXIS 
MANNÈS
THOMAS 

DETRY 
Een win-win 

op alle fronten
Alexis Mannès, zaakvoerder van 

de Mercedes-concessie, is een 
groot golfliefhebber.

Zijn partnership met Thomas 
Detry is gebaseerd op het 

relationele en hun vriendschap.

Door Miguel Tasso

Omdat hij gepassioneerd is van sport in het 
algemeen en van golf in het bijzonder staat 
Alexis Mannès altijd op de eerste rij om 
Belgische kampioenen te steunen. Zo kon 

Nicolas Colsaerts rekenen op de sponsoring van de 
Mercedesdealer toen de Brusselaar, zo’n 15 jaar geleden, 
een moeilijke periode doorworstelde in zijn ambitie om 
terug te keren naar de European Tour. ‘Nico en ik werden 
snel vrienden. Hij is een loyale, aardige, trouwe kerel. 
Persoonlijk heb ik altijd de voorkeur gegeven aan men-
selijke parameters boven financiële berekeningen’, aldus 
Alexis Mannès. 
Copy-paste met Thomas Detry. ‘Ik ken zijn familie al heel lang. 
Ik speelde zelfs in het Esperance tennistoernooi met zijn oom 
zo’n 40 jaar geleden. Toen hij prof werd, stelde ik logischerwijs 
voor dat hij met onze modellen zou rijden. Een echte win-win!’

In profgolf staat sponsoring meestal voor veel geld en 
voor contracten met belangrijke kleine lettertjes. Maar er 
zijn uitzonderingen: ‘Met Alexis is het meer een kwestie 
van vriendschap en een gentlemen’s agreement", ver-
trouwt de Brusselse kampioen toe, die zijn professionele 
afspraken graag invult met een model van het prestigieuze 
Duitse merk.
Hoewel hij nu in Dubai woont, verplaatst de kampioen van 
Ravenstein zich vaak met de auto naar toernooien op de 
Europese Tour. En hij geeft ook de voorkeur aan zijn Merce-
des wanneer hij naar Zuid-Londen reist waar de familie van 
zijn vrouw Sarah woont. ‘Drie-en-een-half uur, van deur tot 
deur, dat is perfect...’
Thomas rijdt graag en houdt van een mooie, comfortabele 
en stille auto die hem fris op zijn bestemming brengt. Na 
lang aarzelen koos hij onlangs voor de nieuwe GLE 350, een 

stille, betrouwbare en milieuvriendelijke eigentijdse hybri-
de. ‘Een verstandige keuze, met als bonus dat dit model 
zeer ruim is en dus ideaal voor onze vier maanden oude 
dochter Sophia Dolores.’
Voor de expertise kon Thomas Detry vertrouwen op Alexis 
Mannès. Hoewel ze een generatie verschillen, zitten de 
twee op dezelfde golflengte. ‘Thomas is een fantastische 
en zeer getalenteerde speler. Maar hij maakt ook indruk op 
me met zijn volwassenheid. Hij heeft een groot vermogen 
om te luisteren en weet tegelijkertijd perfect waar hij heen 
wil. Voor een 29-jarige is dat opmerkelijk’, aldus Mannès. 
‘Ik heb veel bewondering voor Alexis. Onze relatie gaat veel 
verder dan het professionele kader. Ik aarzel nooit om hem 
om advies te vragen, vooral ook over onroerend goed, want 
ook daar weet hij alles van’, vult Detry aan.
Wanneer de gelegenheid zich aanbiedt, trekken ze samen 

naar de golfbaan voor een vriendschappelijk duel. Alexis, lid 
van de Royal Waterloo, is hcp 11. ‘Maar in onze padelduels 
is het verschil veel kleiner’, klinkt het eenstemmig. Bei-
den genieten van die momenten die vaak worden afgerond 
met een etentje bij Chez Ernest in Terhulpen. Zoals zovele 
andere maakt ook de autosector een complexe en onzekere 
periode door. ‘De gezondheidscrisis, het tekort aan halfge-
leiders en het conflict in Oekraïne hebben de markten door 
elkaar geschud. Vandaag de dag voldoet het aanbod voor 
de meeste fabrikanten niet meer aan de vraag. Maar één 
ding is zeker: de opmars van elektrische voertuigen is op 
lange termijn onomkeerbaar’, vertrouwt Alexis Mannès toe, 
die met veel enthousiasme uitkijkt naar de nieuwe 100% 
elektrische smart#1 die eind dit jaar op de markt komt. 
Daarvoor heeft hij inderdaad de exclusiviteit verworven 
voor het zuiden van Brussel en Waals-Brabant.

Alexis Mannès en Thomas Detry: 
sponsoring, dat zeker, maar ook 

veel vriendschap en amusement.
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De vele talenten vanDe vele talenten van
           'MR. NICE'

Als mixoloog, wereldambassadeur van de 
whisky The Belgian Owl en uitmuntend 
fotograaf behoort de in Namen geboren 
Ulric Nijs tot de toonaangevende figuren in 
de wereld van de cocktail.

Door Philippe Bidaine

De naam is Ulric Nijs, maar in de wereld van 
de bars en de cocktails is hij beter bekend 
als ‘Mr. Nice’. Die bijnaam kreeg hij toen hij in 
het Japanse Osaka zijn eerste stappen zette 

in het nachtleven. Zoveel is zeker: deze Namenaar is een 
wereldreiziger en daar had de diplomatieke carrière van 
zijn ouders alles mee te maken. Al vanaf zijn 6e levensjaar 
verkende hij alle uithoeken van de aardbol.
Nadat hij aanvankelijk als gitarist de kost verdiende in een 
hippe tent in Kobe ging hij er al snel de barman een handje 
toesteken, want die kwam handen te kort. En zo ontstond 
zijn passie voor cocktails. Na ervaring te hebben opgedaan 
in verscheidene Japanse topbars en een verblijf in Hong 
Kong sloeg hij plots weer een nieuwe richting in: hij verkaste 
naar Londen om er antropologie te gaan studeren. Daar 
merkte hij snel dat hij in de wereld van de cocktails veel 
beter zijn boterham kan verdienen. Hij koos dan ook voor 
een opleiding tot mixoloog. Geen slechte keuze, want bin-
nen de kortste keren wordt hij verkozen tot ‘beste barman 
van Londen’.

Na een verblijf in Dubai, waar hij z’n talenten 11 jaar lang te 
gelde maakt als vertegenwoordiger van geestrijke dranken, 
keert hij terug naar Europa en meer bepaald naar Duits-
land. Daar wijdt hij zich volledig aan een andere passie: de 
fotografie, die vandaag helemaal geïntegreerd is in zijn job.
Ondertussen liet Ulric Nijs de teugels met zijn geboorteland 
nooit los. Zo is hij zeer nauw betrokken bij de competities 
van de Concours Mondial de Bruxelles. Een ontmoeting 
met Haspengouwnaar Etienne Bouillon tijdens een expo in 
het Duitse Nürnberg triggerde een grote interesse in het 
werk van deze Belgische specialist in malt whisky, meester-
distilleerder van The Belgian Owl, met vestiging in Fexhe-le-
Haut-Clocher vlakbij Luik.
Als gedreven ambassadeur van dit 100% Belgisch merk 
creëerde hij een opwindende cocktail met de naam Belgian 
Mule. Hierbij voegt hij Belgian Owl toe aan gemberbier. Puur 
genot. Een andere creatie is de bedwelmende cocktail van 
‘New Make’ – het directe product van het distillatieproces 
zonder een verblijf in hout – met Poire Williams, honingsi-
roop, citroensap, tonic en een vleugje fleur de sel.

Frédéric de Backer, voormalig journalist bij 
Members Only en vervolgens hoofdredacteur en 
uitgever van zijn eigen tijdschrift, besliste op zijn 
50e om zijn leven een andere wending te geven en 

zijn jeugddroom waar te maken: zich wijden aan de promo-
tie van de Provençaalse levenskunst.
‘Het idee kwam afgelopen zomer bij me op toen ik terug-
kwam van een onvergetelijk verblijf in de Luberon’, aldus de 
gelukkige eigenaar van Le Lavandin, een winkel die geheel 
gewijd is aan Provençaalse producten en afgelopen mei de 
deuren opende in hartje Waver. ‘Ik droomde er al lang van 
om mijn leven over een andere boeg te gooien. Toen ik 50 
werd, zei ik tegen mezelf: het gebeurt nu of nooit.’
In een paar maanden tijd werd de droom werkelijkheid. ‘De 
voorafgaande marktstudie heeft mij alleen maar gesterkt 
in mijn idee dat er een behoefte bestond aan een etablis-
sement dat volledig in het teken staat van authentieke 
Provençaalse producten. Akkoord, in onze winkels vind 
je alles. Maar de kwaliteit is niet te vergelijken met wat 
wij aanbieden, want dit komt rechtstreeks van plaatselijke 
producenten met wie wij voortdurend in contact staan.’
Dat maakt Le Lavandin, dit kleine hoekje van de Provence 
bij ons, uniek. Gastronomie, lichaamsverzorging, decoratie 
en tafelgerei: niets wordt aan het toeval overgelaten, zowel 
voor particulieren als voor professionals die in hun huis, 
hotel of winkel producten willen integreren die niet in de tra-
ditionele circuits verkrijgbaar zijn. En zeker niet volgens dit 
niveau van authenticiteit en kwaliteit. Waarom zichzelf dus 
een uitstapje naar het land van Marius ontzeggen, vooral nu 
de dagen weer korter worden?

www.lelavandin.be
lelavandin@yahoo.com
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Er zijn bochten die met passie genomen worden.
Frédéric de Backer, al bijna 25 jaar autojournalist,

is zeer enthousiast over zijn overstap naar de Provence. 

Door Philippe Janssens

FRÉDÉRIC
DE BACKER:

de authentieke Provence
voor de deur
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PIERRE-OLIVIER 
TULKENS:

‘Fotografie gaat eerst en
vooral over mensen’

Autodidact Pierre Olivier Tulkens is een man van passies.
Hij maakt van fotoshoots een echte belevenis voor zowel

professionele als particuliere klanten. Puur genot!

Door M.T.

Hij heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. 
‘35 jaar geleden startte ik mijn professionele 
carrière op met het oplossen van computer-
problemen. Ik was een pionier in die wereld 

en beleefde alle grote momenten in de sector vanop de 
eerste rij. Een 10-tal jaar geleden heb ik, met de goedkeu-
ring van mijn vrouw Liliane, besloten om mijn leven over 
een andere boeg te gooien. Fotografie was al lang mijn 
hobby en ik dacht bij mezelf: waarom gaan we de uitdaging 
niet aan? Ik wilde een carrière die me in vervoering kon 
brengen. Dat is ook gelukt.’
Hij heeft geen spijt van zijn keuze en geniet nu van elk 
moment. ‘Fotografie gaat voor mij in de eerste plaats over 
mensen, ontmoetingen, jezelf investeren. Ik sta elke morgen 
op om anderen blij te maken en dat is een heerlijk gevoel.’
Pierre-Olivier Tulkens – ‘Pierrot’ voor de vrienden – begon 
vanaf nul en beklom één voor één de treden van succes 
en erkenning. Hij is nu een referentie in zijn branche. ‘Aan-
vankelijk specialiseerde ik me in podiumfoto’s, live art en 
bedrijfsevents. In 2021, in volle coronacrisis, besloot ik 
een stap verder te gaan door het concept ALCAPONE (All 

Capture in One) en de gelijknamige studio te creëren. Het 
idee is eenvoudig: de knowhow van beeldliefhebbers op 
één plaats samenbrengen om onze klanten een totaalpak-
ket aan te bieden in een omgeving die even aangenaam is 
als efficiënt!’

Een gepersonaliseerde ervaring
Voor de creatie van de studio begon hij met een blanco blad 
en vier muren! ‘Het team van Wooh Original Office heeft 
alle werkzaamheden volgens het bestek uitgevoerd. Het 
verlichtingsgedeelte en de lichtregie werden ontworpen 
door Christophe Libois (Ingé Light). De decoratie van de 
verschillende ruimten draagt de signatuur en de inspiratie 
van allen: het is de kunst van het gezel-
lig samenzijn.’
Maar ALCAPONE gaat ook over vaar-
digheden en vriendschappen. ‘Mijn 
collega Virginie Deronchène (VD Pho-
tography) maakt zwangerschapsfoto’s, 
babyportretten, kinderportretten en 
familiefoto’s. Carl Stephan (Quantum 
Prod) beheert de interviewvideo’s en 
de productpresentaties.’
De studio biedt een uitgebreide en 
flexibele service die geschikt is voor 
iedereen. ‘In-situ leveren wij de vaardig-
heden van grafisch ontwerpers, drone-
piloten, monteurs en indien nodig ook 
coaches, homestagers en bloemisten.’
En ook hier maakt de aanpak van Tul-
kens het verschil. ‘Bedoeling is onze 
klanten een echt persoonlijke en gezel-
lige ervaring te bieden. Ze op hun 
gemak te stellen. Een vertrouwensband 
te scheppen. We verwelkomen hen met 
een welkomstpakket, een drankje en 
veel hartelijkheid. Badjassen en een 
kleedkamer staan tot hun beschikking. 
In onze ogen zijn zij geen nummer. We 

maken ook de nodige tijd vrij om naar hen te luisteren en 
aan hun verwachtingen te voldoen. Zonder stress. Zonder 
op de klok te kijken.’
En het concept werkt. ‘Een nieuwe kijk bieden, een andere 
spiegel voorhouden, een emotie vastleggen en bevriezen, 
een moment in het leven vereeuwigen: nooit eerder stond 
ik zò open voor mijn medemens...’
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Alles is mogelijk…
In deze postcovidperiode is de niche veelbelovend. ‘Op 
locatie is ons aanbod van activiteiten en reportages zeer 
breed: bedrijfsevenementen, teambuilding, beurzen, semi-
nars, inhuldigingen, bruiloften, verjaardagen, concerten, 
sportieve competities, zoals autorally’s, zeilen en golf, in het 
bijzonder de Members Only Golf Tour. Tegelijkertijd kunnen 
wij in onze moderne en gezellige Studio Alcapone fotomaat-
werk afleveren voor mode (kleding, juwelen, lingerie, enz.), 
medewerkers van bedrijven (voor websites, sociale netwer-
ken, enz.), artiesten, muzikanten en zangers (voor promotie 
of communicatie). De meer persoonlijke en privé-opnames 
(zwangerschap, baby's, kinderen, vrouwen...) zijn ook zeer 
trendy met, indien nodig, de diensten van een visagiste of 
een kapper. We hebben een luisterend oor en proberen aan 
alle verwachtingen te voldoen. Met onze teams hebben we 
zelfs meer ongewone shoots gecreëerd: in een hetelucht-

ballon (met Montgolfière.be) of op het water (met de Yacht 
Club van Genval). Voor sommige opdrachten kunnen we 
ook drones gebruiken. Vanaf september starten wij ook een 
formule “mobiele studio” op, waarmee wij zowel binnen als 
buiten de sfeer van een fotostudio kunnen creëren. Alles 
is mogelijk...’
De passie, drive, discretie en hulpvaardigheid maken Tul-
kens tot een ander soort fotograaf, gewaardeerd om zijn 
talent, beschikbaarheid, veelzijdigheid en oneindige vrien-
delijkheid. Ik heb nog nooit zoveel over mezelf geleerd, ben 
nog nooit zo open geweest voor anderen, heb nog nooit 
zoveel dankbaarheid ervaren!’
Oscar Wilde zei: ‘Wijsheid is het hebben van dromen die 
groot genoeg zijn om je ogen erop gericht te houden als je 
ze najaagt.’
Met zijn camera over zijn schouder, is Pierrot Tulkens een 
echte wijsgeer! Hij heeft zijn doel bereikt...

Ultramoderne studio
De Alcapone Studio van Pierre-Olivier Tulkens 
is ideaal gelegen in het hart van Waals-Brabant, 
op een paar honderd meter van het kasteel van 
Terhulpen. Hij is gemakkelijk bereikbaar en 
is uitgerust met een privé-parking. 
De studio beschikt over de infra-
structuur om aan alle vereisten 
voor fotoshoots te voldoen. Hij 
ligt in een mooi bebost park en 
beschikt over een vergaderzaal 
met SmartTV-scherm, een vol-
ledig uitgeruste keuken, indi-
viduele cabines, een make-
upruimte, een douche en 
een ontspanningsruimte. 

Info:
Pierre-Olivier Tulkens Fotografie

Alcapone Studio
Brusselsesteenweg 94

1310 Terhulpen
Tel: 0497 669 425

pierrot@potulkens.eu
Fb, Inst, LinkedIn: @pierre.o.tulkens

Technisch is hij volledig uitgerust voor foto 
en video met talrijke verlichtingsmodi, een 

geautomatiseerde controlekamer, modu-
laire scheidingswanden, een draadloos 
transmissiesysteem voor regiescher-
men en natuurlijk alle nodige apparatuur 
en accessoires. Er is zelfs een luiertafel 
voor baby’s!
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>hef, we 'aan aan tafe$!>hef, we 'aan aan tafe$!
Gastronomie heeft
duizend gezichten.

In elk nummer stellen we u
de beste eetgelegenheden voor.

ENEKO BASQUE:
Spaanse topproducten 

verheerlijkt

Al meer dan 30 jaar maakt chef-kok Giovanni Bruno van zijn 
Senzanome een van de meest vooraanstaande Italiaanse 
restaurants van het land. Hoewel deze rasechte Siciliaan uit 
Caltanissetta tot een van de beste Italiaanse restaurateurs 
buiten het schiereiland is uitgeroepen, is hij de culinaire 
tradities van zijn familie nooit vergeten. Maar hij verrijkte ze 
met een modernisme en een techniciteit die hem op één lijn 
plaatsten met de besten. Het restaurant, dat aanvankelijk 
naast de Schaarbeekse Hallen was gevestigd, verhuisde 
naar een omgeving die beter aansluit op zijn niveau: de 
Kleine Zavel. Het kader vormt een prachtige vitrine voor de 
juweeltjes die er elke dag uit de keuken komen. Het geheim 
van Giovanni Bruno schuilt voornamelijk in de kunst om te 
vertrekken van authentieke streekproducten van topkwali-
teit, deze op een traditionele wijze te verwerken en onder-
tussen de hele grammatica van de bereiding te herzien in 
het licht van hedendaagse technieken en presentaties. In 
dit opzicht is een van zijn signatuurgerechten zonder meer 
de oerklassieke mozzarella-tomaat, hier in de vorm van een 
stracciatella-burrata-emulsie, overgoten met een tomaten-
sorbet en olijfolie met basilicum. De suggesties van de huis-
sommelier, de getalenteerde Brad Verbelen, doen de rest! 
Kortom, dit is een restaurant voor wie verlangt naar een gas-
tronomie die even exact is als uitzonderlijk. Een plek die in 
niets moet onderdoen voor het kruim van de Belgische top.

www.senzanome.be

SENZANOME:
grote Italiaanse klasse

Met 264 kamers en suites is het hotel Dolce by Wyndham 
La Hulpe een populaire bestemming voor zowel internatio-
nale seminars als meer toeristisch georiënteerde verblijven. 
In het hart van het Zoniënwoud, aan de poorten van Brussel, 
is er geen beter adres om nieuwe energie op te doen, ver weg 
van de drukte van de stad. De 800 m2 grote Cinq Mondes 
Spa is uniek in België, met een wellness, een binnenzwem-
bad en een fitnessruimte. Niet onbelangrijk: je eet er ook 
superlekker! Grégory Vandenborre, de nieuwe chef-kok, 
sluit aan bij de huidige trend die inzet op de kwaliteit van 
de producten en gerechten met vegetale inslag. Op de 
kaart van zijn restaurant Argan prijken van lunch tot diner 
enkele grote klassiekers, zoals de Caesar Salad of de Club 
Sandwich, maar ook originelere gerechten zoals de Veggie 
Burger (burger van venkel en knolselderij, srirarcha-naise, 
waterkers, avocado, frietjes), de Ravioli met aubergine-
kaviaar (Burrata, romige parmezaan, Datterino tomaten-
coulis, rucolapesto) en de Poke bowl (gemarineerde zalm, 
truffelponzu saus, sesam, komkommer, jalapeno radijs, 
koriander, augurken). Bij mooi weer is het terras een oase 
van rust. Een gastronomisch restaurant zou het aanbod 
binnenkort kunnen vervolledigen.

www.dolcelahulpe.com

Vegetale sfeer in
DOLCE LA HULPE

Eneko Basque, gevestigd op de gelijkvloerse ver-
dieping van het Radisson Hotel in het centrum 
van Brussel en op het voormalige terrein van 
Yves Mattagne, heeft alles in huis om liefhebbers 

van fijne Spaanse producten van land en zee te plezieren. 
Het restaurant opende minder dan een jaar geleden en 
kiest voor een toegankelijke en gezellige versie van de 
keuken van Eneko Atxa, de beroemde driesterrenchef 
van Azurmendi in Bilbao. Eerlijk is eerlijk: deze Brusselse 
ervaring, onder de lambrisering van het atrium in de 
Wolvengracht, loont absoluut de moeite. Het menu is in de 
zuivere Baskische geest met, om de eetlust op te wekken, 
een concept van heruitgevonden tapas om te delen: de brio-
ches van anchoas del Golfo de Bizkaia met gerookte paling, 
de vegetale tartaar van rode biet met bloemen, rode bieten-
sorbet en olijfoliekaviaar of de pan de cristal met Joselito 
ham en Idiazabal kaas. Overheerlijk! Daarna is het tijd voor 
de hoofdgerechten, met een keuze uit gegrilde vis (zeebra-
sem, tarbot, enz.) en fijne vleeswaren die op houtskool zijn 
bereid (lamskoteletjes, côte à l’os, enz.). De echte smaak 
van het Zuiden op het bord! De desserts (Torrija, Goxua, 
tarta de queso,...) zijn al even geweldig. ’s Avonds is er ook 
een degustatiemenu beschikbaar. Een originele selectie van 
Baskische en Spaanse wijnen maakt de maaltijd compleet. 
Daarbij de G22 van Gorka Izagirre, geproduceerd door 
het landgoed Azurmendi. ‘De meeste van onze producten 
komen elke dag rechtstreeks uit Spanje’, zeggen Michael 
Torres en zijn partner Andrea Mesa. Zij runnen dit restaurant 
dat stilaan the place to be voor fijnproevers is geworden. 
Scherpe prijzen, goede service, rustige sfeer. Een must-see!

www.enekoatxabrussels.com
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We nemen u mee op een korte Spaanse wijntour
met uitzonderlijke wijnen geproduceerd door twee

absolute toppers in de oenologie: Telmo Rodriguez en
Alvaro Palacios. Deze topwijnen worden in België

verdeeld door het Huis De Coninck.

Door Philippe Bidaine

De wijnen die op het Iberisch schiereiland 
worden geproduceerd, krijgen niet altijd de 
waardering die ze verdienen, ook al tellen 
zij echte goudklompjes binnen hun rangen. 

Telmo Rodriguez en Alvaro Palacios, twee oenologen 
met een sterke persoonlijkheid, behoren tot degenen 
die een meer dan benijdenswaardige reputatie hebben 
opgebouwd. Beide specialisten liggen aan de basis van 
een even zeldzame als kostbare reeks flessen die in ons 
land door het Huis De Coninck worden verdeeld.
Hoewel hij in het Baskenland werd geboren, voelde Tel-
mo Rodriguez zich altijd nauw verbonden met de Franse 
cultuur. Na zijn studies aan het Institut d’Oenologie de 

Bordeaux liep hij stage bij gerenommeerde huizen als 
Cos d’Estournel, Jean-Louis Chave en Trévallon. Hij was 
betrokken bij de vinificatie van de wijnen van het familie-
domein Remelluri in Rioja en besliste in 1994 zijn vleugels 
uit te slaan door zijn eigen wijnbedrijf te starten.
Vandaag concentreren de activiteiten van Telmo Rodriguez 
 – een echte vliegende oenoloog! – zich op het vinden 
van goede wijngaarden, het afsluiten van partnerschap-
pen met plaatselijke wijnboeren, het uitzoeken van 
geschikte locaties voor de wijnproductie, het creëren 
van nieuwe labels, vaak afhankelijk van de markt, en 
het op de markt brengen van wijnen, zowel nationaal 
als internationaal.

De topflessen van 
Telmo Rodriguez

Wat volgt is een introductie tot enkele van zijn meest emble-
matische flessen. 
As Caborcas Single Vineyard is een rode wijn uit de Val-
deorras in Galicië. Hij is gemaakt van 100% Mencia druiven. 
In de mond is hij krachtig met een mooie frisheid. Het is een 
wijn die over het algemeen zeer goed samengaat met gevo-
gelte, kalfsvlees of wild. Opgemerkt moet worden dat deze 
As Caborcas in de top-5 van de Valdeorras appellatie staat.
O Diviso is een rode wijn uit dezelfde Valdeorras appellatie. 
Hij is net zo opmerkelijk als de vorige en wordt geprodu-
ceerd op het landgoed Ladeiras do Xil. Het is een wijn die 
uitsluitend afkomstig is van het perceel ‘O Diviso’ langs de 
rivier de Bibei en beplant met Mencía, Brancellao, Sousón, 
Garnacha en andere oudere witte en rode druivenrassen.
Nog steeds in de Valdeorras appellatie, en eveneens geprodu-
ceerd op het landgoed Ladeiras do Xil, is A Capilla een rode 
wijn gemaakt van een cuvée die uitsluitend afkomstig is van 
het perceel ‘Falcoeira’. Deze granieten terrasvormige wijn-
gaard ligt in Santa Cruz en is beplant met Mencía, Brancellao, 
Sousón, Garnacha en enkele andere oudere rassen.
De wijngaard El Velado is even mooi als oud is (bijna 80 
jaar!). Hij ligt op een hoogte van 600m, ten oosten van 
de Baskische stad Lanciego, en geniet van een optimale 
oriëntatie op zowel het westen als het zuiden, met een 
unieke mix van Garnacha en Temprenillo, maar ook oudere 
variëteiten, waarbij verschillende witte druivenrassen.
Estrada Alta is amper 0,64 ha groot. Deze bescheiden 
wijngaard ligt op 610 m hoogte en op het hoogste punt van 
Lanciego, op zeer arme grond. Deze zeer rustieke wijngaard 
dateert uit de jaren 40 en gebruikt voornamelijk Tempra-
nillo, maar ook wat Graciano. 

In een ander register draagt de Paco La Jara, het vlag-
genschip van de Toro-appellation in Castilla y Leon, echt de 
handtekening van Telmo Rodriguez, met een uitstekende 
concentratie van fruit en getoast hout. Dit resulteert in een 
aangenaam ronde en krachtige wijn, gemaakt van 50 tot 60 
jaar oude wijnstokken met een lage opbrengst.
Tabuerniga is afkomstig van een van de mooiste wijngaar-
den van Rioja, gelegen op terrassen op hoogtes tussen 540 
en 640m, en is een blend van Tempranillo, Graciano, Mazu-
elo, Garnacha en Garnacha Blanca. Hij wordt gevinifieerd 
met deze inheemse gisten in eiken vaten. Een even subtiele 
als elegante wijn met een fabelachtig zijdeachtig randje.
Ook in Rioja verdient de Las Beatas van Domaine Telmo 
Rodriguez bijzondere aandacht. In de mond is deze rode 
wijn ongewoon krachtig met een mooi evenwicht tussen 
zuren en tannines. Hij past over het algemeen goed bij 
gevogelte, rundvlees of kalfsvlees. Deze Las Beatas is echt 
een van de top-5 Rioja wijnen.
We wisselen van regio met de Molino Real Mountain Blan-
co, een witte wijn uit de streek Sierras de Málaga in Andal-
usië. Deze heerlijk soepele wijn gaat meestal goed samen 
met pittig eten en natuurlijk ook met zoete desserts.
De Pegaso Arrebatacapas wordt verbouwd in de regio 
Madrid, maar op een ongelooflijke hoogte van 1050m en 
op basis van Garnacha-druiven die in de jaren 50 zijn aan-
geplant. Een krachtige, maar frisse rode wijn.
Valbuxán tenslotte, de nieuwste aanwinst in het assor-
timent zeldzame wijnen van Telmo Rodriguez, is een tra-
ditioneel geteelde wijn uit de streek Valdeorras op basis 
van een gemengde blend van Mencia, Brancellao, Sousón, 
Merenzao en Garnacha Tintorera-druiven. De spontane fer-
mentatie met inheemse gisten geeft deze wijn een opmer-
kelijk evenwicht tussen alcohol en zuurgraad.

EEN KEUR
VAN?-aanse wi@ne(
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De stempel van Alvaro Palacios
Alvaro Palacios is de andere sleutelfiguur op deze Iberische 
tournee. Deze oenoloog wordt beschouwd als een van de 
meest vooruitstrevende in Spanje en zelfs in de wereld. Hij 
geldt zo’n beetje als de vader van de renaissance van de 
wijnbouw in Priorat. Dat ligt in het zuiden van Catalonië.
Met extreem lage opbrengsten en een wijngaard die 
bestaat uit zeer oude wijnstokken brengt Alvaro Palacios 
hulde aan de bijzondere kwaliteiten van een unieke terroir: 
de licorella. Op zeer brokkelige zwarte leisteenbodems 
produceert Alvaro Palacios uitbundige wijnen waarin het 
typisch karakter van rassen als Cabernet Sauvignon, rode 
Grenache, Syrah en Carignan goed tot zijn recht komt.
Hij ligt ook aan de basis van wijnen die even zeldzaam 
als kostbaar zijn, te beginnen met zijn Ermita die wordt 
beschouwd als een waar symbool van de renaissance van 
de Priorat appellatie. Deze wijn, gemaakt van meer dan 60 
jaar oude Grenache en Cabernets met lage opbrengst, heeft 
een enorme kracht en elegantie, met fijne, diepe aroma’s en 
de pracht van volledig gerijpt fruit.

Even belangrijk is Les Aubagetes. Ook hij verdient de volle 
aandacht van de kenner. Deze wijn is donkerpaars van kleur 
en heeft een verleidelijke neus van bramen en bloemige 
aroma’s. Hij is intens in de mond, met smaken van zwart 
fruit en bosbessen. Dit is een wijn met een grote diepgang, 
maar door zijn verleidelijke kant meteen aantrekkelijk.
En dan is er tot slot natuurlijk het heilige monster dat door 
de critici terecht beschouwd wordt als een van de drie 
beste wijnen van Spanje: de Quiñon de Valmira. Deze 
wijn, die gemaakt is van 90% Grenache, is relatief bleek 
van kleur, maar heeft toch een ongewone kracht en diepte. 
Met rokerige en florale tonen, hints van kersen en zoet-
hout, heeft deze gewoonweg buitengewone wijn heerlijke 
zijdeachtige tannines op de afdronk. Elke degustatie is een 
vleugje magie…

Info: Wijnhuis De Coninck
www.deconinckwine.com

Alvaro Palacios
is de Wine Maker
of The Year 2021

by Tim Atkin. Een nieuwe generatie ovens die 
traditioneel koken, stoom en microgolf combineert voor 
professionele resultaten met een tijdsbesparing tot 70%.

TRADITIONEEL

OMNICHEF 
DE PERFECTE COMBINATIE TUSSEN 
TRADITIONEEL KOKEN, STOOM EN 

MICROGOLF

SPEEDWAVEXL 
TRADITIONELE OVENS 
EN MICROGOLF, 
INTELLIGENT EN XL

STEAMONE 
TRADITIONELE OVENS 

MET STOOM, 
TOT 40% STOOM

STEAM100 PRO
OM THUIS TE KOKEN ALS 
IN EEN PROFESSIONELE 
KEUKEN

STEAM100 
TRADITIONELE OVENS 

MET STOOM, 
TOT 100% STOOM

STOOM

MICROGOLF

www.smeg.be
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112

O E N O L O G I E
HERFST 2022



BARCELONA
‘The palace to be’!

El Palace, lid van de Leading Hotels of the World, is een iconisch 
etablissement in Barcelona. Het is meer dan honderd jaar oud en 

combineert verleden en toekomst met dezelfde elegantie.

Door Miguel Tasso

Het is een van de meest legendarische etablis-
sementen in Barcelona. Bijna een beschermd 
monument. Het voormalige Ritz, omgedoopt tot 
El Palace, maakt deel uit van de geschiedenis 

van de hoofdstad van Catalonië. Zijn emblematische draai-
deur, die uitkomt op de Via de Las Cortes, spreekt nog altijd 
tot de verbeelding van de voorbijgangers. Dit hotel met een 
prachtig verleden kijkt nu volop naar de toekomst. Met zijn 
120 gerenoveerde kamers en suites, zijn 
dakterras en zwembad met uitzicht over de 
stad, zijn gastronomisch restaurant en zijn 
Maya Spa oogt het moderner dan ooit. El 
Palace is resoluut de 21e eeuw binnenge-
stapt zonder zijn natuurlijke elegantie van 
de 20e eeuw te verloochenen.

Er was eens…
Toen het in 1919 de deuren opende, was 
het Ritz Hotel het eerste vijfsterrenhotel in 
Barcelona. Het was de kroon op het werk 
voor het doorzettingsvermogen van een 
groep Catalaanse notabelen die de stad 
een referentiehotel wilden bezorgen voor 
de Internationale Tentoonstelling van 1929.

In eerste instantie liep César Ritz, de vader van het luxehotel-
wezen, niet warm voor het project. Hij had tot dan enkel hotels 
geopend in grote hoofdsteden, zoals Madrid. Maar uiteindelijk 
bezweek hij voor de argumenten van zijn gesprekspartners. 
Hij kreeg er geen spijt van, want het in januari 1920 geopende 
Ritz Barcelona werd al snel het trefpunt voor de plaatselijke 
bourgeoisie, alsook voor de beroemdheden van deze wereld 
die de ‘Ciudad Condal’ met een bezoek vereerden.

Gedurende vele jaren maakten de ‘Fashion Tea’ en de 
‘Afternoon tea’ het paleis beroemd. In de zaal werden 
modeshows gehouden, waarbij modellen outfits droegen 
ontworpen door Asunción Bastida en Manuel Pertegaz. 
Het gastenboek staat vol met beroemde handtekenin-
gen. Niet alleen Hollywoodsterren, zoals Ava Gardner, 
Frank Sinatra, Anthony Queen, John Wayne, Sofia Loren 
en Woody Allen. Ook beroemdheden, zoals Salvador Dali, 
Alexander Fleming, Pablo Picasso, Alfredo Kraus, Ella Fitz-
gerald, Carolina Herrera, Josep Pla, Ken Follet, Camilo 
José Cela, Rafael Alberti, Eduardo Chillida, Forgs en vele 
anderen. Waar is de tijd…?

Een van de 
mooiste gevels 
in Barcelona.

Rooftop zwembad.

Een van de suites 
in het paleishotel.
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cocktail te genieten, een hapje te eten onder 
de fruitbomen van de pergola of gewoon het 
360°-uitzicht te bewonderen.
Gastronomie is een van de andere troeven van 
dit paleishotel. Het nieuwe restaurant AMAR 
(‘liefhebben’ in het Spaans) gaat nu al over 
de tongen in heel Barcelona. Onder leiding 
van de prestigieuze chef Rafa Zafra worden de 
producten van de zee naar voor geschoven en 

wordt hulde gebracht aan de grote klassiekers van de Cata-
laanse keuken. De in blauwe en gouden tinten gedecoreerde 
ruimte is een hymne aan elegantie en creativiteit.
Voor meer casual dineren op elk moment van de dag is de 
Grand Hall een aanrader. Wat een genot om onder de lambrise-
ring en het goud van zo’n illustere lounge te genieten van tapas, 
een clubsandwich of een schotel Iberische ham met tomaat!
Inderdaad: El Palace heeft alles. En nog veel meer. De May-
an Luxury Spa is een uitnodiging om helemaal tot rust te 
komen. De akoestische sfeer, de rituelen en de behande-
lingen zijn geïnspireerd op de precolumbiaanse cultuur. De 
bezoeker wordt er meegevoerd  in de voorouderlijke traditie 
van een diep en evocatief welzijn. De temazcal, de Spaanse 
versie van de sauna, is de absolute blikvanger. Gasten wor-
den uitgenodigd om water met geneeskrachtige kruiden 
over de hete vulkanische stenen onder de koepel te gieten 
om hun lichaam te zuiveren, hun ziel te verheffen en hun 
geest te ontspannen. De Mayan Luxury Spa werkt samen 
met het prestigieuze Franse cosmeticamerk Anne Semonin 
en biedt behandelingen aan, zoals intensieve gezichtscryo-
therapie of vinotherapie.
El Palace Barcelona ligt slechts enkele minuten verwijderd 
van de beroemde Paseo de Gracia, de historische gotische 
wijk en de meest prestigieuze winkels van de stad. Het 
hotel wordt omringd  door modernistische gebouwen zoals 
La Pedreda, Casa Batllo en La Boqueria en bevindt zich op 
een korte wandeling van de belangrijkste culturele en toe-
ristische attracties van de stad, zoals Plaza Catalunya of Las 
Ramblas. The place to be? Nee! The palace to be!

www.hotelpalacebarcelona.com & www.lhw.com

De Salvador Dali-suite
Het hotel werd in 1996 omgedoopt tot El Palace. Het onder-
ging onlangs een opgemerkte renovatie onder leiding van 
algemeen directeur Friedrich von Schönburg. Aan het DNA, 
de sfeer en de geest van het verleden werd niet geraakt. 
Zodra je door de deur loopt, kom je in een andere wereld waar 
alles luxe, rust en plezier is. Het is alsof het erfgoed van de 
Belle Époque zich verschuilt achter de fabelachtige voorgevel!
Het etablissement, dat het label Leading Hotels of The 
World draagt, beschikt over 120 kamers en suites, alle in 
neoklassieke stijl. De suites zijn intimistisch, origineel en 
uniek, en putten hun inspiratie uit de kunstwereld: schil-
derkunst, dans, architectuur, literatuur, beeldhouwkunst, 
muziek… Ze dragen, in willekeurige volgorde, de namen 
van Josephine Baker, Joan Miro, Ronnie Wood of, natuurlijk, 
César Ritz. Maar de Salvador Dali-suite is de meest emble-
matische. Het was hier dat de beroemde schilder lange 
periodes van zijn leven woonde en zich een aantal keer liet 
opmerken. Zoals toen hij op een opgezet wit paard reed als 
cadeau voor zijn vriendin Gala, of in zijn badkamer op de 
foto ging met mannequins!

Rooftop garden
Ook al is het verleden alomtegenwoordig in El Palace, het 
is ook verankerd in het heden. De fantastische rooftop, een 
echte botanische tuin op de bovenste verdieping, is een 
van de meest trendy plaatsen in Barcelona. De 1.500 m2 
aan terrassen, met zwembad en solarium, zijn uniek in het 
hart van de stad. Geen betere plek om van een exotische 

Relaxen met zicht op 
de Sagrada Familia.

Nog een laatste 
glas aan de bar.

WWW.MOGT.BE

THANKS TO OUR
PARTNERS
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PATEK PHILIPPE 
CALATRAVAAet tijd=oBe Cor=oD5

Met zijn perfecte cirkel, elegant 
gouden looks en mechanisch 
kaliber blijft de ‘Calatrava’ altijd 
even mee met z’n tijd. Al sinds 
de lancering in 1932 staat het 
model voor een investering in 
uitmuntendheid, een veilige 
haven die behoort tot de grootste 
horloge iconen van de 20e eeuw.

Door Raoul Buyle

Dit tijdloze horloge, een onbetwistbare klas-
sieker, is de definitie zelve van het ‘patrimo-
nium’, het begrip dat Patek Philippe tot zijn 
motto heeft gemaakt: ‘Een Patek Philippe 

bezit je niet, je waakt er alleen over voor de volgende 
generaties’. Een slogan die de filosofie van de Zwitserse 
fabrikant samenvat: het voorwerp overleeft de persoon 
die het gebruikt. Een zeer goed gemaakt horloge, geloven 
ze bij de Brusselse juwelier en horlogemaker De Greef (die 
een exclusieve boetiek aan het merk heeft gewijd), heeft 
een beetje in zich van elkeen die het heeft gedragen. De 
waarden die ze aanhalen (elegantie, continuïteit, kwaliteit, 

Sarkozy (van Carla) een vintage Calatrava 5140G Perpetual 
in witgoud met maanfase en eeuwigdurende kalender 
cadeau, met een geschatte waarde van 65.000 Zwitserse 
frank (volgens de Geneefse krant Le Matin). Door de bijzon-
der innovatieve technologie van de Calatrava tijdens hun 
productietijd ligt hun geschatte waarde vaak hoger dan het 
gemiddelde (rond 100.000 euro). Die waarden lopen zelfs 
op tot boven het miljoen voor heel uitzonderlijke model-
len, zoals de Sky Moon of de Calatrava Patek Philippe (ref. 
5002). Eén ding staat vast: hun waarde zal nooit dalen!

Een horloge-icoon
De Patek Philippe Calatrava is het ultieme horloge voor 
ingewijden, een absolute zekerheid. De nummer één van 
de mannengarderobe is niet enkel discreet en tijdloos, maar 
past zich ook moeiteloos aan alle looks aan, van black tie 
en smoking tot casual of sportief. In de loop der jaren 

Manufacture Patek Philippe 
in Plan-les-Ouates, in de 

buurt van Genève.

Gentleman driver! In ‘Drive’ 
draagt Ryan Gosling een 
Calatrava 5196 G in witgoud. 
Leuke anekdote: tijdens de 
stuntscènes werden kopiën 
gebruikt. Het risico om een 
echte Patek te beschadigen 
was veel te groot!

Patek Philippe 
Calatrava met 
geguillocheerde 
‘Clous de Paris’-
lunet.

techniciteit) verwijzen rechtstreeks naar die van Patek 
Philippe, het laatste onafhankelijke familiebedrijf binnen 
de Zwitserse horloge-industrie. 
Een mechanisch horloge is waarschijnlijk het meest intieme 
voorwerp dat een man kan bezitten. En ook het meest blij-
vende, want deze kleine radertjes zullen hem overleven na 
zijn dood. Net daarom is een Patek-horloge een vaste waar-
de die bovenaan de veilinglijst staat. In 2007 kreeg Nicolas 

Thierry Stern, de huidige 
CEO van Patek Philippe, 

vertegenwoordigt de 
vierde generatie.
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bouwde het discreet maar zeker verder aan haar status 
van horlogemythe. De eerste Calatrava, met als referen-
tienummer 96, werd gemaakt in 1932, het jaar waarin het 
bedrijf werd overgenomen door de familie Stern. Met de 
brede en platte lunet, de ronde en volle kast in geelgoud, 
de perfect aansluitende gebogen lugs en de ideale leesbaar-
heid van de wijzerplaat voldoet het horloge in alle opzichten 
aan het streven naar eenvoud ingegeven door de Bauhaus-
beweging: de vorm van een object wordt bepaald door 
zijn functie. Neutraal en eenvoudig, net als het eigentijdse 
hoofdstuk dat met de lancering inging. Ook het kaliber 
wordt zo sober mogelijk gehouden. De limited edition Cala-
trava veroverde, met zijn mix van klassieke Engelse chic 
en Italiaanse nonchalance, moeiteloos elk mannenhart. 
De naam is dan weer ontleend aan het gelijknamige kruis, 
bestaande uit vier gestileerde lelies, als voorstelling van de 
eerste Spaanse ridderorden (uit 1158). Datzelfde kruis werd 
op termijn ook het wapenschild van het merk.
Afgezien van een paar kleine updates hier en daar is de 
Calatrava in negen decennia nauwelijks veranderd. Met de 
Calatrava 5196 kwam er een 30m waterbestendige versie, 
aangedreven door het handopgewonden 215 PS 10-line 
kaliber; een versie met minute repeater of ‘officier’, met 
een geschroefde caseback die het manufactuur-mouve-
ment onthult; een verfijnde versie met een geguillocheerde 
‘Clous de Paris’-wijzerplaat uit 1985, die de verkoop van 

de horlogeklassieker een stevige boost bezorgde; en de 
Pilot Travel Time-versie (2015), een horloge dat nu al een 
collector’s item is, uitgerust met een tweede tijdzone met 
GMT-functie, die meer casual is dan de originele Calatrava. 
Patek speelt het slim door de productie te beperken (naar 
verluidt tot maximaal 50.000 horloges per jaar), terwijl 
andere luxemerken hun volumes net opvoeren. Die stra-
tegie verklaart ook de prijs van Calatrava-horloges op vei-
lingen, want die ligt twee- tot driemaal hoger dan die van 
zijn concurrenten.

Watches and Wonders 2022
In Genève onthulde Patek dit jaar de nieuwe 'Quantième 
Annuel Travel Time' (ref. 5326G-001), een horloge dat voor het 
eerst twee van zijn belangrijkste complicaties combineert: de 
gepatenteerde ‘Quantième Annuel’ (1996), een volledige dag/
datum/maandkalender die slechts één handmatige correctie 
per jaar vereist, en ‘Travel Time’, een weergavesysteem voor 
een tweede tijdzone. Dit uitzonderlijke horloge onderscheidt 
zich dus door de datum die geïndexeerd is op de lokale tijd en 
die vooruit of achteruit verandert bij het wijzigen van de tijd-
zone. Om dit unieke kenmerk te benadrukken, ontwikkelde 
Patek Philippe een nieuwe Calatrava-kast met een geguil-
locheerd 'Clous de Paris'-patroon op de zijkanten en een 
vintage-ogende antracietkleurige wijzerplaat geïnspireerd op 
oude fotocamera’s.

Patek Philippe Calatrava Manufacture Edition
(ref. 6007A-001) in staal. 

Patek Philippe Calatrava: 
tijdloze klassiekers.

WHAT’S YOUR 
INNOVATION HANDICAP? 

TOMORROWSTARTSTODAY.BE
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DIOR
BY 

STARCK
Mode en decoratie zijn altijd 
een goede combinatie. Dat 
bevestigde Dior nog maar 
eens tijdens de Design Week 
in Milaan van 2021 met een 
reeks herinterpretaties van de 
lievelingsstoel van de iconische 
ontwerper waar menig gast zich 
al op mocht neervlijen tijdens 
een défilé van het huis. Vandaag 
zit de Médaillon zelf in een nieuw 
jasje – getekend door Philippe 
Starck himself.

Door Raoul Buyle

Welk meubel belichaamt er beter de kwin-
tessentie van de Lodewijk XV-stijl, het 
hoogtepunt van 18e-eeuwse Franse deco-
ratie, dan de klassieke, sobere, elegante 

stoel van Louis Delanois uit 1769? Het ontwerp, met zijn 
ovalen rug in de vorm van een medaillon, werd oorspron-
kelijk bekleed met riet en toile de Jouy. Als symbool van 
‘Parisian chic’ koos Christian Dior de poederroos-grijze 
variant uit voor zijn haute-couturedéfilés op de avenue 
Montaigne vanaf 1947.
Milaan, september 2021. Ter gelegenheid van het Salone 
del Mobile vraagt Dior 17 kunstenaars, ontwerpers en deco-
rateurs een moderne interpretatie van de medaillonstoel 
als verlengstuk van hun eigen filosofie en zin voor cultuur. 
Daarvoor doet het huis een beroep op namen van over de 
hele wereld, waaronder designstudio Nendo, schilder Joy 
de Rohan Chabot, Dimore Studio, ontwerper Sam Baron, 

interieurarchitect Martino Gamper, de Japanse kunstenaars 
Seungjin Yang en Tokujin Yoshioka,… De bekende Parijse 
decorateur Pierre Yovanovitch ontwerpt voor de gelegen-
heid het speelse duo ‘Monsieur et Madame Dior’, twee 
medaillonstoelen in zwart smeedwerk met uitgepuurde 
rondingen, gehuld in de bekende (geel en lichtbruine) ‘Obli-
que’-stof (die in 1967 werd uitgevonden door Marc Bohan 
als ‘eigentijdse en tegelijk rebelse knipoog’). De Frans-
Iraans-Egyptische architecte India Mahdavi koos er dan 
weer voor om ‘de medaillonstoel – als symbool bij uitstek 
van klassieke, typisch Franse elegantie – te bekleden met 
felgekleurde wollen haakpatronen in Indische stijl tot een 
soort van vijfkoppige ‘stam’’. 
Van kostbare stoffen en zwart-witte streepjesmotieven tot 
volledige transparante, retro-futuristische en hypnotische 
herinterpretaties; van gebeeldhouwd tot grof geschetst; 
van über-minimalistisch tot flamboyant bezet met (metalen) 
bloemen gehuld in bladgoud, elke stoel is uniek. Twee din-
gen hebben alle creaties echter wel gemeen: stuk voor stuk 
werden ze tentoongesteld in het Palazzo Citterio in Milaan 
en verkocht ten voordele van een goed doel van het huis.

De nieuwe Miss Dior
Dit jaar valt de eer om de medaillonstoel van een eigen twist 
te voorzien aan de iconische ontwerper Philippe Starck te 
beurt. De wereldberoemde designer bedacht een ode 

Miss Dior Chair
by Philippe Starck.

Dior by Starck in 
het Palazzo Citterio, 
Milaan, 2022.
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aan vrouwelijkheid als kruising tussen durf en elegantie. 
Haar naam? Miss Dior, évidemment. Met zijn ‘passie voor 
minimalisme’ was het Starcks doel om het silhouet van 
de stoel terug te brengen naar de essentie. Die verfijnde 
structuur wordt verder benadrukt door de materiaalkeuze: 
duurzaam en eenvoudig vederlicht aluminium. Het hele 
project weerspiegelt de wens van de Franse ontwerper om 
de mythe die de Médaillon in zijn ogen uitstraalt beter te 
begrijpen en zijn essentie, de ‘ruggengraat’, bloot te leggen 
aan de hand van drie bijzondere modellen van Italiaanse 
makelij. Met twee, één of zonder armleuningen. Deze tijd-
loze creatie – ondertussen een echt kunstobject – bestaat 
in verschillende gepolijste en gesatineerde kleuren, waar-
onder zwart chroom, roze koper en goud. De Miss Dior-
stoel zal verkrijgbaar zijn in een selectie Dior-boetieks vanaf 
het einde van het jaar, alsook te bestellen bij alle adressen 
van het huis.
Al zijn hele leven lang probeert Philippe Starck een taal uit 
te vinden waarbij objecten kunnen spreken, met een woor-
denschat van verleiding, ‘waarbij techniek onderdeel wordt 
van de show en de show zelf een technisch schouwspel’. 
De enige gemene deler van de Starck-stijl is de vrijheid van 
de ontwerper om te doen wat hij wil, hoe hij het wil. Design 
is, volgens hem, 98% gezond verstand en 2% futiliteit. Alles 
kan hij ontwerpen: zetels, lampen, badkuipen, tandenbor-
stels, elektrische theepotten, citroenpersen, ultralichte 
brillen (4g) waarvan de benen geïnspireerd zijn op het sleu-
telbeen,… maar ook de Freebox Revolution (de olympi-
sche vlam voor de Spelen van Albertville uit 1992), auto’s, 

moto’s, jachten en zelfs een bouwpakkethuis. Verder heeft 
hij ook het concept voor een boetiekhotel op zijn naam, 
net als de inrichting van toekomstige ruimtevaartuigen 
(Axiom Space)! Starck, die de 70 voorbij is, heeft zo naar 
verluidt meer dan 10.000 objecten bedacht. Of hoe design 
er volgens hem ook is ‘om verplichte objecten draaglijk te 
proberen maken’.

Philippe Starck en de aluminium 
Miss Dior-stoel, 2022. ©
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Artieste Joy de Rohan Chabot 
en haar eigen interpretatie 
van de medaillonstoel,
2021.
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Lichte structuur, zwart ijzerwerk en 
‘Dior Oblique’-stof door decorateur 

Pierre Yovanovitch, 2021.
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op het gebied van ingrediënten, maar ook wat het produc-
tieproces en de verpakking betreft. Bovendien gaan we 
steeds meer op zoek naar ‘cruelty-free’ (producten die niet 
getest zijn op dieren) en ecovriendelijke alternatieven. Om 

overconsumptie van plastic en potentieel huid-

'CLEAN BEAUTY'
De nieuwste natuurlijke, fair trade en ecoverantwoorde

verzorgings- en welzijnsproducten als de toekomst van de 
beautyindustrie: het lijkt misschien de zoveelste marketingtrend … 
maar vergis je niet. ‘Clean’ cosmetica die zorg dragen voor ons, maar 

ook voor de planeet – zou dat niet vanzelfsprekend moeten zijn?

Door Raoul Buyle 

Clean beauty’ begon misschien als nichetrend, 
maar beslaat ondertussen een segment dat 
stevig in de lift zit. Die groei heeft natuurlijk 
alles te maken met onze algemene zoektocht 

naar bio, natuurlijke, ecoverantwoorde producten, welzijn 
en detoxrituelen. Een belangrijke kanttekening: 
noch ‘clean beauty’, noch ‘natuurlijk’, noch 
‘schoon’, noch ‘groen’, noch ‘hypoallergeen’ 
zijn duidelijk gedefinieerde begrippen. 
Datzelfde geldt voor ‘zonder chemi-
sche ingrediënten’. Ook die term 
slaat eigenlijk nergens op, aange-
zien elk ingrediënt chemisch is – 
of de origine ervan nu natuurlijk of 
synthetisch is. Anderzijds is ‘clean 
beauty’ ook meer dan een zuivere marke-
tingterm, maar betreft het een nieuwe manier van 
consumeren - een levensfilosofie, als je wil. 
Steeds meer gaan we op zoek naar cosmeticame-
rken die een alternatief verhaal vertellen waarbij 
een ethische houding ten opzichte van de natuur, 
de mens, de dierenwereld en de oceanen centraal 
staat. We verwachten 100% transparantie: niet enkel 

irriterende tot ronduit agressieve grond-
stoffen (afkomstig uit de petrochemie) 
te vermijden, komen we steeds vaker uit 
bij het ‘clean’ segment, dat het beste van 
de natuur combineert met de nieuwste 
actieve bestanddelen en biotechnologi-
sche innovatie.

Terug naar de natuur
De belangrijkste claim van de ‘clean 
beauty’-industrie? Dat het na jarenlang 
onderzoek een manier heeft gevonden 
om hoofdzakelijk plantaardige ingredi-
enten te verwerken tot fysiologisch en 
ecologisch verantwoorde verzorgings-
producten. Dat wil ook zeggen dat heel 
wat ingrediënten niet welkom zijn in 
een ‘cleane’ samenstelling: artificiële 
kleurstoffen (die de huid gevoelig kun-
nen maken); minerale oliën zoals petro-
leum, petrolatum en paraffinum liquidum 
(goedkope derivaten van de aardolie-
industrie die de poriën kunnen verstoppen); siliconen zoals 
dimethicone (die de huid kunnen verstikken), sodium lauryl 
sulfaat oftewel LSS (dat de huid dehydrateert;) ftalaten zoals 
DBP, DEHP, DEP of BPA (emulgatoren die onder andere 
voorkomen in synthetische parfums, haarlak en nagellak 
en opgenomen kunnen worden door de huid); parabenen 
zoals methylparaben, ethylparaben, butylparaben, propyl-
paraben (controversiële bewaringsmiddelen die in verband 
zijn gebracht met borstkanker en voortplantingsproblemen).

Verder wordt er ook zo min mogelijk eenvoudig gedestil-
leerd water gebruikt om stabiliteitsproblemen te vermijden. 
Bewaarmiddelen en emulgatoren zijn dus nodig om het 
water en de olie te mengen. Het Koreaanse merk Whamisa 
(exclusief bij Senteurs d’Ailleurs) staat garant voor natuur-
lijk gefermenteerde organische cosmetica zonder gedes-
tilleerd water. De producten worden samengesteld met 
‘botanisch water’ dat verkregen wordt uit de maceratie van 
bloemen en planten. Clarins lanceerde dan weer ‘Eau des 

Vegan,
cruelty-free,

eco-friendly…
De nieuwe generatie 

cosmeticamerken zet 
zich steeds meer in voor 

verantwoorde beautyproducten. 

Barbara André van 
Senteurs D’Ailleurs.

Green and Detox Beauty. 

Vegan-friendly ‘Eau des 
Jardins’-collectie van Clarins.

‘
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Jardins’, het eerste vegan-friendly verzorgingsgamma 
van het merk speciaal gericht op millenials, een doelgroep 
die zich bijzonder inzet voor de bescherming van de planeet 
en van dieren. Al de producten zijn vrij van parabenen, sul-
faten en ftalaten en verpakt in gerecycleerde materialen uit 
ecoverantwoorde bossen. 

Tips en advies
Brussel telt ondertussen twee hotspots: Senteurs d’Ailleurs 
en Lynn’s Apothecary. ‘Bij Senteurs d’Ailleurs kiezen we voor 
innovatieve merken die liever investeren in wetenschap-
pelijk onderbouwde, ethisch verantwoorde, kwalitatieve 
producten dan in reclame.’ Aan het woord is Barbara André, 
verantwoordelijke Haute Cosmétique. ‘Wij zien er ook op toe 
dat elk product doet wat het belooft, zowel wat de weten-
schappelijke claims en de gebruikservaring betreft, maar 
ook qua chemische zuiverheid en plezier voor de zintuigen: 
de geur, de textuur,… (…) Laat mij er ook op wijzen dat we 
niet tegen moleculen afkomstig uit de synthetische chemie 
zijn – zolang ze maar deel uitmaken van kwaliteitsformules. 
‘Chemisch’ is niet noodzakelijk synoniem van schadelijk, gif-
tig of controversieel. En het omgekeerde is ook waar: ‘clean 
beauty’ is geen automatische garantie op kwaliteit. Veel 
synthetische moleculen zijn namelijk afgeleide, versterkte 
varianten van ingrediënten die afkomstig zijn uit de natuur.’
Lynn’s Apothecary, de eerste Brusselse online bestem-
ming voor 100% clean producten, werd in 2020 opgericht 
door Lynn Khoury Soubra. De jonge onderneemster en 
dokter in de biochemie met roots in Beiroet baseert haar 
‘clean beauty’-aanpak op jarenlang onderzoek. Een 30-tal 
skincaremerken zijn zowel op de website (lynnsapothecary.
com) beschikbaar als in de boetiek te Ukkel. Naast nieuwe 
natuurlijke technologieën die voortkomen uit de ‘groene 
chemie’, kan je er ook terecht voor verzorgingsproducten 
die geformuleerd worden volgens de principes van de tra-

ditionele, Chinese of Ayurvedische geneeskunde - een pro-
ductieproces waarbij uiteraard ook de zeer strenge criteria 
van de geavanceerde cosmetica in acht worden genomen. 
‘Wij bieden geen vervanging voor geneesmiddelen,’ legt ze 
uit, ‘maar ik geef wel advies dat de holistische benadering 
van huidverzorging en welzijn aanvult’.

Lynn Khoury Soubra, 
van Lynn’s Apothecary.

Marie-Stella-Maris lanceert het gamma Clean 
Beauty, met lichaamsscrub en -crème N° 03 

Poivre Noir Frais. Voor elk product dat verkocht 
wordt, schenkt het merk een vast bedrag 

aan internationale drinkwaterprojecten c/o 
Senteurs d’Ailleurs.

Whamisa Organic 
Flowers Facial Oil.

Grown Alchemist 
Botanical Beauty. 
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RORY MCILROY’S CHOICE

As the champion of four Major tournaments, Rory McIlroy knows 

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

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

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

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

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