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Wie had kunnen denken dat er ons zoveel onheil te wach-
ten stond toen we met toeters en bellen het 3e millen-
nium instapten? Sinds het instorten van de Twin Towers in 
Manhattan op 11 september 2001 werd de wereld achter-

eenvolgens geconfronteerd met de oorlog in Irak, de verschrikkelijke finan-
ciële crisis van 2008, een reeks bloederige aanslagen in de grote Europese 
hoofdsteden, Covid-19 dat de wereld gedurende maanden op slot gooide en, 
recent, de invasie van Oekraïne door Rusland, met daarmee gepaard gaande 
een ongeziene energiecrisis. Wat hebben wij in de aanloop naar die lang-
verwachte 21e eeuw gedaan (misdaan?) om een dergelijk lot te verdienen?

In die context is het moeilijk om goed nieuws te verkondigen, maar wegzinken 
in somberheid heeft natuurlijk ook weinig zijn. Na regen volgt immers 
zonneschijn. En nu de eindejaarsfeesten er weer aan komen, is het tijd om 
het leven van zijn goede kant te zien en te focussen op wat belangrijk is: gezin, 
familie, vrienden, projecten. Zelfs als we een extra trui moeten aantrekken 
om te dromen!

Members Only, het Magazine van Plezier en Traditie, zag het daglicht in 2001, 
vrijwel tegelijk met de aanslagen van 11 september. Ondanks alle spanningen 
is het trouw gebleven aan zijn epicurische waarden. Omdat we maar één keer 
leven en omdat we van het heden moeten profiteren, ook al is dat in een flits 
voorbij. Zingende vogels en een paar birdies: de combinatie is ideaal om het 
moreel op te peppen!

De geschiedenis zal bepalen waar deze stuiptrekkende wereld op afstevent. 
In afwachting wenst ons hele team u een gelukkig eind 2022 toe, met tal 
van kleine en grote geluksmomenten. Zoals golfers dit ook weten: een juiste 
mentale ingesteldheid is de sleutel naar elke overwinning en achter elke 
hindernis schuilt een kans. Dat is wat men positieve energie noemt en die is 
onbetaalbaar in deze onzekere tijden.
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ENERGIE!

Met de nieuwe Taycan Sport Turismo geniet u van de meest energieke vorm van innerlijk evenwicht.
Een sportief design en genereus veel ruimte. Dynamiek zonder toegevingen en veelzijdigheid 
zonder grenzen. Een laag onderstel en uitzonderlijk veel comfort. De nieuwe 100% elektrische 
en 100% ! scaal a" rekbare Taycan Sport Turismo biedt u het beste van twee werelden.

20,2 - 24,7 kWu/100 KM | 0 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 

Atleet vanbinnen. Estheet vanbuiten.
De nieuwe Taycan Sport Turismo. Soul, electri! ed.
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Let the journey inspire you.
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Bentayga Extended Wheelbase Azure is available to order in most markets, but is currently 
not available in EU27, UK, Switzerland, Israel, Ukraine, Norway, Turkey and Vietnam.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
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De grote sprong
voorwaarts van
THOMAS 

DETRY

Met zijn kwalificatie voor de Amerikaanse 
PGA Tour — de Champions League van de 
golfsport — heeft Thomas Detry alweer een 
belangrijke kaap gerond in zijn carrière. De 

29-jarige Brusselaar mag zich nu opmaken voor nieuwe 
uitdagingen op het hoogste swingniveau. Net zoals de 
grootste kampioenen zal Detry in 2023 zowel actief zijn 
op de DP World Tour als op de PGA Tour. Een van zijn 
doelstellingen wordt ongetwijfeld een plaats in de top-50 
van de wereld, zodat hij aan alle majors kan deelnemen. En 
wellicht ook een plek in het Europese Ryder Cupteam. Stel 
je voor: samen met Thomas Pieters in actie op de Marco 
Simone G&CC. Dat zou pas geweldig zijn!
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JAGUAR CLASSIC
TYPE C

zoals in Continuation

Jaguar heeft twee exclusieve heruitgaves van de 
C-Type Continuation onthuld ter ere van de prestaties 
van deze beroemde sportauto exact 70 jaar geleden. 
Deze Jaguars, toen als primeur uitgerust met revolu- 

     tionaire schijfremmen, domineerden met name de 24 
uur van Le Mans in 1953, waarbij ze eerste, tweede, vierde 
en negende werden en het record gemiddelde snelheid per 
ronde verbraken. 

Elk Type C Continuation ‘70-Edition’ is ontworpen in een 
authentieke kleur en bekleding, met een handgemaakte 
geëmailleerde zilveren badge door partner juweliers Deakin 
& Francis. Ook markant zijn de ‘70-Edition’ stiksels en bor-
duurwerk, en het geschilderde startnummer 70 op een ronde 
witte ondergrond. Elk voertuig werd geassembleerd in de 
Classic Works in Coventry en kostte 3000 uur om te bouwen. 
Beschikbaar in België en Luxemburg op aanvraag.
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ROGER FEDERER        !oreve"
Op zijn 41e heeft Roger Federer een punt gezet achter een

unieke carrière. 25 jaar lang was hij een sporticoon met een
opvallend talent en dito elegantie. Portret van een legende.

Door Miguel Tasso

Het afscheid van Roger Federer berooft de ten-
niswereld van een van zijn grootste iconen. 
Net zoals Tiger Woods, Muhammad Ali, Pele, 
Michael Jordan en Carl Lewis schreef de 

Zwitser geschiedenis en sprak bij jong en oud tot de ver-
beelding. Een kwarteeuw lang stapelde hij de zeges en de 
topprestaties op, maar hij onderscheidde zich vooral door 
zijn talent, zijn elegantie en zijn fairplay. Federer was pure 
klasse. Hij wàs tennis!

Voetbal en tennis
Als kind ontdekt Roger, die in Bazel geboren wordt uit een 
Zwitserse vader en een Zuid-Afrikaanse moeder, de ten-
nissport in de kleine lokale club TC Old Boys. Ook voetbal 
boeit hem en zijn voetenwerk mag gezien worden. ‘Maar 
mijn ervaring als ballenjongen tijdens de Basel Open in 
1993 gaf de doorslag. Ik bewoog er mee in de schaduw 
van enkele wereldtoppers, zoals Stefan Edberg. Ik leefde 
op een wolk…’
In 1995 trekt hij als 14-jarige naar het Centre National 
d’Ecubiens, een kweekvijver van jong talent vlakbij Lausan-
ne. De start is moeilijk, want hij mist zijn familiecocon. ‘Ik 
liep verloren. Ik sprak toen ook geen woord Frans. Ik heb 
vaak geweend. Maar die ervaring heeft me ook gestimu-
leerd om sterker te worden en onafhankelijker.’
Het talent van de jonge Roger is onmiskenbaar. Hij ontwik-
kelt zich razendsnel en behoort binnen de kortste keren tot 

de besten van zijn leeftijdscategorie. In 1998 wint hij het 
juniortoernooi van Wimbledon, zowel in enkel als dubbel. 
Hij bevestigt met een titel in de Orange Bowl en beëindigt 
het jaar als nummer 1 van de wereld in zijn categorie. A 
star is born.
In die tijd is Federer nochtans lang niet de speler zoals we 
hem zullen herinneren uit zijn glorieperiode. Getalenteerd 
en atypisch, dat zeker, maar tegelijk ook onstabiel en onre-
gelmatig. Zijn sterk en opstandig temperament spelen ook 
niet altijd in zijn voordeel. Zijn vrienden van toen hebben 
een drieledig beeld van hem: ‘een brutaal, vertederend en 
vervelend kereltje’. Die karaktertrekken etaleert hij ook 
op de tenniscourt. Hij is een perfectionist en dus moet 
elke bal goed zijn. Met als gevolg dat zijn rackets het vaak 
moeten ontgelden…

Duizelingwekkende erelijst
In 1998 maakt Roger Federer zijn profdebuut tijdens een 
toernooi in Gstaad. Het jaar daarop speelt hij voor het Zwit-
serse team in de Davis Cup en werkt hij zijn eerste grand-
slamtoernooien af. Zijn tennis is nog wankel. Hij raakt de 
bal ontzettend goed, stopt veel afwisseling in zijn spel en 
zijn loopwerk is heerlijk om naar te kijken, maar hij mist nog 
de regelmaat om de toppers te bedreigen. Daardoor duurt 
het tot 2001 vooraleer hij zijn eerste trofee verovert op de 
ATP Tour. Die titel in Milaan werkt ontwapenend, want kort 
daarna verslaat hij Pete Sampras in de 1/8e finales op 
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Wimbledon. Weinigen vermoeden dat dit de eerste stap 
is van een machtsoverdracht. Zijn zelfvertrouwen groeit 
met elk toernooi. De strategieën worden verfijnd en de 
ervaring doet de rest. In 2002 wint hij in Key Biscayne (zijn 
eerste Masters 1000) en staat hij voor het eerst in de top-
10 van de wereld. Het jaar daarop – hij is dan 21 – wint 
Federer zijn eerste grandslamtoernooi op het heilige gras 
van Wimbledon. De Australiër Mark Philippoussis is er een 
maatje te klein voor de Zwitser. In de jaren daarop zullen er 
nog 19 grandslamtitels bij komen!
Er is een boek, zeg maar een bibliotheek, nodig om alle 
topprestaties te bundelen van de meest getalenteerde ten-
nisser uit de geschiedenis. Wij beperken ons tot enkele 
getallen die op zich al een mooi verhaal vormen. Tijdens zijn 
profcarrière speelde Federer 1526 wedstrijden. Hij won er 
1251 van. Hij won 103 ATP-titels in enkelspel, waarvan 20 
majors: Wimbledon (8 keer), Australian Open (6), US Open 
(5) Roland-Garros (1). Hij was zes keer eindwinnaar in de 
Masters en liefst 310 weken lang nummer 1 van de wereld. 
Fenomenaal!
Enig minpuntje: geen goud in het enkelspel op de Olym-
pische Spelen. In 2012 verloor hij in Londen de finale van 
Andy Murray. In Peking (2008) veroverde hij wel goud in de 
finale van het dubbel (met Stan Wawrinka).

Supertalent
Ja, Federer schreef geschiedenis. In hoofdletters en zonder 
tikfouten. Nooit eerder koesterde de tennissport een even 
groot talent in de volle zin van het woord. Akkoord, als je 
er de grandslam-cv’s van Rafael Nadal (22 titels) en Novak 
Djokovic (21) op naslaat, doen zij beter. Maar in de ogen 
van de purist stond de Zwitser altijd een trapje boven de 
Spanjaard en de Serviër omdat zijn spel zo natuurlijk was 
en zo geïnspireerd. Hij is virtueel de ‘GOAT’ (‘Greatest Of All 
Time’). De stamvader. Hij hield van tennis en tennis hield 
van hem. En daarmee is alles gezegd.
Dat Federer ontzettend hard trainde om dat hoge niveau te 
bereiken, is voor niemand een geheim. Maar op de court 
leek hij telkens een nieuwe symfonie te componeren al 
naargelang zijn inspiratie van de dag of het botsen van de 
bal. Eenhandige backhands langs de lijn, forehand pas-
sings, volleys of halfvolleys, aces tegen 200 km/h: het 
oogde allemaal even gemakkelijk. Het was alsof hij zich 
amuseerde, nooit echt moeite moest doen, nooit in de pro-
blemen kwam. Bij Federer kwam het tennis van binnenuit. 
Hij anticipeerde op de slagen, vloog over het veld, gebruikte 
en misbruikte zijn enorme wendbaarheid. In zekere zin was 
hij een sterdanser. Het racket was zijn speelgoed, het ver-
lengde van zijn hand. Het luisterde naar wat zijn meester 

van hem verlangde. Dat alles met een unieke elegantie in 
de beweging. Hij was een permanente onemanshow, vooral 
dan op de snelle bodems die goed aansloten op zijn veder-
licht tennis. Op het gras van Wimbledon benaderden zijn 
wedstrijden het niveau van een perfecte exhibitie.
Op gravel liep het minder vlot. Omdat hij zeer aanvalslustig 
was ingesteld, offensief tennis predikte en vooral vooruit 
dacht, vond het Zwitserse genie minder zijn draai bij de trage 
en zware ballen die typisch zijn voor gemalen baksteen. Hij 
hield er ook niet van om in het achterveld de fout van zijn 
tegenstander af te wachten. Maar dankzij zijn ijdelheid en 
zijn ambitie knokte hij ook daar om een paar mooie titels te 
verzilveren. Zo is niemand zijn triomf van 2009 op Roland- 
Garros vergeten waar hij – voorzeker geholpen door de 
nederlaag van Rafael Nadal in de 1/8e finales tegen de Zweed 
Robin Söderling – de Coupe des Mousquetaires in de lucht 
stak. Het applaus was zo stormachtig dat de vogels van het 
naburige Bois de Boulogne veiliger oorden opzochten!

Big Three
We kunnen de vraag stellen welke erelijst Roger Federer 
zou hebben verzameld als hij op zijn weg niet te maken had 
gekregen met Rafael Nadal en Novak Djokovic. Zonder dat 
duo had hij wellicht alle records aan diggelen gespeeld. 
Wat niet wil zeggen dat hij hun aanwezigheid betreurt. Inte-
gendeel zelfs. Omdat er aan de overkant van het net riva-
len stonden van een bijzondere dimensie was de Zwitser 
inderdaad verplicht om zijn eigen niveau op te drijven en 
de grenzen te verleggen. Dat is ook de essentie van sport. 
Samen tilden deze drie kampioenen – de beroemde ‘Big 
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Three’ – het tennis naar de hoogste top. Dat leverde heel 
wat legendarische partijen op en onvergetelijke finales, 
waarin deze tenoren met getrokken messen tegenover 
elkaar stonden. Een dergelijke rivaliteit van uitmuntendheid 
en onderling respect zullen we wellicht nooit meer beleven. 
Roger Federer had wellicht liever afscheid genomen met 
een afscheidstournee die zijn grandioze carrière extra in 
de verf zou zetten. Een laatste keer Wimbledon, een laatste 
reverence op Roland-Garros. Maar de voorbije maanden 
maakten duidelijk dat dit er niet in zat. Zijn rechterknie, die 
de voorbije vijf jaar drie keer diende geopereerd, verhin-
derde tennis op het allerhoogste niveau. Federer schoof het 
onvermijdelijke telkens weer voor zich uit, maar kon uitein-
delijk niet anders dan – op z’n 41e – de handdoek gooien en 
miljoenen fans achterlaten met een krop in de keel.

RF voor de intimi
Federer was een modelkampioen. Een legende in de volle 
betekenis van het woord. Zijn bijdrage aan de evolutie van 
het tennis is groter dan van welke andere kampioen ook. Hij 
stuwde zijn sport naar een nieuwe dimensie. Mats Wilander 
verwoordde het ooit met deze woorden: ‘Hij was Pavarotti 
die Bob Dylan zong’. Maar tegelijk laat hij een geweldige 
erfenis na, een ridderlijke houding en een voorbeeldige 
mentaliteit. Oké, hij verloor niet graag en dat liet hij soms 

ook blijken, zoals na de nederlaag tegen Nadal in de Wim-
bledonfinale van 2008. Maar op en naast de court was hij 
een pure gentleman. Een referentie op alle niveaus. Overal 
waar hij aantrad werd hij trouwens aangemoedigd als was 
hij iemand van de eigen jongens; een beetje zoals Tiger 
Woods in golf.
Een bladzijde is omgeslagen. Op zijn 41e wenken nieuwe 
uitdagingen. Als gezinshoofd en vader van vier kinderen 
kan hij nu extra tijd vrijmaken voor zijn familie. En voor 
zijn Stichting die Afrikaanse scholen steunt, het wereld-
deel waar zijn moeder Lynette geboren werd. Het lijdt geen 
twijfel dat hij ook actief zal blijven in de coulissen van het 
tennis en van de sportwereld in het algemeen. Zijn ervaring 
en zijn aura zullen zeer gewild zijn. En natuurlijk is er ook 
nog de zakenman Roger Federer. Alleen al op de courts ver-
diende hij tijdens zijn carrière ruim 130 miljoen dollar aan 
prijzengeld. Hij had ook partnerships lopen met de grootste 
merken, zoals met Rolex waarvan hij de grootste ambas-
sadeur is. Hij investeerde en verdeelde zijn fortuin over 
verschillende bedrijven. Volgens Forbes is de Zwitser meer 
dan een miljard dollar waard, waarmee hij in de buurt zit 
van andere sporticonen, zoals Tiger Woods, LeBron James 
en Lionel Messi. Het lijdt dan ook geen twijfel dat het merk 
Roger Federer – RF voor de intimi – verder zal bloeien in de 
coulissen van de sportwereld.
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TOLLET120 #$ar!
‘Het leven laten sprankelen: dat is mijn rol als juwelier’,

zegt Didier Tollet. In de besloten wereld van de ‘belle horlogerie’ 
tiktakt dit Huis al meer dan 100 jaar mee aan de top. Wat niet wil 

zeggen dat het op zijn lauweren gaat rusten, integendeel!

Door Raoul Buyle

Een familiezaak! Bij Tollet wordt de passie voor 
horloges en het juweliersvak van generatie op 
generatie doorgegeven. Het was in 1902, in 
Leuven, dat Jules Tollet een zakhorlogehandel 

oprichtte (met in Zwitserland aangekochte uurwerken), die 
hij voornamelijk aan de Belgische Spoorwegen verkocht 
met de insigne ‘Roscoff J. Tollet Patent’ en gegraveerd met 
een locomotief. 50 jaar later verhuisde Arthur, de zoon van 
Jules, naar Brussel met de bedoeling om ook juwelen te 
verkopen. ‘Maar moeten we teruggaan in de tijd als onze 
roeping is om het heden mooier te maken?’, aldus Didier 
Tollet. Want laat de kracht van dit meer dan 100 jaar oude 
huis nu net zijn dat het zich steeds heeft laten meevoeren 
op een golf van moderniteit, zonder daarbij zijn veranke-
ring in traditie los te laten. 
Vandaag telt Tollet drie winkels die als referentie gelden: 
het moederbedrijf in de Kleerkopersstraat in hartje Brussel, 

een tweede winkel in Waterloo en een derde in The Woluwe 
Shopping. Andere unieke factor van het huis zijn de ‘in-
house’, 100% Belgische ateliers voor juwelencreatie en hor-
logereparatie. Zij vormen het kloppende hart van Tollet! Elke 
dag bewerken ervaren ambachtslieden met hun ‘gouden 
vingers’ het edelmetaal met zorg en passie tot een op maat 
gemaakt juweel. Bij het atelier kan u ook terecht om een 
oud of verouderd juweel te herstellen, op te knappen of te 
restylen. ‘Eén van onze specialiteiten’, aldus Didier Tollet. ‘Wij 
leggen onze klanten altijd alle mogelijkheden voor, afhanke-
lijk van de kwaliteit, grootte en afmetingen van de steen.’

Kostbare avonturen
‘Wij hebben altijd geloofd in de magie van juwelen. Net 
daarom komen de grote namen, zoals Piaget (exclusief in 
België), Chaumet, Fred, Dinh Van (in Waterloo), Messika 
(in Waterloo en Woluwe), net bij ons stralen.’ Tollet is trots 

de eerste te zijn geweest die de diamanten creaties van  
Valérie Messika naar België bracht. Als traditioneel huis 
hecht Tollet er ook belang aan eigen collecties te kunnen 
bieden. Zo is er keuze uit Confidence by Tollet, een collec-
tie met uitsluitend diamanten, en Tollet Joailliers, dat een 
ongeëvenaard aanbod biedt aan (rechtstreeks aangekochte) 
saffieren en robijnen. ‘Dankzij onze expertise in edelsteen-
kunde kunnen wij juwelen met kwaliteitsstenen tegen de 
juiste prijs aanbieden, waaronder saffieren uit Madagas-
kar – mijn lievelingssteen!’, aldus Didier. ‘Maar er zijn nog 
veel andere gekleurde edelstenen die ik graag lokaal koop, 
vooral in Thailand op de markt van Chantaburi, 230 km ten 
oosten van Bangkok. Daar is het wel oppassen geblazen, 
want veel van de stenen zijn nep. Mijn troef is dat ik tijdens 
mijn (lange) carrière geleerd heb om enkel het beste tegen 
de beste prijs te kiezen. Daarvoor moet je er op het juiste 
moment zijn, en dus vaak genoeg langsgaan.’

'Moeten we teruggaan in de 
tijd als onze roeping is om 

het heden mooier te maken?'
Didier Tollet

Verlovingsring van 
Confidence by Tollet, 

witgoud en briljant-
geslepen diamanten rond 

4 diamant-baguettes.

Tollet Joailliers 
Collection.

Didier Tollet, 
edelsteenexpert.

Dé troef van
het huis Tollet:

het atelier.
Trouwring van 

Confidence by Tollet, 
16 briljant-geslepen 

diamanten wikkelen zich 
elegant rond elkaar.
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Traditioneel-trendy trouwen
Verlovings- of trouwplannen? Tollet wil uw ‘partner’ zijn voor 
de grote momenten in het leven. Binnen de Tollet Joailliers 
en Confidence by Tollet-collecties staan diamanten cen-
traal. Het huis is gespecialiseerd in diamanten verlovings- 
en trouwringen (gesloten of halfgesloten zetting), van de 
eerste schets op maat tot de 3D-visualisatie van het juweel. 
Bij Tollet kan u kiezen uit vier soorten zettingen. De eerste 
is de ‘klauwzetting’, die de diamant een meer vierkante 
vorm bezorgt, terwijl een zetting met zes klauwen perfect is 
om een ronde vorm te benadrukken. De ‘barzetting’ is dan 
weer een techniek waarbij meerdere stenen naast elkaar 
geplaatst kunnen worden tussen twee parallelle witgouden 
staafwanden. Met een ‘railzetting’ daarentegen worden 

voor een ring met een centrale diamant die vast wordt gezet 
in een gesloten of klauwzetting.
Ook de geelgouden ring zelf evolueert. Net daarom biedt 
Tollet ‘comfortringen’ die ronder zijn aan de binnenkant en 
daardoor aangenamer om te dragen. Geen onbelangrijk 
detail, aangezien een trouwring geacht wordt een leven lang 
mee te gaan! Het is dus belangrijk de juiste keuze te maken 
en zich goed te laten adviseren. 
Een verlovingsring? Momenteel wordt vooral gekozen voor 
‘solitaire’ ringen – met één enkele diamant of gekleurde 
edelsteen. Want een prachtige diamant is en blijft het mooi-
ste geschenk voor een vrouw. Daar dromen ze allemaal 
van. Dit is dé Tollet-ring bij uitstek… Om de medewerkers 
zo up-to-date mogelijk te houden, nemen ze geregeld 

deel aan sessies georganiseerd door het IGI (International  
Gemmological Institute). ‘Zo kunnen we er zeker van zijn dat 
ze de klanten zo professioneel mogelijk kunnen bijstaan.’

De mooiste horloges
In de loop der jaren is Tollet uitgegroeid tot het enige bedrijf 
in België met een dergelijk ruim assortiment horloges. Klas-
siek, stads, sportief, vrouwelijk, als een juweel... Van de 
meest luxueuze mechanische horloges van prestigieuze 
Zwitserse huizen tot meer toegankelijke kwartsmodellen... 
‘Of u nu op zoek bent naar stijlvol, prestatiegericht of mecha-
nische uitmuntendheid, ons team is er om u te begelei-
den.’ En ook als het om keuze gaat, bent u bij Tollet aan het 
juiste adres. Met onder andere Cartier, Jaeger-LeCoultre,  

verschillende diamanten zorgvuldig naast elkaar geplaatst 
tussen twee parallelle witgouden groeven. Dit type zetting 
is daarmee geschikt voor stenen van dezelfde grootte met 
rechte hoeken en kan ook gemakkelijk worden gecombi-
neerd met andere zettingen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen 

Didier Tollet met de 
horloges van Piaget, een 

nationale exclusiviteit 
bij Tollet Brussel 

(Kleerkopersstraat).
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De specifieke
Messika-corner

bij Tollet Waterloo.

Ring uit de ‘Toi & Moi’-
collectie van Tollet Joailliers, 

met een smaragd en een 
briljant-geslepen diamant.
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Breitling, Piaget, Baume & Mercier, Lon-
gines, Bell & Ross, TAG Heuer, Rado, Tis-
sot, Ebel, Frédéric Constant en Hamilton 
kan er beantwoord worden aan elke 
smaak en aan elk budget. Zo bent u 
zeker van het meest recente aanbod! 
Wist u trouwens dat Tollet in 1982 
actief deelnam aan de lancering van 
Swatch in België? Het 100% plas-
tic, 100% Swiss Made kwartshor-
loge bracht een revolutie teweeg 
in de wereld van de traditionele 
horlogerie en maakte van een 
gebruiksvoorwerp een modieus, 
vermakelijk accessoire. ‘Vandaag’, 
gaat Didier Tollet verder, ‘ligt onze 
kracht in onze dienst na verkoop. Op 
de horlogeafdeling betekent dat een uitge-
breide voorraad reserveonderdelen en kalibers van vele 
merken. Om een betrouwbare, efficiënte en snelle service 
te bieden, wordt de dienst na verkoop zoveel mogelijk in 
eigen beheer uitgevoerd. Op het menu: onderhoud, vol-
ledige controle, dichtingen voor automatische en kwarts-
horloges… Ook op de juwelenafdeling staan efficiëntie 
en snelheid centraal: schoonmaken, renoveren, controle 
zettingen, enz.’

Piaget als exclusiviteit
De band tussen Tollet en Piaget berust op wederzijds ver-
trouwen. De elegante, prestigieuze horloge- en juwelencre-
aties van het Zwitserse merk hebben in het Brusselse huis, 
met zijn specifieke corner, een ideaal kader gevonden. Het 

vooraanstaande 
Piaget wist zich 
te onderscheiden 

dankzij hun extra 
platte aandrijfme-

ch a n i s m e n ,  m e t 
name het 9P-kaliber 

dat in 1957 werd gelan-
ceerd als onderdeel van 

de iconische ‘Altiplano’-
horlogecollectie. Met die 

expertise was het een logi-
sche volgende stap voor het 

huis om ook juweelhorloges ... 
en vervolgens tijdloze juwelen uit 

te brengen, zoals de zeer succesvolle 
‘Possession’-lijn uit 1990. Het mag dus 

duidelijk zijn dat zowel Tollet als Piaget 
de wisselwerking tussen horloges en juwe-

len naar het hoogst mogelijke niveau tillen. ‘Het 
belangrijkste is om te blijven bestaan. Meer dan ooit 

bewijzen merken als het onze (dat in 1902 werd opgericht) 
en Piaget (dat in 1874 werd opgericht) dat door tijd te geven 
aan de tijd.’
‘Waar we het meest trots op zijn’, besluit Didier Tollet, ‘is 
dat het huis Tollet al zo lang bestaat. Dat we altijd zijn kun-
nen verder evolueren en groeien. Wat ook ontroerend is, 
is hoe trouw onze klanten zijn. Wij hebben sommigen van 
hen geholpen bij het kiezen van een verlovingsring en nu 
komen hun kinderen om dezelfde reden bij ons terug. Het 
is een plezier hen (terug) te zien en te merken dat zij ook 
ons personeel nog herkennen.’
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Tollet Kleerkopersstraat 
in een feestelijk kleedje; 
kerst 2019.

Ring uit de Tollet 
Joailliers-collectie 
met ovalen ‘Vivid 

Deep Blue’ saffier.

T H E N E W

100% ELEKTRISCH.

18,4!19,6 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 "WLTP# 
Milieu$informatie (KB 19/03/04): bmw.be
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FERRARI
IS 75 JAAR OUD

Iconisch, tegen de wil
van zijn schepper in!

Misschien hebt u de indruk dat we elk jaar een verjaardag van Ferrari 
vieren. Dat is niet helemaal fout. De laatste keer was inderdaad slechts 

drie jaar geleden, want 2019 stond voor de 90e verjaardag van de Scuderia 
Ferrari. Maar vandaag hebben we het over iets helemaal anders...

Door Stéphane Lémeret

De Scuderia Ferrari, die in 1929 werd opge-
richt, was aanvankelijk de competitietak van 
Alfa Romeo, uiteraard onder leiding van Enzo 
Ferrari. Maar wel vaker in zijn leven kreeg Enzo 

het aan de stok met Alfa en richtte hij in 1947 zijn eigen 
autofabriek op. Dat maakt dat we vandaag de 75e verjaar-
dag van dat bedrijf vieren, waar de Scuderia natuurlijk een 
deel van is.

Hardnekkig
In plaats van stil te staan bij de zoveelste hagiografie van 
de man en zijn werk openen we dit verhaal met een tegen-
voetse beweging. Er is inderdaad voldoende materiaal voor-
handen om dat te doen. Zo is algemeen bekend dat Enzo 

Ferrari een keikop was. Hij was zelfs zo eigenwijs dat op het 
logo van zijn merk een muilezel had kunnen staan in plaats 
van een steigerend paard! Als we stilstaan bij de geschie-
denis van Ferrari, kunnen we zelfs stellen dat het merk een 
legende is geworden tegen de wil van zijn illustere oprichter 
in. Niet overtuigd? Wel, hier zijn enkele voorbeelden.

Competitie: het enige wat telt 
Voor Enzo Ferrari telde maar één ding: competitie. Hij bouw-
de zijn auto’s alleen om wedstrijden te winnen. En hoewel de 
meeste racewagens uit die tijd ook op de weg konden wor-
den gebruikt, werden de Ferrari’s niet voor die laatste func-
tie ontworpen. De paradox is dat hoe meer Enzo’s auto’s 
wonnen (en ze wonnen veel), hoe meer de gefortuneerde 

De 166: de eerste Ferrari 
voor op de weg, gelanceerd 

om het racen te financieren.
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klanten er een wilden hebben. Zij stapten dan ook naar 
Enzo toe en vroegen hem een auto voor de weg te bouwen. 
Waarop hij kordaat ‘neen’ zei. Voor Enzo stond de verkoop 
van een auto aan iemand die geen ervaren piloot is gelijk 
met parels voor de zwijnen en niets zou hem van gedachten 
doen veranderen. Tenzij dan het kostenplaatje van de race-
rij. Toen de verdiensten van de overwinningen onvoldoende 
bleken om de kosten te dekken, ging Enzo Ferrari – met 
gepaste tegenzin – akkoord om een wegversie van zijn 166 
te ontwikkelen. Maar dan nog was het een echte ‘bak’: een 
ultra Spartaanse tweezitter, zonder dak en amper voorzien 
van een symbolische voorruit. Pas in 1949 kwam er een 
Coupé-versie uit met een carrosserie door Touring. Het was 
op die manier dat de geschiedenis van het luxemerk Ferrari 
werd geboren! Zeer tegen de zin van Enzo!

‘De os duwt de kar niet’
Een van Enzo Ferrari's vaste ideeën was 
dat de motor slechts één plaats had in 
een auto: vooraan. ‘De os duwt de kar 
niet’, zei hij. Die koppigheid kostte hem 
zelfs een aantal overwinningen, want 
toen in 1958 de eerste auto’s met de 
motor achter de piloot hun opwachting 
maakten in de Formule 1 wilde Enzo 
daar niet van weten. Tot de veel beter 
uitgebalanceerde bolides het overwicht 
kregen en de heilige Ferrari’s met de 

motor voorin naar het achterplan verdrongen. Enzo nam 
die nieuwe standaard pas in 1961 over. Maar terug naar het 
onderwerp van de dag, het merk Ferrari. Hier deed Enzo 
er nog langer over om zijn principes bij te sturen. Een Fer-
rari voor de weg moest per definitie de V12 motor voorin 
hebben - straks meer daarover. Maar op een dag in 1966 
werd de wereld opgeschrikt door een spectaculaire auto 
die nooit zou hebben bestaan als Enzo niet zo’n heethoofd 
was geweest. De Lamborghini Miura was inderdaad een 
auto zoals de wereld er nog nooit een gezien had, niet in het 
minst omwille van de motor die achter de inzittenden was 
geplaatst. De Miura was niet alleen waanzinnig mooi, maar 
ook opwindend efficiënt. Hij leverde het bewijs dat een cen-
trale motor achterin ook een oplossing kon zijn voor de klas-
sieke personenauto. De repliek van Ferrari was magistraal,  

want de 365 GTB met de V12 voorin, 
beter bekend als de Daytona, is en 
blijft een van de meest iconische Fer-
rari’s. Maar beetje bij beetje rijpte 
ook bij Ferrari het idee van een motor 
achterin. De 365 BB, de opvolger van 
de Daytona, werd gelanceerd in 1973 
en had een 12 cilinder... achterin. En 
hoewel dit model, noch de daarop-
volgende 512 BB en BBi tot de meest 
opmerkelijke Ferrari’s behoren, geldt 
dit wel voor de Testarossa die in 1984 
zijn opwachting maakte. Op die manier werd een van de 
grootste iconen van het merk geboren uit een idee waarvan 
de ‘commendatore’ in eerste instantie niks van wilde horen. 
Sterker: het was dit model dat Ferrari op de kaart zette bij 
een nieuwe generatie.

12 cilinders of niets
Zoals we al eerder zeiden, was er voor Enzo maar één soort 
motor die zijn creaties waardig was: de V12. We kunnen ons 
de levendige gesprekken in Maranello voorstellen toen de 
baas al in 1954 moest aanvaarden dat zijn F1-auto’s met 
een V8, een V6 en zelfs een 4-cilinder het circuit opreden. 
Maar wat de auto’s voor de weg betreft: telkens Enzo van 
zijn principes afweek, deed hij nooit afbreuk aan de V12. 
Tot een tragische gebeurtenis voor de ommekeer zorgde.

In de jaren 50 is Dino, Enzo’s enige zoon (officieel althans), 
ook een ervaren technicus. Hij ontwikkelt een V6-motor 
die een hoogtepunt zal betekenen in de F1-auto’s van de 
Scuderia. Helaas overlijdt Dino Ferrari in 1956 aan een 
genetische ziekte. Hij is amper 24 jaar oud. Als eerbetoon 
(en ook enigszins onder druk van Fiat, dat meerderheids-
aandeelhouder is geworden en graag wat winst wil maken) 
geeft Enzo zijn jawoord voor het ontwerp van een nieuwe 
sportwagen. Het wordt een slank model met sensuele vor-
men en een centraal geplaatste V6. Deze 206 GT wordt 
evenwel niet onder de naam Ferrari naar de markt gebracht, 
want Enzo is nog niet klaar om zijn naam te linken aan iets 
dat zover van zijn eigen visie verwijderd is. En dus creëert 
hij het merk Dino. Men kan zich echter wel inbeelden dat 
de 206 het makkelijker maakte voor de Commendatore 

De Dino 246 is geen echte Ferrari, 
maar toonde Enzo het potentieel 
van een centrale motor.

De 308 (rechtsboven) en de Testarossa: Enzo 
geloofde niet in de looks van deze twee die tot de 
meest emblematische Ferrari’s dienen gerekend.
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om de centraal geplaatste motor te accepteren. Op die 
manier werd de weg vrijgemaakt voor de eerder genoemde 
365. Maar dat is lang niet alles. De Dino 206 bleek inder-
daad een uitstekende kleine sportwagen te zijn, net als de 
246 die erop volgde en de 308 GT4 met V8-motor. Deze 
laatste, die tot 1976 geproduceerd werd, droeg in 1973 
zelfs de naam Ferrari. Dit gold niet voor de 246 die in 1974 
werd ingetrokken. Nochtans was het wel een Ferrari die 
de fakkel overnam in 1975. De 308, die wereldberoemd 
werd gemaakt door ‘Magnum’ Tom Sellick, was een waar 
icoon van het merk. Dit keer waren het twee dingen die 
Enzo niet wilde – de V8 en de centrale motor – die Ferrari 
erkenning en commercieel succes bezorgden. En terwijl de 
topklasse Ferrari’s (hypercars in beperkte oplage uitgezon-
derd) opnieuw een V12 voorin kregen, zijn de sportwagens 
met de centrale V8 nu de pijlers van het merk.

De som van alle ‘neen’s’
Het grappige is dat een van de twee absolute heilige graals 
van Ferrari-verzamelaars de som is van alles waar Enzo ooit 
nee tegen zei. Zijn motor zit achterin. Het is geen 12-cilin-
der, maar een V8. Hij wordt aangedreven door twee turbo’s. 
We hebben geen duidelijke mening van Enzo over dit onder-
werp gevonden, maar het is een veilige gok dat hij dit geen 
edele oplossing vond. Aan de andere kant weten we wel 
dat hij ooit zei dat ‘aerodynamica goed is voor degenen 
die niet weten hoe ze motoren moeten bouwen’. Terwijl 
aan de auto waar we het over hebben obsessief gewerkt 
is in de windtunnel. Uiteindelijk is het enige aan deze auto 
dat aan Enzo’s ideaal voldoet dat dit een compromisloze 
raceauto is die toevallig ook de openbare weg op mag. Dit 
is waarschijnlijk wat hem vandaag de dag geliefd maakt. 
Dat, en het feit dat het de laatste Ferrari was waarvan Enzo 

de ontwikkeling van begin tot eind orkestreerde. Kenners 
zullen ongetwijfeld de F40 herkend hebben!

Zou hij hebben toegegeven?
Er was nog iets waarvan Enzo zwoer dat het nooit zou 
gebeuren zolang hij leefde. Een vierdeurs Ferrari. Toen hij 
in 1988 overleed, moest de populariteit van de SUV zich 
nog ontwikkelen. Maar het is duidelijk dat hij ook die zou 
hebben afgeblokt. Al werd enkele weken geleden, in het jaar 
van Ferrari’s 75e verjaardag, de Purosangue onthuld. Zou 
dit voertuig hebben bestaan als Enzo er nog was? Zou hij 
gezwicht zijn onder druk of om te concurreren met de Urus 
van zijn grootste vijand Lamborghini? Waarschijnlijk niet. 
En deze keer zouden de fans van het merk, die blij waren 
dat hij het vaak mis had, hem ongetwijfeld gelijk hebben 
gegeven. Al zal de geschiedenis ongetwijfeld anders oor-
delen, net als de fans. Zoals de Porsche Cayenne heeft 
bewezen. En de Aston Martin DBX. En de Bentley Bentayga. 
En de Lamborghini Urus. Ook dit idee dat Enzo zou heb-
ben verworpen, is uitgegroeid tot een inslaand succes. 
En zo bouwt Ferrari al 75 jaar aan zijn legende, dankzij en 
ondanks zijn eigenzinnige schepper.

De F40: de ultieme
Ferrari die door Enzo
hoogstpersoonlijk werd gesuperviseerd.

Enzo zou de SUV nooit hebben 
goedgekeurd, maar de Purosangue 
werd wel degelijk een succes.
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PORSCHE GOLF CUP
Orgelpunt op La Marache

De Belgische finale van de Porsche Golf Cup werd afgewerkt op
La Marache (Royal Waterloo). Zoals gebruikelijk keek Porsche er
op geen inspanning om zijn vele klanten/golfers te verwennen.

Door M.T.

Op 14 oktober kreeg de grote Belgische finale 
van de editie 2022 van de Porsche Golf Cup 
zijn beslag op het prachtige La Marache (Royal 
Waterloo). Op de tee stonden de laureaten van 

de tien kwalificatiewedstrijden die tijdens het seizoen door-
gang vonden in de meest prestigieuze clubs van het land.
Ondanks de regen was het spelniveau excellent. De deel-
nemers genoten met volle teugen van de baan die tot in de 
kleinste details was voorbereid. Idem dito aan de traditio-
nele turn ‘Choux de Bruxelles’ en de champagnecocktail 
Veuve Clicquot, die de prijsuitreiking voorafging.
Zoals gebruikelijk was de toernooiformule ‘single stable-
ford’. Bij de prijsuitreiking bleek Joseph Bogaert de beste 

in Cat. 1 (bruto). Ook Cédric de Caritat de Peruzzis (Cat. 2) 
en Claude Bernard (Cat. 3) passeerden aan de prijzentafel. 
Door de jaren heen is de Porsche Golf Cup uitgegroeid tot 
een van de hoogst gewaardeerde commerciële toernooien in 
ons land. Mede dankzij de perfecte organisatie onder leiding 
van Golazo Constulting draagt het op de greens de grote 
waarden van het automerk uit. Het mag ook rekenen op de 
steun van prestigieuze partners, zoals Tag Heuer dat dit jaar 
een horloge schonk aan de makers van een hole in one. 
Iedereen weet dit: heel wat Porscherijders hebben de swing 
in het bloed. En zij zijn natuurlijk bijzonder blij dat ze elkaar 
terugzien in deze exclusieve competitie die per traditie in 
het teken staat van sport, levenskunst en passie.

www.delen.bank

Wij delen uw passie.
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SWING
AGAINST CANCER

Een Pro-Am voor het goede
doel op Royal Waterloo

Swing Against Cancer, de competitie door de Stichting tegen Kanker op 
het parcours van La Marache, bracht zoals gebruikelijk pro’s en amateurs 

samen met één doel: fondsen werven voor de strijd tegen de ziekte. 
Mission accomplished! 

Door Miguel Tasso

Golf en vrijgevigheid kunnen het goed met 
elkaar vinden. Het beste bewijs daarvan werd 
opnieuw geleverd tijdens de 2e editie van 
de Pro-Am ‘Swing Against Cancer’ op het 

parcours van La Marache op Royal Waterloo. Dit liefda-
digheidstoernooi verliep in een opperbeste sportieve en 
gezellige sfeer. Er namen een 15-tal teams aan deel die 
telkens een bedrijf vertegenwoordigden. Zij bestonden tel-
kens uit een pro en drie amateurs. Hun gemeenschappelijk 
doel: zoveel mogelijk birdies scoren voor de goede zaak.
In België worden elk jaar ongeveer 70.000 mensen gecon-
fronteerd met kanker. Deze competitie, die speciaal voor 
de Stichting tegen Kanker werd gecreëerd, sluit dan ook 
perfect aan bij de sensibiliserings- en preventiecampagnes 
tegen deze verschrikkelijke ziekte. ‘Om fondsen te werven, 
naast de legaten en de individuele schenkingen, vertrouwen 
wij op de organisatie van verscheidene caritatieve events. 
Bij gebrek aan staatsgiften is dat essentieel. Met een bevol-
king die steeds ouder wordt, staat immers ook vast dat het 
aantal kankers zal toenemen. Het is dan ook essentieel om 
daar iets aan te doen. Elke euro is belangrijk, want het zijn 
de kleine beekjes die de grote stromen helpen ontstaan’, 
aldus organisator Arnaud van der Smissen. In die context 

is golf een belangrijke doelgroep. Het is een kwaliteitssport 
met mooie waarden, zoals fairplay en respect.
Ondanks de druilregen bij aanvang werd het een mooie 
dag, mede dankzij de aanwezigheid van heel wat Belgische 
pro’s. De zege in ‘bruto’ ging met 72 punten naar het team 
Nagasha, dat bestond uit Arnaud Langenaeken, Christophe 
Mestdagh, Geoffroy en Garry Cammermans. In de catego-
rie ‘netto’ was de winst voor het team Sorescol met Eric 
De Doncker, Marc Dumont, Philippe Van Durme en Joe 
Verboogen. Na de prijsuitreiking volgde een schitterend 
driegangendiner dat was klaargemaakt door chef Hugues 
Mattagne. De aansluitende tombola bracht nog extra cen-
ten in het laatje voor de financiering van researchprojecten 
en de begeleiding van de patiënten. 
In de marge van deze Pro-Am werden dit jaar nog een 10-tal 
andere Swing Against Cancer-competities georganiseerd 
en dat in alle hoeken van het land. Deze toernooien, waar-

aan enkel de leden van de gastclubs mochten deelnemen, 
lieten de Stichting toe om fondsen te werven en de juiste 
boodschappen te verkondigen in de domeinen preventie en 
vroegtijdige opsporing.

Arnaud Langenaeken, 
pro van Royal Waterloo, 
tijdens de prijsuitreiking.

Het winnende team met Arnaud Langenaeken, 
Arnaud van der Smissen (organisator), Gary en 

Geoffroy Cammermans, en Christophe Mesthdag.

Het team van Christophe Thibaut 
de Maisières, Bernard en Olivier 

Fontaine, en Henry-Jean Logé.

Axelle Henrard, laureate van de 
‘Nearest to the Pin’, met organisator 

Arnaud van der Smissen.

Het prachtige parcours van
La Marache op Royal Waterloo.
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BEAUTY GOLF TROPHY
BY LOUIS WIDMERLa%ies &'()!

De finale van de Beauty Golf Trophy by Louis Widmer, het grootste 
amateurtoernooi voor ladies in België, ging door op Millennium.

Door Miguel Tasso

Op 22 september vond de finale van de editie 
2022 van de Beauty Golf Trophy by Louis 
Widmer doorgang op het spectaculaire par-
cours van Millennium. De vele waterhinder-

nissen maken de Limburgse championship course tot 
een geweldige technische en tactische uitdaging. Dit 
is vooral zo op de slotholes waar elk foutje cash wordt 
betaald. Het belette de 102 deelneemsters niet om hun 
beste beentje voor te zetten en mooie scorekaarten af te 
leveren in het clubhouse.
In Cat. 1 (hcp 0-18,4) ging de titel naar Anne Delfgaauw 
(Royal Waterloo) met een sterke 39 punten stableford. Zij 
finishte zo voor Catherine Thaels (7 Fontaines) en Joëlle 
Senden (De Kluizen). In Cat. 2 (hcp 18,5-36) was de zege 
voor Katherine Persyn (De Kluizen) met 37 punten stable-
ford. Liliane Swinnen (Millennium) en Marina Lamens (GC 
Hasselt) mochten mee op het podium.
Met de jaren is de Beauty Golf Trophy uitgegroeid tot een 
echte must voor alle vrouwelijke golfers in ons land. Dat 
bleek ook dit jaar, want het toernooi streek neer in 75 
clubs en registreerde liefst 2984 speelsters. ‘Recordcijfers’, 
bevestigt Giovanni Oliveri, directeur-generaal bij Louis Wid-
mer voor België en Luxemburg, die hoopt in 2023 de kaap 
van 3000 deelnemers te ronden.

Voor het prestigieuze Zwitserse cosmeticamerk is dit toer-
nooi vanzelfsprekend een uitstekende gelegenheid om zijn 
pr te verzorgen op de greens. Maar het biedt ook de kans 
om de lady-golfers bewust te maken van het belang van een 
dagelijkse goede verzorging en het beschermen van de huid 
tegen de zon bij het golfen. ‘Je neemt geen risico’s met je 
huid! Het is het grootste orgaan bij de mens en het speelt 
een essentiële rol in het leven. Golfers staan er niet bij stil 
hoezeer zij zich blootstellen aan de gevaren van de UV-
straling. Zij staan in de zomermaanden soms tot vijf uur op 
de baan en verlaten die dan met een roodverbrande huid. 
Dat is bijzonder schadelijk. Wat mij betreft zou een zon-
necrème een verplichting moeten zijn in elke golftas’, aldus 
Giovanni Oliveri, die deze woorden al vaker in de mond heeft 
genomen. Afspraak in 2023!
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SWINGS FOR LIVES:
vrijgevigheid op de greens

De finale van het liefdadigheidstoernooi Swings for Lives
ging door op Golf La Bruyère. Het bracht 40.000 euro

op voor goede doelen die kinderen in nood helpen.

Door Miguel Tasso

Onder het peterschap van de jonge Belgische 
kampioen Adrien Dumont de Chassart werd 
de finale van de 1e editie van het toernooi 
‘Swing for Lives’ in september gehouden op 

de baan van Golf La Bruyère, in Villers-la-Ville.
Al bijna 15 jaar organiseren Philippe Parlongue en zijn 
vrouw Nathalie met succes en passie een liefdadigheids-
wedstrijd om zieke of ongelukkige kinderen te helpen. Zo 
bracht het toernooi ‘Les Copains d'Agadir’ 13 jaar lang 
honderden Belgische golfers samen voor een goed doel. 
Het evenement, dat nu de naam ‘Swings for lives’ (de naam 
van de vzw) draagt, is uiteraard trouw gebleven aan deze 
mooie filosofie.
Tijdens deze finale van de editie 2022 werd 4000 euro 
geschonken aan La Maison de Frasnes (dat 20 door de 
jeugdrechter geplaatste kinderen opvangt) voor de aan-
koop van tuinmeubilair en beddengoed. 16.000 euro ging 
naar de Fondation Justine Henin voor de aankoop van sport-

materiaal voor de pediatrische afdeling van het ziekenhuis 
van Mont Légia. Zoals gebruikelijk was de legendarische 
tenniskampioene aanwezig bij de presentatie van haar 
nieuwe project, de prijsuitreiking en het galadiner. 
In de loop der jaren is het toernooi uitgegroeid tot een 
klassieker op de golfkalender voor het goede doel. Zijn 
succes is zijn grootste showcase. Meer dan 450 spelers 
namen dit jaar deel aan de drie kwalificatierondes in Rige-
née, Royal Hainaut en La Bruyère. In de finale won Jérôme 
Clases (bruto) in het individuele klassement en het team 
van Royal Hainaut onder leiding van zijn prof Martin Blairon 
de teamwedstrijd.
Adrien Dumont de Chassart kon dit jaar niet aanwezig zijn 
vanwege zijn verplichtingen in de Verenigde Staten, waar hij 
zijn universitaire studies afrondt en zich voorbereidt op zijn 
profcarrière. Maar hij had voor de prijzentafel enkele leuke 
verrassingen in petto voor de winnaars en hij zal in 2023 
mee op de eerste rij zitten voor de 15e editie.

Qualion-été-2022.indd   1 6/06/22   06:45
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ZOUTE GRAND PRIX
Autofestival in het Zoute

De 13e editie van de Zoute Grand Prix verenigde aan onze kust
alles wat België en Noord-Europa aan autofraais te bieden hebben. 

Tijdens deze vierdaagse onder de herfstzon glom de adel van
de classic cars in alle kleuren en carrosserievormen.

Door Philippe Janssens

Zelfs de meest gewone autoliefhebber weet dat 
de Zoute Grand Prix sinds de 1e editie in 2010 is 
uitgegroeid tot een topevenement op de interna-
tionale kalender. Het hoort nu bij de prestigieuze 

organisaties van deze wereld, zoals het Goodwood Festival 
of Speed, Pebble Beach en de Le Mans Classic. Net zoals 
de voorbije editie was ook deze week Zoute Grand Prix 

2022 een groot succes. Op het programma: een rally voor 
exclusive oldtimers, een andere voor moderne GT’s, een 
concours d'élégance en een veiling. Mede dankzij de pret-
tige weersomstandigheden in de beroemdste badplaats van 
de Belgische kust was het groot publiek (meer dan 10.000 
bezoekers) op de afspraak voor dit lange weekend samen-
gesteld door Filip en David Borgoo, oprichters van het event.

Prado Zoute, een indrukwekkend paviljoen dat vorig jaar 
net na de sombere covidperiode werd opgetrokken op het 
strand van Knokke, gaf 21 merken de kans om hun meest 
exclusieve nieuwigheden te exposeren. Daar waren enkele 
Belgische primeurs bij, zoals de Bugatti Mistral die 5 miljoen 
kost (maar is uitverkocht), de Lotus Evija met 2000 pk, de 
SUV Lotus Eletre en de Rimac Nevera.
Tijdens deze Zoute Grand Prixweek waren zowel het verleden, 
het heden en de toekomst aan de eer. Zo toonde Audi in Pra-
do Zoute zijn A6 e-Tron Concept, de voorloper van een 100% 
elektrische berline die in 2024 de huidige A6 zal opvolgen.
Maar ook dit jaar nog stalen de modellen met verbrandings-
motor de show, zoals de A522, de Formule 1-bolide van 
Alpine. Het Franse merk exposeerde eveneens een A110 S 
en een A110 GT. Aston Martin van zijn kant pakte uit met 
de hypercar Valhalla en de versie 707 van zijn super-SUV 
DBX. Ook de De TomasoP72 had veel bekijks. Alles samen 
dongen liefst 21 modellen van de meest exclusieve con-
structeurs naar het hart van de vele bezoekers, dit alles in 
een kader met kunstwerken geëxposeerd in samenwerking 
met de galerie Guy Pieters.

Ruim 25 miljoen op de veiling!
Naast de rally’s en het concours d’élégance is het echte 
hoogtepunt van de Zoute Grand Prix natuurlijk de veiling. In 
totaal werden dit jaar 80 historische modellen aangeboden 
en die waren samen goed voor ruim 25 miljoen euro. Voor 
ZouteSale by Bonhams een absoluut record in 10 jaar tijd.
De twee pronkstukken van de veiling waren een Ferrari 
288 GTO uit 1985 en een BMW 507 Roadster uit 1957. 
Het Duitse model stelde niet teleur en werd afgehamerd 
op 2.093.000 euro. Het bod van 3,4 miljoen euro voor de 
Ferrari kon zijn huidige eigenaar niet overtuigen. Een Rolls 
Royce Silver Spectre uit 2015, een auto gerestaureerd door 
de Belg Carat Duchatelet, vond een nieuwe eigenaar voor 
368.000 euro.

Recordcijfers voor 
de Zoute Sale
by Bonhams.

Het Zoute Concours d’élégance: 
exclusiviteit op de Royal Zoute Golf Club.

De exclusiefste modellen 
van de grootste 

constructeurs vonden
een plekje in het

Prado Zoute.
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Le Trophée
DES ETOILÉS!

Le Trophée des Etoilés brengt golf en gastronomie samen:
een gouden combinatie!

Door M.T.

Het is een bekend gegeven: de meeste golfers 
zijn levensgenieters en zij combineren de 
swing graag met gastronomie. Dat is meteen 
ook de hele filosofie achter de Trophée des 

Etoilés. ‘Het concept is simpel: wij brengen liefhebbers 
van golf en gastronomie samen voor een dag die helemaal 
op maat is van de levenskunst. Op het programma: een 
gepersonaliseerd onthaal met brunch, een golfcompetitie 
in single stableford (netto & bruto) op een gerenommeerd 
parcours en ’s avonds een diner in een nabijgelegen ster-
renrestaurant’, aldus Michaël André, mede-organisator van 
dit uniek toernooi (www.golfmaniak.com).
Voor de editie 2022 stonden vier kwalificatiewedstrijden op 
het programma. Die  loodsten de deelnemers achtereenvol-
gens naar de clubs van Naxhelet, Durbuy, Royal Château 

d’Ardenne en Rougemont. ‘Met, aansluitend, een gastrono-
mische “sterren 19e hole” in de restaurants Arabelle Meirlaen, 
Les pieds dans le plat, La terrasse de Givet en L’Eau Vive.’
De grote finale, waaraan de laureaten van de kwalificaties 
en de partners mochten deelnemen, werd begin oktober 
afgewerkt op het parcours van Sart-Tilman. De competitie 
werd afgerond in de Brasserie Héliport met een show van 
de sterrenchefs. Op het menu: unieke gerechten en van-
zelfsprekend een bijzonder epicurische sfeer waar zowel 
aandacht werd besteed aan de scorekaarten als aan het 
menu. ‘Dit is een vernieuwend concept. Hopelijk doet de 
tamtam nu zijn werk en wordt erover gepraat in de clubhou-
ses. We zijn nu al zeer tevreden over deze eerste editie en 
hopen natuurlijk de komende jaren door te groeien en onze 
actieradius te verruimen’, aldus nog Michaël André.

41

E V E N T S
WINTER 2022

AUDI QUATTRO CUP
Romeinse apotheose

Het parcours Marco Simone, waar volgend jaar de Ryder Cup
wordt gespeeld, diende als kader voor de wereldfinale van

de Audi quattro Cup. Wat een privilege!

Door M.T.

De wereldfinale van de editie 2022 van de Audi 
quattro Cup werd afgewerkt op de Romeinse 
baan van de Marco Simone G&CC waar in 
2023 de eerstvolgende Ryder Cup doorgang 

vindt. Zoveel is duidelijk: dit was een bijzonder inspirerend 
en imponerend kader voor de deelnemers die uit alle hoe-
ken van de wereld waren overgevlogen.
Zoals naar goede gewoonte zette Audi ook voor dit eve-
nement alle zeilen bij. Zo was het hoofdkwartier onder-
gebracht onder de gewelven van het prestigieuze hotel 
Waldorf Astoria Cavalieri, waar tevens de openings- en 
sluitingsavond werden gehouden. De gevulde en epicuri-
sche agenda trok ook tijd uit voor een diner in het Museum 
voor Moderne Kunsten. En zoals dat ook hoort, gebeurden 
alle verplaatsingen met een van de nieuwste elektrisch 

aangedreven Audi’s (met name e-tron en RS-E-tron GT). De 
apotheose van het seizoen werd afgerond met een toernooi 
op hoog niveau. Het parcours inspireerde, want het lag er op 
z’n ‘competitiebest’ bij. Spelers hadden vooral moeite met de 
uitdagende rough rond de greens met duizend-en-een glooiin-
gen. De spelformule in greensome stableford, met spelers die 
elkaar afwisselen na het slaan van de drive, zorgde voor extra 
pigment. Aan de finish bleken de teams uit Australië (Cat. 1) 
en Engeland (Cat. 2) de sterksten van het veld.
Het Belgische duo, dat was samengesteld uit Olivier Haenen 
en John Henrard, deed zijn kwalificatie tijdens de natio-
nale finale op Royal Waterloo alle eer aan. Met amper twee 
strokes extra op de scorekaart stonden ze in Rome voor 
een loodzware opdracht, maar ze weerden zich als duivels 
zonder hun glimlach te verliezen.
Met deze finale zit het seizoen 2022 er op en wordt uitge-
keken naar 2023. Quentin Sibille en zijn teams van Bench 
Marketing zijn al volop bezig met het uitwerken van de 
kalender voor de verschillende Belgische afspraken.
Audi en golf: dat is al lang een mooi partnership. En dat gaat 
ongetwijfeld nog jaren door!
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Koninklijk
OUDENAARDE

De Royal Oudenaarde, die in 1971 werd opgericht, viert zijn 50e 
verjaardag en behoort nu tot de besloten kring van koninklijke banen. 
De club is fier op zijn verleden, maar stelt zich open voor de toekomst 
en de buitenwereld, want aan het familiale DNA wordt niet getornd.

Door Miguel Tasso

De Golf & Country Club van Oudenaarde, gele-
gen aan de oevers van de Schelde, werd 
afgelopen zomer de 14e koninklijke club van 
België. Het voegde zich bij Antwerp, Château 

d’Ardenne, Ravenstein, Ostend, Sart-Tilman, het Zoute, 
les Fagnes, Hainaut, Latem, Waterloo, Bercuit, Limburg 
en Keerbergen.
De traditie is goed verankerd in de sportgebruiken van het 
land: om dit prestigieuze label te verwerven, dat door het 
Koninklijk Paleis wordt toegekend, moet een Belgische club 
minstens 50 jaar oud zijn. Het in 1971 opgerichte Oudenaar-

de voldeed perfect aan de vereisten. ‘Logischerwijs had-
den we deze promotie al vorig jaar moeten vieren, maar 
vanwege de gezondheidscrisis vonden we het beter om tot 
2022 te wachten’, aldus communicatieverantwoordelijke 
Ludo De Coninck.
Deze Vlaamse club werd opgericht op initiatief van Lieven 
Santens. Deze bekende ondernemer en politicus wilde van 
golf een instrument maken voor de economische en spor-
tieve ontwikkeling van zijn regio. De club nam een rustige 
start. Alles begon met de aankoop van café ‘De Anker’ in 
Wortegem-Petegem als clubhuis en de aanleg van de eerste 

holes, elf in totaal. Maar het project groeide snel door. Zo 
werd al in 1974 een 18-holes baan geopend. ‘Vandaag is 
Royal Golf Club Oudenaarde, samen met Rinkven, de enige 
club aan Nederlandstalige zijde die twee 18-holes champi-
onship courses aanbiedt met uitgebreide trainingsfacilitei-
ten, inclusief een kleine, compacte baan met 4 holes’, zegt 
onze contactpersoon met gepaste trots.

Twee referentiebanen
De golfbaan werd in 1971 aangelegd rond het historische en 
prachtige kasteel van Petegem. Dat dateert uit 1847 en was 
lange tijd eigendom van de familie de la Croix d’Ogimont. 
Lieven Santens had geen prachtiger decor voor zijn project 
kunnen dromen.
De baan Kasteel (par 71, 5889m) ligt in het park van het 
kasteel met eeuwenoude bomen. Een puur genot. Maar 
pas op: achter die ansichtkaart gaat een echte technische 
en tactische uitdaging schuil. De toon wordt al gezet vanaf 
de eerste hole met een zeer spectaculaire waterhindernis 
vlak voor de tee. De rest van de baan is navenant met heel 
wat spectaculaire holes. De ‘finishing hole’, die terugvoert 
naar het terras van het kasteel, is een geweldige par 5 van 
470m (back tee), ideaal voor match-play!
De baan Anker (par 72, 6056m) werd genoemd naar het 
café dat ooit diende als het eerste clubhouse. Dit parcours 
heeft een andere spirit en sluit door zijn landelijk en heu-
velachtig karakter meer aan bij de Vlaamse Ardennen. De 
uitdaging is echter net zo interessant, met enkele holes 
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waar de longhitters in het voordeel zijn, zoals n°6, een 
par 4 van meer dan 400m waar het heel moeilijk is om de 
green in regulation te raken. De originaliteit van deze baan 
ligt op hole 18, want dat is een bijzonder schilderachtige par 
3 met, opnieuw, het kasteel op de achtergrond.

Naar de toekomst kijken
De Royal Oudenaarde, een privéclub onder voorzitterschap 
van Katrien Derveaux, is nu eigendom van negen historische 
families. Hij telt 1500 leden, waarvan er 1300 regelmatig in 
actie komen. Met 250 juniores en een groeiend aantal ‘young 
adults’ oogt de toekomst zeer voorspoedig. Tegelijkertijd 

voert de club een open beleid voor bezoekers van buitenaf 
met relatief betaalbare greenfees (doorgaans 85 euro op 
weekdagen en 95 euro op zondag). Partnerschappen met 
de Premium Benelux Golf Courses en Resonance Golf Col-
lection passen in dezelfde geest met voordelige tarieven 
voor abonnees. Niet onbelangrijk: de club van Oudenaarde 
was een van de pioniers in België in de ontwikkeling van golf 
voor iedereen dankzij het initiatief ‘Start to golf’. De profs van 
de club (Dave Lebrasseur, Richard Coppens en Jack Van de 
Heijning) hechten veel belang aan de opleiding van jongeren.
Het emblematische kasteel, dat nog altijd hard tot de 
verbeelding spreekt, doet nu dienst als clubhuis. Het 

heeft een gerenommeerd restaurant 
voor leden en hun gasten en beschikt 
ook over vergaderzalen voor seminars 
of bedrijfsevenementen, speciaal voor 
sponsors. In deze dynamische Vlaamse 
regio kan men zich geen groenere omge-
ving wensen om de geneugten van swing 
en business te combineren. 
De Royal Oudenaarde is een zeer tevre-
den 50-jarige club die zijn DNA als tra-
ditionele familieclub door de jaren heen 
heeft behouden. Maar het kijkt ook naar 
de toekomst en de uitdagingen van de 
21e eeuw. Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook wat betreft het onderhoud van 
het terrein en het respect voor het milieu, 
waar het een modelleerling is.
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DE PAN 
Ode aan het classicisme

Nederland koestert heel wat golfschatten.
Zo tekende de Britse architect Harry Colt er heel

wat juweeltjes. Daarbij voorzeker ook De Pan:
een uitzonderlijke baan vlakbij Utrecht. 

Door Miguel Tasso

De laatste ranglijst van de 100 beste golfbanen 
in continentaal Europa (uitgezonderd Groot-
Brittannië en Ierland), die is opgesteld door 
onze collega’s van Golf World, telt negen 

exemplaren in Nederland! Ook onze noorderburen hebben 
de swing dus duidelijk in het bloed. Samen met de claim 
dat golf in de 13e eeuw in Nederland is uitgevonden, ruim 
voor de geboorte van de eerste Schotse links. Heel wat 
archieven verwijzen er inderdaad naar een spel dat werd 
gespeeld op bevroren kanalen. Bij dit zogeheten Colf dien-
de een puck naar een mast in het ijs te worden geslagen.
Feit of fictie? Wat maakt het uit? Eén ding is zeker: er zijn 
prachtige banen over de Moerdijk. En, als bonus, een echte 
golfcultuur. Volgens de laatste statistieken zijn meer dan 
400.000 spelers in 260 clubs aangesloten bij de Neder-

landse Federatie. Ter herinnering: ons land telt ongeveer 
75.000 leden in 90 clubs.

De signatuur van Colt
Veel Nederlandse banen ademen het gevoel uit van een 
linksbaan. Dit is bijvoorbeeld het geval met de Koninklijke 
Haagsche G&CC in Wassenaar, in het zuiden van het land. 
Op vier kilometer van de zee slingert deze prachtige kam-
pioenschapsbaan zich langs de duinen. Zij werd getekend 
door Harry Colt en Charles Alison in 1938 en kreeg in 2007 
een lichte upgrade door Frank Pont, een van de Coltspeci-
alisten bij uitstek. Puur genot.
In wezen is de invloed van Harry Colt op het Nederlandse 
golf zeer belangrijk. De beroemde Britse architect is ook 
de auteur van het Kennemer parcours. Dat werd in 1928 
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aangelegd bij de kust. Het paalt aan het huidige autocir-
cuit van Zandvoort en behoort tot de mooiste links op het 
Europese vasteland. Geen toeval dus dat hier al vele Dutch 
Opens doorgang vonden.
Bij de puristen is het evenwel De Pan bij Utrecht die de 
meeste stemmen zal winnen. Met reden, want dit meester-
werk van Colt is een ode aan het classicisme. Een juweel 
in de kroon. De baan werd in 1928 uitgelegd in de licht-
golvende heuvels rond de stad. Derhalve is het geen tra-
ditionele links, maar een ‘inland’, zoals de Engelsen zeg-
gen. Maar dit belet niet dat de speler zich in een andere 
wereld waant. Geen enkel storend geluid, geen spoor van 
onroerend goed en een magisch ontwerp op de zanderige 
bodem. Toegegeven: bepaalde holes vertonen heel wat 
gelijkenissen, maar het totaalpakket is perfect. Colt voert 
een schitterend samenspel op met de natuur, de dennen, 
de berken, de heide, het licht en de geuren. Zelfs de herten 
die je hier en daar ziet opduiken, lijken te zijn geplukt van 
een ansichtkaart.

Nederlands Morfontaine
De Pan is een onvergetelijke ervaring, een soort overtref-
fende trap van de Royal Zoute en Le Touquet. Sommige 
holes zijn echte meesterwerken, zoals de 3 (een uitbundige 
par 3 tussen de flora), de 10 (door zijn panorama en zijn 
complexiteit een van de mooiste par 4’s in Europa), de 12 
(nog zo’n magische par 3) en de 17 (par 4 met een machtige 
hoge tee box).

In de ranking van Golf World bekleedt De Pan de twee-
de plaats na het Morfontaine van Tom Simpson. De twee 
banen hebben heel wat gemeen: dezelfde look, dezelfde 
filosofie, dezelfde exclusiviteit. Maar in tegenstelling tot de 
Parijse club, waar een dubbel veiligheidsslot op zit en alleen 
leden toegang hebben, opent De Pan de deuren ook voor 
bezoekers (behalve in het weekend). De verplaatsing naar 
Utrecht (ongeveer twee uur van Brussel) loont dus zeker 
de moeite, want u wordt er bijzonder hartelijk ontvangen!
En als u dan toch in Nederland bent, waarom niet snel even 
doorreizen naar Eindhoven waar Harry Colt in 1930 een 
andere uitzonderlijke baan creëerde? Die was toen per-
soonlijk besteld door Anton Philips, zoon van de oprichter 
van het beroemde elektronicaconcern. De architect eta-
leerde er zijn kunnen rond een groot meer. Een andere must 
bij onze noorderburen!
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QATAR
Birdies in

de woestijn
Qatar investeert massaal 
in sport. En golf is geen 

uitzondering. Waarom dus
niet birdies jagen in Doha,

onder de zon en op
schitterende banen?

Door Michel Thibaut

Qatar staat momenteel in de schijnwerpers 
dankzij het WK Voetbal. Het kleine emiraat 
heeft van sport een van zijn beste visitekaart-
jes gemaakt. Het investeert al vele jaren een 

       deel van zijn inkomsten uit olie- en gasvoor-
raden in de organisatie van evenementen op hoog niveau. 
Het sponsort ook grote voetbalclubs – zoals PSG – en 
positioneert zich achter de schermen van de grote interna-
tionale federaties. Tennis, wielrennen, atletiek: in de loop 
der jaren is Qatar een belangrijke speler geworden in heel 
wat sporten. En golf is geen uitzondering...

Gemanicuurde banen
De eerste sporen van golf in de regio dateren van het einde 
van de jaren 40. Toen werd vlakbij Dukhan een baan uitge-
tekend in het zand. Zij was vooral bedoeld voor expats die 
tijdens het weekend een balletje wilden slaan. De Messaied 
GC werd iets later opgericht, in 1951, en nog steeds in het 
hart van de woestijn. Ook daar proef je de sfeer van vroe-
gere tijden. Het is er nog altijd gebruikelijk om na elke slag 
de voetsporen op het zand weg te harken…
Andere tijden, andere gebruiken. Sinds zijn onafhankelijk-
heid heeft Qatar zich voorgenomen om van golf een toeris-
tisch economisch instrument te maken, vooral voor buiten-
landse spelers die de golfbaan willen opzoeken wanneer de 
barometers in Europa hun lagere standen opzoeken. In de 
zomer is Qatar zeer heet, maar ’s winters zijn de tempera-
turen er overdag ideaal voor golf: zo’n 28°C.

Magnetische kracht
De Doha Golf Club, die in 1997 in de hoofdstad werd aan-
gelegd, is de referentiebaan van het land. De holes werden 
getekend door de beroemde architect Peter Harradine. De 
Qatar Masters, een van de blikvangers van de DP World 
Tour, streek er al enkele keren neer. Het is een spectacu-
laire baan met heel wat meren en cactussen uit Arizona. 
Vanuit de woestijn is het zicht op de skyline van de stad 
ronduit adembenemend. 
Enkele holes zijn onvergetelijk, zoals de 9. Deze par 5 
speelt liefst 639m van de back tees! Duidelijk een hole 
waar de longhitters hun pk’s kunnen loslaten! Maar de 
baan heeft ook zijn subtiele momenten, met listige doglegs 
en tactische bunkers. Sommige par 3’s zijn net ansicht-
kaarten, zoals de 8 waar de green links en rechts door 
water wordt omgeven. Ook de slothole, die naar het impo-
sante witte clubhouse leidt, is zeer uitdagend. Hier doe 
je er goed aan om de rechterkant op te zoeken, want het 
water op links oefent als het ware een magnetische kracht 
uit op de golfbal.

Spectaculaire en supergroene golfbanen 
in het midden van de woestijn.
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Education City
En toch is de Education City Golf Club het 
puurste golfjuweel van het land. Dit parcours 
werd ontworpen door de Spaanse kampioen 
Jose-Maria Olazàbal en staat in zijn eentje 
symbool voor de uitmuntendheid van Qatar. 
Elk detail brengt hulde aan de perfectie.
De eerste blikvanger van deze club is de 
‘championship course’ (par 72, 6600m). 
Deze 18 holes oogt als een botanische tuin 
en volgt werkelijk van A tot Z de voorschrif-
ten van de USGA. Hoewel het parcours in het 
hart van de woestijn werd aangelegd, is het gras er groener 
dan in Engeland. De technische uitdaging mag er ook zijn, 
want de fairways zijn relatief smal, er zijn heel wat vijvers en 
meertjes en de greens hebben duizend-en-één glooiingen. 
Maar de grootste tegenstander op deze baan is de wind. Die 
nodigt zichzelf ongevraagd uit en is echt een factor om reke-
ning mee te houden. De baan was reeds gastheer voor de 
Qatar Masters, zodat de toppers zich rekenschap konden 
geven van de natuurlijke moeilijkheidsgraad.
Maar de omkaderende infrastructuur maakt zo mogelijk 
nog meer indruk op de bezoeker. Zo beschikt deze Educa-
tion City Golf Club, die vlakbij een van de voetbalstadions 
voor het WK is gelegen, over een kleine 9-holesbaan die 
uitsluitend uit par 3’s bestaat en 's nachts wordt verlicht. 
Er is ook een 6-holesbaan voor gehaaste spelers of begin-
ners – zo heeft elke hole 7 verschillende tees. De trainings-
faciliteiten zijn uniek in de wereld. De matjes op de driving 
range zijn uitgerust met een automatische balvoering en 
elke speler heeft zijn eigen Tackman om elke slag in real-
time te analyseren. Binnen de gebouwen zijn verscheidene 
golfstudio’s ingericht waar pro’s met hun leerlingen kunnen 
sleutelen aan de specifieke onderdelen van hun spel (put-
ten, approaches, swingsnelheid, enz.).

Qatar Airways
Qatar, dat steunt op zijn natuurlijke rijkdommen aan gas en 
olie, is een rijk en snel evoluerend land dat de toeristische 
groei heeft ingeschreven als een van de prioriteiten voor 

de komende decennia. Sport past volledig in deze filosofie 
om zich te openen naar de wereld en in die context is golf 
uiteraard een belangrijke troef. Er staan trouwens nog tal 
van nieuwe golfprojecten op stapel.
Qua luchttransport voldoet Qatar Airways aan de hoog-
ste verwachtingen. Sinds de oprichting in 1993 breidde 
de luchtvaartmaatschappij zijn netwerk continu uit tot een 
van de grootste ter wereld. Tegenwoordig bedient het alle 
continenten met een moderne vloot van meer dan 200 
vliegtuigen die als kwaliteitsreferentie gelden. Toegang tot 
de VIP-lounges in Brussel en Doha, beheer van de golftas, 
gepersonaliseerd onthaal, vijfsterrenservice, uitzonder-
lijk cabinecomfort, kwaliteitsentertainment, fijne keuken, 
stiptheid: met Qatar Airways is reizen nog echt genieten. 
De vlucht tussen Brussel en Doha duurt amper zes uur. 
In business class is het zelfs mogelijk om voor de lange 
nachtvluchten een pyjama aan te trekken en te slapen op 
een ultracomfortabele matras met dekbed. Zelfs de slippers 
staan klaar!

www.qatarairways.com & www.visitqatar.qa

Het parcours Education City paalt 
aan een van de voetbalstadions 

voor de Wereldbeker.

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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          Terre Blanche, een luxeresort onder de Provençaalse 
zon, heeft golf in het bloed. Een unieke bestemming voor 
wie op birdiejacht wil gaan bij het gezang van de cicaden.

                      Door Miguel Tasso

Voor heel wat golfers is Terre Blanche een top-
bestemming. Terecht, want dit resort wordt 
beter met de jaren – net zoals de beste grands 
crus uit de Provence. De locatie is Tourrettes, 

op een halfuur rijden van Cannes. Het decor een prachtig 
domein van 300 ha omgeven door cipressen. Het ruikt er 
naar rozemarijn. Het geluid van de stilte wordt er enkel 
verstoord door enthousiaste zangcicaden.
Deze plek werd geboren op het einde van de jaren 90. Diet-
mar Hopp, oprichter van SAP, besloot toen om dit domein 
dat ooit aan Sean Connery toebehoorde om te toveren tot 
een droomplek voor epicuristen. De Duitse ondernemer, die 
verliefd was geworden op de streek en een gepassioneerd 
golfer was, bedacht een droomresort, een ‘soort van rust-
gevende oase voor de ziel’. Opdracht volbracht! 

Vijfsterrenresort
Terre Blanche, dat lid is van de prestigieuze keten The Lea-
ding Hotels Of The World, beschikt over 115 ruime suites en 
villa’s met luxueus comfort. De privéterrassen bieden een 
panoramisch uitzicht op de beboste heuvels. Het resort 
werd ontworpen in de authentieke geest van de oude Pro-
vençaals dorpen. Paden met struiken en bloemen met 
mediterrane geuren slingeren zich tussen de wooneenhe-
den door. Zij lopen tot aan een 600 m2 groot

overloopzwembad dat het hele jaar door wordt verwarmd.
Met vier restaurants is ook de gastronomie een van de 
grote troeven van het domein. Le Faventia is een echte 
referentie. Chef Christophe Schmitt brengt hulde aan de 
zuiderse keuken. De gerechten zijn subtiel geïnspireerd 
door de seizoenen, de Provençaalse terroir en de lokale 
producten. Tousco Grill, vlakbij het zwembad, biedt in de 
zomermaanden gegrild vlees en slaatjes aan. Op het terras 
van het clubhouse is Les Caroubiers een ode aan de 19e 
hole. Hier is het heerlijk toeven om de scorekaart te overlo-
pen en de wereld te verbeteren.
De Spa heeft dezelfde sfeer. Hij is ondergebracht in een 
weelderige okerkleurige villa van 3200 m2 en verenigt alle 
ingrediënten om alles los te laten. Binnen- en buitenzwem-
baden, hammam, jacuzzi, tropische douche, sauna, ijsfon-
tein, een 12-tal verzorgingskamers: het plaatje is compleet. 
Het menu van massages en rituelen is één grote goddelijke 
uitnodiging om het lichaam te laten verwennen.

Heerlijk golfen
Maar Terre Blanche is natuurlijk ook – zeg maar vooral –
een golfparadijs dat omkaderd wordt door unieke
infrastructuren én een echte filosofie. 

TERRE BLANCHE
Het *+oen, -$(a.'#s /a0
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Het resort heeft twee championship 
courses. Beide dragen de handtekening 
van de Amerikaanse architect Dave Tho-
mas die zich bij het ontwerp liet leiden 
door de natuur. De holes lopen naast de 
bossen en door valleien, en tellen heel 
wat watervallen en meertjes. Zij worden 
onderhouden door een leger van tuin-
mannen en excelleren in alle domeinen.
Le Riou (6005m) kijkt uit op de Pro-
vençaalse dorpen van de Haut-Var. 
Deze baan is redelijk technisch en telt 
tal van doglegs. Strategie en preci-
sie zijn een must om goed te scoren. 
Het is dan ook geen toeval dat op dit 
parcours elk jaar een toernooi van de 
Ladies European Tour Access Series 
wordt georganiseerd. Deze perfect onderhouden baan is 
voorbehouden aan de hotelgasten en hun genodigden. 
Le Château (6616m) is de échte championship course. Deze 
baan is mooi én uitdagend. Door de gigantische bunkers 
en de vele waterhindernissen dwingt dit parcours de speler 
om zijn beste golf naar boven te halen. Dankzij de vele tees 
vindt iedereen er iets naar zijn niveau. Deze baan is een 
echte aanrader, onder meer door zijn bijzonder moeilijk te 
ontcijferen greens. Een unieke ervaring.
Beide banen werden zopas voorzien van het beroemde ber-
mudagras dat voldoet aan de moderne milieuvereisten en 
beter bestand is tegen de droogte. Voor de golfbanen op Terre 
Blanche zijn de ecologische parameters inderdaad al jaren 
een prioriteit. Het GEO-ecolabel, dat in 2016 werd verkregen, 
symboliseert de inzet voor duurzame ontwikkelingen en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Deze ecologisch ver-
antwoorde aanpak heeft tot doel de impact op het milieu te 
minimaliseren en tegelijkertijd de biodiversiteit van het eco-
systeem te stimuleren. De fauna en de flora zijn hier dan ook 
een prioriteit. Op de baan worden de spelers zelfs uitgenodigd 
om nieuwe soorten te identificeren via een speciale app!

Performance Center
Maar golf op Terre Blanche reikt nog veel verder dan de 
beide golfbanen. Het is een filosofie. Een state of mind. 
Een levenskunst. ‘Dankzij onze zeer complete infrastruc-
tuur hebben wij een piramidestructuur uitgewerkt om aan 
alle eisen te voldoen en dat van de basis tot aan de top. 
Het resort zet zich al lang in voor golf. De resultaten beves-
tigen het succes. Wij verwelkomen zowel de kinderen uit 
de omliggende dorpen voor initiaties als Franse en interna-
tionale elitespelers’, aldus Jean-Marie Casella, die al 15 jaar 
aan het hoofd staat van de afdeling golf.
Het Albatros Golf Performance Center is in dit opzicht een 
duidelijke referentie. ‘Het opent 7/7 dagen en dat het hele 
jaar door. Er liggen 64 tapijten op twee niveaus. Een deel 
is overdekt en verlicht. Top-Tracers helpen de spelers om 
op een leuke en gepersonaliseerde manier te oefenen en 
in real time een massa nuttige digitale info terug te krij-
gen. Ook het korte spel wordt niet vergeten. Er zijn in- en 
outdoor putting greens, approachzones en bunkers. En we 
hebben ook een bijzonder compleet indoorcentrum voor de 
wintermaanden.’

TERRE BLANCHE               1e2wijze"
Waar?
In Bagnols-en-Forêt, gemeente Tourrettes, in de Var.

Excursies? 
Die zijn natuurlijk talrijk in de betoverende Provence. Het 
hotel biedt enkele unieke ervaringen aan, zoals de Route 
de la Lavande (met de Gorges du Verdon), de Bicyclette 
gourmande (bezoek van de beste producenten in de regio 
met de e-bike), de Clos de Callian (rondleiding bij een pro-
ducent van geurende planten) en het Château d’Esclans 
(bezoek aan een beroemde wijngaard met de cuvée Garrus, 
de duurste rosé ter wereld).

De reis?
En waarom zou u niet kiezen voor de trein? Vanaf Brus-
sel rijdt de TGV InOui verscheidene keren per dag van het 
Zuidstation naar de Azurenkust. In iets meer dan vijf uur 
bereikt u de Gare Saint-Charles in Marseille. Zonder de 
stress van de luchthaven en met alle comfort om te werken 
of te rusten. Ter herinnering: de golftas mag gratis mee aan 
boord. www.b-europe.com

Huurauto?
Om de Provence op uw eigen ritme te ontdekken, is de 
huurauto ideaal. De ‘Sunny Cars’, die u ter plekke kunt 
afhuren, beantwoorden aan alle verwachtingen. Dank-
zij de ‘all inclusive’-formule gaat u zorgeloos de weg op. 
Allriskverzekering, gratis annuleren, 24/7 hulpverlening: 
alles is gericht op uw comfort. Boek online vanuit België: 
www.sunnycars.be

Terre Blanche Hotel Spa Resort
www.terre-blanche.com

Tegelijkertijd biedt het Centre Biomecaswing, dat onder 
leiding staat van de bekende osteopaat Jean-Jacques Rivet, 
golfers de mogelijkheid om de uitvoering van hun swing te 
optimaliseren en die ook beter te analyseren. Zij worden 
hierbij geholpen door de wetenschappelijke kennis van de 
biomechanica en de laatste technologische ontwikkelingen.
Het is dan ook makkelijk te begrijpen waarom de Fédéra-
tion Française de Golf van Terre Blanche – samen met de 
Golf National in Paris – zijn ‘pôle d’excellence et de perfor-
mance’ heeft gemaakt voor de elitespelers jonger dan 18. 
‘Zij verblijven bij ons in een internaatvilla. Zij studeren in 
de voormiddag en krijgen na de middag intensieve golftrai-
ning’, aldus Jean-Marie Casella.
Heel wat internationale aspirant-pro’s verblijven geregeld 
op de Campus (enkele weken tot enkele maanden). Zij 
maken dankbaar gebruik van de installaties – en de tea-
ching pro’s – om opleidingen op maat te volgen voor een 
goed omkaderde en doorgedreven progressie.
Al deze puzzelstukjes versterken elkaar en worden opge-
volgd tot in de kleinste details. Zo werd er zelfs een ‘baby 
golf’ aangelegd, speciaal voor de allerjongsten!
Het hoeft dan ook geen betoog dat Terre Blanche ‘the place 
to be’ is voor wie zijn golf wil verbeteren, hetzij via stages, 
hetzij via het spel zelf. ‘De Belgische markt is bijzonder 
belangrijk voor ons en we hopen natuurlijk zowel individuele 
bezoekers als pro’s met hun leerlingen te mogen verwelko-
men’, besluit Jean-Marie Casella.

Heerlijk schaduwrijk 
terras als 19e hole.

Een Spa die uniek is in het Franse 
zuiden en ideaal om alles los te laten.

Schitterende oefeninfrastructuur 
voor golfers van alle niveaus.

Twee banen in 
topconditie met prachtig 

onderhouden bunkers.

Het parcours Le Château:
een echte uitdaging voor de swing!

Een zwembad van
600 m2 dat het hele jaar 
door verwarmd wordt.
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Getekend
ALAIN

LLORCA!
De beroemde chef-kok Alain Llorca 
etaleert zijn talent in zijn eigen hotel-
restaurant in La Colle-sur-Loup, 
vlakbij Saint-Paul-de-Vence. Op het 
menu: een zonnige sterrenkeuken. 
Puur genot in de borden.

Door Miguel Tasso

Welkom in een van de bekendste gastrono-
mische adressen aan de Côte d’Azur. In 
de heuvels rond La Colle-sur-Loup, in de 
buurt van Saint-Paul-de-Vence, is het hotel-

restaurant Alain Llorca een must voor alle levensgenieters. 
De droomlocatie, het zicht op de Middellandse Zee, het 
zeer comfortabel viersterrenhotel en natuurlijk de uitzon-
derlijke keuken met Michelinster: alles is aanwezig om in 
alle opzichten te genieten van de Provençaalse levenskunst!
Chef Alain Llorca is een sterke en atypische persoonlijk-
heid in de Franse gastronomie. Hij werd geboren in Can-
nes en genoot zijn opleiding bij Jacques Maximin en Alain 
Ducasse. Hierna werkte hij in de Negresco in Nice en in 
de Moulin de Mougins, waar hij zijn eerste sterren verza-
melde. Sinds 2009 runt hij zijn eigen zaak in zijn gehucht 
La Colle-Sur-Loup. Een uitdaging die hem waardig is. Als 
gepassioneerd autodidact vertrouwt hij op echte waarden: 
de authenticiteit van de producten, de precisie van het werk 
en uiteraard ook het nauw contact met de klant, maar ook 
met zijn teams. Bij aankomst verwent hij de smaakpapillen 
met een veelzijdig menu dat ruikt naar zon en traditie. ‘Het 
restaurantwezen draait in de eerste plaats om het behagen 
van mensen’, knipoogt hij.

Een zonnig menu
Al jaren zijn z’n kenmerkende gerechten populair aan de hele 
Côte d'Azur. De Iberische velouté van knoken/schelpdie-
ren/messen/wulken/snippers Iberische ham besprenkeld 

met extra vierge olie is puur genot. Ook de moeite waard: 
de boven het vuur gegaarde warme ganzenlever uit Chalos-
se geglaceerd met koffie en besprenkeld met geroosterde 
cazette/gebakken cantharellen, met een saus op basis van 
koffie. En tenslotte is er ook de mediterrane zeebaars met 
a la plancha gegaarde olijven/piperade/visbouillon. ‘Verder 
heb ik ook een zwak voor de pan bagnat & tomatensoep met 
basilicum, een soort heruitgevonden salade uit Nice’, lacht 
Alain Llorca, een Provençal in hart en nieren.
Ook de desserts en gebakjes, die gecreëerd worden door 
zijn broer Jean-Michel, zijn een lofzang aan gastronomisch 
genot, met een zoektocht naar lichtheid die het gevoel van 

zoetheid doet vervagen ten gunste van fruitigheid en het spel 
van texturen. Het gerookte chocoladepalet met koffieroom, 
cacao nibs en vanille-whisky-ijs is een echte ‘killer’! De wijn-
kaart volgt uiteraard dezelfde lijn van uitmuntendheid.
Goede verstaanders hebben voldoende aan een half woord. 
Het is inderdaad heerlijk om te verpozen in dit hoekje van 
La Colle-sur-Loup, met een prachtig terras dat uitgeeft op 
de vallei naar de zee. ‘Luxe, rust en plezier’, zoals de dich-
ter zou zeggen. Het hotel beschikt over 10 suites in kleine 
Provençaalse villa’s rond een mooie tuin met zwembad. Het 
gezang van de krekels, de geur van de olijfbomen en wijn-
ranken, het licht van het zuiden: de glamour en glitter van 
de Croisette liggen dichtbij en tegelijk zover weg…

Passie voor uitmuntendheid
Alain Llorca is nog altijd even gepassioneerd en gemoti-
veerd als op de eerste dag en spaart kosten noch moeite 
om een winnende koers aan te houden. ‘Ik ben natuur-
lijk kok, maar ik ben ook ondernemer geworden. En niets 
is tegenwoordig nog gemakkelijk door de snel stijgende 
inflatie, de verminderde koopkracht en de moeilijkheid om 
personeel te werven. Het is een dagelijkse uitdaging. In 
zekere zin ben ik een beetje een topsporter die zich elke 
dag opnieuw de vraag stelt of het nog wel gaat lukken…’
Llorca trekt bij het krieken van de dag naar de markt en 
verlaat het restaurant pas met de laatste klant. Dat ligt in 
zijn aard. ‘Koken is mijn passie sinds ik een kind was, toen 
ik met conservenblikjes speelde. Om maar te zeggen dat ik 
blij ben met mijn carrière en met mijn job.’

Deze kunstenaar voelt zich natuurlijk het meest in zijn ele-
ment wanneer hij in de keuken staat en daar creatief aan 
de slag gaat. Hij hoopt er graag nog enkele sterren bij te 
krijgen. Daarom kijkt hij altijd vooruit. Als hij zijn plannen 
kan waarmaken, komen er binnenkort enkele kamers bij in 
zijn domein alsook een spa. Maar hij weet dat zijn adres in de 
eerste plaats voor de magie van zijn keuken in de gps en de 
apps wordt opgeslagen. De vele Belgen die elk jaar door de 
Provence reizen, weten hem dan ook vlot te vinden…

www.alainllorca.com

Zonnige, mediterrane gerechten.

Sterrenlunch op het 
terras met zicht op 

Saint-Paul-de-Vence.

Alain Llorca: een 
sterke en innemende 
persoonlijkheid van de 
Franse gastronomie.

De comfortabele kamers versterken 
de levenskunst van dit prachtig 
adres aan de Azurenkust.

De keuken van Alain Llorca is een lofzang aan de mooie producten.
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MAGNA 
MARBELLA

Een zeer
bijzondere 
Club Med

De nieuwste Europese Club Med 
opende in mei zijn deuren in de 
heuvels rond Marbella. De zon 
en de prioriteiten evolueren er 
mee met de tijd zonder dat ze het 
DNA van de dorpen veranderen. 
The place to be!

Door Philippe Coulée

Wie dit nieuwe Andalusische dorp met de 
drietand voor het eerst ontdekt, kijkt 
mogelijk ietwat verrast op vanwege de 
ligging. Die staat namelijk ver van ‘met de 

voeten in het zand’. De kuststrook met Playa de Venus en 
de plaatselijke sporthaven zijn zelfs zo’n 3 km verwijderd. 
Maar dorpsmanager Pierre Jean heeft daar een goede 
uitleg voor: ‘We komen niet naar Marbella voor het strand, 
dat is echt niets bijzonders. Maar we focussen wel op 
andere lokale troeven die de moeite lonen.’ Dat klopt ook, 
want Club Med Magna Marbella ligt ver weg van de glitter 
en glamour van de stad. Het vindt een uitverkoren plekje 
aan de rand van het dennenbos van de Calle Padre Paco 
Ostos, met uitzicht op de heuvels in het achterland en de 
top van de Lastonar.

Golfparadijs
Golfers die hier hun swing willen uittesten, hebben keuze 
te over. Dankzij de mediterrane snelweg AP-7 liggen heel 
wat banen als het ware om de hoek: Magna Marbella (9 
holes), Marbella Club (18), Santa Clara (18), Aloha (18), Villa 
Padierna (3x18), Las Brisas (18), Los Naranjos (18), Atalaya 

(2x18), Los Arqueros (18), Rio Real (18), La Quinta (3x9), 
Greenlife (9), Guadalmina (18), La Dama de Noche (9), Monte 
Paraiso (9) en Cabopino (18). Dat maakt liefst 14 golfclubs 
in de onmiddellijke omgeving, van Cabopino in het oosten 
tot Guadalmina in het westen. Samen bieden zij een hoog 
niveau en een grote verscheidenheid. Mede door de facili-
teiten en hun natuurlijk kader verklaren zij waarom de Costa 
del Sol – met Marbella als epicentrum – kon uitgroeien tot 
een van de populairste internationale golfbestemmingen. 
Deze cluster binnen een straal van 15 km zal in het laagsei-
zoen meer dan één GM (gentil membre) overtuigen wanneer 
de zomerhitte plaats maakt voor aangenamere temperatu-
ren op de banen langs de zee en de vakantiegangers van 
augustus hun koffers hebben gepakt richting luchthaven van 
Malaga (op 40 min. rijden). Speciaal voor hen is er trouwens 
een speciale golfbalie in de lobby van het hotel dat 9 maan-
den op 12 open is (gesloten januari tot maart).

Na 20 jaar herrijst de feniks uit de as
Maar laten we teruggaan naar de site van Magna Marbel-
la. Het nieuwe dorp is gelegen aan de voet van de Sierra 
Blanca, wat de eindbestemming is van heel wat trekkings. 
Het strekt zich uit over 14 ha binnen een steile driehoek 
van tuinen en terrassen, waarvan de basis zich opent naar 
de naburige heuvel. Het hart van het landgoed is het voor-
malige emblematische luxehotelcomplex Don Miguel, dat 
sinds 2004 gesloten is, maar waarvan de muren al sinds de 
opening in 1975 de herinnering meedragen aan Club Med. 
Waar is de tijd…!
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Nadat het zo’n 20 jaar was verwaarloosd, werd het 
gebouw met 15 verdiepingen aangekocht door een buiten-
landse investeerder. Het werd integraal gerenoveerd om 
afgelopen mei te heropenen. Het positioneert zich als een 
Premium Four Trident familieresort. De 485 functionele en 
flexibele kamers bieden plaats aan 1000 bewoners per dag 
en meer dan 300.000 per jaar. Volgens de eerste cijfers 
bereikten de reserveringen vijf maanden na de opening al 
meer dan 80% van de maximale capaciteit. Hiermee keert 
de Club terug naar zijn historische Spaanse thuishaven, 
72 jaar na de geboorte van het allereerste complex van de 
door de Belg Gérard Blitz opgerichte vakantiegroep op de 
Balearen (strand van Alcudia).
‘We kenden deze plaats en het potentieel door en door. Dit 
is dus een weloverwogen terugkeer naar vertrouwd terrein’, 
zegt Grégory Lanter, die binnen de groep aan het hoofd 
staat van de nieuwe projecten. Maar wat voor hem de laat-
ste jaren vooral nieuw is, is dat het ongepast is geworden 
om met een blanco vel papier te beginnen en vanaf een 
maagdelijk onbebouwd gebied. Het is nu bijna verplicht 
geworden om een bebouwde en soms vervuilde wijk vol-
ledig opnieuw te bekijken en te saneren. Dit gebeurde hier 
met de hulp van architect Patrick Genard en het ontwerp-
duo Marc Hertrich en Nicolas Adnet (Studio MHNA). Na La 
Rosière (voormalige helihaven), Val d’Isère (geüpgraded 
voormalig dorp) en Tignes (voormalige parking) aan de berg-
zijde, is het nu de beurt aan Marbella om de weg te wijzen 
bij de zee, wellicht vóór Portugal en de Alentejo.

Green Globe-certificering
De woningen binnen een resort liggen niet langer overal 
verspreid. Ze worden geconcentreerd en dichter bij elkaar 
geplaatst om de CO2-voetafdruk gedurende de levensduur 
van het complex te beperken. Nu het geopend is, ambieert 
Magna Marbella het internationale Green Globe-certificaat 
voor duurzaam hotelgebruik. In overeenstemming met deze 
verplichting is het resort uitgerust met zonnepanelen. Zij 
leveren de energie voor de verwarming van het water. Er 

is ook een systeem voor het opvangen van regenwater en 
de behandeling van afvalwater om de tuinen te besproeien.
De omliggende groene ruimten worden ten volle benut 
voor de vele aangeboden vrijetijds- en sportactiviteiten 
(25 in totaal), met extra nadruk op respect voor de natuur. 
Het terrein van Magna Marbella telt liefst vijf zwembaden, 
waaronder een hooggelegen ‘Zen’ zwembad met uitzicht 
op het domein. Ideaal om uit te blazen en te genieten van 
de alcoholvrije verse fruitcocktails waarvan de Griekse bar-
vrouw het geheim heeft.
Op de verdieping daar net onder zal een ander specifiek 
visitekaartje waarschijnlijk een specifiek internationale 
klantengroep aantrekken. Er zijn immers 11 all surface ten-
nisbanen en 4 padelcourts, sport die hoogtij viert en 50 jaar 
geleden in Marbella werd geboren. Er komt ook een oefen-
baan voor golfers, met een team van G.O.’s. Zij moeten er 
zorg voor dragen dat beginners zin krijgen om de greens in 
de omgeving te gaan verkennen.

Buitenlandse eigenaar
Magna Marbella heeft nog een andere bijzonderheid. Zoals 
de naam aangeeft, is het domein eigendom van een groep 
die vreemd is aan Club Med. Deze wordt geleid door Dokali 
en Jihad Megharief (Magna Invest Group). Zij investeerden 
75 miljoen euro in dit rehabilitatieproject via de onderneming 
Magna Hotels & Resorts. Deze familie van rijke investeer-
ders uit Libië bezit bedrijven in Zwitserland, Luxemburg en 
Canada. Club Med is de exploitant van het domein en onder-
tekende een commercieel huurcontract op lange termijn.
De aanwezigheid van de eigenaren-promotoren bij de ope-
ning in september jl. en de frequente contacten met verte-
genwoordigers van de Fosun-groep, de nieuwe meerder-
heidsaandeelhouder van Club Med, doen vermoeden dat er 
in de komende maanden nog meer partnerschappen zullen 
worden gevormd: Henri Giscard d’Estaing, de algemeen 
directeur van de onderneming, heeft trouwens reeds toe-
gegeven dat er volgend jaar nog een tiental nieuwe dorpen 
zullen openen.

www.clubmed.be

100% ELEKTRISCHE
FORD MUSTANG MACH-E GT

 17,2-21,2 KWH/100 KM (GECOMBINEERD) WLTP.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. De Ford voertuigen worden gehomologeerd volgens de WLTP ('World Harmonised Light Vehicle Test Procedure'), 
waardoor op een gestandaardiseerde wijze, in een testlabo, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en elektrisch rijbereik/actieradius van het voertuig worden gemeten. De WLTP-
waarden zijn geen 100% correct weergave van de autonomie, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de voertuigen. Optionele uitrustingen, de rijstijl, de 
verkeersomstandigheden of bepaalde omgevingsfactoren zoals de buitentemperatuur kunnen de totale CO2-emissies van het voertuig, zijn verbruik of zijn autonomie 
beïnvloeden. Het daadwerkelijke verbruik en CO2-uitstoot alsmede de werkelijke autonomie van het voertuig (met name de afstand die u kunt rijden tussen oplaadbeurten) 
kunnen dan ook (soms sterk) verschillen van de WLTP-waarden. De verkopende concessiehouder en Ford wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af. Daarbij heeft de invoering 
van de WLTP-test gevolgen voor de belastingheffing in verband met de aankoop en het gebruik van het voertuig. 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. Raadpleeg 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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GROENE AUTO’S
zijn helemaal in!

Ze zijn geen trend meer, maar realiteit. Er rijden almaar meer 
elektrische auto’s rond. We staan stil bij de laatste ontwikkelingen in 
de sector.

Door Philippe Van Holle

Wie om zich heen kijkt bij het wachten voor 
een stoplicht merkt in zijn buurt meer dan 
waarschijnlijk een elektrische of hybride 
auto op. Tot een jaar of twee geleden 

waren elektrische auto’s de uitzondering in het wagenpark. 
Dat beeld is definitief verleden tijd!

Polestar: er komt een roadster!
Polestar heeft de wind in zeilen! Het jonge bedrijf bulkt 
van de projecten van allerlei aard. Zo is bekend dat het 
merk tussen nu en 2025 elk jaar een nieuwe auto wil 
lanceren. De eerste die op de rails staat, is de Polestar 
3. Deze elektrische SUV is uitgerust met twee motoren 
en een grote accu die een actieradius van meer dan 600 
km mogelijk maakt. Maar door het succes van de 2+2 
elektrische roadster, de Polestar O2, heeft Polestar ook 
beslist om tegen 2026 een roadster te produceren. ‘Dat 
wordt een unieke 2+2 cabrio die kunst en technologie 
combineert. Een open dak, met pure, ruisvrije presta-
ties’, klinkt het op het hoofdkantoor van de constructeur. 
‘Geïnteresseerden kunnen nu een plekje reserveren op de 
wachtlijst voor de exclusieve lancering van dit model dat 
naar verwachting in 2026 op de markt komt. De eerste 
500 productieauto’s zullen verkrijgbaar zijn als een exclu-

sieve, genummerde editie: de Polestar 6 LA Concept.  
De karakteristieken zijn nu al behoorlijk veelbelovend. 
Oordeel zelf: 2 motoren, 600 kW vermogen (ofte 805 pk), 
een top van 250 km/h, in 3,2 seconden van 0 tot 100 
km/h en meer dan 600 km actieradius. Geschatte prijs 
vandaag: 200.000 dollar. De eerste 500 modellen vonden 
reeds een koper...

Eindelijk waterstof?
De Mirai is er klaar voor!
Er is een wereld van verschil tussen de 1e en de 2e generatie 
van de Toyota Mirai. Terwijl de eerste nog een Prius-look 
had, met hoekige en scherpe contouren, staat de twee-
de helemaal los van deze ‘outdated’ look. Afhankelijk van 
uw smaak doet hij denken aan een klassieke Italiaanse of 
Britse GT en bovenal behoudt hij zijn intrinsieke kwalitei-
ten gekoppeld aan zijn waterstofmotor. Nu de Belgische 
regering de massaproductie van waterstof in overweging 
heeft genomen – energie gebaseerd op groene bronnen 
(met name windenergie) en niet noodzakelijk duur, zoals 
zo vaak is beweerd over waterstof – loopt Toyota met deze 
Mirai 20 jaar voor op de concurrentie. Ter herinnering: deze 
auto heeft een actieradius van ongeveer 1000 km en dit 
voor een volle tank in 3 minuten. Bovendien stoot de Mirai 

geen uitlaatgassen uit, enkel zuiver water (heel weinig). We 
herinneren ons zelfs dat we dit water dronken tijdens een 
allereerste test van deze auto in Hamburg, een stad die 
voor deze energie heeft gekozen dankzij het nabijgelegen 
offshore windmolenpark. Dus, een impuls voor waterstof? 
Laat het ons hopen!

Audi A8 plug-in hybride:
sober vlaggenschip!
Het is moeilijk om een meer klassieke, meer comfortabele 
en meer verfijnde auto te vinden dan de A8 hybride, naar 
onze smaak de meest discrete auto ter wereld! En wellicht 
ook een van de zuinigste, ongeacht de gekozen rijmodus. 
Ondanks zijn robuuste look is hij een genot in de stad, met 
zijn vierwielbesturing en zijn verbluffende adaptive air sus-
pension, om nog maar te zwijgen van de parkeerhulp. Hij 
vertrekt nog altijd van de 3,0-liter V6-benzinemotor en is 
goed voor 462 pk. De batterijcapaciteit bedraagt 14,4 kWh 
waardoor hij 58 km kan rijden op 100% elektrische energie. 
In hybride modus haalt de auto gemiddeld 5 liter per 100 km 
op een gemengde wegrit. Bijna ondenkbaar met zoveel 
power en een dergelijk volume! Via een stopcontact in de 

garage is hij in 8 uur opgeladen. De volgende generatie (in 
2024) van Audi’s vlaggenschip wordt hoogstwaarschijnlijk 
volledig elektrisch, zoals de EQS bij Mercedes.

Microlino doet denken
aan de BMW Isetta...
Ook de microcars zijn populair in België. Zij worden stilaan 
zelfs een echte stadsmode. Terwijl Citroën deze maand 
aankondigde dat het voor zijn AMI de grens van 1000 ver-
kochte exemplaren had overschreden, voert D’Ieteren 
nu de Microlino in. Diens vorm en grote voordeur zullen 
de oudsten onder u doen terugdenken aan de beroemde 
BMW Isetta. 
De Microlino, die in Zwitserland is ontworpen door Wim, 
Oliver en Merlin Ouboter, de familie achter de beroemde 
Micro Kickscooter scooter, is het resultaat van een inno-
vatieve aanpak die milieuvriendelijker én minder log 

Dat waterstof groen licht krijgt 
van de Belgische overheid is 

goed nieuws voor de Belgische 
toekomst van de Toyota Mirai.

De Audi 18 hybride: comfort en 
soberheid kenmerken het vlaggenschip 
van het merk met de ringen.

Met de Microlino 
kijkt de Zwitserse 

constructeur duidelijk 
naar een van de 

bekendste BMW’s uit 
de autogeschiedenis.

De toekomstige 
roadster van 

Polestar zou goed 
moeten lijken op 

dit prototype.
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is dan een auto, maar comfortabeler 
dan een tweewieler. Met een vermo-
gen van 12,5 kW, een topsnelheid van 
90 km/h, een bagageruimte van 230 l 
en een actieradius van 90 tot 230 km 
is het de enige auto in zijn klasse met 
een monocoque chassis. De Microlino 
wordt gebouwd in de eigen fabriek van 
het merk in Turijn (Italië). Deze trendy en 
leuke micro-auto is 2,50m lang, weegt 
slechts 500 kg, heeft twee zitplaatsen 
en kan, afhankelijk van de gekozen bat-
terijoptie (6, 10,5 of 14 kWh), in 2 tot 
4 uur worden opgeladen via een 220 
V stopcontact. Hij wordt verkocht op 
het internet en gaat in tegen de huidige 
trend van te zware auto’s.

Avenger, de volledig elektrische Jeep!
Wie had dat 5 jaar geleden gedacht! Een 100% elektrische 
Jeep! En toch is hij een feit, met de wereldprimeur voor Parijs! 
De Avenger is gebaseerd op het Stellantis-platform voor 
kleine auto’s, hetzelfde als de Peugeot 208, de DS3 en de 
Opel Mokka. Voorlopig is er alleen de elektrische voorwiel-
aandrijver (met geavanceerde tractiecontrole die hem goede 
off-road kwaliteiten geeft), maar de 4x4-versie is al in de 
maak, zoals wordt gesuggereerd door een prototype dat al 
door enkele van onze collega’s is getest. De auto is uitgerust 
met een elektromotor van 115 kW (identiek aan de Peugeot 
e-308) die wordt aangedreven door een accu met een capa-
citeit van 54 kWh. Het aangekondigde bereik is 400 km.

Ionic 6... voor 600 km autonomie,
een concurrent voor Tesla
Het verhaal lijkt op dat van Lexus en Toyota. Ionic probeert 
door te groeien tot het topmerk van Hyundai, ‘maar het blijft 
een echte Hyundai’, vertelde ons de invoerder bij de avant-
première preview van het komende Autosalon van Brussel. 
Met zijn Cx van 0,21, een van de laagste op de markt, wordt 
deze Ionic 6 met zijn leuke look de rivaal van de Tesla Model 
3 en de Polestar 2. Dat zegt genoeg! Een batterij van 53 of 
77,4 kWh, één of twee motoren, tot 321 pk vermogen en 
vooral de actieradius van 600 km die de vrees bij de groot-
ste sceptici over de actieradius moet wegnemen. In januari 
wordt hij gelanceerd!

De Avenger is 
de eerste 100% 
elektrische Jeep.

De Ionic 6 wil een echte rivaal 
zijn van de Tesla Model 3.
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BRITISH & SPORTS CARS
Droomauto’s

onder de kerstboom
British & Sports Cars, gevestigd in Overijse, is een tempel van luxe en 

oldtimers. Fans kunnen er terecht voor bijzondere modellen.
Volgende exemplaren zijn perfect om de eindejaarsperiode op te leuken.

Door Stéphane Lémeret

Voor de laatste reportage van het jaar bij British 
& Sports Cars richten we onze aandacht op 
auto’s die alleen de meest veeleisende ken-
ners als werkelijk uitzonderlijk kunnen aan-

merken. Zij hebben elk hun specifieke bijzonderheden 
en staan garant voor oneindig kijkplezier en authentieke 
stuurmanskunst.

Aston Martin V8 Saloon
Simpelweg legendarisch
Deze Aston Martin V8 Vantage zal zelfs de niet-ingewijde 
aanspreken door zijn gespierde en zelfs ruw design, en 
het gesofistikeerd interieur met leder en fijn houtwerk. Er 
is evenwel heel wat autokennis nodig om de historische 
betekenis van de auto, die bij zijn introductie in 1977 ‘de 
eerste Britse supercar’ werd genoemd, op zijn waarde in 
te schatten. Zijn 5,3-liter V8-motor – in dit geval met een 
handgeschakelde vijfversnellingsbak – was goed voor zo’n 
400 pk (het exacte cijfer is nooit gepubliceerd). Dat was 
aanzienlijk meer dan de andere bolides uit die tijd: de Fer-
rari 512 BBi en de Lamborghini Countach. De Aston Martin 
was immers ook het resultaat van uitgebreid werk in de 
windtunnel, wat hem opmerkelijk aerodynamisch maakte 
voor zijn tijd. Daardoor flitste hij in 5,7 seconden van 0 naar 
100 km/h en piekte hij tot ongeveer 270 km/h. Deze auto 
verliet de Newport-Pagnell fabriek in 1978 als een van de 
342 V8 Saloons uit zijn serie. Hij is het ideale verzamelob-
ject voor wie wil opvallen.

Mercedes 280SE 3.5 Cabriolet
Het beste van beide werelden
Voor de gewone liefhebber van mooie dingen is de Merce-
des 280SE Cabriolet een auto met een zeldzame elegantie. 
Bij de kenner krijgt het woord ‘zeldzaam’ hier evenwel zijn 

volle betekenis, want er werden amper 1232 exemplaren 
gebouwd van dit model. De door British & Sports Cars aange-
boden cabrio is des te uitzonderlijker omdat hij het beste van 
twee werelden combineert. Enerzijds ontwikkelt de fabel-
achtige 3,5-liter V8-motor van deze Europese versie – een 
van de fraaiste mechanische parels die Mercedes-Benz ooit 
ontwierp – iets meer dan 200 pk, en dat is duidelijk meer 
dan de 180 pk voor de Amerikaanse versies die gemuilkorfd 
worden door emissienormen. Anderzijds is hij uitgerust met 
twee opties die in de USA standaard waren, maar in Europa 
nog niet: elektrische ramen en airco. Met andere woorden: 
een zeldzaamheid onder de zeldzaamheden, of een zeer ver-
standige investering voor de slimme verzamelaar.

Ferrari 488 Spider
Het belang van symbolen
Niemand is ongevoelig voor de flamboyante Rosso Scude-
ria-kleur van een Ferrari cabrio. Voor de echte liefhebber 
van het merk is de 488 misschien wel een van de meest 
opvallende cabrio’s van de afgelopen jaren, want hij is rijk 
aan symbolen. Een hele generatie verzamelaars ziet in hem 
een herinterpretatie van de 308 en 328, de ‘populaire’ ico-
nen uit de gouden eeuw van het merk. De 488 erft de hoge 
zijdelingse luchtinlaten op gewelfde heupen, evenals – voor 
de coupé – de aanduiding GTB die sinds de pensionering 
van de 328 uit dit gamma is verdwenen. Het model koos 
voor de oorspronkelijke Ferrari-nomenclatuur, waarbij het 
getal 488 de eenheidsinhoud van één motorcilinder aan-
geeft. Die laatste is ook een symbool op zich, want hij is de 
eerste V8-turbo met middenmotor sinds de legendarische 
Ferrari F40. Ondanks zijn jeugd en de relatief hoge pro-
ductiecijfers is deze Ferrari 488 Spider nog steeds een 

Deze imponerende 
coupé rivaliseerde met 

de Ferrari 512 en de 
Lamborghini Countach.

De 488 is een Ferrari 
rijk aan symbolen.

Dit exemplaar verenigt het 
beste van de Europese en 

Amerikaanse markten.
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aantrekkelijke investering. British & Sports Cars biedt de 
trouwe Ferrari-liefhebber de kans om een model te bezitten 
dat de onvergelijkbare kwaliteiten van een moderne Ferrari 
combineert met de uitstraling van enkele van zijn meest 
emblematische voorgangers.

Arnolt-Bristol Bolide Deluxe Roadster
Voor historici
Zelfs de goed geïnformeerde autoliefhebber blijft een beetje 
sprakeloos bij dit zeldzame object, een product ‘under the 
radar’ door een vakman, zoals er wel meer waren in de 
jaren 50. Misschien denkt hij wel dat deze auto Engelse of 
Italiaanse roots heeft, want enkel een autohistoricus weet 
dat deze roadster is ontstaan op initiatief van een Ameri-
kaanse industrieel. Wacky Arnolt was destijds importeur 
van Britse merken en besloot op een dag zijn eigen auto’s 
te maken. Hij vertrouwde de Italiaanse carrosseriebouwer 
Bertone de aankleding van het Britse chassis toe. Er werden 
enkele tientallen Arnolt-MG’s geproduceerd, gevolgd door 

een zeer kortstondig Arnolt-Aston (Martin) experiment, een 
unieke Arnolt-Bentley gemaakt voor Wacky zelf en tenslotte 
142 exemplaren van de Arnolt-Bristol die u hier ziet. Bristol 
was een Britse fabrikant die zijn hoogdagen beleefde in de 
jaren 50 en 60, met auto’s die technisch waren afgeleid van 
de vooroorlogse BMW 328. Dit vormde de basis voor de 
interessante Arnolt-Bristol, want hij is deels Amerikaans, 
Engels, Italiaans en Duits. Liefhebbers van autogeschiede-
nis zullen bovendien bijzonder blij zijn met de zeer rijke 
documentatie die bij de auto hoort. Facturen, importdocu-
menten, de originele brochure en gebruikershandleiding, en 
zowaar een Playboy uit 1957 maken deel uit van het pakket. 
De aanwezigheid van dat magazine heeft een reden, want 
de Arnolt-Bristol staat er in afgebeeld. Sterker: de door 
British & Sports Cars aangeboden auto is ooit door Wacky 
Arnolt nieuw geschonken aan Hugh Hefner, oprichter van 
het beroemde tijdschrift. En het is met dit laatste juweel, dat 
welkom is op elke belangrijke historische gebeurtenis, dat 
wij de poorten sluiten van autotempel British & Sports Cars.

ELEGANTIE
op het strand

Vanuit zijn functie om de overdracht van het autopatri-
monium te verzekeren, wil British & Sports Cars meer zijn 
dan het bindteken tussen verkoper en koper. Soms voegt 
het bedrijf ook zelf een paar regels toe aan de stamboom 
van de auto’s die het onder zijn hoede heeft. Zo won de  
Lamborghini Countach LP400SIII op 11 september ll. de Prix 
de l'Elégance van JPM Banque Privée en kreeg de Bugatti  
T 57 C Spécial Coupé de Prix de l’Excellence op het Con-
cours d’Elégance Le Touquet-Paris-Plage 2022. Enkele 
weken later wonnen diezelfde auto’s, samen met een 
Bugatti T43 Grand Sport, een prijs in hun respectieve cate-
gorieën op het Concours d’Elégance dat tijdens de Grand 
Prix van het Zoute werd georganiseerd.

Deze Arnolt-Bristol 
behoorde toe aan de 
oprichter van Playboy.
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COLLECTION 
SCHLUMPF
viert 40 jaar
BUGATTI

Het Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf
in het Franse Mulhouse behoort tot de mooiste automusea ter wereld. 

Ook 40 jaar na de opening wordt het nog altijd gedreven door
de obsessie van wijlen Fritz Schlumpf voor Bugatti.

Door Rudy Bauwens

De verzamelwoede van Hans (1904-1989) en 
vooral Fritz (1906-1992) Schlumpf effende het 
pad voor het Musée National de l’Automobile 
- Collection Schlumpf. Hoewel beide broers in 

Mulhouse werden geboren en woonden, namen ze nooit 
de Franse nationaliteit aan. Ze bleven Zwitsers, zoals 
hun vader. Dit verklaart mee waarom hun honger zich 
niet beperkte tot auto’s, maar zich uitstrekte tot typische 
Helvetische transportmiddelen, zoals arrensleden, draag-

stoelen, karren, (loop)fietsen, driewielers, motoren, een 
postkoets en een zweefvliegtuig!

Eerste stukken
Wanneer Hans en Fritz besluiten om samen te werken in de 
textielsector, blijft het succes niet uit. Zij runnen al snel ver-
schillende fabrieken. Het geld stroomt binnen en dus kan 
Fritz de hobby opstarten waar hij als autoliefhebber al lang 
van droomt. Toch duurt het tot het einde van de jaren 50 

en tot na de dood van zijn moeder vooraleer hij zijn eerste 
verzamelstukken koopt. Van zijn latere passie voor Bugatti 
is nog niets te bespeuren, ook al bezit hij er één sinds 1939: 
een Type 35B raceversie. Met die volbloed rijdt hij klim-
wedstrijden. In het begin zit er weinig lijn in zijn aankopen. 
Daardoor heeft hij soms een half dozijn exemplaren van één 
model. Maar dat vindt hij niet erg. Wat niet in aanmerking 
komt voor de collectie of voor restauratie wordt ontmanteld 
of in zeldzame gevallen doorverkocht. 

Eigen montagehal
Omdat Fritz een perfectionist is, laat hij een montagehal 
ombouwen tot atelier. Hij stelt er meer dan 40 speciaal 
opgeleide monteurs te werk. Dankzij deze pistoolschilders, 
mecaniciens, leerlooiers, plaatslagers… ogen zijn auto’s 
na hun restauratie nog mooier dan wanneer ze voor het 
eerst van de band zijn gerold! Bij Schlumpf ligt de lat zeer 
hoog. Hij wil dat zijn parels rijvaardig zijn. De motor moet 
perfect lopen en de auto moet de originele kleur hebben of 

terugkrijgen. In de jaren 60 woekert de passie voor Bugatti 
helemaal op. Als bewonderaar van Ettore Bugatti breidt 
Fritz Schlumpf zijn collectie verder uit op een methodische 
manier. Tien jaar lang koopt hij elke Bugatti die hij te pak-
ken kan krijgen. Het maakt hem weinig uit in welke staat 
de auto verkeert. Een van zijn topaankopen is een volledige 
collectie Bugatti’s die hij vanuit de USA laat overkomen. 
Al snel is de hele gespecialiseerde autowereld voor hem 
op zoek, want elke goede tip levert een fraaie commissie 
op. Dit verklaart mee waarom zijn collectie zoveel unieke 
modellen telt. 

Crisis
Maar in 1970 keert het tij. De zaken gaan minder en de 
broers hebben andere zorgen. Zij overwegen een auto-
museum te openen en met de inkomsten de collectie te 
laten groeien. Er komt zelfs een fotograaf langs en een 
catalogus wordt voorbereid. Maar de crisis in de textielsec-
tor wakkert aan. Het imperium van de broers davert op 
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zijn grondvesten. Als meer dan 2000 personeelsleden 
hun job verliezen, breken wilde stakingen uit. Op 7 maart 
1977 wordt de fabriek bestormd. Die dag staat in bloed-
rode letters gegrift in de annalen. Heel wat werknemers 
en loontrekkers botsen die dag inderdaad op een schat 
waarvan slechts enkelingen het bestaan kenden. Enkele 
opstandelingen kunnen de confrontatie met al die pracht 
en praal niet aan. Zij koelen hun woede door auto’s in brand 
te steken op de binnenkoer. De beeldenstorm is de aanzet 
tot een bezetting van de fabriek die twee jaar zal duren. De 
Schlumpfs vrezen voor hun leven. Zij laten hun levenswerk 
in de steek en vluchten naar Zwitserland. Voor Fritz is dat 
het afscheid van zijn collectie. Hij overlijdt zonder een laat-
ste contact met zijn auto’s. Hans keert nog één keer terug 
naar het museum in Mulhouse. Daar groet hij, gezeten in 
een rolstoel, het borstbeeld van zijn moeder dat ook nu nog 
een prominente plaats bekleedt. 

Gered door Panhard
Bij het faillissement zien de schuldeisers maar één manier 
om hun centen te recupereren en dat is de verkoop van de 
auto’s. Dat plan wordt gelukkig gedwarsboomd door een 
aantal notabelen uit de regio. Dankzij de oprichting van de 
Association de Gestion du Musée National de l’Automobile, 
een Stichting met de Kamer van Koophandel van Mulhouse 
en een erfgenaam van de familie Panhard als belangrijkste 
gangmakers, wordt de verzameling gered. Zij krijgt een 
onderkomen in een 20.000 m2 grote fabriekshal die wordt 
ingericht als museum. Dat opent in 1982 de deuren. Na een 
eerste renovatie in 2006 keert op 1 januari 2022 de origi-

nele benaming ‘Musée National de l’Automobile - Collection 
Schlumpf’ terug. Liefst 422 stukken uit de collectie zijn nu 
ook geklasseerd als historisch monument. 

Voor jong en oud
Het museum gaat schuil achter een opwindende voorgevel 
en spreekt zowel jong als oud aan. Dankzij de ruime zalen 
kan men zich ongestoord aan al het moois vergapen. Er 
is logischerwijze veel aandacht voor de Franse modellen, 
maar de echte blikvangers zijn de 123 Bugatti’s die elk een 
fortuin waard zijn. Maar er zijn natuurlijk ook de andere 
auto’s. Ruim 400 zijn permanent geëxposeerd. Daarbij tal 
van emblematische modellen van topconstructeurs, zoals 
Dion-Bouton, Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, Alfa Romeo, 
Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Hotchkiss en Horch. Verder 
ook één Belgische Minerva, prachtige Gordini’s, spectacu-
laire F1-bolides, schitterende Rolls-Royces en een unieke 
collectie… trapauto’s. Mits betaling kan je er trouwens 
zelf met een droomauto rondtoeren. Sinds 2011 heeft het 
museum inderdaad zijn eigen autodroom met een 20-tal 
modellen: MG TD, Citroën Traction, Mercedes C63, Ford 
Mustang V8, Chevrolet Impala, Corvette, Cadillac, Ferrari 
458, Lamborghini Huracan, Aventador...
Het museum laat zich perfect combineren met het histo-
risch centrum van de stad en ook als golfliefhebber kom je 
in deze regio aan je trekken. Op een halfuur rijden van Mul-
house ligt inderdaad het LaLargue Golf & Wellness Resort. 
De 18 holesbaan van architect Jeremy Pern (Golf ter Hille) 
en de Franse golflegende Jean Garaïalde is ‘een verborgen 
parel’, zoals Nick Faldo ooit zei over de Royal Zoute.

www.musee-automobile.fr
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context als geen ander. Maar wij begrijpen elkaar vooral omdat wij al meer dan 100 jaar 
ervaring hebben in wat wij doen: ondernemers en families bijstaan met het beheer van  
hun vermogen. En zo bijdragen tot het succes van hun projecten, in alle fases van hun leven.
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JEEP
GRAND CHEROKEE

Premium authenticiteit

In 2023 neemt Jeep opnieuw zijn plaats in tussen
de premium autofabrikanten. Met de nieuwe Grand Cherokee

stelt het meest legitieme merk in de wereld van de SUV’s
een waardige erfgenaam voor.

Door Stéphane Lémeret

Zijn grootste verdienste is iets wat vaak aan Range 
Rover wordt toegeschreven: het vaderschap van 
het luxe 4x4-concept. Deze edele Brit werd gebo-
ren in 1970, maar reeds in 1962 en aan de andere 

kant van de Atlantische Oceaan was er een voertuig dat 
zijn inzittenden over het meest vijandige terrein kon ver-
voeren en dat in een bijzonder weelderige cabine. Het was 
de Jeep Wagoneer.

Een lange lijn
Met andere woorden: de eerste luxe terreinauto werd gebo-
ren in de USA (waar anders?). En de Wagoneer was ook 
een groot succes. Hij evolueerde na verloop van tijd naar 
de Super Wagoneer en daarna de Grand Wagoneer. Europa 
leerde hem kennen als de Cherokee Chief. Dat gebeurde in 
het begin van de jaren 80 toen Jeep eigendom was van... 
Renault. Maar het charismatische voertuig werd geremd 

door zijn grote dorst naar brandstof, bij 
zoverre dat dit op het einde van de jaren 80 
ook de Amerikaanse klanten afschrikte. In 
1991 was het verhaal helemaal afgelopen. 
Twee jaar later lanceerde Jeep zijn opvol-
ger, die oneindig veel moderner, compacter 
en zuiniger was. Maar hoewel hij de fakkel 
in het topgamma van het merk overnam, 
was de profilering totaal anders. Hij kreeg 
ook een naam die hem duidelijk boven het 
gezinsmodel plaatste dat 10 jaar eerder zijn 
plaats had gevonden: de Cherokee. Zo werd 
de Grand Cherokee geboren.

Boot gemist
Jarenlang waren de Jeep Grand Cherokee en zijn Britse 
rivaal de enige echte luxe terreinauto’s op de markt, maar 
vanaf de eeuwwisseling was deze categorie niet langer een 
zaak van gespecialiseerde fabrikanten. De SUV-golf won 
aan kracht en ook de ‘generalistische’ premiummerken 
schoten in actie. Met succes, want hun modellen hadden 
status, kwaliteit en werden steeds luxueuzer.
Deze concurrentie uit alle hoeken verplichtte Jeep om alle 
zeilen bij te zetten. Maar dat ging minder vlot dan wenselijk 
was. Om te beginnen had de Amerikaanse auto-industrie, 
die leek te slapen op haar lauweren, nauwelijks geïnves-
teerd in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Daar-
door schoot zij brutaal wakker door het succes van de 
merken van elders en keek zij onverwacht tegen een grote 
achterstand aan. En hoewel de Jeep Grand Cherokee nooit 
ophield een referentie te zijn op het gebied van 4x4-rijden, 

woog dit argument niet langer op tegen de verfijning en de 
kwaliteit van de interieurs van de, voornamelijk Europese, 
concurrentie.

Een Italiaans ontwaken
Deze status quo bleef bestaan tot het begin van de jaren 
2010, toen Chrysler, dat toen eigenaar was van Jeep, een 
partner vond: FCA, met andere woorden de Fiat-groep. 
Een herontwikkelingsplan kreeg vorm, in de vorm van een 
gestroomlijnd assortiment dat binnen enkele jaren de ver-
koopcijfers zou doen ontploffen. De schatkist van Jeep vul-
de zich, waardoor het eindelijk de middelen kreeg om iets 
te ontwikkelen dat veel investeringen vergt: een topmodel 
dat zich kan meten met de concurrentie. Bovendien kon hij 
worden uitgerust met de nieuwste mechanische snufjes. 
Daardoor kon de 4e generatie Grand Cherokee, die 11 

De Grand Cherokee uit 1992: 
eerste Europees succes voor 
het Jeep-luxegamma.

De nieuwe New Grand Cherokee zal te zien 
zijn tijdens het Brussels Autosalon 2023 en 

komt eind 2023 op de Belgische markt.
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jaar oud is – wat een pensioengerechtigde leeftijd is in 
de autowereld – eindelijk de fakkel doorgeven!

Grootse middelen
De nieuwe Jeep Grand Cherokee staat nu bij de dealers. Het 
eerste wat opvalt is uiteraard de moderniteit van zijn lijnen. 
Zij slagen erin het esthetische DNA van het model op een 
hedendaagse manier te herinterpreteren. Een krachtige 
voorkant, een zelfverzekerde uitstraling en de traditionele 
grille met zeven verticale openingen. Het profiel is vierkant 
en robuust. Het wordt gekarakteriseerd door horizontale 
lijnen zonder overdreven franje. De trapeziumvormige wiel-
kasten zijn een ander kenmerk van Jeep en roepen bijna sub-

liminaal off-road capaciteiten op. Naar onze mening combi-
neert de nieuwe Grand Cherokee perfect de authenticiteit 
van Jeep met de status van een moderne premium auto. 
Als je de deur opent, zie je dat Jeep geleerd heeft van het 
verleden. De algemene vorm zet de ruige buitenkant voort, 
maar de afwerking is verfijnd. Modern houtwerk, gewat-
teerd leder, aluminium inzetstukken, hoogwaardige kunst-
stof materialen... Alles is met zorg gedaan en verheft zich 
boven de soberheid van bepaalde concurrenten. Verwacht 
het Amerikaanse gevoel van weelde, maar zonder opzich-
tige uitspattingen en zwerend bij de Europese strakheid.
De dag van vandaag draagt ook de technologische inhoud 
bij tot het label premium. In dat opzicht hoeft de nieuwe 
Grand Cherokee zich nergens voor te schamen. Met het 
configureerbare digitale dashboard, het hyper connected 
multimediasysteem dat wordt aangestuurd door een 10,1” 
HD-touchscreen en zelfs een individueel 10,25” scherm 
voor de passagiersstoel (uniek in de categorie), behoort hij 
nu tot de leiders van het segment. Hij overtreft ze zelfs bijna 
allemaal als je off-road technologieën aan de lijst toevoegt. 
Hun capaciteiten zijn de Jeep-legende waardig.

Trendy
Tenslotte kan je niet concurrerend zijn als datgene wat 
onder de motorkap zit dat niet is. Bij ons is de nieuwe Grand 
Cherokee enkel leverbaar in de topversie 4Xe. Het plug-in 
hybride systeem, dat een 2,0-liter benzinemotor combi-
neert met een elektromotor op de achteras, levert 380 pk 
en 637 Nm. Deze combinatie biedt de Jeep Grand Cherokee 
topprestaties, met een ronduit schitterende 4x4 transmis-
sie en, uiteraard, de mogelijkheid om in zero-emissie modus 

te rijden. De batterij van 17 kWh verze-
kert een gemiddelde elektrische actiera-
dius van ongeveer 40 km. Dit alles voor 
een homologatie van 2,8l/100km en 
66g CO2/km.
We kunnen dus zeggen dat Jeep met de 
nieuwe Grand Cherokee (vanaf 80.000 
euro incl. btw) terug is in de wereld van 
de premium SUV’s. En dit is nog maar 
het begin, want de fabrikant bereidt nu 
al de komst voor van een nog prestigi-
euzer model dat de naam zal dragen van 
degene die dit succesverhaal opstartte. 
De Grand Wagoneer keert terug. Maar 
daarover meer een volgende keer…

De Jeep Wagoneer: 
de eerste luxe 4x4,
8 jaar voor de
Range Rover.

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E
Collection Attitude Acier

Pequignet.indd   1 14/11/22   14:33
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EEN BREITLING
voor elke pols

Breitling presenteert de twee nieuwste leden van de Chronomat-
familie: de Chronomat Automatic GMT 40 en de Super Chronomat 
Automatic 38. De aanwinsten bieden veel meer dan een variant 
voor elke pols. Sinds de relaunch in 2020 is het model uitgegroeid 
tot een bestseller van het merk. Het is verkrijgbaar in verschil-
lende groottes, van een stevige 44 mm tot de fijne, elegante 
driewijzermodellen van 32 mm. Het grote verschil tussen de 
twee wordt nu dus overbrugd dankzij de twee nieuwkomers in het 
gamma, dat zo vanaf nu een variant heeft voor werkelijk elke pols.

WWW.BREITLING.COM

1.

JAEGER-LECOULTRE
De horlogemythe

Echte iconen mogen in de loop der jaren dan wel evolueren, hun 
essentie blijft hoe dan ook onveranderd. Hoewel de Reverso van 
Jaeger-LeCoultre al talloze herinterpretaties heeft gekend, is 
zijn kenmerkende evenwicht tussen mechanische prestaties en 
verfijnd design steeds bewaard gebleven. Net dat evenwicht en 
het veelzijdige karakter van het horloge komen des te meer tot 
uiting in de nieuwe Reverso Tribute Duoface Calendar, in roestvrij 
staal of roségoud.

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

3.

CHOPARD
Alpine Eagle

Speciaal voor de slankste polsen breidt Chopard de Alpine Eagle-
collectie (horloges en sieraden) uit met een nieuwe grootte (diame-
ter 33 mm) die de onmiddellijk herkenbare harmonieuze proporties 
en hedendaagse allure van de collectie benadrukt. Verkrijgbaar in 
staal (Lucent Steel A223 als exclusiviteit van het merk), ethisch 
roségoud of als tweekleurige versie. Met of zonder diamanten. 

WWW.CHOPARD.COM

4.

ROSE
Lady Forte 

De bekende (Franse) rozenkweker Maison Meilland heeft een 
bloem gecreëerd ter ere van de vrouw van Sir Rocco Forte, de 
eigenaar van een collectie luxehotels waaronder het Hotel Amigo 
in Brussel. De prachtige roos met haar vintage look en romige hart 
is verkrijgbaar bij bloemist Do-Flowers by Damien Overputte en 
kan je natuurlijk ook eindeloos bewonderen bij het Hotel Amigo. 

5.

3. 4.

2.

1.

5.

OMEGA
De Ville-collectie

Sinds de lancering in 1994 is de De Ville Prestige-collectie uitge-
groeid tot een klassieker binnen het OMEGA-assortiment. Het 
unieke evenwicht tussen innovatie en een hedendaagse look 
komt tot uiting in een elegant horloge met kenmerkende details 
die het over de hele wereld gewild maken. De De Ville Prestige-
collectie heeft ondertussen een heuse make-over gekregen. 
Het mechanische horloge is vanaf nu voorzien van een Master 
Chronometer-certificaat en zit in een nieuw jasje met keuze uit 
een verfrissende selectie wijzerplaten, afwerkingen en kleuren.

WWW.OMEGAWATCHES.COM

6.

MINT GREEN
Tourmaline

Een prachtige creatie met een zeldzame watergroene toermalijn 
en natuurlijke diamanten (18 kt witgouden zetting). Ontworpen en 
gemaakt in Antwerpen door de Belgische juwelier Maarten Slaets 
voor de exclusieve Atelier by Slaets-collectie.

WWW.SLAETS.EU

8.

HUBLOT
loves football

Voor de vierde opeenvolgende editie is Hublot de trotse Offici-
ele Tijdwaarnemer van de FIFA World Cup Qatar 2022™. Nu de 
aftrap is gegeven, is de innovatieve 3de-generatie-smartwatch 
klaar om elke seconde van de finalewedstrijden te timen. Wil 
je graag op de hoogte blijven? Volg dan zeker @Hublot #Hublot 
#HublotLovesFootball

WWW.HUBLOT.COM

2.

Het magische serum van
VALMONT

V-Firm Serum is het nieuwste wondermiddel van Valmont voor 
wie last heeft van een verslapte huid. Of die nu het gevolg is van 
het verstrijken van de jaren of van een verminderde elasticiteit 
van de huid (bijvoorbeeld door overmatige blootstelling aan 
de zon, roken, frequente gewichtsschommelingen, enz.), de 
‘Magicien du Temps’ heeft met zijn fantastische cellulaire cos-
meticaexpertise en pure Made in Switzerland-efficiëntie vanaf 
nu het antwoord klaar. Het FIRMNESS-gamma telt drie ultra-
performante producten die garant staan voor een aangename, 
zintuiglijke ervaring en een voller, strakker resultaat!

WWW.LAMAISONVALMONT.COM

Porsche op
TAG HEUER-TIJD

In 2021 al gingen TAG Heuer en Porsche een internationaal partner-
schap aan gebaseerd op de geschiedenis en gemeenschappelijke 
waarden van beide merken. Ook dit jaar bundelen ze opnieuw hun 
creatieve krachten om een eerbetoon te brengen aan een van de 
bekendste modellen van Porsche en de eerste 911 met de naam Car-
rera: de Porsche 911 Carrera RS 2.7, die in 2022 vijftig kaarsjes uit-
blaast. De twee limited edition TAG Heuer Carrera ! Porsche-modellen 
benadrukken allebei de kenmerken die zowel het sportmodel uit 1972 
als de chronograaf uit 1963 tot tijdloze iconen hebben gemaakt.

WWW.TAGHEUER.COM

9.

10.

Het unieke design van
RADO

Rado geeft een nieuwe twist aan zijn eerste duikershorloge, 
de Captain Cook uit 1962. Het nieuwe model, de Captain Cook 
High-Tech Ceramic Diver, biedt alles waar Rado voor staat: uniek 
design, hightech plasmakeramiek en betrouwbare technologie 
(automatisch Rado R763-kaliber met Nivachron™ spiraal, een 
door de Swatch Group ontwikkelde legering op basis van titanium 
dat bestand is tegen magnetische velden, temperatuurschom-
melingen en schokken). Een horloge dat elk avontuur in de wilde 
natuur aankan, maar even goed de ‘stadsjungle’ van vandaag.

WWW.RADO.COM
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SHOPPEN
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All-inclusive met
SUNNY CARS

Als reispartner van vele golfers voldoet het autoverhuurbedrijf 
Sunny Cars aan alle eisen, met een ‘all-inclusive’ formule die ideaal 
is om met een gerust hart te reizen. Allriskverzekering (inclusief 
terugbetaling van het eigen risico), gratis annulering, 24/7 bij-
stand: alles is gericht op comfort. De ‘snelle lijn’ (geen wachtrijen), 
online inchecken (tijdwinst ter plaatse) en het wegvallen van de 
borg zijn andere mogelijke voordelen. Sunny Cars is een referentie 
in zijn sector en bedient 120 landen en 8000 bestemmingen.

WWW.SUNNYCARS.BE

11.

SOUDAL OPEN
in Rinkven

Golfers, pak uw agenda! De editie 2023 van het Soudal Open 
vindt plaats op de Antwerpse baan van Rinkven International 
GC van 12 tot en met 15 mei. Het toernooi heeft een prijzengeld 
van 2 miljoen dollar en heeft net als vorig jaar een zeer sterk 
deelnemersveld. Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Col-
saerts staan natuurlijk vooraan. In dit Ryder Cup-jaar zullen vele 
andere grote Europese kampioenen proberen de Engelsman Sam 
Horsfield (onze foto) op te volgen.

11. 16.
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13.
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15.

BRUGMANN
Gastronomie tegen

lage prijzen
De getalenteerde chef Matthias Van Eeno van het gastronomisch 
restaurant Brugmann verbouwde een prachtig herenhuis in Vorst 
tot een van de mooiste adressen in Brussel. Zijn menu met een 
zacht prijskaartje vernieuwt met de seizoenen en de inspiratie. 
De zakenlunch op het middaguur (3 gangen voor 29 euro) is een 
van de populairste in de hoofdstad. ’s Avonds zijn de menu’s 
Découverte (59 euro) en Dégustation (9 gangen, 125 euro) ech-
te gastronomische reizen met een klassieke inspiratie. Open 
keuken, kwaliteitsproducten, gezellige sfeer, attente bediening, 
mooie kelder, loungebar, valet parking voor lunch en diner. Voor 
de feestdagen heeft de chef een paar leuke verrassingen in petto.

WWW.BRUGMANN.COM

PEQUIGNET
Franse elegantie

De horlogefabrikant Pequignet is sinds 1984 wereldwijd syno-
niem van de ‘French Touch’, een subtiele combinatie van verfij-
ning en soberheid. Dit nieuwe damesmodel met lederen band, 
horlogekast met Fleur-de-Lys display en quartz uurwerk past 
helemaal in de geest van het merk. Wordt geleverd met keuze 
uit twee armbanden.

WWW.PEQUIGNET.COM

16.

Zondagse brunch bij
WILTCHER’S

De iconische Steigenberger Wiltcher’s brunch krijgt een nieuwe 
dimensie dankzij de inbreng van het creatieve genie van ster-
renchef Kevin Lejeune. Elke zondag, van 12.30 tot 15.30 uur, 
verzamelen levensgenieters in het beroemde Brusselse hotel. Op 
het menu: een welkomstglas champagne en een heerlijk warm en 
koud buffet. Met pianiste Amaëlle om het moment te begeleiden.

WWW.LOUI.BRUSSELS

17.

SMEG
kleurt Veuve Clicquot

Smeg, bekend van het iconisch design van zijn jaren 50-koelkas-
ten en zijn uitmuntende Made in Italy, pakt uit met een unieke 
samenwerking. Ter gelegenheid van de 250e verjaardag van 
Veuve Clicquot krijgen de iconische FAB28 en FAB10 koelkasten 
een gele kleur, de kleur van het legendarische champagnehuis. 
De FAB-koelkasten werkten al vaker samen met grote merken, 
zoals Coca-Cola, Dolce & Gabbana en Disney.

WWW.SMEG.COM

18.

De duurzame recepten van
AMANDINE POLI

De bekende ‘healthy business girl’ Amandine Poli stelt in samen-
werking met WWF-België voor het project Eat4change een nieuw 
e-book voor, met lekkere recepten die gratis te downloaden zijn: 
drie maaltijden, drie kansen per dag om jezelf een betere toe-
komst te bieden. Doel is jongeren bewust te maken en te mobi-
liseren rond het thema duurzame voeding. In dit boek belicht 
de kok-therapeut gezonde en evenwichtige gerechten die de 
planeet respecteren.

WWW.POLINE.BE & WWW.WWF.BE

19.

20.
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DE TREIN
is trendy!

Waarom neemt u er de kaart van de TGV niet bij wanneer u een 
buitenlandse trip voorbereidt naar een nabijgelegen land? Vanuit 
Brussel worden de meeste grote Franse steden bediend met 
rechtstreekse lijnen. Lyon ligt op 3 uur en 28 minuten en Mar-
seille op iets meer dan 5 uur. TGV Bruxelles-France brengt u van 
Brussel-Zuid naar meer dan 30 Franse bestemmingen. Comforta-
bel, stressvrij en vaak met lage tarieven. Er zijn ook talrijke routes 
naar Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Kers op de taart 
voor de golffanaat: het transport van de golftas is gratis!

WWW.B-EUROPE.COM

12.

Altijd connected met
GARMIN

Garmin presenteert de 2e generatie van de MARQ-serie. De col-
lectie omvat vijf innoverende, high-end smartwatches: Athlete, 
Adventurer, Golfer, Captain en Aviator. Dit moderne connected 
horloge is gemaakt van titanium. Het heeft een touchscreen, 
knoppen en saffierglas. De batterij gaat tot 16 dagen mee in 
smartwatch-modus. Het golfmodel, dat met de nieuwste tech-
nologie is uitgerust, blijft natuurlijk een must.

WWW.GARMIN.COM

13.

EEN ABARTH
op maat

Uw nieuwe, spannende en exclusieve Abarth configureren was 
nog nooit zo eenvoudig. Dankzij de nieuwe intuïtieve en innove-
rende configurator van het merk creëert u in enkele minuten tijd 
uw eigen model, als een Italiaans maatpak, volgens uw persoon-
lijke behoeften en smaak. U kunt uw adrenalineniveau invullen 
met een Abarth 595 165CV of een Abarth 695 180CV. Tegelijk 
kiest u ook het type – Turismo of Competizione – alsook de kleur 
en natuurlijk de uitrustingspakketten.

WWW.ABARTHBELGIUM.BE

14.

15.



SCHENKINGEN
Overweegt u een schenking te doen van roerende goederen

zoals geld, effecten of juwelen? Dan wilt u vast weten wat
de fiscale gevolgen van die schenking zijn.

6 vragen en antwoorden over roerende schenkingen.

Een analyse van Delen Private Bank

In bepaalde omstandigheden is de registratie van een 
schenking nuttig. Maar bij een onderhandse schen-
king van roerende goederen moet u wel zelf (of uw 
bank) de registratieformaliteiten vervullen.

In dit artikel leggen we zes vragen en antwoorden voor over 
de fiscale gevolgen van de registratie en over de procedure 
om uw schenking van roerende goederen te registreren1.

Wat is een registratie?
De registratie is een formaliteit die erin bestaat een akte 
of een geschrift door de ontvanger van de registratie te 
laten overschrijven, ontleden of vermelden in een daartoe 
bestemd register.
Het vervullen van die formaliteit geeft aanleiding tot de hef-
fing van een belasting die 'registratierechten' wordt genoemd. 
Het geldende tarief van de registratierechten is afhankelijk 
van de aard van de juridische transactie die ter registratie 

wordt aangeboden2. Registratierechten op een schenking 
worden doorgaans ook 'schenkingsrechten' genoemd.

Moet ik een schenking van roerende 
goederen verplicht registreren?
We moeten een onderscheid maken naargelang de roe-
rende schenking al dan niet via een notariële akte gebeurt.
Een roerende schenking die voor een notaris verleden 
wordt, moet altijd door de notaris worden geregistreerd3. 
De registratie leidt tot de inning van de schenkingsrechten 
die van toepassing zijn op de schenkingen van roerende 
goederen (zoals geld, effecten of juwelen). Deze rechten 
worden geheven tegen een vast tarief dat afhankelijk is van 
de verwantschapsband tussen de schenker en de begif-
tigde. Overigens geeft het verlijden van een notariële akte, 
naast de schenkingsrechten, ook aanleiding tot de inning 
van akte- en notariskosten.

De bevoegdheid om schenkingsrechten te heffen, berust 
bij het gewest waar de schenker op het ogenblik van de 
registratie het langst verbleef tijdens de vijf jaar die aan de 
schenking voorafgingen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de gewone tarieven4 die in de drie gewesten van het 
land van toepassing zijn:

jaar in het Waals Gewest) na de schenking zou overlijden.
Als u evenwel een bankgift doet (dus zonder dat een nota-
riële akte wordt opgemaakt), staat het u vrij om al dan niet 
tot de registratieformaliteit over te gaan. U bent ook niet 
verplicht uw schenking te laten registreren op het ogenblik 
dat u ze doet. De registratie kan op ieder ogenblik plaats-
vinden binnen drie jaar (of vijf jaar in het Waals Gewest) na 
de schenking.
Bij ernstige ziektes of ongevallen is het raadzaam om de 
schenking te registreren als er een aanzienlijk risico is dat 
u als schenker zult overlijden in deze periode, die ook 'over-
levingstermijn' wordt genoemd. Als u binnen die termijn 
overlijdt en de schenking niet vooraf werd geregistreerd, 
zullen uw erfgenamen successierechten moeten betalen 
op het weggeschonken vermogen. De niet-registratie van 
een schenking is dus een risico bij onverwacht overlijden.

Hoe registreer ik een
onderhandse roerende schenking?
Tot voor kort kon u uw roerende schenking alleen laten 
registreren bij de belastingadministratie (op afspraak 
of met de post). Voortaan is dit ook digitaal mogelijk, 
via MyMinfin.
Er zijn momenteel drie mogelijkheden om een bankgift te 
laten registreren:

  op afspraak bij het Kantoor Rechtszekerheid
Na een telefoontje met de belastingadministratie kunt u 
naar het Kantoor Rechtszekerheid gaan om uw schenking 
te registreren.

  met de post
De te registreren documenten kunnen met de post naar het 

bevoegde scanningcen-
trum worden verzonden.
De administratie eist dat 
u daartoe de onderteken-
de schenkingsdocumen-
ten verzamelt, alsook de 
eventuele bijlagen die u 
voor registratie wenst 
in te dienen. Ze beveelt 
ook aan om kopieën van 
deze documenten met de 
handgeschreven handte-
keningen van de schen-
ker en de begiftigde te 
gebruiken.
In de begeleidende brief 
moeten de voornaam, de 
naam en het volledige 

adres van een referentiepersoon worden vermeld. Deze 
persoon zal de uitnodiging tot betaling van de schenkings-
rechten en, na betaling van die rechten, het bewijs van 
registratie ontvangen.

Het verlijden van een roerende schenking bij notariële akte 
en de daaruit voortvloeiende registratie hebben als gevolg 
dat de schenking niet aan successierechten onderworpen 
zal zijn, zelfs niet als de schenker binnen drie jaar (of vijf 

 Vlaams Waals Brussels Hoofdstedelijk
 Gewest Gewest Gewest

Tarief in rechte lijn, 3 % 3,3 % 3 %
tussen echtgenoten
en tussen wettelijk
samenwonenden5

Tarief tussen feitelijk 3 %6 ou 7% 5,5 % 7 %
samenwonenden  

Tarief tussen alle 7 % 5,5 % 7 %
andere personen
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  via MyMinfin (nieuw)
Sinds 1 mei 2022 kunt u een schenking laten registreren via 
het MyMinfin-platform. Dit gebeurt als volgt:
1. Meld u aan op www.myminfin.be.
2. Open het tabblad 'Mijn interacties' en voer in het deel 

'Een document indienen' de gevraagde gegevens in.
3. Voeg het schenkingsdocument (de bewijsovereenkomst 

of het 'pacte adjoint') toe. Dit kan een scan van het origi-
nele document met de handgeschreven handtekeningen 
van de schenker en de begiftigde zijn. U kunt het docu-
ment echter ook digitaal ondertekenen met behulp van 
het programma Acrobat Reader en uw handtekeningen 
certificeren via eID. Op de website van de FOD Financiën 
vindt u een gedetailleerde beschrijving van de procedure 
om een document te ondertekenen via eID: Hoe het 
formulier via eID ondertekenen? 

4. Dien uw aanvraag in.

Betekent het indienen van een 
registratieaanvraag dat de schenking 
onmiddellijk is geregistreerd?
Dat u de aanvraag tot registratie van een schenking hebt 
ingediend, betekent niet noodzakelijk dat de schenking 
daadwerkelijk is geregistreerd. De regels op dat vlak ver-
schillen naargelang het gewest.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals 
Gewest wordt de schenking pas daadwerkelijk geregis-
treerd na de betaling van de verschuldigde schenkings-
rechten, dus:

1. Een schenking van een in België gelegen onroerend goed moet altijd worden geregistreerd. Dit leidt onvermijdelijk tot de heffing van de registratierechten die 
van toepassing zijn op onroerende schenkingen (progressieve tarieven per schijf).

2. De registratierechten zijn geregionaliseerd. De gewesten zijn dus voortaan bevoegd om de tarieven en de vrijstellingen en verminderingen op registratierechten 
vast te stellen (behoudens een aantal uitzonderingen waarvoor de federale overheid bevoegd blijft).

3. Sinds 15 december 2020 geldt de registratieplicht ook voor schenkingen die voor een buitenlandse notaris zijn verleden.
4. We houden geen rekening met de verlaagde tarieven die in bepaalde gewesten van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het voorwerp van de schenking 

(bijvoorbeeld een schenking van een familiebedrijf) en/of de identiteit van de begiftigden (bijvoorbeeld een schenking ten gunste van een liefdadigheidswerk).
5. Onder 'wettelijke samenwoning' wordt verstaan: de toestand van samenleven van twee personen (al dan niet van hetzelfde geslacht) die een verklaring van 

wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand maakt melding van deze verklaring van wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister.

6. Alleen het Vlaams Gewest past het tarief in rechte lijn toe voor feitelijk samenwonenden op voorwaarde dat ze ten minste één jaar ononderbroken samenwonen en 
een gemeenschappelijke huishouding voeren. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen zij onder het tarief tussen alle andere personen.

  nadat u uw aanvraag hebt ingediend
  nadat u van de administratie een uitnodiging tot betaling 

hebt ontvangen en
  nadat de schenkingsrechten daadwerkelijk op de reke-

ning van de administratie zijn gestort.
In het Vlaams Gewest gaat de registratie sneller: ze is er 
van kracht zodra de belastingadministratie de aanvraag 
heeft ontvangen. Let wel op: u moet rekening houden met 
de openingstijden van de administratie (werkdagen van 9 
tot 17 uur), zelfs als u uw aanvraag digitaal indient. Als u 
uw registratieaanvraag buiten de openingstijden indient 
– bijvoorbeeld tijdens het weekend, op een feestdag of 's 
avonds – wordt uw schenking pas de eerstvolgende werk-
dag als geregistreerd beschouwd.

Kan ik een beroep doen op een
notaris om een onderhandse 
schenking te laten registreren?
U kan een schenking laten registreren via een neerlegging 
onder de minuten van de notaris. In noodsituaties (bijvoor-
beeld bij nakend overlijden van de schenker) raden wij u aan 
de schenkingsdocumenten bij de notaris neer te leggen. Die 
zal in de akte het tijdstip van neerlegging aangeven. Dat 
geldt dan als tijdstip van registratie, zelfs als de notaris de 
akte pas na het overlijden van de schenker laat registreren. 
Dit is zeker de snelste en veiligste oplossing als de registra-
tie op het laatste ogenblik moet gebeuren.

Waterloo,
 Naturellement.

Creating
tomorrow’s city
together

20 COHOUSING UNITS
Combination of private
and shared spaces

8 KANGAROO HOUSES
Connected but 
independent

3 SINGLE-FAMILY 
HOMES
The space is yours

14 APPARTEMENTS
The essentials 
and better

A link district.
Real link between the residential areas, green spaces 
and shopping streets of Waterloo city centre, WoW
responds to a desire to be at the forefront of societal
and environmental concerns. Through this mixed project, 
on a human dimension, combining housing, o!ces
and medium-sized shops, WoW contributes to the 
development of a real social fabric by creating
a connecting neighbourhood with a strong identity.

38%
SOLD

wowbyeaglestone.be

  info@villa-patrimonia.be
  +32 2 351 51 00

  sales@eaglestone.group
  +32 476 74 78 53

  new@latouretpetit.be
  +32 2 357 19 19

www.eaglestone.be
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JOËL DUYSAN
introduceert sparen 
via crowdlending

De kleurrijke 
wereld van
DIDIER
ENGELS

Joël Duysan leidt BeeBonds, een bedrijf dat ondernemingen helpt 
om fondsen te werven bij particuliere investeerders. In zijn vrije tijd 

is hij een golfliefhebber die zich graag ontspant op de golfbaan.

Door Miguel Tasso

Zijn abstracte foto’s zijn
bijzonder in trek in

trendy galeries van Knokke
tot New York. Bovendien

houdt de artiest
Didier Engels ook van golf.

Door Miguel Tasso

Joël Duysan, die zijn opleiding genoot bij Catteau en 
Solvay, was lange tijd effectenmakelaar. Hij beleefde 
het gouden tijdperk van de beursvloer vanop de eer-
ste rij. Tegenwoordig is hij de baas van BeeBonds, een 

        bedrijf van crowdlending waarmee ondernemingen geld 
kunnen ophalen bij particuliere investeerders. ‘We hebben 
ons platform in 2017 gelanceerd. Sindsdien hebben we 52 
deals gesloten en meer dan 50 miljoen euro opgehaald.’
Het concept van participatieve financiering of crowdlen-
ding is zeer trendy in sommige landen, waaronder de USA, 
Groot-Brittannië en Nederland. In België komt het langzaam 
van de grond. ‘Concreet betekent dit dat beleggers – par-
ticulieren of bedrijven – een deel van hun spaargeld inves-
teren in projecten, met het vooruitzicht op een rendement 
van 8 tot 10% over twee of drie jaar. Zonder naar de beurs te 
gaan. Het is eenvoudig en veilig. Er is zelfs een markt voor 
vervroegde doorverkoop, met name in geval van overlijden. 
En de minimale investering bedraagt slechts 500 euro. 
Bij BeeBonds bieden we vooral investeringen in residenti-
eel vastgoed aan op basis van een zeer gespecialiseerde 
expertise. Zo hebben wij onlangs de financiering afgerond 

Na een carrière in de textielbusiness aan het 
hoofd van het confectiemerk Bruphils runt 
Didier Engels sinds tien jaar samen met zijn 
dochter Dorothée het interieurbedrijf Archi 

Pure Concept. ‘Wij ontwerpen bekledingen op maat voor 
interieurinrichting’, vat hij samen. Tegelijk haalt hij ook het 
nieuws als autodidactisch fotograaf. ‘Ik ben altijd gepas-
sioneerd geweest door film en heb nu van mijn passie mijn 
hoofdberoep gemaakt. Ik ben echt bevoorrecht!’
Didier Engels richt de blik op materies en meer in het 
bijzonder op de maritieme wereld. ‘Mijn eerste job was 
dokwerker. Misschien daarom...’, lacht hij. Het resultaat is 
verbluffend. Zijn abstracte foto’s, die zich gestuurd weten 
door een waakzaam oog, zijn echte schilderijen. Nadat Phi-
lippe Leclerq van het fotolaboratorium Limelight een handje 
heeft toegestoken bij de afdrukken op papier verdwijnen 
de foto’s in verschillende harsbaden om de kleuren en de 
diepte te accentueren. Door bijvoorbeeld een kerkhof voor 
containers te vereeuwigen, weet hij duizend en één emoties 
naar boven te halen. De beloning hiervoor is een steeds 
hoger prijskaartje op de kunstmarkt. Zijn zeer trendy origi-
nele tentoonstellingen zijn een hit van Brussel tot New York. 
Wanneer hij niet op jacht is naar beelden, laadt Didier 
Engels graag de batterijen op op de greens. Hij ontdekte 
golf als tiener op de fairways van de Royal Zoute. ‘Maar 
ik gaf lange tijd de voorkeur aan hockey, een teamsport 
waarbij teamspirit een must is.’

van de bouw van vier halfvrijstaande woningen in Lintgen 
(Groothertogdom Luxemburg) en op ons platform wordt bin-
nenkort een project voor de bouw van 18 appartementen in 
Evere voorgesteld. Maar wij zijn ook actief in andere secto-
ren. Tijdens de coronaperiode hebben wij deelgenomen aan 
de ontwikkeling van Yoga Room, de Europese leider op het 
gebied van yoga. Vandaag denken we er zelfs aan om jonge 
sporttalenten te helpen bij het vinden van budgetten om hun 
carrière te lanceren. De investeerders zouden dan beloond 
worden volgens de resultaten van hun kampioenen.’
Wanneer hij niet in zijn kantoren zit om toekomstige pro-
jecten uit te werken, laadt Joël Duysan graag zijn batterijen 
op op de The National waar hij lid is. ‘Golf is een atypische 
sport, een mix van competitie, filosofie en relaties, waarbij 
de ene dag soms totaal kan verschillen van de andere. Dat 
maakt dit spel zo verslavend. Verder biedt de 19e hole ook 
de gelegenheid tot zakendoen. Ik sta vaak op de golfbaan 
met klanten of zakenrelaties en ik kijk er steeds weer van 
op hoe de persoonlijkheid van elke speler zich openbaart 
naarmate de holes verstrijken. Golf is een geweldige spiegel 
van iemands karakter...’

Toen hij zich op 35-jarige leeftijd weer op de greens begaf, 
was dat met de wens de birdiejagers die mooie filosofie bij 
te brengen. ‘Op de Golf de 7 Fontaines, waar ik al 25 jaar 
lid ben, vulde ik met veel plezier de rol van interclubcaptain 
in. Dat waren fantastische deelmomenten. Voor mij is dat 
trouwens de essentie van sport.’
Didier Engels is een intuïtieve enthousiasteling wiens drijf-
veer in het leven in de eerste plaats emotioneel is. ‘Voor 
mij is golf als het leven: een verhaal van ontmoetingen. Als 
ik op de baan ben, wil ik vanzelfsprekend zo goed mogelijk 
scoren. Ik ben competitief in hart en nieren. Maar dat is niet 
het belangrijkste. Ik geniet ook van het natuurlijke kader en 
het milieu. En natuurlijk ook van de 19e hole waar iedereen 
de wereld verbetert...’

www.didierengels.be
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Het mooi parcours van
PHILIPPE 

VANHEMELEN

BOLD WOMAN 
AWARD

Succesvolle vrouwen

Philippe Vanhemelen, CEO van Marie’s Corner, bedrijf gespecialiseerd 
in woninginrichting, is een gepassioneerd sporter en verdedigde 

achtereenvolgens onze kleuren in de nationale hockey- en golfteams.

Door Miguel Tasso

Amélie Matton, Florence Derck en Diane van Impe
behoren tot de winnaars van de editie 2022 van deze prijs

die gesponsord wordt door Veuve Clicquot.

Door Philippe Coulée

Philippe Vanhemelen, fiscalist van opleiding, maak-
te carrière als financieel directeur. Hij is nu mede-
eigenaar en CEO van Marie’s Corner, een bekend 
bedrijf gespecialiseerd in interieurmeubelen en 

meer bepaald in zitmeubilair (sofa’s, stoelen, krukken,…). 
‘Wij leveren zuiver vakmanschap met strakke lijnen en 
edele materialen binnen een verfijnde filosofie die geba-
seerd is op comfort en niet-opdringerige luxe.’
Zijn bedrijf is gevestigd in Waver en is ook goed vertegen-
woordigd in Brussel (Naamsestraat). ‘Maar we zijn ook 
internationaal zeer actief. Zo ontwierpen we de interieurs 
van verschillende hotels in Courchevel en zijn we binnen-
kort betrokken bij de renovatie van de prestigieuze Eden 
Roc in Cap d’Antibes...’
Sport is altijd een groot deel van zijn leven geweest. Als 
hockeyspeler op hoog niveau bij L’Orée verdedigde hij ook 
de kleuren van de nationale ploeg. Dit weerhield hem er 
niet van om, zoals zovele anderen, toe te geven aan de 
verleiding van de greens. ‘Ik ontdekte golf toen ik begin 20 

De Bold Woman 
Award, in meerdere 
opzichten een voor-
loper, viert dit jaar 

zijn 50e verjaardag. Deze prijs, 
die in 1972 werd ingesteld ter 
gelegenheid van de 200e verjaar-
dag van Maison Veuve Clicquot, 
heeft sindsdien generaties vrou-
welijke ondernemers in het zon-
netje gezet. Zij zijn als het ware 
de erfgenamen van de geest van 
mevrouw Clicquot die in 1805 
na de onverwachte dood van 
haar echtgenoot met succes de 
teugels van het beroemde merk 
overnam, in een tijd waarin vrou-
wen noch een bankrekening, 
noch stemrecht hadden.
Veuve Clicquot zet zich al een 
halve eeuw in om diegenen te 
identificeren wier naam geassocieerd zal worden met durf. 
De Bold Woman Award (bedrijf ouder dan 3 jaar) en de Bold 
Future Award (bedrijf jonger dan 3 jaar) staan open voor 
vrouwen die zich herkennen in de door het programma 
gedefinieerde criteria en ‘wier ondernemersgeest en door-
zettingsvermogen een directe impact hebben gehad op het 
succes van hun bedrijf’.
Deze prijs, die op meer dan één manier emblematisch is op 
alle continenten, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
niet te missen evenement in de wereld. Tot op heden wer-
den 400 bijzondere vrouwen in 27 landen onderscheiden.
Vorig jaar reikte Veuve Clicquot de allereerste Bold Woman 
Award Belgium uit aan Muriel Bernard, oprichtster van 
eFarmz. De Bold Future Award Belgium 2021 was voor 

was. Dat gebeurde samen met enkele vrienden tijdens een 
initiatie in Bosvoorde. Ik was meteen verkocht. Het was 
liefde op het eerste gezicht’, lacht hij. Vandaag heeft de 
52-jarige Philippe Vanhemelen nog altijd een opmerkelijke 
Handicap 1.6 op zijn federale kaart staan en behoort hij tot 
de beste Belgische spelers in zijn leeftijdscategorie! Na lid 
te zijn geweest in Bosvoorde en Bercuit is Ravenstein nu zijn 
home club. ‘Wat een voorrecht om in een echt arboretum 
te zijn, aan de poorten van Brussel, op een parcours met 
zoveel natuurschoon!’ Maar zijn favoriete plek ligt in het 
buitenland. Meer bepaald in Andalusië. ‘Ik heb er een klein 
huis gekocht en ben lid van Real Sotogrande, ontworpen 
door Robert Trent Jones. Voor mij is het een van de mooiste 
banen van Europa.’ Het is dus geen verrassing dat golf af 
en toe onderdeel is van zijn activiteiten. Zo leverde Marie’s 
Corner zijn bijdrage aan de inrichting van de clubhouses van 
Naxhelet, The National en RGC des Fagnes. ‘En in samen-
werking met DF&Associates hebben we onlangs het club-
house van Royal Waterloo heringericht.’

Pauline Van Ostaeyen, medeoprichtster van Dockflow. 
Zopas werden de Belgische winnaars voor 2022 bekendge-
maakt door een jury die grotendeels bestaat uit vrouwelijke 
ondernemers. De Bold Woman Award Belgium 2022 werd 
toegekend aan Amélie Matton, CEO van Ecosteryl, dat nu 
in 60 landen aanwezig is met haar processen gericht op de 
productie en marketing van specifieke machines voor de 
behandeling en recycling van besmettelijk medisch afval.
Florence Derck en Diane van Impe, oprichters van Demain 
Art, wonnen de Bold Future Award Belgium 2022. Tot slot 
kreeg Wouter Torfs, oprichter van het schoenenbedrijf Torfs, 
een Bold Champion Award ‘omdat hij het altijd heeft opge-
nomen voor de vrouw in onze samenleving en zich steevast 
engageert om bij te dragen tot die verandering’.
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HOCKEY,
van de wieg tot het graf!

Onze nationale mannen- en vrouwenteams van 60 jaar
en ouder doen het uitstekend. Deze Old Lions en Old Panthers

worden gedreven door dezelfde passie!

Door François Garrite

Er is geen leeftijdsgrens voor sport en de Old Lions 
zullen dat niet ontkennen. Elf jaar geleden werd 
dit nationale hockeyteam voor 60-plussers opge-
richt met één hoofdgedachte: deze fantastische 

sport blijven spelen, ongeacht de leeftijd. ‘Een vriend en 
ik merkten dat de meeste Belgische hockeyers hun sticks 
opborgen eens ze op hun 30e of 35e het topniveau niet 
meer aankonden’, zegt Alain Mertens, 71 en een van de 
oprichters van de Old Lions. ‘Dat was bijzonder spijtig te 
noemen, want voor velen was hockey een groot deel van 
hun leven. Waarom zou je inderdaad stoppen met deze 
sport als je je fysiek nog steeds goed voelt en als je je 
nog altijd kunt amuseren met je vrienden? Ik was er ook 
van overtuigd dat de oudere spelers een bijdrage konden 

leveren aan de toekomst van het Belgische hockey. We 
moeten onze kennis blijven doorgeven en de jonge spelers 
vooruit helpen.’
Eerder al was onder de naam ‘Eburons’ een initiatief gelan-
ceerd door voormalige hockeyers. Dit team, dat vrienden van 
het Belgische hockey samenbracht, slaagde er niet in om oude 
glorieën te verleiden. ‘Daarop beslisten we de naam Eburons 
te veranderen in Old Lions. Dankzij die wake-up call zijn we er 
in geslaagd een echt team te creëren. We kregen eindelijk de 
bal aan het rollen en organiseerden zelfs echte internationale 
wedstrijden, met het EK eens per jaar en het WK het jaar 
daarop. De passie had gezegevierd. Ik zeg vaak dat ze ons 
moeten doden om ons te doen stoppen met hockey! Dankzij 
de Old Lions hockeyen we nu van de wieg tot het graf.’

Zoals de Red Lions
De start liep niet over rozen. Terwijl Nederland over een 
groep van 600 spelers beschikt, telde ons land aanvankelijk 
slechts een 20-tal spelers voor de internationale wedstrij-
den. Maar geleidelijk aan groeide het team verder aan met 
de komst van voormalige Golden Sticks en andere ex-Bel-
gische internationals. Bij zoverre dat België nu vier teams 
heeft: 60+, 65+, 70+ en 75+. Een van de doelstellingen is 
trouwens om een team samen te stellen met 80-plussers! 
‘Er wordt één of twee keer per week getraind, zegt Yves 
Van Geirt, doelman bij de 70+. ‘Het niveau wordt steeds 
hoger. Eind juni namen we deel aan een soort mini-WK in 
Barcelona, met Engelsen, Schotten, Fransen en Nederlan-
ders. Verschillende van onze teams haalden de laatste vier, 
wat geweldig is. Als we meer middelen hadden, zou het 
resultaat zelfs nog beter zijn. U moet weten dat wij alles uit 
eigen zak betalen. Als een fysiotherapeut met ons meegaat, 
betalen wij bijvoorbeeld zijn vliegticket of zijn hotelkamer.’
Het doel van de Old Lions – een goede 100 spelers verdeeld 
over de verschillende teams – is nu om de kloof met de 
toplanden te verkleinen. Technisch gezien zijn sommige 
spelers net zo goed als de Nederlanders, de Duitsers en 
de Australiërs. Het verschil ligt vooral op fysiek vlak. Ter-
wijl wij drie of vier voormalige internationals hebben, moet 
Nederland selecties maken. Zij laten soms zelfs olympische 
kampioenen thuis! Maar als we het veld opstappen, is het 
om te winnen en niet voor ontspanning. Een figurantenrol 
interesseert ons niet.’
Alain Mertens, die een mooie toekomst verwacht voor de 
Old Lions, bekrachtigt die stelling. ‘We zijn dit grote avon-

tuur gestart met als motto dat meedoen het belangrijkste 
was. Sindsdien zijn we geëvolueerd van superamateurs 
naar semi-profs. We willen nu de topteams het vuur aan de 
schenen leggen. Het einddoel is om de Red Lions te evena-
ren met onze eigen middelen.’

Ladies volgen het voorbeeld
Het succes van de Old Lions bracht ook de oudere vrouwe-
lijke hockeysters in België op ideeën. In 2019 ontstond het 
Old Panthers-team dankzij mond-tot-mondreclame. Hier-
door groeide het groepje van drie bij de allereerste training 
uit tot een veel grotere kern vandaag. ‘We zijn fier dat we 
kunnen blijven sporten en België kunnen vertegenwoordi-
gen’, zegt Anne Gilbert, een van de speelsters van het team 
dat in leeftijd varieert van 58 tot 76 jaar. ‘We trainen één 
keer per week met een coach die dat gratis doet. We 

Old Lions: de passie voor 
hockey heeft geen leeftijd.

Sportiviteit, gezelligheid, 
enthousiasme.
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hebben ook een fysiektrainer. Er staan heel wat jaren op 
de teller, maar we koesteren nog steeds sportieve ambities 
en een groot verlangen om uitdagingen op ons niveau aan 
te gaan.’
De laatste uitdaging mocht er alvast zijn, want de Old Panthers 
trokken naar Zuid-Afrika om er deel te nemen aan het WK. 
‘Een leerrijke ervaring. Ons beste resultaat was een gelijk-

spel tegen Wales. Daarna werden we verslagen door sterkere 
teams, zoals Argentinië en Schotland. Maar we hoeven ons 
nergens voor te schamen als je bedenkt dat we nog niet zo 
lang samen spelen. Het volgende doel is de Europacup die 
volgende zomer plaatsvindt. Wij willen een voorbeeld stellen 
door te laten zien dat het nog steeds mogelijk is om op elke 
leeftijd vrouwensport te beoefenen.’

In september namen de Old Panthers 
deel aan de World Cup in Zuid-Afrika.

V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive s.a./n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554.

Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.
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Elizabeth II werd 96. Haar leven aan het hoofd van 
het Verenigd Koninkrijk was rijk aan gebeurtenis-
sen, maar ook aan passies. Zo werd de vorstin 
bijna continu omringd door haar honden en had 

ze een speciale liefde voor paarden. Dat was ook te zien 
op haar laatste verjaardagfoto waar ze poseerde met twee 
van haar favoriete pony’s.
Haar passie voor paarden gaat terug tot haar kindertijd en 
begon binnen de familiesfeer. Zo kreeg Elizabeth II haar 
eerste rijlessen toen ze drie jaar oud was. Voor haar vierde 
verjaardag schonk haar grootvader koning George V haar 
een eerste pony. Sinds die dag zat de koningin van het 
Verenigd Koninkrijk voortdurend in het zadel en dit zelfs 
vaak in het openbaar. Zo reed ze in de eerste decennia van 
haar bewind bijvoorbeeld mee in de jaarlijkse ‘Trooping of 
the Colour’-ceremonie om zo haar verjaardag te vieren. 
Dat deed ze 18 jaar lang (van 1969 tot 1986) met Burmese, 
een lievelingsmerrie die ze had gekregen van de Royal 
Canadian Mounted Police. Toen dat paard met pensioen 
ging, werd het niet vervangen en ruilde Elizabeth II het 
zadel voor de koets. De koningin bleef echter een amazone 
en reed enkele maanden voor haar dood nog steeds. Er 
circuleren dan ook heel wat foto’s van haar te paard en er 
zijn ook een paar hippische standbeelden, waaronder een 
in Regina (Canadese stad), waar ze wordt afgebeeld in het 
zadel met Burmese. 

Succesvolle eigenaar
Elizabeth II beleefde haar hippische passie niet alleen als 
amazone. Ze was ook een belangrijke eigenaar die bij haar 
dood zo’n 100 paarden bezat. De koningin van het Verenigd 
Koninkrijk erfde fokdieren en volbloeden van haar vader, 
koning George VI, en ontwikkelde de langdurige Royal Stud 
van de familie op Sandringham. In 1954 en 1957 won Eli-
zabeth II zelfs de titel British Flat Race Owners’ Champion 
dankzij de prestaties van haar stal. Meer recentelijk, in 
2021, werd ze opgenomen in de British Champions Series 
Hall of Fame als erkenning voor haar jarenlange inzet en 
ondersteuning van de hippische wereld. Men schat dat de 
volbloeden van de koningin in totaal ongeveer 1800 eve-
nementen hebben gewonnen, waaronder vele prestigieuze 
races. In 2013 bijvoorbeeld won haar merrie Estimate de 
hoog aangeschreven Gold Cup op Royal Ascot. De paarden 
van Elizabeth II wonnen ook niet minder dan vier van de 
vijf British Classics, een reeks van vlakke races voor de 
beste driejarigen. De stal van de Queen slaagde er evenwel 
nooit in om de Epsom Derby te winnen, maar het werd wel 
tweede met Aureole in 1953 en derde met Carlton House 
in 2011. Elizabeth II was nauw betrokken bij deze succes-
sen. Ze hielp de stoeterij te runnen en woonde regelmatig 
races bij. 
Het was ook bekend dat de koningin een sterke hippische 
achtergrond had. Haar liefde voor paarden bleef niet beperkt 
tot de racewereld en volbloeden. De vorstin fokte en bezat 
Shetland, Highland, Fell en andere traditionele Britse pony-
rassen, die zij hielp in stand te houden en te verbeteren, 
onder meer als patroonvrouw van verschillende verenigingen. 
De stal van Elizabeth II omvatte ook verschillende paarden die 
ze als diplomatieke geschenken in ontvangst had genomen. 
Zo kreeg de koningin in 2022 ter gelegenheid van haar 70e 

Het overlijden van Elizabeth II raakte de hele wereld en in het bijzonder 
de internationale ruitergemeenschap. De Britse koningin was van 
kinds af aan inderdaad een groot paardenliefhebster en zij koesterde die 
passie naast haar koninklijke taken. Haar jarenlange betrokkenheid 
drukte zijn stempel op de hippische wereld.

Door Marie-Eve Rebts

ELISABETH II

Elisabeth II zat vaak in het 
zadel bij officiële ceremonies, 

zoals ter gelegenheid van 
‘Trooping of the Colour’.

De koningin was van kindsbeen af 
gek op paarden; een passie die ze 
deelde met de rest van de familie.

3ie4d van 5aar6en
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verjaardag op de troon van Emmanuel Macron een van de 
mooiste paarden van de Franse Republikeinse Garde, een 7 
jaar oude grijze Selle Français. 

Familiepassie
Ook na de dood van de koningin wordt verwacht dat de 
meeste van haar paarden in de Britse koninklijke familie 
zullen blijven, want Elizabeth II erfde haar passie van haar 
ouders en deelde die met verscheidene van haar familie-
leden. Haar echtgenoot, prins Philip, was lange tijd actief 
als polospeler en menner. Hij was van 1964 tot 1986 ook 
voorzitter van de Fédération Équestre Internationale (FEI). 
Na hem bekleedde prinses Anne, de dochter van Elizabeth 
II en Philip, de functie acht jaar lang. Anne had ook een 
succesvolle carrière als eventer. Zij won het Europees kam-
pioenschap in 1971 en nam in 1976 deel aan de Olympische 
Spelen. Zara Tindall, de dochter van Anne en kleindochter 
van Elizabeth II, zette de ruitertraditie voort door medailles 

te winnen op de wereldkampioenschappen en de Europese 
kampioenschappen eventing. Ze maakte ook deel uit van 
het Britse team dat zilver won op de Olympische Spelen 
van 2012 in Londen. Charles III, zoon van Elizabeth II en de 
nieuwe Britse koning, is dan weer een verstokte pololiefheb-
ber, net als zijn zonen William en Harry. 
Samengevat: een groot deel van de Britse koninklijke fami-
lie heeft een passie voor paarden. De Royal Windsor Horse 
Show, een belangrijk jaarlijks ruiterevenement dat internati-
onale wedstrijden, fokkerijevenementen en ruiterprestaties 
op het terrein van Windsor Castle samenbrengt, is daar een 
voorbeeld van. De ruitertraditie lijkt dus niet uit te sterven 
binnen de Britse koninklijke familie, want de erfenis van 
Elizabeth II zal ook een bredere impact hebben op de hip-
pische wereld. In 2014 had haar jarenlange betrokkenheid 
bij de gemeenschap haar al een onderscheiding van de FEI 
opgeleverd en bij haar overlijden lieten vele prominenten uit 
de hippische wereld niet na haar eer te bewijzen.

Elisabeth II werd onderscheiden 
door de FEI voor haar jarenlang 
engagement in de ruitersportwereld.

De Britse koningin 
was als ruiter 

actief tot op hoge 
leeftijd en woonde 

ook tal van 
competities bij.

NEXT LEVEL

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. 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.

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 fi scaal vriendelijke Electric Hybrid (PHEV) versie.
landrover.be

98

R U I T E R S P O R T
WINTER 2022



TOUCAN
Instituut voor
de feestdagen

Hun zeevruchtenschotels zijn 
al jaren de grote blikvangers, 
maar de menu’s van de Toucan-
restaurants (Mer en Brasserie) 
h eb b e n  d u i z e n d- e n- é é n 
facetten, altijd met dezelfde 
hoge normen voor kwaliteit en 
service. Maak kennis met de 
eigenaars, Jean-Michel Hamon 
en Charlotte Résimont.

Door Miguel Tasso

De restaurants Toucan sur Mer en Toucan 
Brasserie behoeven geen introductie.  Deze 
twee Brusselse instellingen verwennen de 
smaakpapillen al bijna een kwart eeuw met 

hetzelfde succes. ‘Ons geheim? De liefde voor het product 
en het respect voor onze klanten’, zeggen Jean-Michel 
Hamon en zijn dochter Charlotte Résimont, die de etablis-
sementen uitbaten aan de prestigieuze Louis Lepoutrelaan 
in Elsene.
Toucan Brasserie staat voor een klassiek, gastronomisch 
menu met bistro-accenten en seizoensgebonden sugges-
ties. Toucan sur Mer serveert gerechten op basis van pro-
ducten uit de oceaan, met de niet te missen wilde vis à la 
plancha en natuurlijk de mythische zeevruchtenschotels 
bereid door Paulo Campos en zijn team.

Unieke zeevruchtenschotel
Er is geen beter adres om de paradepaardjes van chef-
kok Cyril Jolivet te proeven of om de legendarische schelp- 
en schaaldieren uit de Atlantische Oceaan te bestellen!  

‘Wij kopen rechtstreeks bij gerenommeerde producenten 
om zowel de kwaliteit als de versheid te garanderen’, zeg-
gen de eigenaars.
Een blik op het menu is als een duik in de magische sfeer 
van de feestdagen. ‘Onze oesters Cadoret en Gillardeau 
zijn op allerlei manieren verkrijgbaar. De Spéciale Toucan 
(een Normandische creuse n°4) is gesigneerd Jean-Paul 
Guernier. Vol, vlezig, evenwichtig: puur genot...’
Kreeften uit Bretagne of Canada, keizersgarnalen uit Mada-
gaskar, langoustines, tapijtschelpen uit Cancale en zelfs 
zee-egels uit IJsland: alles is aanwezig om de meest veelei-
sende fijnproever in verrukking te brengen!

Ja, met Kerstmis is Toucan ‘the place to be’. Zo kent gans 
Brussel de zeevruchtenschotel die op maat wordt samenge-
steld volgens de wensen van elke klant. De superelegante 
polystyreen verpakking, met zeewier en gemalen ijs om 
de schelpdieren in te pakken, draagt bij tot de geest van 
uitmuntendheid. U hoeft dit pakket enkel op tafel te zetten 
en dan kan het genieten beginnen. ‘Onze bestellingen kun-
nen online of ter plaatse worden geplaatst. En we leveren 
ook aan huis...’

Champagne Gonet
Maar Toucan cultiveert de levenskunst ook met vele ande-
re gerechten op de kaart (en ook om mee te nemen). De 
kaviaar van de Caspian Tradition (Arya Razavi), de sint-

jakobsschelpen die Vincent Lebert dierbaar zijn, de wildter-
rine, de vissoep van Roche, de terrine van ganzenlever, de 
huisgemaakte garnaalkroketten behoren tot de must-haves 
van het huis. Net als de beroemde Nieuwjaarszuurkool, 
traditioneel geserveerd op 1 januari in de Toucan Brasserie.
En waarom zou u deze feestelijke lekkernijen niet laten 
begeleiden door een Brut Réserve Champagne van Philippe 
Gonet? ‘Per glas of per fles, als aperitief of bij gerechten, 
het is een waar genot. Het is een champagne om te delen 
en te genieten, fruitig en charmant. Zelfs de belletjes zijn 
toonvast’, vat Jean-Michel Hamon samen.
Als merk van traditie en kwaliteit heeft Toucan de jaren 
doorstaan met dezelfde winnende koers. Dit huis, dat in 
1999 de deuren opende, verwelkomt reeds zijn derde gene-
ratie klanten. De gerechten hanteren nog altijd hetzelfde 
DNA dat gebaseerd is op culinaire kunst en knowhow. ‘Onze 
klanten zijn veeleisend en wij ook. Wij trainen onze teams 
dan ook zo dat ze aan alle verwachtingen voldoen...’

www.toucan.brussels
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‘The place to be’ voor de 
eindejaarsbestellingen.

Charlotte Résimont en Jean-Michel 
Hamon, eigenaars van de Toucan-

restaurants, genieten van een coupe 
champagne Gonet Brut Réserve 

ingeschonken door sommelier 
Brieux Pierquin.

Een must voor
oesters, schaal- en schelpdieren.

Maritieme sfeer in 
Toucan sur Mer.
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TRUFFELS!eesteli#ke ‘zwarte 7are4s’
De truffel is een even geurig als zeldzaam product dat zich niet 

makkelijk laat veroveren. Wie deze bijzondere paddenstoel in huis wil 
halen, doet dan ook best een beroep op een echte specialist.

Zoals Philippe Latil van Maison Jacquet in Châteauneuf-du-Pape.

Door Philippe Bidaine

Mede door zijn vrij korte seizoensgebonden-
heid, die hem ook zo kostbaar maakt, brengt 
de zwarte truffel (Tuber melanosparum) – 
puur of toegepast in topgerechten – de mees-

te fijnproevers in vervoering. Jean-Michel Hamon, die het 
commando voert over de uitstekende brasseries Le Toucan 
en Le Toucan sur Mer, zet deze beroemde paddenstoel graag 
op de menukaart zodra hij beschikbaar is. Om meer te weten 
te komen over hoe de truffel op ons bord belandt, bracht hij 
ons in contact met zijn leverancier, Philippe Latil. Hij leidt 
Maison Jacquet in Châteauneuf-du-Pape.

De zwarte diamant
Philippe Latil is een laatbloeier in de truffelindustrie. Hij 
werkte oorspronkelijk in de levensmiddelenindustrie en met 
afgewerkte producten. Maar hij wilde terug naar de roots 
en naar het product aan de basis. Toen de gelegenheid zich 
voordeed om Maison Jacquet over te nemen, een bedrijf dat 
in 1987 door een echtpaar was opgericht en aan de voet van 
de Mont Ventoux was gevestigd, aarzelde hij dan ook geen 
seconde. In zijn ogen heeft de truffel enorme kwaliteiten. Die 
zijn gelinkt aan zijn mysterieuze kant. ‘De truffel is prachtig 
op zich en vereist geen enkele transformatie. Dat maakt 
het voor mij extra interessant, want na de hectiek in mijn 
vorig leven verloopt mijn dagelijks werk nu in alle rust...’ 
Let op: Philippe Latil runt zelf geen truffelkwekerij... Hij 
produceert en oogst dus niet zelf. ‘Ik koop de truffels bij 

de plukkers, selecteer ze, was ze, weeg ze en breng ze in 
optimale omstandigheden naar de markt. Momenteel draait 
60% van mijn activiteit om de verkoop van verse truffels. De 
rest betreft de productie en distributie van bijproducten, 
zoals conserven en specerijen op basis van truffels.’

Piëmont, Istrië, Bulgarije
Zijn belangrijkste bevoorradingsbronnen? ‘Helaas is Frank-
rijk niet langer een belangrijke producent op wereldschaal. 
Voor de witte truffel (tuber magnatum Pico), die ongetwij-
feld de zeldzaamste en duurste is, is er trouwens maar één 
adres. Deze truffel, vaak ook Alba-truffel genoemd, komt 
traditioneel uit Piëmont in Italië. Maar hij wordt tegenwoor-
dig steeds vaker aangeleverd uit Istrië in het voormalige 
Joegoslavië en, zelfs nog vaker, uit Bulgarije. Voor wat de 
klassieke zwarte truffel (tuber melanosporum) betreft, is 
het aanbod nu voornamelijk Spaans. Daar zijn inderdaad 
vrij intensieve beplantingen uitgevoerd. Mede daarom is de 

Franse markt, ook al gaat het niet meer om grote volumes, 
meer ambachtelijk gebleven.’
Europa had een hete zomer met weinig regen. Zal dat de 
markt aan het eind van het jaar positief beïnvloeden? Wel-
licht niet. ‘We hebben de prijs van zomertruffels dit seizoen 
al bijna zien verdubbelen. De droogte was inderdaad ramp-
zalig voor de oogst. Ik zie ook geen reden om optimistisch 
te zijn over de productie van de “melano”. De oogst van 
de Bourgondische truffel (Tuber uncinatum) was minder 
groot. Idem dito voor de Tuber brumale, meer winters en 
ideaal voor bereidingen en in vullingen. De zwarte truffel 
zal ongetwijfeld getroffen worden door hetzelfde feno-
meen. Bovendien zal het prijsverschil ten opzichte van 
twee jaar geleden, een periode waarin een goede productie 
samenviel met een lagere vraag als gevolg van corona, zich 
ongetwijfeld laten voelen. De markt voor de witte truffels 
is al heel bijzonder vanwege de hoge prijs. Daar verwacht 
ik minder schommelingen.’

Een ‘zwarte parel’ met 
duizend-en-één geurfacetten.

Philippe Lati is gespecialiseerd in het 
commercialiseren van de kostbaarste 

van alle paddenstoelen.
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Hoe verwerken?
Hoewel de truffel een uniek product is, laat hij zich heel 
makkelijk verwerken. ‘De truffel is aan de basis zo geweldig 
dat hij optimaal tot zijn recht komt wanneer hij met eenvoud 
wordt behandeld. Ideaal is dus hem als truffelboter te proe-
ven op knapperige dipstokjes of in plakjes op dunne snee-
tjes geroosterd brood met een beetje fleur de sel. Op die 
manier ontploft de smaak letterlijk in de mond. Maar er zijn 
ook bereidingen met eieren. Bijvoorbeeld in een scramble 
of met truffelboter op muffins...’. 
Is het altijd nodig om grote verse truffels te gebruiken? ‘Als 
je mooie plakjes wil, is de aankoop van hele verse truffels 
volkomen verantwoord. Maar je hoeft ze niet te kopen als 
je ze wil gebruiken in bereidingen als risotto, een vulling of 
in een saus. Dan zijn goede conserven, verrines of diep-
vriestruffels (in brokjes of schilfers) net zo lekker en minder 
duur. Bij deze laatste wordt enkel de textuur gewijzigd, 
want de smaak blijft hetzelfde... Een groot deel van mijn 
werk bestaat uit het adviseren van het juiste product aan 
de juiste persoon, afhankelijk van het gebruik. Truffels zijn 
duur genoeg om geen fouten te maken…’

Truffelolie
Veel mensen gebruiken truffelolie. Een goed idee? ‘Dat 
product is op zich niet slecht, maar het is belangrijk te 
weten dat er niet noodzakelijk echte truffels voor gebruikt 
worden, maar voornamelijk natuurlijke of synthetische  

truffelaroma’s. Het is inderdaad nog steeds onmogelijk om 
de geur van echte truffels “te vangen”. En de stukjes truffel 
in sommige flessen zijn enkel bedoeld om de verkoop te 
stimuleren… Wat mij ietwat droef stemt, is dat veel mensen 
de truffel alleen kennen voor die typische geur van de truf-
felolie. Als ze geconfronteerd worden met de geur van de 
echte verse truffel, kijken ze vaak heel verrast op.’
Zoveel is zeker: de truffel (en vooral de ‘tuber melanosporum’) 
verdient meer dan ooit de titel van ’zwarte diamant van de 
keuken’. Of hij nu gewoon voor zichzelf wordt geproefd of 
wordt toegepast in sterk gearomatiseerde bereidingen.

Maison Jacquet, Châteauneuf-du-Pape
Tel: +33(0)6.78.99.55.36

www.maison-jacquet.fr
contact@maison-jacquet.fr

Een natuurlijk product 
met heel wat afgeleiden.

www.smeg.be

Een design van huishoudapparatuur dat ontstaat uit de samenwerking met wereldgekende architecten. De 
producten van SMEG dragen fier het label “Made in Italy”, worden tot in de kleinste details afgewerkt en 

zijn zowel performant als stijlvol. Bij SMEG gaan technologie en design hand in hand. 
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Dit ligt helemaal in lijn met de stichtingsvisie van Louis 
Roederer en de volle kracht van zijn historische knowhow. 
Een van de verklaringen voor deze koerswijziging is ook te 
vinden in de evolutie van het klimaat, dat rijpere en dus 
smaakvollere druiven oplevert en zo een nieuwe ruimte 
voor creatie en vrijheid biedt.

Cuvée
Collection
Dit idee wordt bekrachtigd door het gebruik van een groter 
aandeel van de reservewijnen van het huis in de cuvées Col-
lection. Het huis beschikt inderdaad over een unieke erfenis 
van jaargangen die meerdere jaren in Franse eiken vaten 
hebben gerijpt en waarvan de aanwezigheid in de blend 
stijgt van 6% tot 10%. In die geest ontstond het idee om 
een eeuwigdurende reserve aan te leggen die een nieuwe 
garantie vormt voor de kwaliteit van de blend.
Hierdoor heeft elke champagne die voor de cuvées Collection 
wordt gecreëerd zijn eigen identiteit en zijn eigen versterkte 
nuances die zich in de loop der tijd openbaren. Vandaar ook 
de nummering op de etiketten. Het nummer staat voor het 
aantal blends sinds de oprichting van het Huis Louis Roederer 
in 1776 en biedt elke wijnliefhebber de kans om de cuvée te 
kiezen op basis van de gewenste mate van jeugd of rijpheid.

LOUIS ROEDERER
The number one!

Louis Roederer is voor de 3e opeenvolgende keer uitgeroepen tot 
‘World’s Most Admired Champagne Brand’ ter wereld.

Het herdefinieert met succes de identiteit van zijn Brut Premier
door het concept ‘Collection’ te creëren.

Door Philippe Bidaine

Champagne is per definitie de wijn van fees-
telijke afspraken en bijzondere momenten in 
het leven. Terwijl de meeste merken flessen 
aanbieden die zeer de moeite waard lonen, 

overstijgen sommige dit niveau binnen de zeer concur-
rentiële markt. Zoals Louis Roederer dat zopas en voor 
het 3e jaar tot ‘World's Most Admired Champagne Brand’ 
is uitgeroepen, een titel uitgereikt door het tijdschrift 
Drinks International.
De in België door het huis De Coninck verdeelde cham-
pagne verdient deze onderscheiding dankzij een gamma 
dat zowel gebaseerd is op respect voor de traditie, met 
de beroemde emblematische cuvée ‘Cristal’, als op een 
constante evolutie, die het merk inspireerde om zijn eerste 
brut om te dopen tot ‘Collection’.

De laatste telg in deze collectie draagt nummer 243. Deze 
zeer fijne wijn werd gecreëerd op basis van de Réserve 
Perpétuelle en de op hout gerijpte reservewijnen, aangevuld 
met de beste successen van de oogst 2018. Hij verankert 
dan ook perfect met de roots van de Champagnestreek en 
de fundamenten van het Huis uit Reims. Het resultaat is Col-
lection 243 die een mooie goudgele kleur heeft met leven-
dige belletjes. De neus is charmant en biedt tonen van witte 
bloemen, gebakken appels en geroosterde amandelen. In 
de mond vermengen peren, perziken en ander wit fruit zich 
met een complex en aangenaam aromatisch palet. Heerlijk!

Brut Nature:
de stempel van Philippe Starck
Zo mogelijk nog origineler is de cuvée Brut Nature, een 
ander opmerkelijk concept, opgezet als een uitwisseling en 
gevormd door een vriendschap. Een cuvée geboren uit en 
brainstorming tussen een huis belichaamd door Frédéric 
Rouzaud, voorzitter en CEO, zijn keldermeester Jean-Bap-
tiste Lécaillon en ontwerper Philippe Starck.
Hun dialoog begon met de eerste Brut Nature in 2006. 
Daarna volgden nieuwe edities in 2009 en 2012. Uit dit idee 
van een dromerige, ideale champagne werd Brut Nature 
geboren: een frisse cuvée op klei in een zonnig jaar. Een 
waarheidsgetrouwe wijn, de getuige van een bijeenkomst, 
een bodem, een jaar, vrije geesten en een Huis. In 2015 was 
het resultaat nog spectaculairder. Een continentaal jaar van 
volle rijpheid uitte zich in explosieve fruitigheid, dichte en 

Brut nature.

Collection 243.
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en umami kant. De afdronk is energiek, licht en etherisch. 
In dezelfde geest heeft de Brut Nature Rosé 2015 een 
roze kleur met heldere en frisse reflecties, met een gulle 

en langzame gisting. Het diepe bouquet van de 
Pinot Noir combineert delicate citrusvruch-

ten (bloedsinaasappelen van de Etna) met 
rood fruit (zwarte bessen) en kruiden 

(vleugje kamfer). Bij het beluchten 
vermengen de rode vruchten zich met 
honingachtige tonen die doen den-
ken aan peperkoek. Het gehemelte is 
omhullend, sappig, geconcentreerd 
en fruitig. Het zonnige fruit en de zoete 

textuur geven de indruk in een perfect 
rijpe braam te bijten. Meesterlijk sensu-

eel evenwicht dankzij de textuur, de poe-
derige materie die de nul-dosering perfect in 

evenwicht brengt. Dan komen de iets meer kruidige 
(kamfer), rokerige en gejodeerde noten die de weg openen 
naar Umami...

geconcentreerde texturen. Een prachtig wijnjaar, geken-
merkt door een warme en zonnige zomer, met recordtem-
peraturen en een stralend einde van het seizoen toen de 
regen hielp om de rijping te vertragen. Deze frisse 
eindsprint zorgde voor sappige druiven met 
een bijzonder interessant plantaardig sap.

Rijpe, maar
delicate aroma’s
Het resultaat? De Roederer Brut 
Nature 2015 heeft een prachtige gele 
kleur met glinsterende reflecties en 
mooie, dynamische en regelmatige 
belletjes. In de neus is het boeket zui-
ver, slank, verticaal, rijk en geconcen-
treerd. Hij roept rijpe maar zeer delicate 
aroma’s op: fijne en delicate citrusvruchten 
(citroen, sinaasappel), vanille (bourbon vanille uit 
Madagaskar) en warmere nuances van gebakken appel, 
als appeltaart die zich geleidelijk opent naar nougat. Het 
gehemelte biedt een uitgesproken en uniek contrast, tege-
lijkertijd zeer expressionistisch door de brede, sappige, 
bijna sensuele textuur van de Cumières-klei in een zon-
nejaar en resoluut minimalistisch dankzij een echte lijn van 
pure, minerale en watertandende frisheid gekoppeld aan 
de nuldosering. De rijpe citrusvruchten vermengen zich 
met de warme kiezels en ondersteunen verder deze zilte 

Info: Wijnhuis De Coninck
www.deconinckwine.com

Philippe Starck,
Frédéric Rouzaud,
Jean-Baptiste Lecaillon.

It’s securing your future.
It’s building infrastructures.

It’s creating new jobs.
It’s designing a brighter future.

It’s your AG insurance.

Your insurance premiums? We put them to good use. For example, we’ve already 
invested !33 billion in the local economy, giving both the public and private sector a 

much-needed lift. Thanks to you, we help bring more prosperity to Belgium.

Find out more about how you make a meaningful di" erence at 
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BELGIAN OWL
Belgische passie voor whisky

Ver van de nevelen van Schotland is meester-stoker
Etienne Bouillon erin geslaagd om van zijn regio in

Haspengouw een echt whiskyland te maken, gebaseerd
op de respectvolle teelt van een prachtige gerst.
Onder de merknaam Belgian Owl stapelt deze

liefhebber de internationale onderscheidingen op.
Zijn nieuwste telg heet Diamond, een super-premium versie
van zijn single malt waarin Belgische saffraan is verwerkt.

Door Philippe Bidaine

Op het gebied van sterke dranken is België 
historisch bekend om zijn beroemde jenever 
‘peket’. De voorbije jaren is het aanbod van in 
ons land geproduceerde geestrijke dranken 

sterk toegenomen. Die zijn niet alleen smaakvol, maar ook 
zeer succesvol. Bij zoverre dat we nu zelfs de concurrentie 
aangaan met… Schotland. Met zijn 100% Belgische single 
malt whisky Belgian Owl veroverde de Haspengouwse 

distilleerder Etienne Bouillon in ijltempo de harten van vele 
liefhebbers. Dit succes staat boven elke discussie sinds 
het beroemde en gespecialiseerde vakblad ‘The Whisky 
Advocate’ in 2021 een onwaarschijnlijke 91 op 100 toe-
kende aan de 3 jaar oude single malt Belgian Owl. Het was 
een bevestiging, want ook Jim Murray, ’s werelds grootste 
whiskyspecialist die elk jaar de beroemde ‘Whisky Bible’ 
publiceert, geeft hem al langer schitterende cijfers.

Familiepassie
Om de roots van dit succesverhaal te doorgronden, moeten 
we terug naar 1898 toen de overgrootvader van Etienne Bouil-
lon al jenever produceerde in zijn kleine distilleerderij in Grâ-
ce-Hollogne. Een familietraditie die zou worden voortgezet 
door de vader van Etienne. Hij creëerde de beroemde ‘Péket 
dé Houyeu’, een jenever met een uitstekende reputatie.
Vanuit de opgedane ervaring en na twee jaar in het familie-
bedrijf te hebben gewerkt, dacht Etienne Bouillon na over 
hoe hij de uitzonderlijke rijkdom van de Haspengouwse 
bodem optimaal kon benutten voor de graanteelt. De rijke 
en vruchtbare grond, met een unieke combinatie van leem, 
klei en rotsachtige sedimenten, bleek inderdaad ideaal voor 
het telen van een geweldige gerst. 
Geen beter adres voor de toepassing van een slimme gerst-
teelt dan Schotland, met voorop natuurlijk de productie van 
whisky. Dat inspirereerde Etienne Bouillon om de productie 

van een puur Belgische 
moutwhisky op te starten 
met de naam ‘Belgian 
Owl’. De uil in het logo 
staat symbool voor de 
wijsheid die gepaard gaat 
met zowel de creatie van 
het product als zijn con-

sumptie. Vandaar ook het 
ultra specifiek en gedetailleerd lastenboek voor de landbou-
wers die met hem samenwerken. Bouillon pleit voor een geïn-
tegreerde landbouw die het ritme van de natuur respecteert.
En zo werd op 29 oktober 2004 om 11.00 uur het eerste vat 
gevuld... Daarna kwam alles in een stroomversnelling. De 
eerste voorverkopen via internet gingen snel van start, met 
dien verstande dat een minimale rijping van 3 jaar verplicht 
is vooraleer het product het recht heeft om als Europese 
‘whisky’ te worden bestempeld. Het jaar daarop trad Eti-
enne Bouillon in dienst bij de beroemdste meester-distil-
leerder ter wereld, Jim Mc Ewan, die hem als leerling had 
aangenomen. Na een opwindend jaar van gedeelde passie 
en een reis naar Islay keerde hij terug naar België. Net op 
tijd om zijn eerste bekroning te vieren: de verkiezing van 
Belgian Owl tot ‘European Single Cask Whisky of the year’.
In 2013 nam het avontuur een nieuwe grote wending. Met 
de aankoop van twee distilleerketels uit 1898 was de 
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cirkel rond: dat jaartal komt overeen met de oprichting van 
de distilleerderij van de overgrootvader van Etienne Bouillon. 
Hij haalde ze bij een Schotse ‘ghost distillery’: Caperdonich. 
Het was voor het eerst dat Schotland de toestemming gaf 
dat alambieken het grondgebied mochten verlaten.
Vanuit ondernemersoogpunt was ook 2018 belangrijk. Toen 
werden enkele nieuwe aandeelhouders aangetrokken en 
werd Jean-Louis Baltus aangesteld tot CEO van DEXOWL. 
Hij is belast met de verdere ontwikkeling en het bestuur van 
de distilleerderij waarvan Etienne Bouillon uiteraard Master 
Distiller blijft.

Een gamma van hoog niveau
Vandaag biedt Belgian Owl een opwindend gamma produc-
ten aan. Om te beginnen is er de zeer interessante ‘New 
Make’. Dit is in wezen de whisky zoals hij uit de alambiek 
komt zonder door het hout te gaan. Hier proef je al de frui-
tigheid van de gemoute gerst. Daarnaast is er de klassieke 
single malt. Hij is drie jaar gerijpt en linkt de terroir van Has-
pengouw aan Amerikaans eikenhout. Het gamma omvat 
ook een ‘single cask’ malt met de kenmerken van een single 
cask, maar ook een ‘caskstrenght’ malt, die zijn power los-
maakt zodra hij het vat verlaat. Etienne Bouillon bracht ook 
een limited edition uit van gerijpte mout afgewerkt in PX-
vaten (Pedro Ximenez, de zachtste van de grote sherry’s).
In het kielzog van dit initiatief en met het doel zich nog 
hoger in de internationale markthiërarchie te positioneren, 
lanceerde het merk met de uil onlangs een super premium 
fles. Deze ‘Diamond’ bevat een single malt... met saffraan! 

En niet zomaar saffraan, want om consistent te zijn met de 
terroir is het Waalse saffraan, afkomstig van de Safraneraie 
de Cotcha in het Haspengouwse Wasseige.
Het eerste idee was een eau de vie met saffraan te maken, 
geproduceerd door infusie in alcohol, die vervolgens enkele 
maanden in twee vaten werd bewaard. Deze werden ver-
volgens geleegd en gevuld met 11 jaar oude Belgian Owl. 
Deze vaten werden vervolgens in een hermetisch afgeslo-
ten roestvrijstalen bel geplaatst met een grote hoeveel-
heid saffraan, met de bedoeling de sfeer rond de vaten 
te verzadigen. Ze bleven 143 dagen onaangeroerd, nadat 
opeenvolgende proeverijen deze termijn van optimale rij-
ping hadden bepaald.
Het resultaat is een mout van extreme finesse en ongewone 
soepelheid die, het moet gezegd, helemaal niet naar saf-
fraan smaakt, maar een prachtige persoonlijke eigenheid 
heeft. Dit kleine wonder wordt aangeboden in een magische 
versie van de fles met de inscriptie Belgian Owl. De fles 
draagt ook een genummerd metalen etiket dat gesigneerd 
is door Etienne Bouillon. Het geheel wordt gepresenteerd in 
een klein walnoten kistje dat door een vakman is gemaakt 
en waarvan de traceerbaarheid zover gaat dat het aangeeft 
van welke boom het hout afkomstig is.
Deze kostbare single malt wordt verkocht voor 1000 euro. 
Een stevig bedrag, maar in de wereld van super premium 
whisky’s relatief redelijk, aangezien sommige flessen voor 
meer dan 5000 euro worden verhandeld. Noteer dat de 
Belgian Owl ‘Diamond’ alleen verkrijgbaar is bij de distil-
leerderij of via de website www.belgianwhisky.com.
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ATENOR:
een waardecreatiecyclus 

voor een duurzame 
vastgoedinvestering

Gesprek met Stéphanie Geeraerts, ‘Investor Relation manager’
bij ATENOR, duurzame en internationale vastgoedontwikkelaar.

Publireportage

Het doel van ATENOR is om innovatieve 
vastgoedbeleggingen te voorzien die 
beantwoorden aan de ESG-principes 
(Environmental, Social, Governance). Doorheen 

haar duurzaamheidsbeleid garandeert de onderneming een 
stabiele investering in termen van waarde door zowel 
verantwoorde middelen te gebruiken als rekening te 
houden met de sociale dimensie in al haar ontwikkelingen. 

Duurzaamheid staat centraal in haar bedrijfsmodel en haar 
waardecreatiecyclus: van projectplanning en -ontwikkeling, 
via renovaties en circulariteitsprocessen, tot de uiteindelijke 
verkoop of verhuur. Naast het aanpassen en nauwgezet 
optimaliseren van de duurzaamheid van de panden verzorgt 
het ook de transparantie naar de investeerders toe. ATENOR 
biedt hun de garantie om het duurzame karakter van hun 
investering te kunnen meten en vergelijken.

Kunt u het beleid van ATENOR op het vlak van
waardecreatie nader toelichten? 
Stéphanie Geeraerts: ‘Als vastgoedontwikkelaar koopt 
ATENOR gronden en verouderde gebouwen om er nieuwe 
grootschalige projecten (zowel kantoren als woningen) te 
ontwikkelen en vervolgens te verkopen. Geen enkel gebouw 
wordt in de portefeuille bewaard. In elk stadium van de 
ontwikkeling wordt concrete meerwaarde toegevoegd, 
van aankoop tot verkoop en ook tijdens de bouw en de 
commercialisering.’
De activiteiten van ATENOR worden voorgesteld in functie 
van haar waardecreatiecyclus: dit begint bij de aankoop, 
vervolgens bij het indienen van de bouwvergunning en het 
verkrijgen ervan, de start van de bouwwerken, de verhuur 
en resulteert in de verkoop van het project.

ATENOR werd onlangs bekroond door de GRESB.
Dit is een mooie erkenning, nietwaar?
‘Inderdaad, op 18 oktober publiceerde de GRESB (Global 
Real Estate Sustainabilty Benchmark), de internationale 
organisatie die de milieu-, sociale en governanceprestaties 
(ESG) binnen de vastgoedsector beoordeelt, de resultaten 
van zijn jaarlijkse evaluatie. Voor haar eerste deelname 
behaalde ATENOR de hoogste score van 5 op 5 sterren. 
Naast deze eerste erkenning werd ATENOR ook uitgeroepen 
tot Regional Listed Sector Leader Europe en Global 
Listed Sector Leader. Voor ATENOR is dit resultaat de 
bevestiging van een concrete, transparante, geïntegreerde 
duurzaamheidsstrategie, de laatste 5 jaren uitgerold door 
het hele team in de 10 landen waar ze aanwezig is.’

Waarom investeren in ATENOR?
‘Aan de aandeelhouder die kiest voor een investering in de 
vastgoedontwikkelingssector bieden we een spreiding van 
het risico, een specifieke aanpak van het vak en toegang tot 
gemengde, duurzame en grootschalige vastgoedprojecten in 
10 Europese landen. In elk van deze landen werken we met 
lokale expertenteams die zorgen voor de ontwikkeling en de 
commercialisering. Deze functionele (kantoren en woningen) 
en geografische diversificatie is uniek en zorgt voor een 
gecontroleerd risicobeheer. ATENOR heeft de laatste twee 
jaar actief gewerkt aan haar projectenportefeuille. Het 
resultaat is een zichtbare maturiteit van de projecten op 
de waardecreatiecyclus. Dit blijkt duidelijk uit de toename 
van het aantal vierkante meter waarvoor bouwaanvragen 
werden ingediend en goedgekeurd. Niettegenstaande de 
mogelijkheid van een opflakkering van gezondheidscrisissen 
of politieke spanningen kan ATENOR alleen maar bevestigen 
dat de vastgoedwereld een aanhoudende vraag naar 
duurzame gebouwen vertoont, zowel commercieel (kantoren) 
als residentieel. Verder is de financiële sector actief op zoek 
naar beleggingen met hoge ESG-criteria, vooral omdat de 
autoriteiten en de markten hen daartoe aanzetten. Door haar 
stedelijke, internationale en duurzame positionering binnen 
de vastgoedsector bevindt ATENOR zich op een gunstig 
moment op het kruispunt van deze eisen. Deze positionering 
ondersteunt haar verdere groei.’

Meer weten?
Neem dan contact op met Stéphanie Geeraerts,

Investor Relation Manager – geeraerts@atenor.eu

Beaulieu in Brussel:
voorbeeldige

kantoorrenovatie.
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HOTEL
MÉTROPOLE:

de kunst van het leven in Monaco
Het Métropole Monte-Carlo, een historisch paleishotel,

heeft door de jaren heen zijn DNA behouden.
Als lid van de ‘Leading Hotels of the World’ staat het symbool

voor discrete en heruitgevonden luxe. Een rondleiding.

Door Miguel Tasso

Het is een van de refe-
rentie paleishotels in 
Monaco. Een droom-
plek met heel wat ge-

schiedenis en unieke verhalen. Het 
Hôtel Métropole Monte-Carlo, ideaal 
gelegen in het Carré d'Or, want vlak-
bij het casino en de luxeboetieks, 
kijkt uit over de Middellandse Zee 
en biedt zijn gasten een magische 
omgeving aan. Zij hebben keuze uit 
125 kamers (waarbij 64 suites), drie 
restaurants (waarbij het Japanse 
Yoshi met sterren) en zijn nieuwe 
Spa by Givenchy. Kortom, dit is een 
emblematisch en uniek adres om de 
charmes van het Prinsdom op meer 
dan perfecte wijze te proeven.

Exclusief en prestigieus
Het Hotel Métropole werd gebouwd op een terrein dat ooit 
toebehoorde aan paus Leo XIII. Het werd opgericht in 1886 
en sloot daarmee aan op de euforie en de welvaart van 
de Belle Époque. Vanaf de oprichting lokte het de grote 
namen van de aristocratie. Het evolueerde in ijltempo tot 
‘the place to be’ en een van de topadressen aan de Franse 
Rivièra. Sindsdien is het altijd trouw gebleven aan zijn DNA 
als exclusief en prestigieus paleis, een soort oase van rust 
in het hart van de stad.
Dit iconisch lid van de Leading Hotels of the World werd 
de voorbije jaren meerdere malen gerestaureerd door zijn 
eigenaar – de familie Boustany (Libanese afkomst). Het 
symboliseert meer dan ooit luxe zonder opzichtigheid en 
de levenskunst ‘à la Monégasque’. Het inspireerde wellicht 
ook de Amerikaanse schrijfster Edith Warton voor haar 
boek ‘The House of Mirth’ dat in 1905 verscheen. Haar ver-
haal speelt zich immers af in Monte Carlo en riep het beeld 
op van een Eden van een verblindende architectonische 
weelde omringd door tropische tuinen...
Eén ding is zeker: met zijn neoklassieke en flamboyante 
patriciërsgevel fascineert de Métropole van bij de eerste 
aanblik. Ook binnen overheerst een majestueus decor waar 
verleden en heden elkaar de hand reiken. Het hotel is trendy 
en modern, rijk van lichaam en geest, werelds en elegant. Je 
moet het ervaren van binnenuit. Dit gouden toevluchtsoord 
is als een gewatteerde bubbel en nodigt uit tot de ultieme 
luxe: de tijd nemen om te genieten.

Kamers en suites
Ontwerper Jacques Garcia, een tovenaar van sferen, com-
poneerde de meest harmonieuze muziek voor de kamers. 
Hij creëerde een weelderige luxe binnen een modus van 
chic en gezelligheid. Die magische formule doet zijn werk 
in de 125 kamers van het hotel, alle categorieën inbegre-
pen. Hoewel ze in een mediterrane stijl zijn aangekleed, 
lijken ze rechtstreeks uit een patriciërswoning te komen. 
De beddenhoofden vallen op door hun gebogen lijnen en 
de dure, edele stoffen spelen met een palet van heldere en 
fonkelende kleuren. Het houtwerk heeft een honingkleurig 
patina. De charmes van deze gebeitelde interieurs doen hun 
werk vanuit een grote delicatesse. 
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De dominante noot van de decoratie is de helderheid 
en het verfijnd gevoel van comfort. De 64 suites voegen 
een aparte woonkamer en een balkon toe aan de kamer. 
Het begrip ruimte wordt zo vertienvoudigd en bereikt een 
oppervlakte van 240 m2 in de Suite Carré d’Or, de groot-
ste suite van dit paleishotel. De badkamers leveren een 
belangrijke bijdrage tot het ontwerp. Zij zijn gemaakt van 
wit Carrara-marmer en hebben een douche met massage-
jets, een groot bad en dubbele wastafels. Zij leveren de zeer 
geslaagde nec plus ultra voor elke kamer en suite.

Yoshi!
In Hotel Métropole wordt de gastronomie – onder leiding 
van chef Christophe Cussac – uiteraard tot kunst verheven. 
Zo is er het restaurant Yoshi, het enige Japanse sterrenres-
taurant aan de Côte d’Azur. Takeo Yamazoki is verantwoor-
delijk voor de manoeuvres in een eigentijdse omgeving die 
uitgeeft op een Aziatisch geïnspireerde tuin. 
In de borden vinden we uiteraard de grote klassiekers van 
het Land van de Rijzende Zon. Yoshi (wat ‘goedheid’ bete-
kent in het Japans) biedt verfijnde en moderne gerechten, 
aangepast aan de westerse smaak. De open keuken en 
de sushibar zijn van meet af aan transparant. Geen betere 
plek om je, met stokjes in de hand, te laten leiden door de 
Japanse smaken. Hier wedijveren sushi, maki, sashimi, vis 
en vlees bereid met teppanyaki op het gebied van versheid. 
Zij weten zich vergezeld van de beste sakes, whisky’s of 
groene thee. 
De lobbybar van het hotel is een andere grote troef van 
het paleishotel. De tapijten, het houtwerk, de oude boeken 
en de diepe leunstoelen in de rustige hoek herinneren 
aan de elegantie en de gezellige charme van een Engelse 
club. Onder het centrale glazen dak verglijdt de ruimte op 
een verfijnde manier naar het decor van een grote Floren-
tijnse villalounge. Daar kan de bezoeker, al naargelang 
zijn stemming, ’s middags uit het vuistje eten, om vier 
uur theedrinken, aperitieven met een cocktail, ’s avonds 

dineren en aan het eind van de avond een exclusief nacht-
mutsje degusteren. De service is non-stop en het gevari-
eerd menu heeft een antwoord voor elk type honger en 
aanverwante wensen.

Odyssey by Lagerfeld
In een stad waar de kleinste ruimte zijn gewicht in goud 
waard is, is de zwembadruimte op zonnige dagen uiteraard 
zeer in trek. Zij draagt de handtekening van Karl Lagerfeld, 
de beroemde ontwerper en fotograaf. Terras, mediterraan 
restaurant, tuin, poolhouse: de elementen vloeien samen 
en versmelten rond het verwarmde zeewaterzwembad, 
versierd met een fascinerend fotografisch fresco gewijd aan 
de avonturen van de Griekse held. 
Iets verderop ligt de Spa Métropole by Givenchy, gecreëerd 
in 2017. Deze wellness ademt dezelfde exclusieve geest uit. 
Het Huis Givenchy, dat zowel een embleem is van Franse 
mode als een symbool van cosmetische uitmuntendheid, 
heeft hier een unieke plek gecreëerd. Givenchy-behande-
lingen zoals Le Soin Noir, L’Intemporel en Hydra Sparkling 
zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke ontwik-
kelingen die aansluiten op de behoeften van elk huidtype. 
Zij vormen de grondslag van een schoonheidsbehandeling 
die vervolgens kan worden uitgebreid met de Givenchy Le 
MakeUp programma’s waarin de creativiteit, de weten-
schap van de texturen en de kleurvirtuositeit van het huis 
tot uiting komen. 
Naast de massagerituelen zijn er ook pedicurebehande-
lingen door de internationaal vermaarde podoloog Bas-
tien Gonzalez. ‘Mijn verzorging steunt op drie principes: de 
behandeling en voordelen van een professionele pedicure 
zonder water, natuurlijke schoonheid dankzij het accen-
tueren van de nagels door traditioneel polijsten en een 
ontspannend slotakkoord met een massage die het welzijn 
vanaf de voet herstelt’, legt hij uit.
Het hotel Métropole Monte-Carlo is dit alles. En nog zoveel 
meer...
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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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OMEGA
Life on Mars

21 juli was de 53e verjaardag van de eerste landing op de maan.
De ideale gelegenheid voor Omega om een ode te brengen aan

Buzz Aldrin, die in 1969 zijn eerste stappen op de maan zette met
een Omega Speedmaster Moonwatch Master Chronometer

om de pols. En wanneer gaan we naar Mars?

Door Raoul Buyle

Ter gelegenheid van de 
eerste landing op de 
maan in de geschiede-
nis van de mens brengt 

Omega hulde aan voormalig astronaut 
Buzz Aldrin, de piloot van de Apollo 
11 die 53 jaar geleden op de Mare 
Tranquillitatis landde. Zijn eerste stappen 
op de maan waren niet alleen voor de mens-
heid een opmerkelijke prestatie, maar dankzij 
het horloge dat hij droeg, ook voor het iconi-
sche Zwitserse horlogemerk. Ter herinnering: 
op 21 juli 1969 om 2.56 uur GMT stapte Neil 
Armstrong als eerste uit de Eaglecapsule. Hij 
werd zo de eerste mens op de maan. Buzz Aldrin 
deed een kwartiertje later hetzelfde... waarmee 
de Speedmaster Professional het eerste hor-
loge werd dat ooit op de maan werd gedragen. 
Ter ere van die verjaardag werd de legendari-
sche Speedmaster ‘Moonwatch’-collectie uitge-
breid met acht nieuwe modellen met het Master 
Chronometer-certificaat, aangedreven door 
Omega's nieuwe 3861-kaliber. Voor deze spraakmakende 
lancering vertrok het horlogehuis van het vierdegeneratie-
model, dat beter bekend staat als ‘het eerste horloge op 
de maan’. Omega haalde niet enkel beelden van die memo-
rabele dag terug uit het archief, maar legde ook een nieuw 
portret van Buzz Aldrin met de Speedmaster vast, met het 
legendarische 321-kaliber van elke Speedmaster die ooit op 
de maan werden gedragen. Van de Apollo 11 tot de Apollo 
17: astronauten hebben steeds vertrouwd op de precisie 
en de duurzaamheid van dit kaliber. Vandaag de dag kun-

nen horlogeliefhebbers genieten van de vele knipogen naar 
het ruimtetijdperk die verwerkt zijn in de nieuwe Omega 
Speedmaster Moonwatch Master Chronometer. De klas-
sieke asymmetrische kast, de getrapte wijzerplaat en de 
iconische ‘Dot Over Ninety’ lunette roepen de iconische 
geschiedenis van de Speedmaster op.

Volgende bestemming: Mars 
September 2022. De makers van het eerste horloge dat 
op de maan werd gedragen lopen vooruit op het volgende 
belangrijke hoofdstuk met een stijlvolle nieuwe Speedmas-
ter, die speciaal ontworpen is om elk moment te meten 
op aarde ... en op Mars! De Speedmaster X-33 Marstimer 
van Omega werd ontwikkeld in samenwerking met het 

European Space Agency (ESA) en is een 
unieke chronograaf van 45 mm in 
een Grade 2-titanium horlogekast 
die zowel de tijd en tijdzones op 
aarde als op de ‘rode planeet’ kan 
meten. De nieuwe Marstimer wordt 

aangedreven door het MEGA 
5622-kaliber van Omega, 

een uiterst nauwkeurig, 
thermo-gecompenseerd 

kwartsmouvement dat 
de vele digitale en 
analoge functies, die 

ontwikkeld wer-
den onder een 
patent van het 
ESA, snel en 
efficiënt aan-

stuurt. Daartoe 
vallen onder andere 
een MTC-functie die 

de datum en tijd van 
de Marsgrond tot de 

nulmeridiaan bijhoudt, 
rekening houdend met het 

feit dat een dag op Mars 39 
minuten langer duurt dan op 

aarde. Het horloge omvat ook een 
innovatief zonnekompas dat het 
geografische noorden op aarde en 
op Mars aangeeft. Bovendien is het 
horloge ook uitgerust met de func-
ties van de klassieke Speedmas-
ter Skywalker X-33, zoals Mission 
Elapsed Time (MET), Phase Elapsed 
Time (PET), wekkers en een eeu-
wigdurende kalender. ‘Iedereen die 

geïnteresseerd is in de ruimte of nog maar in sciencefiction, 
is geobsedeerd door Mars’, vertelt Raynald Aeschlimann, 
CEO van Omega. ‘Het is een planeet waar de mensen onge-
looflijk nieuwsgierig naar zijn en waar zoveel verhalen over 
te vertellen vallen. Mars is tegelijkertijd zo dichtbij en zo 
ver weg. Wie droomt er niet van om daar te kunnen lopen? 
Om op aarde te zijn maar toch de bewegingen van de rode 
planeet te kunnen volgen geeft de term ‘uurwerk’ een heel 
nieuwe betekenis. Ik ben bijzonder blij met deze nieuwe 
toevoeging aan de beroemde Speedmaster-familie.’

Omega, Moonlanding Apollo 11, 
21 July 1969, Courtesy of NASA.

Buzz Aldrin met een 
Omega Speedmaster 
Moonwatch Master 
Chronometer.

Speedmaster 
X-33 MarsTimer 

Chronograph Omega 
45mm; 2022.
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Die andere inspirerende ‘planeet’:
de vrouw
In een nieuwe intieme campagne onthult Omega de unieke 
persoonlijkheden van de ambassadrices van het huis. Stuk 
voor stuk hebben ze een verschillende achtergrond en zijn 
ze afkomstig uit uiteenlopende artistieke en sportieve dis-
ciplines. Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Kaïa Gerber, Don-
gyu Zhou (actrice), Allyson Felix (topatlete), Kiko Mizuhara 
(actrice) en So-Hee Han (it-girl) worden in beeld gebracht 
met hun favoriete horloge en de woorden waar ze bij leven. 
De eerste in de lijst, de bewonderenswaardige Nicole Kid-
man, heeft een eindeloos palmares: Oscars, Golden Glo-
bes, BAFTA's, SAG Awards,… Stuk voor stuk verdiende 
onderscheidingen voor haar talent als actrice en producer. 
Als vrouw met een hart gebruikt de actrice ook regelmatig 
haar stem en imago om op te komen voor de rechten van 
vrouwen en kinderen. Al sinds 2005 is ze ambassadrice 
van het merk, en zegt dat ze zich bijzonder bewust is van 
het verstrijken van de tijd: ‘Omega is al die jaren lang altijd 
buitengewoon integer gebleven, wat in deze tijden geen 
geringe prestatie is (...) Ik heb van hen veel geleerd over 
de geschiedenis en de technologie achter horloges. Hun 
modellen zijn elegant en betrouwbaar. Ze hebben zich aan-
gepast – vooral aan de vrouwelijke pols – en zijn meege-
gaan met hun tijd. Dat kan u trouwens zelf het beste zien: 
deze horloges zijn echt ongelooflijk.’

Seamaster Aqua 
Terra ‘Golf’ 41mm, 
in roestvrij staal 
met groene sunray 
wijzerplaat (patroon 
geïnspireerd op het 
houten dek van een 
luxejacht).

Nicole Kidman en haar 
Omega De Ville Mini 

‘Trésor’ Quartz 26mm; 
2022.

Een andere vriend van de 
‘Omega-familie’: Rory Mcllroy; 
Omega Masters Crans-Montana 
2022.

WWWW.MEMBERS-ONLY.BE

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

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

over de levenskunst in een digitale modus.
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ACQUA
DI PARMA
Diva Colonia
Typisch Italiaanse Dolce Vita in een flesje: dat 
is de ‘Colonia’ van Acqua di Parma. Alles begon 
in 1916 toen Carlo Magnani, de erfgenaam 
van een aristocratische familie, er in een klein 

laboratorium een fris, prikkelend parfum 
tot leven wekte. Een ‘Colonia’ met een 
buitengewoon modern karakter. Oftewel: 
tijdloos op z’n best.

Door Raoul Buyle

Yellow Cube Candle 
(Home Collection).

Een wervelwind van Siciliaanse citrusvruchten, 
Bulgaarse roos en Engelse lavendel, afgewerkt 
met een vleugje rozemarijn, verbena, vetiver en 
een oosterse toets. Dat is het geheim achter 

een parfum dat in alle elegantie de 20e eeuw heeft 
doorkruist en ook in het nu stevig verankerd blijft. 
Zoals te zien is in de allereerste advertenties van het 
huis, zat ‘Colonia’ oorspronkelijk in een eenvoudig 
apothekersflesje. Het was pas in de jaren 30 dat 
de overgang werd gemaakt naar de huidige flacon, 
met zijn art-decolijnen, dik glas, strak (wit) etiket 
en (zwarte) dop geïnspireerd op de radioknop-
pen uit die tijd. Vandaag is het bakeliet ver-
vangen door een synthetisch materiaal, maar 
de ziel van de flacon blijft ongewijzigd. In de 
jaren 50 groeide de geur uit tot een interna-
tionaal succes. De Hollywoodacteurs die 
naar de Cinecittà kwamen om er met de 
grote meesters van de Italiaanse cine-
ma te werken, ontdekten de intieme, 
verfijnde noten van het parfum in de 
traditionele coutureateliers waar de 
kleermaker elk pak van een vleugje 
Colonia voorzag voordat het bij de 
eigenaar terecht kwam. Cary Grant 
was er dol op. Ava Gardner rook het 
duizend keer liever dan Marilyn’s N°5.

De parfums van Acqua di Parma blijven echter niet beperkt 
tot deze iconische geur. In de loop der jaren bleven zowel 
de collectie als het merk zelf (dat in 2001 toetrad tot de 
LVMH-groep) stevig verder groeien. Zo biedt het huis van-
daag verschillende parfumlijnen, een bath & bodycollectie, 
een Home Collection en ook een ‘Barbiere’-lijn met scheer-
producten en -accessoires in het teken van mannelijke 
elegantie. Bovendien is er ook een heus aanbod geschenk-
sets voor de feestdagen. Daar waar Colonia resoluut ‘gen-
derless’ is, heeft het huis ook geuren exclusief voor haar. 
Met Profumo kwam er het eerste 100% vrouwelijke parfum 
van het huis, een grootse chypregeur die niet langer in 
productie is. Het assortiment van vrouwelijke geuren werd 
vervolgens verder uitgebreid met de ‘Le Nobili’-collectie 
geïnspireerd op de bekendste bloemen uit de tuinen van 
de Italiaanse noblesse: Magnolia Nobile, Rosa Nobile en 
Peonia Nobile. Verder is er ook de ‘Note di Colonia’-lijn, 
waarin Italiaanse excellentie haar hoogtepunt bereikt, en 
de ‘Signatures of the Sun’-lijn, waarin de meest kostbare 
ingrediënten geherinterpreteerd worden als zonovergoten 
geuren. De laatste nieuwkomer in dat gamma? ‘Magnolia 
Infinita’. Ten slotte zijn we ook fan van ‘Blu Mediterraneo’, 
een assortiment van geuren die een ode brengen aan de 
zon en de kleuren van enkele van de meest geliefde plekken 
langs de Italiaanse Middellandse Zee zoals Arancia di Capri, 
Fico di Amalfi, Mirto di Panarea,…
Ook duurzaamheid is een belangrijke waarde voor Acqua di 
Parma, dat als doel heeft om elegante rituelen van generatie 
op generatie door te geven in alle authenticiteit. Hun Futu-
ra-programma houdt dan weer specifiek in dat het huis een 
milieu- en sociaal beleid voert dat voldoet aan de vereisten 
van het LIFE-initiatief - LVMH Initiatives For The Environ-
ment. Acqua di Parma engageert zich voor Italiaanse kunst, 
natuur en cultuur, en dat op vijf actiegebieden: producten, 
mensen, klimaat, productie- en verpakkingsprocessen en 
community. Dat alles valt onder één en dezelfde noemer die 
er zich op richt Italiaanse levenskunst te bewaren. Voor het 
honderdjarige bestaan van Acqua di Parma in 2016 werd er 
zo een reeks initiatieven uitgedacht ten voordele van Made 
in Italy, in samenwerking met de Stad Parma, het ministerie 
van Culturele Activiteiten en Toerisme (MIBACT) en het 
Nationaal Instituut voor Buitenlandse Handel (ICE). Het idee 
was om de architectonische wonderen van de stad onder 
de aandacht te brengen, maar ook specifiek de theaters, 
muziek, kunstwerken, bekende mensen (Verdi, Toscanini, 
Stendhal) en levendige ambachtelijke tradities.

Home Collection
Vier jaar geleden stelde Acqua di Parma voor het eerst 
de tien geuren uit haar toen gloednieuwe Home Col-
lection voor. Alle kaarsen en diffusers uit de ‘Italian 
Moments’-lijn zijn vernoemd naar een onmisken-
baar moment uit de Italiaanse levenskunst. Zo 
zijn er onder andere ‘Buongiorno’, ‘La Casa Sul 
Lago’, ‘Aperitivo In Terrazza’ of ‘Oh L'Amore’. 
We zijn in de laars – zoveel is duidelijk! Met Colonia

Acqua di Parma. 

elke geur wanen we ons spontaan op een schaduwrijk ter-
ras in Rome of Capri, aan de Amalfikust tussen de vijgenbo-
men of op het eiland Pantelleria. Ze passen perfect binnen 
een zonovergoten, verfijnde interieur, zoals dat van het 
Belmond Hôtel Splendido van Portofino. Het is dus geen 
wonder dat Acqua di Parma het hotel als locatie koos voor 
zijn recentste campagne. Het huisgamma werd ondertus-
sen bovendien uitgebreid met een gloednieuwe collectie 
lichtrijke geuren geïnspireerd op de meest geliefde parfums 
uit de Signatures of the Sun by Acqua 
di Parma-collectie: Oud, Yuzu, 
Osmanthus en Quercia. Ideaal 
voor wie op zoek is naar een 
bijzondere zintuiglijke ervaring 
en het gevoel van een totale 
osmose – helemaal binnen 
je eigen cocoon.

Magnolia Infinita, de 
nieuwste Eau de Parfum 
uit de Signatures of the 
Sun-collectie.

Advertentie uit 
de jaren 20.
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ROYAL OAK

Om in de 21e eeuw, het tijdperk waarin bijna 
alles digitaal is, toch een voorliefde te hebben 
voor mechanische horloges kan als lichtjes 
excentriek worden beschouwd. Maar laat ons 

eerlijk zijn: wat is er mooier dan een handgemaakt mecha-
nisch horloge? Dan manueel opwinden? Geen batterijen, 
enkel menselijk genie geconcentreerd in een wirwar van 
kleine radertjes. 
1972. De prijsdrukking door de introductie van kwarts ont-
ketent een ongekende crisis in de horlogewereld. Audemars 
Piguet reageert met een focus op luxe en complicaties in de 
vorm van een hoogwaardig horloge dat getuigt van al zijn 
technisch en esthetisch kunnen. Een achthoekige bezel, 
staal bewerkt als een edel metaal, een nieuw kastconcept 
waarbij de bezel en kastrug met acht schroeven worden 
vastgezet en een in het horloge geïntegreerde armband: de 
Royal Oak (model 5402) is geboren. De lijnen van het eerste 
premium stalen mechanische sporthorloge zijn even zuiver 
als diens verfijnde mechanismen. De ontwerper, Gérald 
Genta, zou zich hebben laten inspireren door een schip van 

de Britse Royal Navy waarvan de met stalen platen ver-
sterkte romp van eikenhout was voorzien van achthoekige 
kanonpoorten. In de loop van de geschiedenis noemde de 
Britse marine verschillende van haar schepen ‘HMS Royal 
Oak’, als ode aan de eik in wiens takken koning Charles II 
zijn toevlucht vond na zijn nederlaag tegen Cromwell (in 
1651). Een boom die een symbool werd van bescherming, 
veiligheid en macht.

50 !aar innovati" De lijnen van de 
'Royal Oak' zijn 

even zuiver als zijn 
gesofistikeerde 
mechanismen.

Sommige horloges beleven een 
korte glansperiode, maar geraken 
daarna al snel uit de mode en in de 
vergetelheid. Andere blijven voor 
altijd in ons geheugen gegrift. De 
Royal Oak van Audemars Piguet 
is één van die iconen die zowel het 
verleden als de toekomst en het nu 
belichaamt. Elk van de meer dan 500 
versies die ooit werden ontworpen 
staat op zichzelf… zonder ooit 
minder legendarisch te worden.  

Door Raoul Buyle

In 1972 leidt het Model 5402 
de ‘Haute Horlogerie’-industrie 

naar nieuwe horizonten.

Het ’Royal Oak Team’: 
Lee Westwood, de 

beste golfer ter 
wereld (in 2010).

De eerste Royal Oak 
Tourbillon, uit 1997, 

in roségoud.

Royal Oak Selfwinding Carolina 
Bucci Limited Edition (34mm),

in zwarte keramiek; 2022.

de ‘Haute Horlogerie’. De ‘Concept’ combineert de aller-
nieuwste technologie met een bezel in titanium, een kast 
van alacriet (een superlegering die in de luchtvaart wordt 
gebruikt), ultraresistente wijzers in glucydur en waterdicht-
heid tot op 500 meter. Ook de gebruiksvriendelijkheid ligt 
nog hoger: voor het instellen van de tijd, bijvoorbeeld, is 
er een drukknop om deze functie te selecteren, waarna de 
gewenste tijd wordt gekozen door aan de kroon te draaien. 

Prestigieuze ambassadeurs
In de vijf decennia sinds het ontstaan van het legendarische 
horloge werd het geassocieerd met minstens even legen-
darische beroemdheden, merken en evenementen: gol-
fers Nick Faldo en Lee Westwood, autofabrikant Maserati, 
tennisser Novak Djokovic, basketballer LeBron James, 

Stalen mindset
Het eeuwige streven naar ongekende prestaties van de 
Zwitserse manufactuur in Le Brassus vertaalt zich in een col-
lectie op zich, met een hoofdrol voor nieuwe maten, materi-
alen, stijlen en kalibers. Zo is er de Royal Oak Offshore-lijn, 
een gedurfde, sportievere versie van de Royal Oak. Royal 
Oak Concept is dan weer de hightech interpretatie van 

Manufacture Audemars Piguet, in Le Brassus.
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de America's Cup (door cosponsor te 
worden van het iconische Alinghi AP-
zeilschip), autocoureur Michael Schuma-
cher, enz. Nick Faldo vat de voorliefde 
van sporters voor de Royal Oak goed 
samen: ‘Ik hou van de vorm van dit 
horloge, dat heel goed bij mijn bre-
de pols past, maar ook van hoe dis-
creet en sober het is. Stijlvol, dat 
zeker, maar ook een werkinstru-
ment. Voor elke competitie time 
ik hoe lang het is tot aan de club, 
want ik moet absoluut op tijd op 
de tee staan’. Faldo geeft toe dat 
zijn Royal Oak hem overal volgt ... 
zelfs naar Tussauds Museum in Lon-
den, waar hij de eerste golfer was die 
er ooit zijn eigen wassen beeld kreeg.   
En voor haar? In 1976 werd de eerste 
Royal Oak voor vrouwen gelanceerd, in 
29 mm (model 8638). Vanaf 1977 werd 
dit model opnieuw uitgebracht in geel-
goud, witgoud en als combinatie van staal 
met geelgoud. Het merk kwam ook met een 
tussendiameter van 35 mm (model 4100), 
die uitgroeide tot de referentie voor hem. 

In de jaren 2000 onthulde Audemars de 
Dame Royal Oak Offshore Ladycat Chro-

nograph aan de pols van Dona Bertarelli, 
de zus van Ernesto Bertarelli, genoemd 

naar de volledig vrouwelijke beman-
ning die (op one-design catama-

rans) deelnam aan de Challenge 
Julius-Baer regatta op het meer 

van Genève. Op een bepaald 
moment kwam er zelfs een 
ultravrouwelijke versie met 
diamanten en een fuchsia 

rubberen armband (limited 
edition). Een andere belangrijke 

ambassadeur is Arnold Schwarze-
negger. In de film End of Days draagt 

de acteur een zeer bijzondere Royal 
Oak met eeuwigdurende kalender, 

skeletkaliber, bezel met diamanten... 
Om dit gedenkwaardige partnerschap te 

vieren, bundelen Schwarzy en Audemars 
hun krachten voor een horloge dat verza-

melaars in vervoering zal brengen: de Royal 
Oak Offshore Arnold Schwarzenegger The 

Legacy Chronograph, de perfecte combi-
natie van kracht en controle.

Royal Oak ‘Jumbo’ Extra 
Plat (kaliber 2968) met 
automatisch kaliber en 
vliegende tourbillon.

Royal Oak, een ongelooflijk 
moderne ‘vijftiger’.

Iconisch: de 
Royal Oak 

Offshore Arnold 
Schwarzenegger 

The Legacy 
Chronograph.
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