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Members Only, het magazine van plezier en traditie, vat zijn 14e jaar-

gang aan. Het is sinds zijn geboorte in 2002 trouw gebleven aan een 

vaste editoriale lijn en het blijft voor zijn lezers/levensgenieters de 

mooiste dingen uitzoeken die aansluiten bij de levenskunst en de filoso-

fie die daarbij past. Onze terugkerende rubrieken zijn daar de mooiste 

symbolen van. Golf is daar één van. Sterker: het is onze rode draad. Een 

(top)sport voor de ene, een levenspatroon voor de andere, maar volop 

present in de geest van dit magazine. Maar er zijn ook de oldtimers, 

de reizen en de topmerken naast mode, schoonheid, gastronomie en 

oenologie. Bedoeling is altijd om mooie verhalen te brengen. Want zijn 

dromen niet de ware luxe in onze vaak angstaanjagende wereld?

Dit 53e nummer wijkt niet van deze regels af. Naarmate u verder bla-

dert, strijkt u neer op magische golfplekken, zoals de Augusta National 

die zich opmaakt voor een nieuwe editie van de Masters, of de magis-

che banen in het verre en magische Australië. U duikt in het helder-

blauwe water van de Seychellen, de archipel van de ultieme verleiding. 

U pompt de longen vol in pakweg de Elzas, het Zwarte Woud, aan de 

Azurenkust. U stapt aan boord van een legendarische DS, u proeft de 

geschiedenis van het Huis Dandoy en u laat uzelf bedwelmen door 

de bubbels van de champagne Drappier die ze zich ook in het Parijse 

Elysée laten smaken. Genieten dus…

Naast onze klassieke uitgaven, die in afzonderlijke Nederlands- en 

Franstalige versies worden uitgegeven, gaat Members Only ook en 

met hetzelfde enthousiasme door op de digitale weg. Onze website  

www.membersonly.be onderging onlangs een stevige facelift en is weer 

helemaal mee met zijn tijd. De site is bedoeld om ook via het internet 

de grote waarden uit te dragen die een succes zijn op papier. Zo kunnen 

de golfers er bijvoorbeeld terecht voor heel wat informatie en kunnen 

zij er behalve de kalenders ook foto’s raadplegen van de belangrijkste 

amateurtoernooien waar zij aan deelnemen. Speciaal voor de inter-

naut/levensgenieter zetten wij ook de tabs van onze belangrijkste 

rubrieken op het menu. 

Deze website, die een grote interactiviteit beoogt, zal door de jaren 

heen steeds verder worden uitgebreid. Aarzel dus niet om ons te 

contacteren met eventuele opmerkingen en suggesties. We zijn immers 

al lang geen onbekenden meer voor elkaar!
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Met de Range Rover Sport Hybrid combineer je zonder compromissen.
De hybridedieselmotor laat zijn gemiddeld verbruik dalen tot
6,4 liter/100 km. Zonder te raken aan zijn legendarische capaciteiten.
Want onder het sublieme aluminium koetswerk schuilt 340 pk en
een koppel van 700 Nm. Resultaat: een volbloed Land Rover.

RANGE ROVER SPORT HYBRID

100% HYBRIDE. 100% LAND ROVER.
landrover.be

6,4 L/100KM • 169 G CO2/KM.
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Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. 
Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.landrover.be
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Speed  is the driving force behind the 
new XR driver. That means speed 

from an aerodynamic crown, speed 
from a R•MOTO face, speed from 

maximum shaft load and a lot more. 
It’s our fastest titanium driver ever.

©2015 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device and XR are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.  
All other trademarks are property of their respective owners. Henrik Stenson plays an X2 Hot Driver in competition. *vs 2012 Callaway driver.
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Engel of bengel?

Veel van de twee.

De nieuwe Cayman GT4.

Ziehier de nieuwe Cayman GT4, 385 PK vol spitstechnologie. Uitgerust met een manuele 

versnellingsbak, een remsysteem afgeleid van de 911 GT3, 20” velgen GT4 en een achtervleugel. 

Met zijn topsnelheid van 295 km/u, is de kans groot dat dit het enige is dat de andere automobilisten 

kunnen bewonderen van uw Cayman. Behalve bij stilstand natuurlijk.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Cayman GT4geef voorrang aan veiligheid.
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             Portugieser Annual Calendar. Ref. 5035: 

It took Portugal’s ocean-going heroes centuries to 

become legends; IWC’s Por tugieser took just 

75 years. For it is that long since the appearance 

of the first IWC Portugieser with a pocket watch 

movement marked the beginning of a new legend-

ary era. And that revolutionary step forward is still 

mirrored today in the IWC-manufactured 52850 

calibre. The fact that innovative new technology 

no longer needs an eternity to achieve legendary 

status can be seen in the annual calendar, where 

the month, date and day can be read of f at a 

glance. iwc. engineered for men. 

Mechanical movement, Pellaton automatic winding, 

IWC-manufactured 52850 calibre, 7-day power  

reserve, Power reserve display, Annual calendar with 

displays for the month, date and day, Sapphire  

glass, See-through sapphire-glass back, Water-resistant 

3 bar, Diameter 44.2 mm

IWC Schaffhausen, Switzerland. www.iwc.com. For an illustrated catalogue or list of nationwide concessionaires  

please contact the IWC concierge Tel: +32 4 271 03 10, E-mail: concierge.europe@iwc.com
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De magie van

Net zoals de Old Course in St Andrews is ook het Californische Pebble Beach 
een golfheiligdom. “Als ik nog maar één 18 holes te spelen had, dan zou ik 
deze kiezen”, zei de grote Jack Nicklaus ooit. Deze links dateert uit 1919 en 
ligt op het schiereiland Monterey aan de Stille Oceaan. Heerlijk om naar te 
kijken en uitdagend om te bespelen, zoals ook blijkt uit de mythische 18e 
hole (onze foto). De baan is publiek, maar de greenfee doet duizelen: om en 
bij de 500 dollar. Al heeft liefde geen prijs, toch?

Pebble BeachPebble Beach



in de wind
Onze landgenoot Cédric Dumont trakteerde zichzelf op 29 januari jongstleden met dit unieke 
uitzicht vanaf de piramides van Gizeh. Met zijn wingsuit voerde hij er een unieke vlucht uit 
boven één van de zeven wereldwonderen. Cédric Dumont is hiermee de eerste basejum-
per die op deze manier over de historische Egyptische site is gevlogen. “Het is een 
kwestie van vrijheid, engagement en gretigheid om de grenzen te verleggen. 
Die combinatie voert mij naar unieke plekken, leert me respect te tonen 
voor de natuur en de medemens, motiveert mij om beter te worden 
en zorgt ervoor dat ik met beide voetjes… op de grond blijf”, 
aldus deze 43-jarige en in alle opzichten bevlogen Brusselaar. 
Nadat hij zijn duik had ingezet in vrije val, maakte hij ver-
volgens gebruik van zijn pak om te zweven, waarna 
hij zijn parachute opende en rustig landde.

Een quadra
12
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Van 9 tot 12 april wordt de editie 2015 van de Masters 
afgewerkt op de legendarische Augusta National in 
Georgia. We blikken terug op enkele topmomenten van 
dit uniek toernooi.

Door Miguel Tasso

Tien topmomenten
    op deAugusta

             Masters

14
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D
e Masters maken zonder enige twijfel 
deel uit van de legende van de golf-
sport en daar heeft het feit dat dit 
de enige Major is die elk jaar op het-

zelfde parcours wordt gespeeld ongetwijfeld mee te 
maken. Dat parcours is de unieke Augusta National. 
Deze “parkland championship course”, die in het 
begin van de jaren dertig door de mythische kam-
pioen Bobby Jones werd ontworpen, valt op door 
zijn natuurlijke schoonheid en zijn bovenmenselijke 
moeilijkheidsgraad. De fairways, die door bloemper-
ken worden afgeboord en door de greenkeepers tot 
in de puntjes worden verzorgd, lijken wel tapijten. 
Maar de aanblik van deze prentbriefkaart verhult 
1001 valstrikken: bomen, waterhindernissen, grote 
bunkers, verraderlijke hellingen en, vooral, duivelse 
greens. toen Bobby Jones samen met de Engelse 
architect Alister MacKenzie de “baan van zijn dro-
men” tekende, wilde hij de spelers verplichten om 
telkens met een perfecte slag uit te pakken, op 
straffe van een bogey. Opdracht volbracht. Zodat dit 
paradijs meteen ook heel dicht aanleunt bij de hel… 
De Masters wordt al sinds 1934 gespeeld in dit 

prachtige Georgiaanse decor en alle topkampioe-
nen werden er gekroond. Bij het doorbladeren van 
het souveniralbum is er dan ook geen gebrek aan 
topmomenten. Een groot deel van de golfgeschie-
denis werd immers geschreven op de greens van 
de Augusta National. Wij kozen er tien onvergete-
lijke jaargangen uit.

 de albatros van
 Gene Sarazen
In 1934 wint Horton Smith de allereerste Masters 
en scoort de Canadese amateur Ross Somerville de 
allereerste “hole in one”. Het jaar daarop legt Gene 
Sarazen de lat nog hoger. De kleine Amerikaan, die 
op dat moment het beste golf van zijn leven speelt, 
scoort een unieke albatros (drie onder par) op hole 
15 (par 5 in dogleg). Na een schitterende drive 
haalt Sarazen prompt een houten 4 uit de tas voor 
zijn tweede slag. De bal volgt de perfecte lijn, vliegt 
over alle hindernissen heen en duikt meteen in de 
hole. Dat jaar wint Sarazen trouwens het toernooi 
na een play-off tegen Craig Wood.

1935

De Augusta National in 
al zijn schoonheid: een 
uniek kader voor een 
unieke Major.

▼



 het stuntwerk van
 Craig Wood
Het gebeurt maar zelden in een Major dat de 
toekomstige kampioen er de dans leidt vanaf 
dag 1. En zeker niet op Augusta waar de kleinste 
uitschuiver vaak zware gevolgen heeft. In 1941 
tekent de Amerikaan Craig Wood dan ook voor 
een echte stunt. Na een briljante 66 in de ope-
ningsronde behoudt hij tot op de slotdag de lei-
dersplaats en slaat hij zelfs een sterke comeback 
van Byron Nelson af. Craig Wood gaat vervolgens 
door op zijn elan en wint enkele weken later ook 
de US Open.

 de eerste voor 
 Palmer en Van Donck
Arnold Palmer wint de eerste van zijn vier “green 
jackets” met een slag voorsprong op Doug Ford 
en Fred Hawkins. Op zijn 28ste is het ook zijn 
eerste major. Amerika ontdekt deze bijzondere 
speler die al snel zal uitgroeien tot een echte 
ster. Hij is wellicht een van de populairste kam-
pioenen in de USA en dit over alle sporten heen. 
Deze editie 1958 is ook de eerste met een Bel-
gische deelnemer. Flory Van Donck wordt 32ste 
en dit vooral als gevolg van een teleurstellende  
slotronde (79). Sindsdien kende maar één ande-
re Belg het voorrecht om te worden uitgenodigd 
op de greens van Augusta: Nicolas Colsaerts 
in 2013.

1941 1978

1980

1958

 de fantastische
 comeback van
 Gary Player
De Zuid-Afrikaanse kampioen Gary Player won de 
Masters drie keer (1961, 1974, 1978) en finishte elf 
keer in de top 10. Zijn laatste titel is en blijft een 
kippenvelmoment. Wanneer hij met 7 slagen ach-
terstand aan de slotdag begint, lijkt er niet meer 
in te zitten dan een mooie ereplaats. Maar dat is 
zonder Player gerekend die voor een van de meest 
memorabele comebacks uit de geschiedenis zorgt. 
De op dat moment 42-jarige Player scoort birdies 
met de regelmaat van een metronoom en heeft 
slechts 30 slagen nodig voor de eerste 9 holes. 
Nooit eerder vertoond. Aan de finish heeft hij 1 
slag voorsprong op Rod Funseth, Hubert Green en 
tom Watson. Die weten niet wat hen overkomt.

 Seve gaat
 bijna onderuit
De grote Severiano Ballesteros hield ontzettend 
veel van de Augusta National waar hij zijn genie de 
vrije loop kon laten. De betreurde Spaanse kampi-
oen zou er trouwens twee keer winnen. In 1980, op 
zijn 23ste en bulkend van zelfvertrouwen, zorgt hij er 
voor een echt recital van winnende slagen. Hij heeft 
3 slagen voorsprong na 36 holes, 7 na 54 holes en 
10 na 63 holes. Hij is goed op weg om alle records 
te verpulveren, maar Augusta roept soms ook de 
meest begaafden tot de orde. Zo loopt de artiest uit 
Pedrena op hole 10 tegen een drieputt aan, tegen 

Gene Sarazen huldigde 
in 1955 een gedenkplaat 
in. Die verwijst naar de 
albatros die hij in 1935 
maakte.
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een double bogey op hole 12 en een nieuwe double 
bogey op de 13. Hij houdt weliswaar in fine – zij het 
bevend… – drie slagen voorsprong over op Gibby 
Gilbert en Jack Newton. Hij wordt zo de jongste win-
naar van het toernooi (record dat later door tiger 
Woods wordt gebroken) en vooral: de allereerste 
Europeaan die het groene jasje mag aantrekken.

 “old” Jack slaat
 nog eens toe!
Jack Nicklaus is zonder enige twijfel “Mister Mas-
ters”. De legendarische Amerikaanse kampioen 
heeft immers zes “green jackets” in zijn garderobe. 
Het jasje dat hij in 1986 won, op 46-jarige leeftijd, 

is wellicht het mooiste of, in elk geval, het 
meest onverhoopte. Bij het 

ingaan van de slotronde 
staat de “Golden Bear” 

inderdaad slechts 9e 
en volgt op 4 slagen 

van de Australiër 
Greg Norman. Maar 
bevr i jd  van al le 
druk haalt hij zijn 
beste golf boven. Op 
de laatste 10 holes 

scoort hij 6 birdies en 

1 eagle (op hole 15). Dat is goed voor een kaart van 
65 slagen waarmee hij tom Kite en de ontroostba-
re Greg Norman op de streep klopt. Jack Nicklaus 
is ook vandaag nog altijd de oudste winnaar van de 
Masters en de man met de meeste titels.

 de geniale chip van
 Larry Mize
De in Augusta geboren larry Mize heeft de Augusta 
National helemaal in zijn vingers zitten. Dat jaar 
zijn ze met z’n drieën om na de reglementaire 72 
holes een play-off te spelen. Severiano Ballesteros 

1986

1987

is de eerste die wordt uitgeschakeld: hij moet al na 
1 extra hole afhaken. Blijft het duel tussen Mize en 
Greg Norman, die het jaar voordien al tweede was. 
De “White Shark” lijkt zijn slag te gaan thuishalen 
wanneer Mize zijn drive mist en vervolgens zijn 
approach een eind voorbij de green ziet landen. 
Maar de “local” geniet de steun van de goden 
en holet zijn approach van op ruim 40 m! Greg 
Norman kan zijn ontgoocheling maar moeilijk 
verstoppen. Hij eindigt in totaal zes keer op het 
podium, maar mag het “green jacket” geen enkele 
keer aantrekken…

Bobby Jones: hij was het 
creatieve brein achter deze 
uitzonderlijke golfbaan.

Jack Nicklaus

Arnold Palmer

▼



 de tranen van
 Ben Crenshaw
Soms valt een titel gewoon uit de lucht. Zoals die 
van Ben Crenshaw in 1995. Enkele dagen voor de 
start van de Masters had de Amerikaan zijn voor-
bereiding onderbroken om de begrafenis bij te 
wonen van zijn boezemvriend en golfleraar Harvey 
Penick. Hij stond er geen seconde bij stil dat hij 
vervolgens de Masters zou winnen! “Blijkbaar had 
ik een 15de stok in mijn tas. Harvey was de hele 
week bij mij”, zei hij met tranen in de ogen toen hij 
zijn tweede “green jacket” aantrok (hij won ook al 
in 1984). Gedragen door de herinneringen aan zijn 
mentor scoort Crenshaw op de slotdag en op hole 
17 de mooiste putt van zijn carrière. En beëindigt 
vervolgens het toernooi onder een stormachtig 
applaus van de duizenden toeschouwers in Geor-
gia die hem op de handen dragen.

 het recital van
 Tiger Woods
Dit is het jaar waarop de jonge tiger Woods zijn 
talent aan de ganse wereld toont. De Amerikaan 
etaleert al zijn klasse in zijn eerste Masters als 
“pro”. Naast de titel zorgt hij immers ook voor een 
nieuw toernooirecord (270 slagen, ofwel 18 onder 
par), is hij de jongste winnaar ooit (21 jaar) en 
heeft hij de grootste voorsprong ooit op de nr. 2 in 
de uitslag (14 slagen op tom Kite). Dat jaar stuwt 
tiger de golfsport naar een nieuwe dimensie. Vanaf 

nu wordt alles anders op de greens. Vooral dan 
op de Augusta National want op deze private en 
ultraconservatieve club waren zwarte golfers tot 
dan nooit welkom. Dat jaar worden de kijkcijfers 
voor de Masters in de VS gewoon verpulverd. A 
star is born!

 de tovertruc van
 Bubba Watson
Opeenvolgende birdies op de holes 13, 14, 15 en 
16 zorgen ervoor dat Bubba Watson een play-off 
afdwingt tegen de Zuid-Afrikaan louis Oosthui-
zen. Nadat ze de 1e play-off hole delen, slaat 
de linkshandige Amerikaan op de 2e hole zijn 
drive het bos in. De bal van Oosthuizen ligt op 
het midden van de fairway. De race lijkt gelopen, 
maar dat is zonder het vernuft van de Amerikaan 
gerekend die een specialist is in onmogelijke 
slagen. “Ik zag een gaatje tussen de bomen en 
berekende de ideale baan”, zei hij achteraf. Het 
resultaat tart elke verbeelding: de bal flirt met 
de dennennaalden, volgt een onwaarschijnlijke 
kronkel en beëindigt zijn dolle vlucht op de green. 
Oosthuizen is aangeslagen en moet een bogey 
toestaan. “Een van de mooiste wedgeslagen die 
ik ooit zag”, zei Jack Nicklaus achteraf, eveneens 
onder de indruk van het lef van zijn landgenoot. 
Ook vorig jaar zette Bubba Watson de kroon op 
het werk met slagen die het klassieke denkver-
mogen te boven gaan.

1995

1997

2012

Tiger Woods heeft 
al vier van dit soort 
groene jasjes in zijn 
garderobe.
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Net zoals elke familie en elk bedrijf heeft 
ook elk vermogen zijn eigen verhaal. Een 
verhaal waar we graag naar luisteren. 
Vertel ons hoe u de toekomst ziet. Zo 

kunnen we elkaar inspireren, onze 
visies verruimen en samen tot 

nieuwe inzichten komen.

Elk vermogen 
heeft zijn eigen 

verhaal.

www.kbcprivatebanking.be
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Z
eg niet langer Citroën DS (3, 4 of 5), 
maar gewoon DS. Sinds 1 juni 2014 
vormen deze met geschiedenis beladen 
letters immers een eigen merknaam 

binnen de groep PSA, net zoals Peugeot en Citroën. 
Deze strategie werd al enkele jaren toegepast in 
China – met succes. Op de grote autosalons in het 
“Rijk van het Midden” en van Peking tot Shanghai 
stonden de DS-modellen bijvoorbeeld al lang niet 

meer naast hun neefjes van Citroën, maar in de 
paleizen die werden ingepalmd door de premium 
merken (voornamelijk Duits). Door het imago van 
Parijse luxe – doorgaans erg gesmaakt in China 
en in Azië in het algemeen – volop uit te spelen 
en de DS tot zijn ‘chic’ label te verheffen, mikte 
de Franse reus pal in de roos. China is nu trou-
wens de grootste afzetmarkt van DS ter wereld. 
Met het oog op extra geloofwaardigheid en ook 

Toen hij in 1955 op het Salon de Paris aan de wereld 
werd voorgesteld, was de DS van Citroën innoverend tot 
en met. Vandaag ligt hij mee aan de basis van de geboorte 
van een nieuw merk. Terugblik op deze unieke saga.

Door Stéphane Lémeret

Na 60 jaarDS
mythe nu een merk

Citroën
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om deze marketingstrategie in een bepaalde richting 
te sturen, speelde PSA ook de historische kaart uit. 
Het aarzelde niet om een of andere DS uit de jaren 
50 naast de actuele modellen te exposeren. Kwestie 
van de Chinezen te intrigeren en te fascineren, want 
die waren 60 jaar geleden met andere dingen bezig 
dan dromen van dit soort auto’s! Maar vooraleer 
terug te keren naar dit mythisch model, is het belang-
rijk om even stil te staan bij de geschiedenis van het 
merk die het bouwde. Een bedrijf dat voor immer de 
handtekening draagt van zijn stichter André Citroën, 
een man met een unieke persoonlijkheid.

Limoenman
Zonder de Nederlandse overheersing door Napoleon 
in het begin van de 19e eeuw zou deze naam nooit 
hebben bestaan. Het was immers de Nederlandse 

overgrootvader van André Citroën – ene Roelof, 
citroenverkoper van beroep – die besloot om zich 
“limoenman” te noemen toen hij door de Napole-
ontische administratie werd verzocht om een naam 
te kiezen. Zijn zoon Barend veranderde de naam in 
limoenman-Citron, later Citroen, toen hij de fruit-
handel opgaf en in de juwelenhandel stapte die door 
de volgende generatie succesvol werd uitgebouwd. 
Zij specialiseerde zich in diamanten en vestigde 
zich in Parijs. Het is daar dat in 1878 André Citroen 
geboren wordt. Wanneer deze jonge man uit een 
begoede familie zijn studies in het lycée Dondorcet 
aanvat, beslist hij om zijn familienaam te verrijken 
met een trema op de “e”, want hij was het beu dat 
de Fransen zijn naam verbasterden.
toen hij in 1898 naar de polytechnische school 
overstapte, stond dit trema er nog altijd. tij-

Ontwerptekening DS, 1955.

© Foto  : F. Bertoni

De DS en generaal 
De Gaulle, 1963.
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dens die opleiding besefte hij het belang van 
een uitvinding die hij in 1900 tijdens een reis door 
Polen (geboorteland van zijn moeder) had ont-
dekt: tandwielen met V-vertanding. Een oplossing 
met heel wat voordelen in vergelijking met het 
klassieke systeem en bovendien ook veel stiller. 
Citroën patenteerde het fabricageproces van deze 
tandwielen. Het maakte hem schatrijk. Hij bouw-
de fabrieken in Frankrijk, maar ook in Moskou en 
in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. De V-vormige 
vertanding (“double chevron”) werd later ook ver-
werkt in het logo van Citroën. Maar laten we niet 
te snel gaan…

Fordmania
André Citroën is vanaf 1908 actief in de autowereld. 
Wanneer het bedrijf Mors hem vraagt om hun pro-
ductie te herorganiseren, brengt hij in het kader van 
die samenwerking een bezoek aan de Fordfabriek 
in Detroit (1912). Hij is er zeer onder de indruk van 
het bandwerk dat door Henry Ford werd uitgewerkt 
en beslist om dezelfde technieken toe te passen 
in Europa. Dit wordt in eerste instantie verhinderd 
door het uitbreken van WOI, maar Citroën gebruikt 
de opgedane kennis om een onwaarschijnlijk effi-
ciënte obussenfabriek te bouwen die tot 55.000 
stuks per dag aflevert!
Het is die Parijse fabriek aan de Quai de Javel (van-
daag Quai André Citroën!) die meteen na afloop van 
de oorlog tot een montageketting voor auto’s wordt 
omgebouwd. In juni 1919 loopt de eerste auto er van 
de band. Deze Citroën type A is de eerste Europese 
auto die in grote serie wordt gebouwd en volgens 
de principes van het taylorisme. Hierdoor ligt de 
verkoopprijs op 7250 francs, zijnde de helft van 
wat zijn goedkoopste concurrent vraagt. Het succes 
is een feit en de Société des Automobiles Citroën 
groeit als kool, bij zoverre dat tussen 1922 en 1926 
drie nieuwe fabrieken worden gebouwd. Met als 
resultaat dat Citroën in 1929 de op één na grootste 
autoconstructeur ter wereld is met een productie 
van meer dan 100.000 auto’s per jaar!

Hierbij is het ook belangrijk er op 
te wijzen dat André Citroën 
naast de revolutionaire 
fabricagemethodes ook 
zeer innoverende marke-
tingideeën naar Europa 
bracht. Zo herinneren de 
Parijzenaars zich vele jaren hoe vlieg-
tuigen de naam van het merk in de lucht tekenden 
toen het Parijse Autosalon van 1922 werd geopend. 
Nog indrukwekkender is dat diezelfde Citroënletters 
van 1925 tot 1933 de Eiffeltoren verlichtten. Een 
geniale zet, waarvan ene Charles lindbergh trou-
wens handig gebruik maakte om zich te oriënteren 
toen hij als eerste met het vliegtuig de Atlantische 
Oceaan overstak. Hierop nodigde André Citroën de 
Amerikaanse luchtvaartpionier persoonlijk uit om 
zijn verhaal met zijn werknemers te komen delen. 
De visionaire achterkleinzoon van een citroenverko-
per droeg inderdaad veel zorg voor zijn arbeiders. 
Zo voorzag hij in zijn fabrieken naast bioscoopzalen 
ook ziekenboegen en tandartskabinetten. Enkel aan 
de Quai de Javel waren zes tandartsen werkzaam 
die tot 100 patiënten per dag behandelden.
Hierdoor behoorden de 12.000 loontrekkenden van 
het merk tot de eersten die de beelden bekeken van 
de grote Citroënexpedities wereldwijd: de doortocht 
van de Sahara (1922), de “croisière noire” (Afrika, 
1924), de “croisière jaune” (Azië, 1931) en de 
“croisière blanche” (Alaska, 1934). Stuk voor 
stuk avonturen die bijdroegen tot de inter-
nationale faam van Citroën dat trouwens 
niet aarzelde om vanaf het einde 
van de jaren 20 zowat de helft van 
zijn productie uit te voeren.

De DS19 voor  het 
Kasteel van Chambord.DS 21 Cabriolet.

© Foto  : A. Martin
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de wieg te staan van de oprichting van de Staat 
Israël. Weet dat deze joodse magistraat de groot-
vader is van acteur Vincent lindon, die met andere 
woorden de achterkleinneef is van André Citroën. 
Een zeer vernieuwende industrieel die het onwaar-
schijnlijke succes van de in 1948 gelanceerde 2CV 
nooit zou beleven en evenmin dat van de beroemde 
DS die in 1955 op de markt kwam…

Markante gebeurtenis
Ook al was hij op louter technisch vlak minder 
innoverend dan de traction dit 21 jaar vroeger was 
geweest: de lancering van de DS op het Parijse 
Autosalon van 1955 sloeg in als een bom, niet in 
het minst omwille van zijn revolutionaire stijl. “Na 
de Wapenstilstand en de dood van Stalin is dit de 
3e grootste gebeurtenis sinds het einde van WOII”, 
blokletterde een gespecialiseerd blad in de jaren 

Van Traction tot DS
Zag André Citroën de dingen plots te groot(s)? 
Wellicht wel. Hij was immers een flamboyante per-
soonlijkheid die er niet voor terugschrok om een 
croupier in het casino een… auto te schenken als 
drinkgeld. De crisis van 1929 zette dan ook geen 
rem op zijn ambities en hij stortte zich in een dolle 
uitdaging: de productie van een auto die ontzet-
tend innoverend zou zijn voor zijn tijd, zijnde de 
“traction Avant”. Die was niet alleen revolutionair 
omwille van zijn transmissie, maar ook in heel wat 
andere domeinen, zoals bijvoorbeeld het zelfdra-
gend koetswerk. Dit was dus niet langer een car-
rosserie die op een ladderchassis was “neergezet”. 
Er waren ook de hydraulische remmen, de vier 
onafhankelijke wielen en de ophanging met torsie-
stangen. Wellicht een beetje veel – té veel – voor 
één enkele auto en het kostte Citroën een fortuin 
om hem op punt te stellen. In maart 1934 werd het 
model nog in zeven haasten op de markt gegooid, 
maar toen was het kalf al verdronken. In mei van 
dat jaar waren de schulden van het bedrijf al opge-
lopen tot meer dan 200 miljoen francs en kwam 
Citroën onder toezicht te staan van zijn grootste 

schuldeiser, Michelin. André Citroën zou dit 
nooit meer te boven komen en overleed in 

juli 1935 aan de gevolgen van maagkanker. 
Hij ontsnapte hierdoor wel aan de gruwel 

van WOII waarin zijn neef Raymond 
lindon zich nadrukkelijk zou onder-
scheiden om vervolgens mee aan 

Rally van Monte 
Carlo, 1967.

© Foto  : Delpire en A. Martin

© Foto  : A. Martin

© Foto  : Avila

Rally van Portugal TAP, 1968.

Rally van Marokko, 1973.
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60. We weten niet welke criteria dit Franse medi-
um hanteerde om deze woorden neer te pennen, 
maar het tekent wel de impact van dit fenomeen.
“Van koplamp tot achterlicht: hij heeft alles wat 
de anderen niet hebben”, zo klonk het in de 
toenmalige pers. Alles aan de DS verbaasde: de 
grootste voorruit ooit op een Europese auto, het 
futuristische dashboard, het eenspakig stuurwiel, 
de verwarming van het achterste compartiment, 
de grotere wielbasis vooraan dan achteraan, de 
knipperlichten op het dak, de automatische kop-
peling, de stuurbekrachtiging, de schijfremmen, 
de met de voet bediende “handrem”, het plastic 
dak en natuurlijk de hydropneumatische vering. 
Deze oplossing, die als experiment was doorge-
voerd op de laatste generatie van de “traction 
Avant”, verleende de DS een uitzonderlijk com-
fort en een overtuigende wegligging. Vandaar 
ook de ultra-lovende commentaren in de media. 
“Dat een constructeur in 1956 een auto uit de 
1966 uitbrengt, is een markante gebeurtenis”, 
zei Jacques Ickx, vader van Jacky, na een eerste 
proefrit. “Het lijkt alsof we een generatie hebben 
overgeslagen in de autogeschiedenis”, voegde de 
grote Paul Frère toe.
De lovende analyses waren echter niet nodig 
om de DS naar het verhoopte succes te stuwen. 
Al van bij de opening van het Salon de Paris in 
1955 verdrongen de kopers zich aan de Citro-
enstand. In nauwelijks 45 minuten werden 749 
aankoopbons getekend! En op het einde van 
de dag waren dat er 12.000. Door dit overrom-
pelende succes was de leveringstermijn enke-

le dagen later al opgelopen tot 15 maanden! 
De zeer innoverende DS kampte vanzelfsprekend 
met enkele jeugdzonden, maar dit belette niet 
dat hij een absolute voltreffer werd met meer 
dan 1 miljoen geproduceerde eenheden. Hierbij 
speelde ook de mislukte aanslag van Petit Cla-
mart op generaal De Gaulle in 1962 een rol, want 
de president zei toen dat de DS zijn leven had 
gered. Het stuwde de verkoop weer de hoogte in 
tot in het begin van de jaren 70 en de introductie 
van de CX die de DS in 1974 zou vervangen.
Men dacht toen dat de naam DS definitief naar de 
geschiedenisboeken zou verhuizen, maar Citroën 
dacht daar in 2010 anders over met de commer-
cialisering van de DS3 (later DS4 en DS5). Zij 
vormen vandaag een afzonderlijk gamma binnen 
de Peugeotgroep die Citroën in 1976 overkocht. 
Vandaag gaat DS de concurrentie aan met de 
Duitse constructeurs op hun terrein: dat van 
“premium”. Dit is en blijft een grote uitdaging, 
maar de verantwoordelijken van dit nieuwe merk 
hebben alvast een prachtige inspiratiebron om 
op terug te vallen.

Ontwerptekening 
dashboard DS

© Foto  : F. Bertoni

East African Safari; 1965.

East African Safari; 1965.

©
 F

ot
o 

 : 
Dr

eu
x,

 A
zo

ul
ay

, S
au

vin
, M

at
el

De nieuwe DS5 staat garant 
voor de traditie en de chique 
uitstraling van Citroën.

24

G e S C H I e D e n I S  e n  t R A D I t I e
l E N t E  2 015

■

▼



TOLLET JOAILLIERS
Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles

+32 2 218 11 93

—  www.tollet.com  —

The Watch Universe.

Tollet_WatchUniverse_A4_UK.indd   1 10/03/15   11:33



Het beroemde koekjeshuis Dandoy, dat in 1829 door 
Jean-Baptiste Dandoy werd opgericht, wordt vandaag 
nog altijd bestuurd door dezelfde familie – de 6e 
generatie al. Het Huis Dandoy, dat in het hart van Brussel 
is gelegen, vertaalt zijn unieke ambachtelijke kennis in 
tal van traditionele Belgische en Brusselse specialiteiten.

Door Pierre-Henri De Vigne

De unieke koekjes

Dandoy
van de familie
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I
ndien in België één naam geassocieerd 
wordt met de ambachtelijke fabricage van 
speculaas en andere traditionele koekjesva-
riëteiten, dan zeker het Huis Dandoy. Deze 

koekjesfabriek, die in het centrum van Brussel is 
gevestigd – tussen de Grote Markt en de Beurs, in 
de Boterstraat (what’s in a name?) 31 om precies 
te zijn – is al bijna 200 jaar synoniem van een 
unieke kennis. De koekjes worden gemaakt met 
natuurlijke grondstoffen van topkwaliteit. Deze 
worden zorgvuldig geselecteerd en op basis van 
de recepten die door de eigen banketbakkers 
werden ontwikkeld en vervolgens nauwlettend 
geheim werden gehouden.

Reis door de tijd
Het Huis Dandoy wordt in 1829 aan de Grasmarkt 
opgericht door de jonge bakker Jean-Baptiste Dan-
doy. De zaken floreren en dat geeft hem de kans 
om in 1858 te investeren in het huis “De Peerle”, 
dat uit de 17e eeuw dateert en in de Boterstraat is 
gevestigd. tijdens de jaren 1900 groeit het Huis 
Dandoy uit tot een van de populairste handelsza-
ken in deze aangename winkelstraat die op een… 
speculaasworp van de Brusselse Grote Markt is 
gelegen. Zijn reputatie gaat ver terug, zoals blijkt 
uit het feit dat Charles Baudelaire – groot liefheb-
ber van peperkoek – er geregeld binnenliep tijdens 
zijn verblijf in Brussel in de jaren 1860.
Het succes dat het Huis Dandoy in alle uithoeken 
van het land te beurt valt, met name dankzij zijn 
populaire beschuiten, laat het bedrijf toe om de 
crisis van de jaren 30 en die van WOII te overleven. 
Door het gebrek aan grondstoffen en de rantsoe-
nering is het in de jaren 40 inderdaad zo goed als 
onmogelijk om de meeste specialiteiten van de 
banketbakkerij en de koekjesmakerij te fabriceren. 
terwijl Dandoy voorlopig moet afzien van de koek-
jesproductie die hem bekend heeft gemaakt, krijgt 
hij evenwel de toestemming om door te gaan met 
de productie van beschuit. Dat is, naast brood, 

Jean Rombouts bij zijn 
beroemde winkel in het 
hart van Brussel.
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een van de schaarse bakkersproducten die men 
met de rantsoenbonnen kan kopen. Het is dankzij 
dit decreet dat de koekjesfabriek kan overleven en 
de beschuiten hun reputatie kunnen behouden.
Dandoy beleeft zijn grote opmars vanaf de jaren 
50 en vooral de jaren 60. Het gamma producten 

m a a k -
te, is het 
niet verge-
ten, want Jean 
Rombouts dacht 
aan alles, al stond hij 
onvoldoende stil bij de 
problematiek om de origi-
nele, reusachtige  ovens te ver-
huizen, want die werden nog altijd 
gebruikt voor de productie. Hoe dan 
ook: hij was overtuigd van zijn gelijk en 
dreef zijn ideeën ook altijd door, tot alles volgens 
zijn wensen was uitgevoerd.

De aflossing
Vandaag, ruim 185 jaar en zes generaties na de 
oprichting, wordt de koekjeszaak nog altijd gerund 
door de familie Dandoy – momenteel Christine 
Rombouts en Bernard Helson, respectievelijk doch-
ter en schoonzoon van aartsvader Jean Rombouts. 
Zij hebben zich nooit laten verleiden door industri-

wordt fors uitgebreid door Jean Rombouts, verte-
genwoordiger van de 5e generatie van de stich-
ters van dit Brusselse koekjeshuis, zonder daarom 
de traditionele toppers van het Huis af te zweren, 
zoals de speculaas en de “pain à la grecque”. Deze 
chemisch ingenieur, die een tijdlang zelfs in beeld 
is bij de… NASA, is een Brusselaar in hart en nieren 
en hij verkiest zijn energie ten dienste te  stellen 
van het familiebedrijf.
Dit blijkt al snel de juiste beslissing. Hij is de juiste 
man op de juiste plaats en neemt vanuit zijn functie 
een aantal ingrijpende beslissingen voor het bedrijf. 
Zoals de keuze om een nieuw atelier te bouwen op 
enkele honderden meters van de winkel. Wie dit mee-

Machinepark van weleer voor 
hedendaagse topprestaties.
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ele grootschaligheid en zijn altijd trouw gebleven 
aan de principes van hun ambachtelijke koekjes.
Om en bij de 60 mensen werken voor deze “Brus-
selse” KMO die vaak als voorbeeld wordt aange-
haald voor zijn uitstraling op het vlak van kwaliteit, 
folklore en traditie, maar ook voor zijn economische 
en commerciële dynamiek. Zoals bij dit voorbeeld: 
hoewel het gamma producten sinds de oprichting 
exponentieel is toegenomen, worden nog altijd de 
originele recepten van de oprichters gebruikt. De 
productie gebeurt weliswaar in nieuwe ateliers 
waar de moderne logistiek en gereedschappen uit 
het verleden elkaar heel goed aanvullen. Dit alles 
onder het toeziend oog van de trouwe medewer-
kers (sommige met ruim 40 jaar anciënniteit), want 
zij zijn de echte bewaarders van al die seculaire 
kennis. Hier hangt dan ook een magische sfeer die 
ongetwijfeld een rol heeft gespeeld in het vermo-
gen van dit Huis om te moderniseren zonder zijn 
traditionele waarden te verloochenen.
Het Huis Dandoy staat vandaag dan ook sym-
bool voor de laatste ambachtslui die “maatwerk” 
afleveren in de koekjeshandel. Wij hebben het 

nagekeken: geen enkel koekje is 100 % identiek! 
Niemand kan zich voorstellen dat deze populaire 
koekjes die van Parijs tot New York en Hong Kong 
verkocht worden nog altijd op een ambachtelijke 
manier worden gemaakt (sommige machines zijn nog 
100 % mechanisch en draaien op pure mankracht). 
Ook de verpakking en de etikettering zijn handwerk, 
waarna de koekjes naar alle uithoeken van de wereld 
mogen vertrekken. Dit alles vanuit deze unieke pro-
ductie-eenheid in het hart van Brussel.
Dit resoluut toekomstgericht familiebeleid, 
dat door Bernard Helson (samen met zijn zoon 
Alexandre – ziedaar de 7e generatie) wordt uit-
gedragen, helpt het Huis Dandoy om zich verder 
duurzaam te blijven ontwikkelen. Zowel in België 
als in het buitenland.

Gecontroleerde groei
In augustus 2012 startte de koekjesfabriek een 
nieuw concept van winkels op in tokio. Het pro-
duceert er wafels en verkoopt koekjes die recht-
streeks vanuit België komen. Een grote uitdaging, 
want het bedrijf heeft in Brussel zeven verkoop-

Bernard Helson (staand, rechts) omringd 
door de getrouwen van het Huis.
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punten (in 2004 was er slechts één!) en ver-
sterkte zijn aanwezigheid in gerenommeerde en 
prestigieuze handelszaken (Rob in Brussel, Gale-
ries lafayette in Parijs,…).
In september 2012 en na twee jaar denkwerk, 
herdacht Dandoy ook zijn ganse communicatie-
strategie en bedacht een gloednieuwe packaging 
voor zijn koekjes. Een doordachte relooking om de 
natuurlijke, ambachtelijke en authentieke aspec-
ten van zijn activiteiten extra in de verf te zetten.
We herinneren ons ook dat het Huis Dandoy vorig 
jaar met het Huis Delvaux een co-branding onder-
nam om samen hun 185e verjaardag te vieren. 370 
jaar gecumuleerde geschiedenis!
Er wachten nog meer plannen op uitvoering die 
het bedrijf moeten begeleiden in zijn groei, zonder 
daarom afbreuk te doen aan zijn wortels en waar-
den die haar dierbaar zijn. Zo opent binnenkort de 
Flagship Store Dandoy, de eerste met die naam, 
zijn deuren op het rondpunt van de louizalaan. 
Een iets meer modernistische aanpak die aansluit 

bij de tijd van nu; een soort oversteek tussen het 
verleden en het heden voor dit tijdloos bedrijf dat 
toch al bijna 200 lentes telt. 
Dandoy is inderdaad veel meer dan zo maar een 
koekjesfabriek. Het maakt deel uit van het Belgische 
patrimonium; het is de getuige van een geschiedenis 
en een multigenerationele referentie. Vandaar dat 
Bernard Helson ervan droomt om de oude produc-
tie-eenheid vlakbij de Grote Markt nieuw leven in te 
blazen. Een persoonlijk project als een soort eerbe-
toon aan de vijf generaties die hem voorafgaan.
Het succes van dit bedrijf is gewoonweg opmer-
kelijk in de huidige economische context en het 
vluchtige klimaat waar bedrijven mee gecon-
fronteerd worden. Geboren worden nog voor het 
koninkrijk België, twee grote oorlogen overleven 
en verschillende economische crisissen door-
staan, ondertussen zijn positie versterkend en zijn 
identiteit vrijwarend: ziedaar het resultaat van een 
gezond beheer en een authentieke visie van zes 
gedreven generaties van ondernemers.

De productie is 
nog helemaal 
ambachtelijk.
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D
e allereerste Belgisch/luxemburgse 
editie van de World Corporate Golf 
Challenge komt er aan. Op de agenda 
van 2015 staan drie kwalificatieman-

ches ingeschreven: Golf de Naxhelet in Wanze (6 
mei), Golf Château de la tournette (28 mei) en 
Golf Château de Preisch (29 mei). De Belgisch/
luxemburgse finale is voorzien op 11 juni in 
Hulencourt. De laureaten van beide landen krijgen 
vervolgens een uitnodiging om mee te doen aan 
de wereldfinale. Deze gaat door op de prachtige 
Oitavos GC vlakbij Cascais (Portugal).
De World Corporate Golf Challenge is een echt 
instituut in de wereld van de internationale golf-
business. Het toernooi werd in 1993 opgestart en 
staat open voor bedrijven. Het wordt in een 40-tal 
landen gespeeld en dit de hele wereld rond. Sinds 

zijn geboorte namen meer dan een miljoen 
spelers deel aan 

dit toernooi dat kenmerkend is voor “B to B” op 
de greens. Op initiatief van de bedrijven SHF Golf 
Event en d-Side Sport springen nu ook België en 
het Groothertogdom luxemburg mee op de kar. 
“Voor de eerste editie houden we het met drie kwa-
lificatiewedstrijden relatief bescheiden, maar we 
hopen snel te groeien”, zegt thibault De Saedeleer 
van d-Side Sport.
De WCGC staat open voor alle bedrijven. Deze kun-
nen een of meer teams van twee spelers inschrij-
ven via de website www.worldcorporategolfchal-
lenge.com. De competities worden gespeeld in 
single stableford en de punten van beide ploeg-
genoten worden bij elkaar opgeteld. Inschrijving: 
350 euro per team.
Het kwaliteitsniveau van dit toernooi, dat wereld-
wijd door the times wordt gesteund, ligt vanzelf-
sprekend hoog. En het vooruitzicht om van 30 juni 
tot 5 juli in het Portugese 5-sterrenresort Oitavos 

aan de wereldfinale te mogen deelnemen, 
spreekt bij elke bedrijfsleider/golfer onge-
twijfeld tot de verbeelding.

WORlD CORPORAte GOlF CHAllenGe

Boven de doopvont
De World Corporate Golf Challenge, een mondiaal 
referentietoernooi op het gebied van golfbusiness, strijkt 
nu ook neer in België en in Luxemburg.

Door Miguel Tasso

■

De 18 holes van het Oitavos Resort 
is heerlijk om naar te kijken en 
nog heerlijker om te bespelen.
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D
e sleutels zitten in het contactslot. 
Op 24 april gaat op de Royal Ostend 
immers de editie 2015 van de Audi 
quattro Cup van start. Dit toernooi 

strijkt vervolgens neer op de mooiste Belgische 
banen, met als orgelpunt de nationale finale op 
Koksijde Golf ter Hille. Zoals gebruikelijk wordt 
ook nu gekozen voor de formule “greensome 
stableford” waarbij beide teamspelers om de 
beurt slaan.

In totaal staan 14 kwalificatiewedstrijden op het 
menu van deze cru 2015. tien ervan zijn voorbe-
houden aan de genodigden van de merkverdelers; 
vier staan open voor leden van de bezochte clubs. 
Alles samen worden zo’n 2000 spelers op de 1e 
tee verwacht. “Golf behoort tot het DNA van ons 
merk. Het kiest voor mooie waarden zoals respect, 
sportiviteit, precisie en verfijning”, aldus Didier 
Willems, de “Brand Director” van Audi Import.
De Audi quattro Cup spreekt al meer dan 20 jaar 

AUDI qUAttRO CUP

Swingende 
ringen

Audi is aanwezig op de greens en dit meer dan ooit. Voor het 
merk met de ringen is golf een perfect gerodeerde strategie. 
“Brand director” Didier Willems legt uit hoe dit komt.
 

Door Miguel Tasso

Didier Willems
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tot de verbeelding van de Belgische amateurgol-
fers. Het toernooi, dat telkens weer op een prachti-
ge organisatie vanwege d-side Sport kan rekenen, 
is hierdoor uitgegroeid tot een echte referentie in 
de clubhouses. “Voor ons is dit een kans om onze 
klanten aan ons te binden en om nieuwe mensen te 
ontmoeten in een aangenaam en exclusief kader. 
Wij weten dat heel wat golfers met Audi rijden. Golf 
is dan ook een prima relationele marketing tool.”
tijdens de competities trekt Audi alle registers 
open. Persoonlijk onthaal, prachtige prijzentafel 
en, in sommige gevallen, ook de mogelijkheid om 
nieuwe modellen uit te proberen. Een concept dat 

redenen. Eerst en vooral is er de louter sportieve 
uitdaging; proberen goed te presteren. Ik verleg 
graag mijn grenzen. Verder is er de aangename en 
natuurlijke omgeving; ideaal om te herbronnen. En 
tenslotte is er de mogelijkheid om in de 19e hole je 
relaties te verzorgen. Golf vergemakkelijkt het net-
werken en de B to B. Ik hoop dit jaar ook de kans 
te hebben om de ene of andere kwalificatiemanche 
te kunnen bijwonen…”
Op de automarkt en meer bepaald in het concur-
rentiële Premium segment, heeft Audi de wind in de 
zeilen. Vorig jaar verkocht het wereldwijd 1,74 mil-
joen auto’s. Dit kwam vooral door een sterke toe-
name in de groeilanden, zoals China. “Op termijn 
en tegen 2019 hopen we de kaap van 2 miljoen te 
overstijgen en van 50 naar 60 modellen te gaan.”
Dankzij de productiesite van Vorst, waar de A1 voor 
de rest van de wereld wordt gemaakt, is België een 
van de hoofdsteden van het merk. “Wij produceren 
er 120.000 auto’s per jaar en met 25.000 werkne-
mers zijn we de grootste werkgever van Brussel.”
Zoals de ganse autosector bereidt ook Audi zich 
voor op de grote uitdagingen van morgen: de elek-
trische auto zonder bestuurder. “Het gebruik van 
nieuwe technologieën en de bereikbaarheid zal 
heel wat nieuwe gewoontes doen ontstaan. Alles 
gaat erg snel. Maar we zijn er klaar voor…”
De lancering van de nieuwe Q7, met zijn uitgepuur-
de stijl, is een van de grote uitdagingen voor 2015 
van het merk met de 4 ringen. Om dit extra in de 
verf te zetten, zal tijdens elke kwalificatiemanche 
van de Audi quattro Cup telkens op de… 7e hole 
een speciaal wedstrijdje worden georganiseerd. Ja, 
auto’s en golf gaan duidelijk héél goed samen! ■

werkt en niet alleen in België, maar ook in het bui-
tenland. “De Audi quattro Cup wordt tegelijk in 52 
landen gespeeld en verenigt meer dan 100.000 
deelnemers in alle uithoeken ter wereld. De laurea-
ten van de verschillende landen nemen het daarna 
tegen elkaar op in een grote wereldfinale. Die werd 
vorig jaar in Dubai gehouden…”
Door tijdgebrek is Didier Willems zelf nog niet aan 
golfen toegekomen. “Ik hoop er ooit mee te kun-
nen starten. Golf trekt mij aan en dat om diverse 

De Belgische deelnemers 
aan de wereldfinale van 
vorig jaar in Dubai.



D
it jaar viert de BMW Golf Cup zijn 25e 
verjaardag op de Belgische greens. 
Dit toernooi voor amateurgolfers is 
door de jaren heen dan ook uitge-

groeid tot een echte referentie in de clubhouses 
van ons vlakke land. “Golf behoort tot het DNA 
van BMW. Dat is zo op het allerhoogste interna-
tionale niveau waar we de grootste competities 
sponsoren, zoals de Ryder Cup. Dat is ook zo 
op het amateurniveau met deze competitie die 
helemaal aansluit bij de geest van het merk…”, 
zegt Jean-Philippe Parain, 41 jaar en de nieuwe 
Voorzitter en CEO van BMW Groupe Belux.
De BMW Golf Cup wordt gespeeld in een 40-tal 
landen en verenigt elk jaar meer dan 120.000 gol-
fers over de vijf continenten. België is, historisch 
gezien, een van de motoren achter deze competi-
tie. Het toernooi spreekt inderdaad over het hele 
land tot de verbeelding en biedt BMW de kans om 
zijn handtekening tot op de greens door te trekken: 
gepersonaliseerd onthaal, lunch, prijsuitreiking en 
champagnecocktail. “Wij weten dat heel veel gol-
fers met onze modellen rijden. Een blik op de club-
parkings zegt genoeg. Het is dan ook logisch dat 
wij aanwezig zijn op de greens met een toernooi 
dat helemaal op onze klanten is afgestemd”, zegt 
Jean-Philippe Parain.  De nieuwe boss van BMW 
is afkomstig uit Normandië, vlakbij Rouen. Voor 

hem is BMW vergelijkbaar met een kerkelijke 
roeping. “In 1997 ben ik mijn carrière begonnen 
in de afdeling marketing van het Franse filiaal. 
Daarna werkte ik op de hoofdzetel van de groep 
in München. In 2008 kwam ik voor het eerst naar 
België: eerst als regio-
directeur, daarna als 
directeur marke-
ting. Ik ben vervol-
gens terug naar 
Duitsland getrok-
ken als verkoop-
verantwoorde-

bmW GOlF CUP

Het referentietoernooi
Het Duitse merk heeft de swing in het bloed. In België 
neemt het succes van de BMW Golf Cup met de jaren 
zelfs nog toe. Gesprek met de nieuwe boss, Jean-
Philippe Parain.

Door Miguel Tasso

Jean-Philippe Parain: 
voorzitter en CEO van 
BMW Group Belux.
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lijke voor Europa en als directeur van Mini…” 
Sinds september is hij terug in Bornem. “België is 
historisch gezien een essentiële markt voor ons 
merk dat de eerste plaats bezet in het premium 
segment en 6,68 % marktaandeel heeft. Bedoe-
ling is, zoveel is duidelijk, om die cijfers nog te 
verbeteren.” 
De aanwezigheid van BMW op de greens is een 
van de strategieën om dit te bereiken en Jean-
Philippe Parain weet perfect hoe hij de sport 
van St. Andrews moet inschatten. logisch ook, 
want hij speelt zelf. “Ik was vooral actief toen ik 
jong was, in de Golf d’Ozoir-la-Ferrière, vlakbij 
Parijs. Door tijdgebrek kom ik tegenwoordig 
minder aan spelen toe. Dankzij de BMW Golf 
Cup krijg ik evenwel de gelegenheid om mij af 
en toe weer in deze unieke wereld te bewegen. 
En het nuttige aan het aangename te paren. Ik 
hoop zelfs dat ik dit jaar af en toe in de gele-
genheid zal zijn om mijn golfclubs uit de tas te 
halen”, lacht hij.
Net zoals de voorbije jaren oogt ook de kalender 
van 2015 veelbelovend. Op het menu staan 13 
privétoernooien (voorbehouden aan de genodig-
den van de concessiehouders) en twee “open” 
competities (26 augustus op la tournette en 
4 september op Naxhelet). De nationale finale 
gaat door op vrijdag 2 oktober in het prestigi-
euze kader van de Royal Waterloo. 
De wereldfinale van de BMW Golf Cup 2014 
werd van 2 tot 7 maart gespeeld op de legen-
darische golfbaan van de New South Wales Golf 
Club in het Australische Sydney. ■



A
l sinds zijn geboorte in 2012 bekleedt 
“Passion for Golf” een steeds belang-
rijker positie op de Belgische amateur-
golfkalender. Deze competitie, die op 

initiatief van Bank Degroof wordt georganiseerd, 
is hierdoor uitgegroeid tot een van de meeste 
gesmaakte toernooien in de clubs.
Ook het programma voor 2015 mag opnieuw gezien 
worden. De eerste afspraak vond reeds plaats op 
21 maart in Rigenée. Het ganse seizoen door strijkt 
het toernooi neer op de mooiste greens van ons 
land. In totaal worden 22 clubs bezocht en dat is 
goed voor ruim 3000 spelers.
Voor Bank Degroof, de grootste onafhankelijke pri-
vé- en zakenbank in België, is golf een natuurlijke 
manier om zijn potentiële klanten te ontmoeten. 
Zij doet dit op haar eigen manier, in alle discretie, 

door belangrijke waarden naar voor te schuiven 
zoals de kwaliteit van het onthaal, de passie, de 
gezellige en sportieve sfeer, de zorg voor het detail 
en, natuurlijk, de prijzentafel. Kortom: alleen het 
allerbeste is goed genoeg.
In tegenstelling tot heel wat andere toernooien is 
“Passion for golf” geen privé-evenement en wordt 
het dus niet op uitnodiging gespeeld. Het is een com-
petitie die openstaat voor de leden van de bezochte 
clubs. Vandaar wellicht ook zijn groot succes. 
Vorig jaar werd de nationale finale, die in het magi-
sche kader van Marrakech werd georganiseerd, 
niet gespaard door de weergoden. Regen, regen… 
laten we hopen dat de editie van 2015 hiervan 
gespaard blijft. De plek waar deze climax doorgang 
moet vinden, ligt nog niet vast, maar het wordt 
voorzeker opnieuw een uitzonderlijke locatie.

PASSIOn FOR GOlF

heeft “green attitude”

“Passion for Golf” is een organisatie van Bank Degroof 
en staat al voor de 4e keer in de startblokken. Ook 
dit keer wordt stevig uitgepakt want er staan liefst 22 
kwalificatiemanches op het programma.
 

Door Miguel Tasso

■

Bank Degroof
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O
p 6 mei wordt op de Royal Antwerp in 
Kapellen de 13e editie van de Mercedes 
trophy boven de doopvont gehouden. 
Het is de start van een seizoen dat 

het toernooi naar de mooiste golfbanen in ons land 
zal voeren. Dit jaar staan in totaal 19 kwalificatie-
wedstrijden op het menu. twaalf hiervan zijn voor-
behouden aan de genodigden van Mercedes en de 
sponsors; zeven zijn toegankelijk voor de leden van 
de gastclubs. In totaal worden meer dan 3000 spelers 
verwacht op de 1e tee. Dames en heren, gelieve de 
motoren nu te starten!
Zoals gebruikelijk zal ook nu de handtekening van 
Mercedes alomtegenwoordig zijn op de greens en de 

meRCeDeS tROPHy

Een echt st  rrentoernooi
Al 13 jaar genieten de Belgische golfers van de uitstekend 
georganiseerde Mercedes Trophy. Dat vertaalt zich in 
heel wat blije sterren, zowel op de greens als ernaast!

Door Miguel Tasso
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fairways teneinde van deze competitie een magische 
happening te maken. Dit toernooi heeft door de jaren 
heen inderdaad een uitzonderlijke reputatie opge-
bouwd vanwege de kwaliteitsvolle organisatie. Ont-
bijtbuffetje bij het onthaal, welkomstgeschenk, een 
lichte Pain Quotidienlunch aan de turn, champagne 
laurent-Perrier millésimé 2006 op de 19e hole, een 
3-gangenmenu in het clubhouse voor alle deelnemers 
en een prachtige prijzentafel: dit loopt als een trein. 
Met daarbovenop de glimlachende hostessen die op 
zich al de verplaatsing de moeite waard maken! topde-
tail: de eigenaars van een Mercedes genieten dit jaar 
tijdens hun wedstrijdje van een gratis “car wash”.
Al van bij zijn ontstaan draagt de Mercedes trophy de 
sterke waarden van het merk uit, zoals uitmuntend-
heid, levenskunst, de smaak van de sportieve uitdaging 
en fair-play. Dit toernooi is dan ook veel meer dan een 
simpele golfcompetitie: het is een concept, een filoso-
fie, een zienswijze. Voor de deelnemers is het natuurlijk 
een echt toernooi, maar parallel is er ook networking, 

B to B, de leuke sfeer en de gezelligheid. Zo bekroont 
de “trophée de l’Elégance”, die door het Huis Degand 
en Scopes Design wordt gesponsord, de spelers en 
speelsters die zich het elegantst uitdossen voor de 
prijsuitreiking. Voor de pechvogels op de greens is er 
de tombola met heel wat schitterende prijzen.
De “Guests Only” kwalificaties worden gespeeld vol-
gens de formule “Flag Stroke Play”. Hierbij zetten de 
spelers hun vlagje met de ster neer daar waar zij al 
hun strokes hebben opgebruikt. De “Members Only” 
kwalificaties gaan dan weer in single stableford. 
De Belgische finale wordt dit jaar gespeeld op 31 
augustus en op de Royal Zoute. De winnaars krijgen 
vervolgens het voorrecht om deel te nemen aan de 
wereldfinale in Stuttgart (1 tot 6 oktober) of aan de 
internationale finale in Villa Padierna (van 4 tot 8 okto-
ber) onder de zon van Marbella.
De “Mercedes trophy World Final” verenigt gedurende 
6 dagen spelers uit een 60-tal verschillende landen in 
de moederstad. Op het menu: vanzelfsprekend heel 
wat golf, met competities op de prestigieuze golfbanen 
van de Stuttgarter Golf Club Solitude en de Golf Club 
Schloss Nippenburg. Er zijn klassementen per team 
en ook prijzen voor de beste individuele scores. De 
finale wordt trouwens traditioneel opgeluisterd door 
de aanwezigheid van een of meer toppers op de tour, 
zoals Bernhard langer of Adam Scott.
Het Villa Padierna Palace is een 5-sterrenresort in 
de heuvels rond Marbella. Ook hier staat alles in het 
teken van ontspanning en golf. Het hotel, waar enkele 
jaren geleden de echtgenote van Barrack Obama ver-
bleef, telt drie golfbanen speciaal voor zijn gasten. 
Onnodig aan te stippen dat al wie aan de interna-
tionale finale mag deelnemen niet ontgoocheld zal 
worden, integendeel… ■



D
e finale van de Active Golf travel & 
Volvo 2014 werd gespeeld in het beto-
verende kader van het Marokkaanse 
Mazagan Beach & Golf Resort. Op 

het programma: de magische formule van dit 
toernooi, swing, zon en goede sfeer.
Het gereputeerde 5-sterren Mazagan Resort ligt op 
een uurtje rijden van Casablanca en is een ideale 
plek voor elke golfliefhebber. Dat bleek ook dit keer. 
Het 30-tal finalisten schatte dit resort op zijn juiste 
waarde in en genoot in de eerste plaats van de schit-
terende 18 holes langs de zee. Wat een voorrecht 
om, onder een stralende zon, dit werkstuk van Gary 
Player te mogen spelen, met 14 holes naast de zee en 
greens die de vergelijking met de snelste snookerla-
kens kunnen doorstaan!
Zoals gebruikelijk stond het toernooi in het teken van 
de gezelligheid en heerste er een feestelijke sfeer op 
en naast de fairways. Dit belette sommige deelnemers 
evenwel niet om ook op de golfbaan fors uit te pakken. 
In Cat. 1 was de zege voor voor Stéphane Dalimier ter-
wijl Cat. 2 werd gewonnen door Réginald De Vlieger. 

De goede sfeer was voelbaar tot op de “finishing hole”, 
want op de slotdag werd nog een apart wedstrijdje 
georganiseerd. Alle deelnemers kregen immers twee 
pogingen om hun bal in de pet van de organisator te 
mikken. Drie keer was dit ook raak. Knap!
Het toernooi dat door Active Golf travel wordt 
georganiseerd, bekleedt al jaren een zonnig plekje 
in de agenda van de Belgische golfers en dit zowel 
letterlijk als figuurlijk. De competitie symboliseert 
inderdaad de natuurlijke aantrekkingskracht bij 
de golfer voor de mooie bestemmingen die in de 
catalogus van Active Golf worden aangeprezen 
(www.activegolf.be)! 
Vorig jaar werden in totaal zo’n 30 kwalificatiewed-
strijden georganiseerd in België en in het noorden 
van Frankrijk. Ook 2015 wordt gegarandeerd een 
bijzonder jaar.

A C t I V e  G O l F  t R AV e l  &  V O lV O

Swingen
onder de zon
 in Mazagan

De finale van de Active Golf 
Travel & Volvo 2014 werd 
gehouden in Marokko, meer 
bepaald in Mazagan. Een 
heerlijke ervaring voor alle 
deelnemers.

Door Miguel Tasso
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PORSCHe InteR- COmPAny GOlF CHAllenGe

Met Madrid
als einddoel
De finale van de editie 2015 van de Porsche Inter-
Company Golf Challenge wordt gespeeld onder de 
Madrileense zon. Meer uitleg van Felipe Formariz Pombo, 
Directeur van de Spaanse Dienst voor Toerisme in België.

Door Miguel Tasso

44

e V e n t S
l E N t E  2 015



S
panje, dus! Ook dit jaar wordt de Europese 
finale van de Porsche Inter-Company Golf 
Challenge gespeeld onder de Iberische 
zon. Na El Saler, in de omgeving van 

Valencia, strijkt het toernooi van de golfende 
CEO’s dit jaar van 2 tot 5 oktober neer in Madrid. 
Spanje is al heel wat jaren een swingparadijs bij 
uitstek. Meer dan 350 banen en een uniek aanbod, 
zowel ’s winters als ’s zomers. “Het golftoerisme 

wordt met het jaar belangrijker voor ons land. Het 
strekt zich inderdaad uit over het ganse jaar en 
wordt over het algemeen ingevuld door koopkrach-
tige bezoekers. Het is niet zozeer het aantal golfers 
dat ons interesseert, maar vooral hun profiel”, zegt 
Felipe Formariz Pombo, Directeur van de Spaanse 
Dienst voor toerisme in België.
Het land van Severiano Ballesteros beschikt over 
een resem gerenommeerde banen en dit van ▼

Het Madrileense parcours van La 
Moraleja ontvangt de finale van de 
Porsche Inter-Company Golf Challenge 
2015. Een juweeltje getekend door de 
grote Jack Nicklaus.



Catalonië, de Costa Blanca en Andalousië tot en 
met de Canarische Eilanden. De puristen komen 
van heinde en verre om te mogen proeven van Val-
derrama, Finca Cortesin, PGA Catalunya, El Saler en 
andere Abama’s. Zelfs in hartje winter stap je er in 
polo de golfbaan op. “Maar je kan ook in het binnen-
land golfen. Zoals in de omgeving van Madrid waar 
twee jaar geleden een zeer specifiek golfproduct 
werd ontwikkeld met interessante voordelen.”
Rondom de Spaanse hoofdstad liggen inderdaad 
heel wat schitterende championship courses, zoals 
Club de Campo, Santander, El Encin en la Mora-
leja. “Voor de buitenlandse bezoekers de kans om 
hun golfplezier te combineren met cultuur, shop-
pen, gastronomie en business”, aldus nog Felipe 

Formariz Pombo.
En het is precies de prestigieuze club van la 
Moraleja die gastheer wordt van de finale van 
de Porsche Inter-Company 2015. De com-
petitie wordt gespeeld op het 
parcours nr. 1 dat in 1976 

door niemand minder dan 
Jack Nicklaus werd gete-

▼ kend. Het is een relatief korte baan, smal en zeer 
technisch, waar een goede strategie en oordeel-
kundige aanpak zijn aanbevolen. De greens zijn te 
duchten en de puttinglijnen laten zich maar moei-
zaam ontcijferen.
“Wij zijn blij en trots dat we deze finale in een 
grootstad zoals Madrid kunnen laten doorgaan. 
De club ligt immers net buiten het hart van de 
stad waar wij zullen verblijven”, aldus Denis Hes-
kin, al jaren de drijvende kracht en organisator 
van dit toernooi dat zoals gebruikelijk is voorbe-
houden aan Belgische en luxemburgse bedrij-
ven en dit jaar zijn 28e verjaardag viert. Dit wordt 
ook het 10e jaar waar Porsche optreedt als “main 
sponsor” van dit event. De feestelijke sfeer en de 
lekkere tapas in de omgeving van de Plaza Mayor 
zijn dus verzekerd.
Vooraf zijn er vanzelfsprekend de kwalificatie-
wedstrijden die zoals gebruikelijk op vijf konink-
lijke banen worden gespeeld: Antwerp (24 april), 
Hainaut (5 mei), latem (12 mei), Zoute (19 mei) 
en Sart-tilman (27 mei). De Belgische finale gaat 
door op 19 juni op de Royal Waterloo, ofwel daags 
na de officiële herdenking van de 200e verjaardag 
van de Slag aldaar. ■

Jean Heinen, directeur van Porsche Import, en 
Denis Heskin, organisator van het toernooi.

Felipe Formariz Pombo, 
directeur van de Spaanse 
Dienst voor Toerisme in 
België.

Zonnig terrasje op 
de Plaza Mayor in 
Madrid.
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De pioniers
van de Teranga

T
eranga” is Senegalees voor “welkom”. 
Het staat voor de grote gastvrijheid 
van de Senegalese bevolking en het is 
een uitnodiging om kennis te maken 

met de geschiedenis. Dat geldt ook voor de 
rallysport want na meer dan 30 jaar kwam de 
beroemde tour du Sénégal opnieuw tot leven, 
zij het in een nieuw jasje. De Rallye du Sénégal 
Historique, die net zoals de Safari Rally en de 
Bandama als een van de musts van het seizoen 

De eerste editie van de Rallye 
du Sénégal Historique was 
een schot in de roos. Het 
werd een heerlijke wedstrijd 
met tal van onvergetelijke 
momenten in enkele van de 
mooiste landschappen van 
West-Afrika. 

Door Philippe Janssens

Patrick de Frahan en Eric 
Gressens (Porsche) verzorgden 
het spektakel op de slotdag.

“
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wordt beschouwd en door 
onze landgenoot Jean-André 
Collard in een moderne outfit werd gegoten, ging 
over bijna 1400 km, waarvan ruim 550 tegen de 
klok. Het werd een reis door de tijd, maar ook een 
uitputtende en meedogenloze competitie en dit 
zowel voor de deelnemers als voor hun machines. 
Dit alles met de prachtige contouren van West-
Afrika als unieke achtergrond.
Na vier intense dagen was het verdict van deze 1e 
editie een feit. En indien er één ding viel te onthou-
den bij die eindafrekening, dan dit: de geluksfac-
tor was zeer bepalend. Op weg naar de finish en 
via een lang en afwisselend parcours werden de 
titelpretendenten inderdaad niet gespaard door 
het toeval en mechanische problemen. Nadat de 
Fransman lethier door zijn Peugeot 504 V6 in 
de steek werd gelaten, zag ook luikenaar André 
lausberg zijn titelkansen in rook opgaan toen zijn 

Porsche 911 tegensputterde. 
“Het is altijd leuk om leider te 

zijn, maar tot je de finish hebt bereikt, ben je nooit 
zeker”, aldus Jean-Michel Martin die na afloop van 
dag 2 de koppositie bezette. “Mijn teamgenoot Vin-
cent de Raikem doet het uitstekend en wij blijven 
volgas geven. Maar we zijn pas halfweg en dus kan 
er nog veel gebeuren. Vooral ook omdat je meer 
risico loopt wanneer je de piste moet openen…”

Pech voor de leiders
Het leek wel alsof onze kampioen uithouding in 
een glazen bol had gekeken want daags daarop 
daalde het onheil inderdaad over hem neer. Hij 
verloor een wiel dat tijdens de assistentie blijkbaar 
niet goed was vastgemaakt. Nadat het deelne-
mersveld de helft van het Senegalese grondgebied 
had doorkruist, besliste evenwel een ander toeval 
over de sportieve uitkomst van de wedstrijd. ▼

2020 1414Rallye du senegalRallye du senegal
HistoriqueHistorique

Alex Leens en 
Marie Michiels 
met hun Mini.

Patrick Van Heurck en Alain 
Lopes (Porsche) hadden 
motorproblemen.

S e r g e  e n 
Paul  Libens 
(Ford Escort) 
amuseerden 
zich geweldig.

Mooie overwinningen voor 
de Porsche Kronos Vintage 
van Jean-Pierre Mondron en 
Stéphane Prévot.



toen Jean-Pierre Mondron en Stéphane Prévot 
(Porsche 911) op de vooravond van de finish de lei-
ding overnamen op de majestueuze site van Niassam 
lag de titelstrijd nog helemaal open. Het verschil met 
Patrick de Frahan en Eric Gressens (Porsche 911) 
bedroeg amper 23 seconden. Dit laatste duo was 
aan een geweldige inhaalrace bezig en bij de laatste 
lunch, die in het schitterende dierenpark van Bandia 
werd gehouden, leek de wedstrijd gereden. De Por-
sche van De Frahan en Gressens had zijn achterstand 
goedgemaakt en omgezet in een voorsprong van een 
kleine minuut. De buit leek binnen, temeer omdat de 
laatste proef – een dubbele opdracht op het Circuit 
des Baobabs – een formaliteit leek. Maar toen ze 
zich klaarmaakten om uit de stands weg te rijden 
voor hun laatste ronde, schoot hun auto in brand als 
gevolg van een probleem met een carburator. terwijl 
ze de brandblussers bovenhaalden, zag ze samen 
met hun auto ook de eindzege in rook opgaan…
“Omdat we op de slotdag amper 23 seconden ach-
terstonden, beslisten we om er vol voor te gaan”, 
aldus Patrick de Frahan. “Een tactiek die werkte 
en die ons bij de lunch de leidersplaats opleverde. 
Spijtig genoeg was er dan die brand. Dat is het lot. 
Maar kom: we weten dat we eigenlijk de snelste 
waren. Hoewel we niet op de erelijst zullen staan, 
is onze geweldige remonte toch wel een mooie 
troostprijs…”
Jean-Pierre Mondron en Stéphane Prévot, die zich 
al verzoend hadden met de beste ereplaats, wer-
den hierdoor verrassend eindwinnaar en zagen zo 
hun metronomische aanpak en hun sterke effici-
entie beloond. De grote baas van team Kronos 
Vintage mocht zich trouwens ook verheugen in de 
2e plaats voor Marc de Siebenthal en Stéphane 

▼ Meyers want ook zij reden met een van zijn auto’s. 
“Dit was een heerlijke rally”, vat Jean-Pierre Mondron 
samen. “Ik was het meest verrast toen bleek dat wij 
net voor de slotetappe aan de leiding gingen, want 
die ochtend hadden wij bewust geen extreme risico’s 
genomen omdat je op sommige plaatsen de auto 
echt helemaal stuk kon rijden. Uiteindelijk kregen we 
de eindzege in de schoot geworpen want – dat geven 
we grif toe – die kwam toe aan Patrick de Frahan en 
zijn teamgenoot. Maar ik ben niettemin heel erg blij 
dat twee Porsches Kronos Vintage de eerste twee 
plaatsen bezetten. Ons team was een van de eerste 
dat inschreef. toen de ebola-epidemie uitbrak in een 
aantal West-Afrikaanse landen waren we er ook niet 
helemaal gerust in. Maar bij nader toezien was Sene-
gal op dat gebied risicovrij. Wij kozen er dus voor om 
te starten en ik ben de eerste om te zeggen dat wij 
ons dat niet beklagen. En zegt men ook niet dat de 
afwezigen ongelijk hebben?”
Het 100 % Porschepodium werd vervolledigd door 
Albert Michiels en thomas Van den Berg. Ook zij 
mogen terugblikken op een zeer regelmatig wed-
strijdverloop en schrijven zo hun naam bij in gouden 
letters op de erelijst van de 1e editie van deze Rallye 
du Sénégal Historique. 
“Het was een zware rally”, aldus de grote baas van 
Restauration Nouvelle. “telkens een van de deel-
nemers de leidersplaats opeiste, viel hij vervolgens 
weer weg. Zoals altijd in Afrika loonde de regelmaat 
en moest je vooral de valkuilen op de piste vermij-
den. Pech voor Patrick en Eric want hun prestaties op 
de twee slotdagen wettigden de eindzege.” 
Het bedje ligt nu al gespreid voor een mooie revan-
che. Dit volgende rendez-vous ligt trouwens al vast: 
november 2016.

© Foto's : Richard Bord

■

De vering van de Volvo van Jean-
Jacques en Charlotte Martens 
begaf al na één etappe…

Stephan Meyers en Marc de 
Siebenthal ontpopten zich tot 
de revelatie van deze 1e Rallye 
du Sénégal Historique.
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Belgen op hun best
in sneeuwstorm

M
et 110 teams aan de start werd 
het vorige record gebroken, maar 
ondanks die unieke belangstelling 
voor de 61e editie van de Rallye 

Neige et Glace stond de blik bij Patrick Zaniroli 
toch somber toen op zondag de technische en 
administratieve controles dienden doorgevoerd. 
Buiten werd Pontarlier, de op één na hoogstgele-
gen Franse stad, immers bedekt door een dikke 
sneeuwlaag. De man uit de Doubs kon zich niet 
herinneren ooit zoveel sneeuw te hebben zien val-
len in amper enkele uren tijd! Met één oor aan de 
telefoon probeerde de voormalige organisator van 

de Dakarrally de situatie te overzien. Zijn ervaring 
kwam hem dan ook goed van pas. “Ik heb in mijn 
carrière al heel wat moeilijke momenten beleefd, 
dus dit kan er wel bij”, filosofeerde hij. “Niettemin 
moeten we toegeven dat de sneeuwruimers op dit 
moment de klus niet aankunnen. We zullen met 
andere woorden dag en nacht moeten werken om 
het parcours rijklaar te krijgen…”
Voor Zaniroli was de sneeuwstorm inderdaad een 
vergiftigd geschenk. Hij had immers enkele maan-
den voordien speciaal deze afgelegen regionale 
boswegen tussen de Doubs en de Jura uitgekozen 
om zijn parcours van 3 dagen en zo’n 1000 km uit 

Sneeuw, deelnemers, spanning: de 61e Rallye Neige et 
Glace klopte alle records en bekroonde eens te meer een 
Belgische winnaar!

Door Philippe Janssens

52

e V e n t S
l E N t E  2 015



te stippelen. Kwestie van een minimum aan sneeuw 
te garanderen. “Maar toen viel er in twee dagen tijd 
meer dan een meter sneeuw uit de lucht!” Het 
bleek dan ook onmogelijk om een aantal van de 
Frans-Zwitserse grenswegen waar regionale smok-
kelaars destijds hun absint aan de man brachten 
rijklaar te maken. Zo stond meteen ook vast dat de 
12e editie van dit ultra-sportief winterrendez-vous 
een memorabel verloop zou krijgen. 
Hiervoor zorgde niet alleen het (bij momenten inge-
korte) tracé, maar ook het groot aantal kandidaten 
op de overwinning. Zij bestookten elkaar immers 
drie dagen lang in de voorposten van de rangschik-
king. Hoewel onze landgenoten met 31 teams 
aan de start kwamen en mede hierdoor opnieuw 
de favorietenrol opeisten, maakten de aparte 
omstandigheden dat zij meer weerwerk kregen dan 
gewoonlijk, vooral dan van de vele Audi Quattro’s 
en de andere 4x4’s in het deelnemersveld…
“Het was onwaarschijnlijk hoeveel kostbare tijd 
wij verloren telkens wij op een helling moesten 
vertrekken”, zegt tweevoudig winnaar Yves Def-
landre (2010 en 2011), die het rustig 
aandeed om in de gegeven omstan-
digheden en met zijn Porsche 911 
de gemiddelde snelheid op 50 
km/uur te houden. temeer omdat 
drie Franse teams de kopposities 

bemanden na de door de omstandigheden ste-
vig ingekorte openingsetappe door de Jura. Beter 
nog: bij de lunch op dag 2 scheelde het niet veel 
of de Fransen lieten de Marseillaise weerklinken 
tijdens de pousse-café, want de 4x4 Autobianchi 
van een charmant koppel uit de streek domineerde 
de Regelmatigheidstest. Maar het vel van de beer 
was nog lang niet verkocht. Er wachtte de teams 
immers een nachtetappe en uit de tussenstand 
halfweg de dag bleek duidelijk dat de Belgische 
teams hun opmars hadden ingezet.
Voor onze Franse vrienden was de nachtelijke rit 
richting Malbuisson minder triomfantelijk. Yves 

Deflandre en Eddy Gully namen opnieuw de pole 
position in handen voor Jean-Pierre Vandewauwer 
en Julien Paisse. twee Porsches voor een Audi Quat-
tro die uiteindelijk en als gevolg van twee naviga-
tiefouten zelfs naast het podium zou belanden. Dat 
leverde meteen een 100 % Belgische top-3 op met 
een 3e zege voor Deflandre en Gully voor “Vande” 
en Paisse Junior, de winnaars van vorig jaar met ▼

De grote sneeuwval speelde een 
belangrijke rol in deze 61e editie 
van de Rallye Neige et Glace.



hun Porsche 914/6. 
“We probeerden al 3 jaar lang 
deze 3e zege te veroveren!”, lachte Yves 
Deflandre breeduit. “De vorige keren kenden 
we altijd pech. Maar deze zege is fenomenaal, 
want vergeten we niet hoe de omstandigheden 
waren en dat we dit met een tweewiel aangedre-
ven auto hebben klaargekregen. toen we vandaag 
als 5e van start gingen, hebben we dit met veel 
overleg aangepakt. temeer omdat Jean-Pierre Van-
dewauwer net voor ons van start ging. We reden 
een perfecte finale. En ja, volgend jaar komen we 
terug voor een 4e zege!”
Michel Closjans en Robert Rorife zorgden voor een 
nieuw 100 % Belgisch podium – helemaal Porsche 
– door hun prachtige 356 Pré A naar een 3e plek te 
loodsen en naar de koppositie van het klassement 
voor historische auto’s.
Negen Belgische teams in de top-10: de editie 
2015 was alweer uitzonderlijk, met onder meer een 
schitterende 8e plaats voor Alex leens en Marie 
Michiels aan boord van hun Austin Mini Cooper. 
“Alex heeft mirakels verricht”, aldus zijn favoriete 
gezellin in het leven en in de koers. “Wat mij betreft, 
ik die altijd links en rechts door elkaar haal: voor 
mij was het mijn allereerste kennismaking. Wat 

▼

een ervaring, wat een ongelofelijke rally!”
Hoewel Patrick Zaniroli zonder twijfel liever wat 
vaker de blauw-wit-rode combinatie had zien pas-
seren onder de feestelijke finishboog in het hart 
van het charmante Pontarlier, had de koersdirec-
teur van deze unieke koers al bij al toch alle rede-
nen tot tevredenheid.
“Het minste wat je kan zeggen is dat dit een onver-
getelijke 61e editie is geweest”, aldus de Franse orga-
nisator. “De enorme sneeuwval in de eerste twee 
dagen heeft het werk van iedereen zeer bemoeilijkt. 
Maar ondanks enkele onvermijdelijke aanpassin-
gen werd het toch een spannende rally met heel wat 
sportieve omwentelingen. De sectoren die door onze 
teams werden vrijgemaakt, bleken een grote uitda-
ging, vooral voor de tweewiel aangedreven auto’s. En 
ondanks de klassieke dominantie van onze Belgische 
vrienden drukten ook heel wat Franse teams hun 
stempel op deze rally. Proficiat aan Yves en Eddy met 
hun 3e zege, maar ook aan alle andere deelnemers 
voor hun doorzettingsvermogen, want dit is voor 
iedereen een loodzware opdracht geweest…” ■

Voor elke etappe dienden de auto’s 
van een sneeuwtapijt bevrijd…

Patrick en Thomas Sorel 
hadden weinig geluk 
tijdens deze editie.
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Australië is een unieke golfbestemming. U 
vindt er enkele van de mooiste golfbanen ter 

wereld. Ontdek, speel en geniet!

Door Miguel Tasso

I
ndien er één land is waar de sportcultus tot 
levenskunst is verheven, dan zeker Australië. 
“Citius, altius, fortius”: de inwoners van 
Melbourne en Sydney dragen deze olympi-

sche gedachte uit in de straten, parken, op de 
stranden en de greens. Want in het land van Greg 
Norman en Adam Scott staat golf hoog in het 
vaandel bij de ganse bevolking.
Waarom zou je daar dus zelf niet een keertje van 
proeven en inschrijven voor een golfescapade in 
dit heerlijke land? Ja, het is een gans eind naar 
onze tegenvoeters, maar die inspanning wordt gin-
der dubbel en dik beloond!
Australië is een echt werelddeel en een ideale 
golfbestemming. U vindt er inderdaad heel wat 
unieke en doorgaans Brits geïnspireerde banen 

(6 ervan prijken in de wereldtop-40 van mooiste 
banen). Onze partner en reisspecialist “Active Golf 
& thalasso travel” werkte voor dit prachtland een 
sleutel op de deur golfprogramma uit. Op het menu 
staan enkele van ’s lands meest gerenommeerde 
golfbanen, maar ook safari’s, gastronomische en 
oenologische verwenmomenten, culturele bezoe-
ken, lekker niks doen. Kortom: een epicurisch bad 
in het land van de kangoeroes!

Rondom Melbourne
De omgeving van Melbourne is een klein para-
dijs voor de golfer die graag nieuwe dingen ont-
dekt. Hij vindt er vlak bij elkaar een 12-tal golf-
banen waarvan sommige echte meesterwerken 
zijn, zoals natuurlijk de Royal Melbourne, vaak 

kangoeroes
op de greens!
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omschreven als een van de mooiste ter wereld.  
Deze club telt twee “championship courses”: East 
en West. West werd in 1926 ontworpen door de 
Engelse architect Alister MacKenzie (tekende ook 
de Augusta National). Het is een echte lofzang aan 
de schoonheid en goed voor een notering van… 
100 op 100 in de Rolex Guide. De tekening is vrij 
klassiek en omvat veel bunkers. Hoewel er geen 
enkele waterhindernis is, verdedigt deze parkland 
zich naar behoren, mede door de onnoemelijk 
moeilijke greens.
De inwoners van Melbourne schuwen de Britse 
humor niet. Vandaar ook dat ze zonder verpinken 
deze stelling poneren: “Royal Melbourne is de 
mooiste baan ter wereld, maar Kingston Heath is 
de mooiste van Melbourne”. En dat is wellicht ook 
niet helemaal fout, want ook dit is een werkstuk 
van MacKenzie. Hij ontwierp deze legendarische 
baan (die eveneens een 100/100 krijgt) met veel 
bunkers (128) en theestruiken. Naast zijn lengte 
(6352m) is Kingston Heath ook een geweldige 

technische en strategische test. Elke slag is een 
groot examen en als je daar niet in slaagt, betaal 
je daar een prijs voor…
Een beetje verder, maar nog altijd in de regio 
“Sandbelt” ten zuidwesten van Melbourne, vinden 
we de Victoria Golf Club: de 3e verplichte halte 
voor de purist van de greens. Ook hier swing je in 
een droomomgeving op fairways die aanvoelen als 
vasttapijt. De greens zijn berucht en doen zelfs de 
beste spelers ter wereld duizelen ter gelegenheid 
van de Australian Masters. De plejade van abso-
lute topparcours, het ideale klimaat en de nogal 
zanderige ondergrond verheffen de omgeving van 
Melbourne tot een van de echte golfhoofdsteden 
in de wereld.

Adelaide en Sydney
In Australië is golf een nationale sport die door alle 
lagen van de bevolking wordt beoefend. De green-
fees zijn er over het algemeen erg democratisch en 
de sfeer in de clubhouses toont respect voor de ▼

Royal Melbourne: 
een van ’s werelds 
mooiste banen.

Hamilton Island: 
adembenemende 
panorama’s.



tradities, maar is ook zeer sportief en ontspan-
nen. Het land is gigantisch en trekt verschillende 
jasjes aan. Maar waar de golfer zijn tas ook neer-
zet: hij zal er altijd aan zijn trekken komen want het 
aanbod (privé en publieke banen) beantwoordt aan 
de verwachtingen. En daarna moet iedereen maar 
zijn eigen keuzes maken. 
In de omgeving van Adelaide kan je maar moeilijk 
ongevoelig blijven voor de lokroep van de Royal 

Adelaide, een echt juweeltje naast de zee. Alister 
MacKenzie, die ook deze baan ontwierp, bestem-
pelde dit vaak als een van zijn favorieten. “De mix 
van duinen en naaldbomen zorgt voor een uniek 
cachet. En nooit eerder zag ik dergelijke, natuur-
lijke zandkraters…”
Om het halfuur kan je op de fairway in de verte een 
trein horen passeren. Maar wat is het heerlijk swin-
gen op deze historische golfbaan waar ontelbare 

Barnbougle Dunes 
Golf Club.
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topcompetities zijn georganiseerd, waarbij heel 
wat Australian Opens.
Ook Sydney, in 2000 nog olympische hoofdstad, 
beschikt over heel wat golfbanen waar je nooit 
genoeg van krijgt. New South Wales (95 op 100 
in de Rolex Guide) is er een van. Deze baan in 
Perouse, een schiereiland dat deel uitmaakt van 
Botany Bay, draagt eveneens de handtekening van 
MacKenzie, die hier in de jaren 20 duidelijk goed 

zijn werk had. Deze baan is een absolute schitte-
ring voor het oog: vrijwel op elke hole is de zee te 
zien. Op de first 9 wandel je als golfer zelfs langs 
de rotsen. Wie New South Wales heeft gespeeld, 
vergeet dat nooit meer.
Onnodig te melden dat de schitterende omgeving 
rond Sydney nog heel wat andere kwaliteitsbanen telt 
(Royal Sydney, Australian, lakes,…). Handig meege-
nomen: die liggen allemaal vrij kort bij elkaar.

Tasmanië en het Koraalrif
De golfbanen op het eiland tasmanië, in het zuid-
oosten van Australië, krijgen ook steeds meer 
erkenning. Zoals de Barnbougle Dunes Golf Club 
vlakbij Bridport. Dit lijkt wel Schotland want de vrij 
recente golfbaan, die in 2004 werd getekend door 
tom Doak en Michael Clayton, zocht zijn inspiratie 
duidelijk in de eerste banen uit de golfgeschiede-
nis. Sommige holes zijn adembenemend want hun 
uitzicht is spectaculair. Zoals bijvoorbeeld hole 15: 
een par 4 naast een creek met golvende duinen die 
de zee tegenhouden!
Net naast de Dunes Golf Club ligt de Barnboug-
le lost Farm Golf Club en die moet nauwelijks 
onderdoen. Ook hier adembenemende verge-
zichten. Deze baan – een mix van links en inland 
– draagt de handtekening van Bill Coore en Ben 
Crenshaw en is bijzonder omdat hij 20 holes telt 
(waarvan er 2 natuurlijk niet worden gebruikt 
tijdens de competities).
tasmanië staat te boek als een der mooiste golf-
bestemmingen ter wereld. De landschappen zijn 
uniek en dat geldt ook voor de fauna en de flora. Het 
gevoel dat men zich hier op het einde van de wereld 
bevindt, draagt extra bij tot zijn grote toverkracht.
Een trip door Australië zou natuurlijk niet com-
pleet zijn zonder een bezoek aan het mythische ▼

Royal Adelaide.

New South Wales Golf 
Club vlakbij Sydney.



Hotels gepromoot door 
Active Golf & Travel
■ Westin Hotel in Melbourne
■ Shangri-la Hotel in Sydney
■ Beach Club Hamilton Island Hotel
 op het Koraalrif
■ the Duporth Riverside Hotel in Brisbane
■ Crowne Plaza Hotel in Adelaide
■ the lost Farm Hotel in Barnbougles Dunes

Aanbevolen golftour: minimaal 14 dagen – à la 
carte verlenging is mogelijk

Great Barrier Reef: het grootste koraalrif ter 
wereld. Hier schieten woorden te kort: dit moet je 
gewoon gezien hebben!
Dat geldt ook voor de Hamilton Island Golf Club in 
Queensland. Dit werkstuk van de voormalige Bri-
tish Openwinnaar Peter thompson volgt de contou-
ren van de omgeving. Dat zorgt voor een filmisch 
decor met permanente vergezichten op de oceaan. 
Onnodig te vermelden dat op deze pure links – die 
je bereikt per boot (of met de helikopter) – de wind 
een belangrijke rol speelt. Deze golfbaan (heuvel-
achtig, vaak smal en erg goed verdedigd) is een 
echte must. temeer omdat hij is aangelegd in het 
hart van een resort dat een ideale uitvalsbasis is om 
deze unieke omgeving wat grondiger te verkennen. 
Indien u voldoende tijd kunt uittrekken, mag u ook 
niet vergeten om even door te reizen naar Brisbane 
en er de stad te ontdekken (3e grootste van het 

land qua inwoners). Op een uurtje rijden vindt u er 
de Palmer Coolum Golf: een ontwerp van Robert 
trent Jones Jr. naast de Stille Oceaan. Ook dit is 
een mix van links en parkland die geen kenner 
onberoerd laat.
Wel ja: het verre Australië heeft alles om de bir-
diefan te verleiden. En bovendien zorgen de har-
telijke inwoners er mee voor dat u er zich direct 
thuis voelt.

Shangri-La 
in Sydney.

Hotel Crowne Plaza in Adelaide. Hotel “The Lost Farm”.

Zicht op zee in de Beach Club.

■ 

Info en boeking:

Active Golf & thalasso travel
tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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Apartment 17th fl oor:

• 2 bedrooms
• 106 m2 
• 7 m2 terrace 

 

Number (or Type):
Floor:

Information
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Terrace: 
Bedroom(s):

- Furniture not included, shown as a reference only
- Kitchens are for reference only, please consult specific kitchen plans
- For all information concerning the specialized techniques, see building plans and commercial specifications.

A: Tower
B: Office
V: Terrace Building

Site Plan
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De Seychellen bestaan uit 
115 granieteilanden en 
koraalatollen. De archipel 
s t r ek t  z i ch  u i t  ove r 
1.300.000 km2 van zuiver 
en helderblauw water. De 
mooiste eilanden bereik je 
via de zee en met behulp 
van houten zeilboten. Het 
meest toegankelijke en 
meest opmerkelijke eiland 
is North Island. 

Door Béatrice Demol

Seychellen
          Schatkamer 
van de
Indische Oceaan

D
e Seychellen zijn niet bang voor een 
stevige brok geschiedenis. Deze 
eilandengroep in het midden van de 
Indische Oceaan werd immers al z’n 

250 miljoen jaar geleden omhooggestuwd toen de 
continenten uit elkaar werden gedreven. Eigenlijk 
zijn zij de toppen van de hoogste onderzeese 
bergen. Volgens een aantal auteurs ligt hier zelfs 
de Bijbelse Hof van Eden. Sommigen zijn zelfs 

De stranden van de Seychellen behoren 
tot de meest gefotografeerde ter wereld.

De beroemde Anse d’Argent 
met rotsen die zo uit een 
gipskartonnen Hollywooddecor 
kunnen komen.
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overtuigd dat de inheemse “coco de mer” (zeeko-
kospalm) met zijn suggestieve vorm niets anders 
is dan de verboden vrucht. Het verklaart mee de 
peperdure basisverkoopprijs (vanaf 200 euro) van 
deze kallypigische vrucht. En toch bleef dit tro-
pisch paradijs lange tijd gespaard van de mense-
lijke aanwezigheid. Die kwam er pas in 1756 toen 
Frankrijk, gevolgd door de Britse eilanden, Mahé, 
Praslin, la Digue, Cousin en Curieuse inlijfden.
Het zijn deze kleine blonde, weelderige en 
beschermde parels die u met de zeilboot Sea Bird 
kunt ontdekken tijdens een cruise die een zeke-
re luxe uitstraalt. De zowat 15 passagiers en de 
inheemse bemanning zijn zich immers bewust dat 
zij de laatste avonturiers zijn van een bestemming 
die binnenkort ook door de grote cruiseschepen 
zal worden aangedaan. twee masten, vier zeilen, 

Carnaval in Mahé
In mei verzamelen de mooiste groepen (van Brazilië 
tot China) op het eiland Mahé voor het “Carnaval 
des Carnavals”: een van de vijf beste ter wereld. 
Dit is een heerlijke, bruisende en kleurrijke manier 
om Victoria te ontdekken, de kleinste hoofdstad 
ter wereld. Een feeëriek decor dat omringd wordt 
door heuvels die men oversteekt om vervolgens af 
te dalen naar een kustlijn die wordt afgeboord met 
kokospalmen en mangobomen. tussen de Morne 
Seychellois (met zijn 950 m het hoogste punt 
van de Seychellen) en het Barbarons strand en 
de baai van Sainte-Anne, waar de mooiste hotels 
liggen, vertellen de “route Sans Souci” en “route 
de Misère” het verhaal van een cultuur die zich 
weinig aantrekt van het verleden en de toekomst. 
De Seychellers vertrouwen er immers op dat de 
overheid hun omgeving beschermt door een echt 
ecologisch toerisme op te dringen.

Vogels in Cousin
Het ornitologisch heiligdom van de archipel kan 
enkel bezocht worden onder leiding van een gids. 
Hij kent elke inheemse (en van uitroeiing gevrij-

ontelbare banaantrossen aan de bakstag, een 
doorkijkraam, cabines met voldoende comfort 
voor wie in de zon en in het water leeft. tussen 
de verschillende activiteiten door – een wande-
ling over de ongerepte stranden en in de maagde-
lijke bossen, een duiksessie onder leiding van een 
PADI-monitor, kajakken en snorkelen in een onge-
rept koraalrif tussen de meest kleurrijke vissen ter 
wereld – is de sfeer er ronduit gezellig.

In het kristalheldere water krijg 
je al snel het gezelschap van 
gigantische zeeschildpadden.

Beleef een van de mooiste 
carnavals ter wereld voor 
het inschepen.

▼

Een cultuurmozaïek die zich over 
heel wat generaties uitstrekt.



waarde) soort bij naam. Hij toont waar de wit-
staartkeerkringvogel zijn nest heeft gemaakt tus-
sen het kreupelhout waarin vleermuizen huizen en 
waar de gekko zijn eieren legt in de kokospalmen. 
In deze tijd van het jaar nestelen ruim een half 
miljoen vogels in Cousin. Vandaar ook het verbod 
om te zwemmen, te roken en te flitsen.
Elke rondvaart is een onvergetelijk avontuur. Ver-
der, meer naar Praslin toe, onthullen de wateren 
rond het eiland Saint-Pierre een uitzonderlijke duik-
site. Aan land is het verlaten Anse lazio dan weer 
een van de mooiste stranden van de archipel.

Walvishaaien in het water
Na drie dagen raken de superlatieven uitgeput. 
Waar je ook voet aan land zet: de allerlaatste ontdek-
king lijkt telkens nòg mooier en nòg subliemer dan al 
de vorige! Vandaag gaan we duiken en snorkelen in 
Anse Possession. Sommigen verkiezen te “niksen” 
op het strand of op de brug van de boot. Wel ja, ook 
dat zijn de Seychellen… Deze zonnekloppers genie-
ten van het aperitief en bladeren door gidsen waar 
elke vis die je tijdens het duiken kan ontmoeten in is 
opgenomen. Deze luiwammesen missen hierdoor de 
ontmoeting met een schildpad die even groot is als 
een truckwiel, maar zij kunnen hun schade inhalen 
wanneer speelse walvis- of verpleegsterhaaien – al 
naargelang het seizoen – opduiken. 
Dat de Seychellen luxe zijn, komt in de eerste plaats 
omdat deze archipel zeer waakzaam omspringt met 
zijn uitzonderlijk natuurpatrimonium. toch kunnen 
we er niet omheen dat Victoria geboekstaafd is als 
de 13e duurste stad ter wereld. Een gevolg van zijn 
status als klein fiscaal paradijs en als vakantiever-
blijf voor gefortuneerde expats uit de Golfstaten. 
tegelijk is er geen enkele andere staat ter wereld 
die zo hard inzet op de bescherming van het 
natuurlijk patrimonium dat wordt opengesteld 
voor zijn bezoekers. Die kunnen er de allerlaat-
ste Medusabomen ter wereld bewonderen of de 
enige eilandral – de kleinste vogel ter wereld die 
niet kan vliegen – ter wereld. 20 nationale parken 

en natuurreservaten herbergen een uniek aantal 
inheemse soorten en 50 % van de oppervlakte van 
de Seychellen geniet een zeer hoge bescherming. 

Zeekokospalmen in Praslin
De mythische Vallée de Mai, die te boek staat als 
Unesco Werelderfgoed, typeert deze bescherming 
ten volle. Dit is de echte wedergeboorte van een 
prehistorisch woud lang voor de continenten werden 
gevormd. 20 ha groot, met duizenden unieke zeeko-
kospalmen waarvan het zaad en de vruchten ontzet-
tend gegeerd zijn omwille van hun naar verluidt afro-
diserende eigenschappen. Dit verklaart meteen ook 
hun kostprijs op de Aziatische markten: peperduur! 
De eerste palmen dateren van ruim 80 miljoen jaar 
geleden en ook vandaag nog heeft elke centimeter 
van elke boom zijn bestemming. De bladeren dienen 
om daken te bouwen, hoeden te maken en matras-
sen te vullen. Uit de palmen wordt olie gewonnen 
en alcohol gemaakt. De stam levert planken en de 
schors tuinaarde. De doornen helpen om de reu-
zenschildpadden weg te houden. tenslotte heeft de 
zeekokospalm ook culinaire toepassingen, al naar-
gelang zijn rijpheid en de portefeuille van de fijn-
proever. Vroegrijpe noten worden verwerkt tot een 

De beroemde witstaartkeerkringvogel 
met jongen.

Achter de granieten rotsen en de ongerepte 
stranden trekken de eilanden zich terug in 
een maagdelijk bos.

Mangroven en maagdelijke bosjes 
nodigen uit tot wandelen. 
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gelei. Miljonairs vergasten zichzelf op een peperdure 
salade van het hart van de boom (die hiervoor dient 
omgelegd). Verder is er ook de geraspte zeekokos-
palm die aan heel wat gerechten en desserten wordt 
toegevoegd. De smaak sluit perfect aan bij de vele 
pwasons en zeevruchten. Die haal je binnen met een 
hengel die je achter de boot aan laat slepen. Want 
op de Seychellen maak je jezelf alleen maar moe als 
het echt niet anders kan.

Fietsen op La Digue
Op la Digue verplaats je je met een kar die door koei-
en wordt getrokken, per fiets of te voet. Geen auto’s 
dus op deze 10 km2 stranden, maar vanilleplantages en 
kleine Creoolse huisjes waaruit de hele dag door opge-
wekte muziek weerklinkt. Anse d’Argent is het meest 
gefotografeerde strand ter wereld, maar volgens de 
“native” Seychellers zijn heel wat andere zo mogelijk 
nòg mooier! Zoals Anse Sévère, langs de overkant 
van het eiland, op de weg van Anse Papate en Anse 
Banane, onderaan het kleurrijke kerkhof. Ook hier lijkt 
het alsof de gigantische blokken van roze, zwarte en 
okerkleurige graniet door een goddelijke hand op het 
strand met de reusachtige kokospalmen zijn geplaatst. 
Wie hier langskomt, overweegt om zich te verstoppen 
achter deze goddelijke rotsen en zo lang mogelijk te 
genieten van het regime van de archipel, zijnde: 30-30-
30, 30°C overdag, 30°C ’s nachts en 30°C in het water. 
toch zou het zonde zijn om hier altijd op dezelfde plek 
te vertoeven, want de eilanden en de zee smeken om 
ontdekt te worden, net zoals elk tropisch bos en elke 
bergtop uitnodigt om te worden bedwongen. 

Reuzenschildpadden 
op Curieuse
Op Curieuse leer je dat de meeste eilanden hun 
naam ontlenen aan een meeuw en aan de karvelen 
van de ontdekkingsreizigers, piraten en hande-
laars die de archipel al snel uitriepen tot een ideale 
tussenhalte op weg naar Indië. De tot museum 
omgebouwde ruïnes van een opvangcentrum voor 

De Sea Bird in de 
Tuin van Eden.

melaatsen herinneren aan de geschiedenis die 
werd gekleurd door de slavenhandel en aan een 
culturele mozaïek die door de drie officiële talen 
wordt onderhouden: seselwa (Creools), Engels en 
Frans. Het eiland, dat vrijwel onbewoond is omdat 
het een natuurreservaat is in het hart van het 
beschermd nationaal waterpark, is ook het toe-
vluchtsoord van een kolonie reuzenschildpadden. 
Deze werden geïmporteerd uit Aldabra, helemaal 
in het zuiden van de archipel. Silhouette Cruises, 
onze cruise-operator, heeft de expedities naar 
deze mythische bestemming trouwens opnieuw in 
zijn pakket opgenomen. Het betreft het grootste 
koraalrif ter wereld en het is zo goed als ongerept 
omdat er geen menselijke activiteit is. Ideaal voor 
alle passagiers die zich na een week op zee hebben 
vastgekluisterd aan de brug.

Info
Een internationaal paspoort volstaat. Wij vlogen 
met Etihad Airways via Abu Dhabi (www.etihad.
com). Het toerismebureau van de Seychellen is 
een uitstekende informatiebron om zo hard moge-
lijk te genieten van het “Carnaval des carnavals” 
en om de archipel te bezoeken (www.seychelles.
travel). Silhouette Cruises beschikt over 4 zeilbo-
ten met 8 en 9 cabines. Het comfort wisselt, maar 
de service en de hartelijkheid zijn identiek. Het is 
ook mogelijk om schepen af te huren met een ser-
vice op maat (www.seychelles-cruises.com). Ook 
North Island werkt uw verblijf uit op maat
www.north-island.com/french
info@north-island.com)

▼



North Island: exclusief paradijs
Hier land je met de helikopter. Vervolgens brengt 
een elektrische buggy je naar villa nr. 8. Dit is de 
villa waar Brad Pitt en Angelina Jolie verblijven 
wanneer William en Kate nr. 11 hebben gereser-
veerd – die ligt helemaal achteraan. Op weg naar 
de voordeur ontdek je prachtige zwarte terminalia 
en zeekokospalmen, een moes-, een kruiden- en 
groentetuin voor eigen beheer, een recyclagecen-
trum en zonnepanelen voor een neutrale CO2-
uitstoot, reuzenschildpadden die zich voeden met 
mango’s, 150 onzichtbare bedienden voor maxi-
maal 30 al even discrete gasten en, vooral, onge-
lofelijk veel ruimte. “Dat is onze luxe”, zegt Elsia, 
een van de twee butlers die ons zijn toevertrouwd. 
Zij opent voor ons de deur van onze eigendom in 
het zand. 450m2 goede smaak recht tegenover de 
oceaan die zich aftekent achter een kleine duin 
die de getijden moet aftoppen. De kamer loopt 
door in een klein salon en er zijn twee badkamers: 
een binnen en een buiten onder de sterren, met 
massagetafels. De tweede kamer is voorzien voor 
de kinderen. Die kunnen zich hier uitleven als 
echte Robinson Crusoe’s. Een nanny houdt een 
oogje in het zeil.  Deze kamer kan bovendien in 
een handomdraai tot een kleine bioscoop worden 
omgebouwd. De buitenste eetplaats laat zich vlot 
herinrichten voor een diner bij kaarslicht aan de 
rand van het water – het privézwembad of de zee. 

Reserveren is niet nodig. De chef, die meteen van 
bij uw aankomst naar uw persoonlijke voorkeuren 
komt informeren, palmt de keuken in. Verder kan 
men ook aanschuiven in het restaurant Piazza, 
op Honeymoon Beach, in de Sunset Bar, vlakbij 
het zwembad dat in de granietrotsen werd uitge-
houwen, of om het even waar op het eiland. Knus 
aan een tafel, in een hangmat, in het zand, in het 
hart van het tropisch woud, op een bank die uit 
de boomstronk van een takamaka is gebeiteld, op 
de top van een heuvel. De intimiteit van elke gast 
wordt discreet bewaakt en de menu’s laten zich 
inspireren door het aanbod uit de zee, de kundige 
hand van de chef of eigen suggesties. Het volstaat 
om Elsia te verwittigen en binnen het halfuur staat 
de tafel klaar, de champagne koud en wachten de 
beste cru’s uit de wijnkelder om te worden gede-
gusteerd. Want op North Island is alles mogelijk. 
Sportvissen in zee en duiken. Wandelen, fietsen, 
kajak, fitness. Een uiteenzetting over de vogels, 
de schildpadden of het ontstaan van het eiland. 
Een dag met Elliot, het geheugen van het eiland, 
de meester van de omgeving en de vriend van de 
schildpadden. Onwaarschijnlijk hoeveel activitei-
ten mogelijk zijn op een lapje grond van 2,5 op 1,2 
km! Dit paradijs voor bedreigde dieren- en planten-
soorten is dan ook het meest paradijselijke hotel 
ter wereld voor schatrijke mensen die snakken 
naar de ultieme herbronning.

North Island: zonsondergang 
“by candlelight”…

North Island: zonsopgang 
in “a room with a view”…

© Foto's : Movi Press/Eeman
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DE DROOM BEGINT HIER
14.000 m2 beschermde natuur aan de rand van een van de mooiste en oudste steden van het land. En 
in het hart van dit paradijs, op de heuvel van Balmoral, liggen vier elegante en fenomenale verblijven 
in een privaat en beveiligd domein, die de ruimte achter de schermen nog kostbaarder maakt. 

Een geweldig uitzicht bediend door een open architectuur, gemaakt van puur lijnen en zachte 
rondingen, met monumentale ramen. De combinatie van esthetische lijnen en mooie materialen 
maken het een uitzonderlijke plaats. Een volledige uitrusting combineert de traditie van de kuuroord 
behandeling van Spa aan het begrip van genot, zoetheid, vrede, steun. 

Op enkele kilometers van de Villas de Balmoral, biedt de Royal Golf Club Hautes Fagnes een van 
de eerste parcours die ontworpen zijn door architect Tom Simpson, dat vaak de “Sunningdale van 
het continent” wordt genoemd. Golfers kunnen hier wegdromen of de uitdaging aangaan om het 
parcoursrecord van 65 slagen van Nicolas Colsaerts.

www.villasbalmoral.be
Agence Engel & Völkers | Rue du Marché 10, 4900 Spa | +32 (0)87 21 00 00

Prestige  appartementen te koop 
in Spa

NICOLAS COLSAERT
aandeelhouder van 
het project



Het nieuwe hotel “La Réserve” in Parijs vertrekt van 
een apart concept. Luxe alom, maar wel discreet. Iets 
helemaal anders dus dan het klassieke paleishotel.

Door Miguel Tasso

La Réserve

H
et nieuwe Hôtel-Spa la Réserve 
is wel degelijk veel meer dan een 
gewoon luxehotel. Dit is een plek 
waar alle zorgen van je afvallen 

zodra je je koffers hebt neergezet, want het thuis-
gevoel is er meteen. Het nieuwe hotel in Parijs, 
op de prestigieuze avenue Gabriel, is in heel wat 
opzichten uniek. Het biedt de service van de 
grootste paleishotels, maar wel op een discrete, 
gepersonaliseerde, haast intimistische manier.
Dit vijfsterrenetablissement beschikt over 40 kamers 
waarvan 26 suites. Daarmee is de toon al direct 

gezet. Om aan de verlangens van eigenaar Michel 
Reybier en binnenhuisarchitect Jacques Garcia te 
beantwoorden, werd dit voormalige optrekje van 
Pierre Cardin volledig gerenoveerd. Enkele cijfers: 2 
jaar werk, 250 ton marmer en 6000 m draperieën en 
gordijnen. Het resultaat is adembenemend en de uit-
muntendheid strekt zich uit over alle verdiepingen.
Al van bij de eerste stappen op het parket wordt 
de aandacht getrokken door de spectaculaire trap 
die de blik naar boven trekt. Ruimtelijkheid alom, 
met licht dat volop binnenstroomt en nauwelijks 
wordt getemperd door de rijkelijke gordijnen. Een 

      Ander soort
       Parijse luxe
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prachtige marmeren schouw alhier, een schitterend 
schilderij aldaar. Waar de blik halthoudt, ervaar je het 
genot van grote kamers die zo typisch waren voor de 
Hausmann-appartementen. Het lag in de bedoeling 
om dit huis zijn bezieling van een bepaalde “épo-
que” terug te geven en de gasten de elegantie van de 
hoofdstad aan te bieden. Opdracht volbracht!

Genieten
Het 5000 m2 grote etablissement etaleert elk aspect 
van de levenskunst op z’n Frans: louis XV-salon, 
schitterende bibliotheek (wellicht de mooiste van 
Parijs), rookzaal, Cordoue-leder om de liftdeuren te 
bekleden, binnenzwembad (erg zeldzaam in de Fran-
se hoofdstad), een Spa met drie cabines. Elk detail is 
bestudeerd om te beantwoorden aan de verlangens 
van de levensgenieter die de ultra-gepersonaliseerde 
service weet te waarderen. “Onze klanten willen niet 
in de kijker lopen of herkend worden. Zij zoeken net 
die momenten van totale discretie. Bij ons ligt alles in 
de nuancering, het anticiperen, de service, de kwali-
teit. Wij hebben gemiddeld drie bedienden per klant”, 
aldus directeur-generaal Frédéric Picard.

De 26 suites en 14 kamers (van 42 tot 240 m2) 
zweren bij zachte tinten: brons, beige, pruim en 
theeroos. Met zijde beklede muren, gordijnen van 
damast, taf en fluwelen, gewafelde stoffen, eiken 
parket in Hongaarse punt, badkamers met donker-
blauw Carrara marmer van vloer tot plafond. Met 
daarbovenop – kwestie van de overstap van het 
verleden naar het heden te maken – de laatste snuf-
jes op het vlak van toptechnologie en domotica. 
Zo kan de klant de lichtintensiteit, de verwarming 
en de muziek van de kamer bijregelen vanaf een 
gepersonaliseerde iPad. De vloer van de badkamer 
is verwarmd, spiegels worden televisies zodra je 
ze aanzet en elke suite heeft zijn eigen wijnkelder. 
luxe, rust en weelderigheid. Dit alles in hartje Parijs, 
op een steenworp van het Elysée en de luxe-winkels 
van de rue Faubourg-St-Honoré, met het schijnsel 
van de Eiffeltoren op de achtergrond.

Spa Nescens
Het gastronomisch restaurant “le Gabriel”, dat 
onder leiding staat van Chef Jérôme Banctel, 
vervolledigt het aanbod met een hymne aan de 
hedendaagse Franse keuken. Vandaar ook dat het 
vaak is volgeboekt. De bar, die er bij aansluit, is 
ideaal om de sfeer van deze plek tot zich te laten 
doordringen en te genieten van een cocktail, een 
glas wijn of een fruitsapje.
De Spa Nescens, die in de kelders werd onderge-
bracht, is een uitnodiging om alle beslommeringen 
los te laten. Wat een voorrecht om, in hartje Parijs, 
de stress en de vermoeidheid te vergeten in het 16 
m grote zwembad, de hammam, de sauna of in de 
handen van de schoonheidsspecialisten die u ver-
wennen met een massage of lichaamsverzorging. 
ter herinnering: het Zwitserse merk Nescens geldt 
als referentie in het domein van de anti-aging bege-
leidingsprogramma’s.
“Het hotel opende begin januari zijn deuren. Dat ging 
zonder veel tralala. Wij zijn zeer tevreden over de eer-
ste bezoekersaantallen. Het internationaal cliënteel 
is al op de afspraak en is zeer opgetogen over onze 
epicurische filosofie”, aldus nog Frédéric Picard. 
“la Réserve”, lid van de “leading Hotels of the 
World”, heeft inderdaad alles om te behagen. De 
reputatie van de andere etablissementen van onder-
nemer Michel Reybier, zoals in Genève en Ramatu-
elle, zorgt er mee voor dat op geen enkele manier 
geforceerd promotie dient gemaakt. ■



Zeg niet zomaar “links” tegen een golfbaan, want daarvoor 
moet die aan verscheidene criteria beantwoorden. 
Analyse.

Door Kristel Mourgue d'Algue-Lawton (*)

Links of niet?That's e question!

H
et is niet omdat een golfbaan bij de 
zee ligt, dat men haar – zoals wel 
vaker gebeurt om marketingrede-
nen – als een “links” mag bestem-

pelen. Het moet inderdaad gaan over land dat in 
de ijstijd werd gevormd en de “link” vormt tussen 
de zee en vruchtbaar land. De ondergrond is zand. 
De bodem is waterdoorlatend en blootgesteld aan 
de wind. Omdat landbouw er weinig kans maakt, 
staan er nauwelijks bomen. De vele natuurlijke 
bodembewegingen zijn de resultante van het kli-
maat en de getijden, alsook van dieren die de 
grond hebben omgewoeld en hem door de jaren 
heen zijn vorm hebben gegeven.
Op links die naam waardig – zie de talloze voor-
beelden op de Britse kusten – wordt de golfer vaak 
geconfronteerd met aparte hindernissen zoals 
“pot bunkers” (minuscule, maar ultradiepe bun-
kers, uitgegraven door schapen als bescherming), 

Ballybunion.
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“ditches” en “burns” (beekjes) en “railroad ties” 
(spoorwegbiels die de bunkers afbakenen). Boven-
dien dienen er vaak “blind shots” gespeeld. 
Bij het aanleggen van deze banen stonden de archi-
tecturale principes nog niet op papier. Het aantal 
holes kon dus variëren. Zo telde de Old Course 
van St Andrews in den beginne geen 18, maar 22 
holes en keerden de eerste 9 holes niet terug naar 
het clubhouse.

Golf op z’n Schots
Voor de actieve golfer wenken op een links een 
aantal strategische aanpassingen. De “lie” (positie 
van de bal) is niet altijd perfect, de wind kan er 
stevig te keer gaan en de vele hellingen zorgen er 
soms voor dat men te weinig oog heeft voor de 
natuurlijke schoonheid van de omgeving.
De natuurlijke bulten zijn alomtegenwoor-
dig en doorgaans incasseert de bal harde 
en snelle botsen. Het is dan ook aan-
gewezen om de bal via een “bump and 
run” te laten rollen zodat hij zo weinig 
mogelijk door de wind uit zijn koers 

wordt geblazen of door een ongelukkige bots uit 
de juiste richting wordt getikt. Omdat de bal goed 
doorrolt op de harde ondergrond speelt een links 
baan a priori korter voor de bescheiden golfer dan 
een golfbaan van het type “target golf” waar je niet 
anders kan dan de bal hoog slaan om problemen 
te vermijden.  
Het is dan ook niet ongebruikelijk dat je al van 
op 20 m buiten de green de putter uit de tas 
haalt om het traject van de bal beter te contro-
leren. De golfer moet op dat moment de ideale 
lijn inschatten die de bal moet volgen om zijn 
bestemming te bereiken en daarbij alle subtilitei-
ten van het terrein inschatten. De mogelijkheden 
zijn oneindig en je moet over veel zelfvertrouwen 
beschikken om de slag die je moet spelen goed 
aan te voelen. Niets is wiskundig. Alles is intuïtief 
en gebeurt op gevoel.

Carnoustie Golf Club.

Old Course St. Andrews.

▼



Met vijf titels in de British Open is tom Watson 
wellicht degene die het best de specifieke aspec-
ten van een linksbaan omschrijft. De Amerikaan 
is zijn grootste ambassadeur. “Je mag nooit pro-
beren om je te meten met een links, maar je moet 
hem zo goed mogelijk waarderen om hem beter te 
begrijpen”, stelt hij terecht.

Natuurlijke banen
Wereldwijd neemt de interesse voor linksbanen 
opnieuw toe en derhalve staat ook hun milieubeheer 
ter discussie. Bij nader inzien zijn het immers deze 
“minimalistische” golfbanen die het makkelijkst lij-
ken aan te leunen bij het ritme van de natuur.
Al van bij zijn ontstaan wordt de British Open 
systematisch op een links afgewerkt. Dat is zijn 
fabrieksmerk. De editie van 2006 werd op het 

Engelse Hoylake gespeeld. tiger Woods won en 
maakte de wereld bewust van de pracht van een 
linksbaan. De gele en door de zon geblakerde fair-
ways bleken veel leuker om te bespelen dan de 
platgetreden groene fairways!
Van de ongeveer 32.000 golfbanen op deze wereld 
beantwoordt amper 1 % aan de vereiste voorwaar-
den om als “links” te worden gecatalogeerd. De 
Old Course van St Andrews in Schotland en de 
Royal Country Down in Noord-Ierland kunnen zon-
der twijfel beschouwd worden als pure links, terwijl 
Pebble Beach in Californië dat voorzeker niet is. In 
ons land is de Royal Ostend de enige die voldoet 
aan het lastenboek. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat elke architect 
ervan droomt om één keer in zijn leven een links-
baan – het beloofde land – te mogen uitwerken.

(*) Directrice van de Rolex Guide en eigenaar van

 de Saint Emilionnais Golf Club.

Royal Ostend.

Turnberry.
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BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2015
27TH EDITION

May 20 Keerbergen Golf Club
 Private Tournament for:
 Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe

May 22 Golf & Country Club De Palingbeek
 Private Tournament for:
 Monserez Aalbeke, Monserez Kortrijk and
 Monserez Ieper

May 27 Kempense Golf Club
 Private Tournament for:
 Beliën Neerpelt and Beliën Lommel

May 29 Golf de Falnuée
 Private Tournament for:
 L. Louyet La Louvière, L. Louyet Sambreville
 and L. Louyet Charleroi

June 5 Royal Antwerp Golf Club 
 Private Tournament for:
 Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten

June 12 Royal Amicale Anderlecht Golf Club
 Private Tournament for:
 BMW Brussels 

June 19 Golf du Bercuit
 Private Tournament for:
 Ginion Overijse, Ginion Wavre and Ginion Waterloo

June 24 Royal Golf Club des Fagnes
 Private Tournament for:
 Genet

June 28 Spiegelven Golf Club 
 Private Tournament for:
 Peter Beckers Genk and Peter Beckers Maasland

July 10 Rinkven Golf Club
 Private Tournament for:
 Centrauto Malle and Centrauto Wijnegem

August 21 Damme Golf & Country Club
 Private Tournament for:
 Gregoir Jette and Gregoir Puurs

August 26 Golf Château de la Tournette
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 28 Millennium Golf
 Private Tournament for:
 van Osch Hasselt, van Osch Halen
 and van Osch Tienen

September 3 Naxhelet Golf Club
 Private Tournament for:
 Delbecq, Bortolin and Delbrassinne

September 4 Naxhelet Golf Club
 Open Tournament for:
 BMW Belux

October 2 Royal Waterloo Golf Club
 BMW Golf Cup National Final
 BMW Belux

SINGLE STABLEFORD

WANT TO DRIVE WITH US? 

BMW Golfsport

www.bmwgolfcup.be
Sheer

Driving Pleasure

BMW Group Belux, Lodderstraat 16, 2880 Bornem - BE 0413.533.863

Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de BMW Golf 
Cup International 2015. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving gestort worden 
op de rekening van een bepaald goed doel. Een fiscaal attest zal automatisch bezorgd worden. 
Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. Goedkeuring Regel 4-2g RBGF/62/2015.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2015. Au moment de l’inscription, un don de € 40 devra être fait 
au profit d’une bonne œuvre définie. Une attestation fiscale sera délivrée automatiquement. 
Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation Règle 4-2g RBGF/62/2015.

BMW17985_GolfCup2015 calendrier_MembersOnly_A4.indd   1 16/03/15   15:07



De “Hostellerie La Cheneaudière” ligt in het hart van de Elzas 
en beschikt over een van de mooiste kuurcentra in Europa. Je 
kan er zelfs dobberen op zout water, zoals in de Dode Zee!

Door Miguel Tasso

“La Cheneaudière”

E
en uitstapje naar de Elzas is altijd een 
goed idee. De bestemming ligt op enkele 
uren rijden van België en heeft alles om in 
de smaak te vallen, ongeacht het seizoen. 

Wij nemen dan ook met plezier onze intrek in de 
Hostellerie “la Cheneaudière” in Colroy-la-Roche, 
een aangenaam dorpje aan de uitlopers van de 
Vogezen op 530 m hoogte. Het huis draagt het logo 
“Relais & Châteaux” en sluit perfect aan bij de filo-
sofie van de beroemde “routes du bonheur”. Hier 
lijkt het inderdaad alsof de tijd stilstaat. En zodra je 

de inkom hebt betreden en de koffers hebt neerge-
zet, vallen alle zorgen van je af. Carpe diem!
In de 17de eeuw was Colroy-la-Roche nog Duits. Het 
heette toen Königsberg (“berg van de koning”). toen 
het Frans werd, behield dit door bossen omringde 
stadje zijn identiteit. In dit landschap van valleien 
adem je de “zuiverste lucht van de wereld” in. De 
uitnodiging om te gaan wandelen en verkennen 
is dan ook permanent aanwezig. En steden zoals 
Straatsburg en Colmar liggen op amper een halfuur 
rijden met de auto.

Het ultieme genot
in

Het ultieme genot
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Hymne aan de natuur
“la Cheneaudière” dateert uit 1973 en is het werk 
van Arlette en Marcel François. Destijds telde de 
hostellerie zeven kamers alsook een – toen al – 
gerenommeerd restaurant. Door de jaren heen is 
het etablissement verder gegroeid, zowel letterlijk 
als figuurlijk. Vandaag zijn er 38 kamers en suites, 
een zonder meer unieke spa en – hoe kan het ook 
anders? – een gastronomisch restaurant dat tot 
de verbeelding spreekt. Kortom: dit is een bekend 
en erkend adresje dat meer dan ooit als referentie 
geldt in dit stukje van Frankrijk.
“Om de economische crisis van de voorbije jaren 
te trotseren, hebben wij een verjongingskuur door-
gevoerd. Daarbij werd evenwel niet geraakt aan 
de traditionele sterkhouders, zoals het onthaal, 
de service en de kwaliteit”, zegt Nicolas Becker, 
die samen met zijn moeder Mireille François de 
familietraditie van dit Huis verderzet.
Dit streven naar excellentie werpt duidelijk zijn 
vruchten af, want de bezettingsgraad (90 %) is 
werkelijk uitzonderlijk. Het cliënteel is gevarieerd: 
een mix van seminaristen en lokale of internatio-

nale toeristen. “Wij hebben het geluk dat we heel 
wat Belgen mogen ontvangen die geregeld komen 
herbronnen in deze bijzonder rijke regio”, aldus 
de jonge en dynamische eigenaar, de grote man 
achter de verjongingskuur.
Wandelingen te voet of met de fiets over verloren 
paden, forelvissen op de banken van de rivier Bru-
che, uitstapjes op een ezelsrug, een ontdekkings-
tocht over de Vogezentoppen met de helikopter… 
De catalogus met excursies staat boordevol met 
uiteenlopende ideeën. Nog zo’n klassieker is de 
beroemde “Route des Vins”. U verlaat het hotel en 
u laat zich leiden door de geur van de wijngaarden. 
De tocht voert tussen met bloemen versierde stra-
ten, omwallingen, trotse middeleeuwse kastelen 
en Romaanse kerken.
Zijn er ook golfbanen? Jazeker! Sterker: de Elzas 
telt een aantal superbanen. Hierbij denken we in 
de eerste plaats natuurlijk aan de legendarische 
Kempferhof. Het ontwerp is van Robert von Hagge 
die ook tekende voor les Bordes. Deze kampi-
oenschapsbaan, die door stevige waterhindernis-
sen wordt afgebakend, staat te boek als een ▼

Lekker ontspannen 
in een omgeving die 
daarop is afgestemd. 
Heerlijk!

De Elzas heeft een aantal 
uitstekende golfbanen, zoals 
deze Golf de la Wantzenau.



van de mooiste van Frankrijk. Ook de clubs van 
Wantzenau en Soufflenheim zullen de birdiejagers 
kunnen bekoren.

Huisbereid is top
In “la Cheneaudière” behoort de verwenning van 
het verhemelte tot de musts van het huis. Beide 
chefs – Roger Bouhassoun en Daniel Stein – zweren 
inderdaad bij smaakvolle gerechten. “Wij hebben 
het geluk dat we ons kunnen laten inspireren door 
een rijk en gevarieerd aanbod streekproducten. Wij 
werken ook samen met plaatselijke telers en pro-
ducenten die net als wij heel gedreven met hun vak 
bezig zijn”, vatten ze samen. Er hoeft dan ook geen 
tekeningetje bij: de menukaart leest als een hymne 
aan de huisbereide gerechten. Specialiteiten? De 
in de zaal op smaak gebrachte en lichtjes met beu-
kenhout gerookte tartaar van zalm, de ganzenlever 
van de chef in terrine, gemarmerd met peperkoek 
of in trilogie en de Elzasser boerenkaas met zwarte 
truffel in ravioli van verse pasta en witte boter met 
Parmezaanse kaas. En nog veel meer van dat fraais! 
Als dessert is de warme soufflé met een eau-de-vie 
van mirabellen en roomijs een must.
Al naargelang het weer wordt het ontbijt op het 
terras geserveerd of in de veranda. Alle broden 
worden ter plaatse gebakken op ambachtelijke 
wijze. De hoeveboter, de jams, de honing van Col-
roy, de yoghurt van de melkerij in Climont, de lan-
delijke terrines: zodra de wekker afloopt, komt het 
water je in de mond. Een magisch spektakel met 
op de achtergrond het bos, het dorp en de vogels 
die heen en weer vliegen rond een woonboom die 
speciaal voor hen in de tuin werd neergezet.

Net als de Dode Zee
Dit gezegd zijnde is het toch wellicht het nieuwe 
kuurcentrum dat de reputatie van “la Cheneaudi-
ère” de voorbije maanden nog extra kracht heeft 
bijgezet. Dat is zonder meer terecht want in mei 
jongstleden werd deze spa ter gelegenheid van de 
prestigieuze prijsuitreiking van de Prix Villégiature 
nog uitgeroepen tot “Beste Hotelspa van Europa”.
Je kijkt je ogen uit: liefst 2000 m2 staan volledig in 
het teken van wellness en ontspanning. Er zijn drie 
zwembaden, vier sauna’s waarvan één op een hei-
werk, een grote hammam met massage, een houten 
bad, een strand met microbubbels, sensatiedou-
ches… Zowel binnen als buiten: niets dan genot. 

“Onze filosofie bestaat er in om in harmonie en in 
coherentie te blijven met deze plek: dit is een kuur-
plaats met veel licht waar je de energie voelt van de 
omliggende natuur. Die natuur is onze rijkdom en die 
willen we graag delen”, aldus Nicolas Becker. 
Het flotarium is zonder twijfel de meest verrassende 
halte voor de kuurganger. Een groot dobberbad (3,5 
m op 3,5 m) nodigt uit tot een uitbundige zintuiglijke 
ervaring want je drijft er op het zoute water, als was 
je in de Dode Zee. Het geheim achter deze unieke 
beleving schuilt in het Epsomzout. Dat verzacht en 
ontgift de huid en verkwikt het lichaam. Behalve 
extra energie levert dit ook een herstellende slaap 
op en verzacht het de effecten van vermoeidheid en 
stress. In een gewichtloze toestand laat het gestrest 
lichaam immers alle musculaire en andere spannin-
gen los. Helemaal zen.
Ook de verzorgingskaart nodigt uit om meteen te 
vertrekken en ook hier is de band met de natuur 
nooit ver weg. De meeste verzorgingen gebeuren 
dan ook op basis van verse producten: melk en 
bio plattekaas, honing uit het dorp, kruiden uit de 
moestuin, streekplanten…
Hierdoor kan iedereen genieten van een lichaams- 
en of gelaatsverzorging, met scrubs en pakkings 
die aansluiten bij deze locatie en de seizoenen 
en met bloemen, havervlokken en honing die hun 
natuurlijke deugden vrijgeven. Massages, model-
leringen, baden, parcours met hydromasserende 
jets, ijsfontein: hier vindt iedereen wel altijd iets 
naar zijn gading.
Wij zijn alvast overtuigd: “la Cheneaudière” is per-
fect voor een ideale break.

© Foto's : Jerome Mondiere

Een unieke spa in Europa 
waar je perfect tot rust 
komt en herbront, ver 
van alle stress.
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TERNAT | Assesteenweg 24 | 1740 Ternat | 02/569.82.99  
LINKEBEEK | Alsembergsesteenweg 37 | 1630 Linkebeek | 02/331.23.32   
BRUSSEL  | Elsenesteenweg 113‐115 | 1050 Elsene | 02/511.46.58 

OPEN van dinsdag tot zaterdag : 10:00 ‐ 18:30                                                            www.deslaapadviseur.be       
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In 2016 en van zodra zijn universitaire studies zijn 
afgerond, wordt Thomas Detry prof. Wij praatten met 
deze grote belofte van de Belgische golfsport.

Door Miguel Tasso

Thomas Detry
Geboren voor de bal

N
og iets meer dan een jaar en dan heeft hij 
zijn diploma “Business & Management” 
op zak aan de Universiteit van Illinois 
in Urbana-Champaign, vlakbij Chicago. 

Maar de toekomstplannen zijn duidelijk: zodra 
thomas Detry dit officiële papiertje op zak heeft, 
gaat hij de professionele golftour op.

Dat onze landgenoot er 2,5 jaar geleden voor koos 
om zijn tenten in de VS op te slaan, had alles te 
maken met de mogelijkheid om er golf met studies 
te combineren. Een keuze die hij zich niet beklaagt, 
integendeel. “Ook al omdat ik een beurs heb. Alles 
wordt door de universiteit betaald: logies, maaltijden, 
lessen, trainingen…”
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Als tegenprestatie verdedigt de 21-jarige Brusselaar 
de kleuren van Urbana Champaign tijdens de grote 
toernooien. “In de VS is golf een nationale sport en 
krijgt het universitair kampioenschap veel media-
aandacht. Het is niet zomaar een tussendoortje…”
Zijn dagen zijn goed gevuld. “Op weekdagen vind 
je me al vanaf 6 uur ’s ochtends samen met de 
andere elitespelers in de gym. De lessen staan 
doorgaans in de voormiddag geprogrammeerd. De 
namiddag staat in het teken van golf met trainin-
gen en oefenpartijtjes op de vier golfbanen vlakbij 
de universiteit. De weekends zijn traditioneel voor-
behouden aan de competities.”
Veel golf dus, maar dat stoort hem niet. “Ik doe 
hier altijd een goede zaak. Ik ga hier vertrekken 
met een mooi diploma en met een perfecte ken-
nis van het Engels. Dat kan ik combineren met 
Frans en Nederlands, en met het Spaans dat ik 
van mijn oma heb geleerd. Qua golf kan ik genieten 
van een optimale trainingsinfrastructuur en van 
de persoonlijke tips van Mike Small, een van de 
allerbeste Amerikaanse coaches.”
De door Callaway gesponsorde thomas Detry staat 
momenteel in de wereldtop 50 van de beste ama-
teurs. “Ik heb lang geaarzeld, maar nu voel ik er 
mezelf klaar voor. Ik ga mijn studies afronden en 
daarna keer ik terug naar Europa om er mijn kans te 
wagen als prof. Golf zit in mijn vel en ik denk dat ik 
voldoende gewapend ben om te slagen.”
Het voorbeeld van thomas Pieters, die het steeds 
beter doet op de Europese tour, stimuleert hem in die 
keuze. Ook de Antwerpenaar volgde zijn opleiding in 
Urbana-Champaign vooraleer de stap te zetten naar 
de proftour. “thomas is zo’n beetje mijn grote broer. 

Wij hebben dezelfde weg gevolgd. We hebben ook 
vaak contact. Hij vraagt niet liever dan dat ik hem zo 
snel mogelijk gezelschap kom houden…”
thomas Detry leerde de golfsport kennen in het 
spoor zijn vader Armand die geregeld te vinden 
was op de fairways van 7 Fontaines. “Ik begon met 
golf toen ik 7 was en was meteen bezeten. Daarna 
volgde ik het klassieke patroon met federale trai-
ningen en stages.”
Als tiener trok hij naar Ravenstein waar hij trouwens 
nog altijd lid is. De getalenteerde Detry kan nu al 
terugblikken op een fraai jeugdpalmares, met als 
hoogtepunt een selectie in het Europese junior Ryder 
Cupteam. toen hij 16 was, werd hij zelfs uitgenodigd 
om de Dutch Open te spelen bij de pro’s!”
Omdat hij zich het hoofd niet op hol laat jagen en ook 
goed geadviseerd wordt door zijn familie ging Detry 
eerst op zoek naar een diploma om zijn toekomst te 
verzekeren. Ondertussen werd hij ook steeds beter 
op de golfbaan. “Het spelniveau in de VS is zeer 
hoog. De banen zijn er ook fantastisch. In Urbana-
Champaign hebben we zelfs indoorfaciliteiten voor 
de winterperiode. Heerlijk…”
Voor 2015 staat zijn agenda al lekker vol. “Hoofd-
doel is mijn college te helpen om het Amerikaans 
kampioenschap te winnen. Verder hoop ik ook om 
goed te presteren tijdens de British Open voor ama-
teurs die deze zomer op de links van Carnoustie 
wordt gehouden.”
tegelijk telt thomas Detry in zijn binnenste de maan-
den af die hem scheiden van zijn profdebuut. “Ik heb 
de voorbije jaren heel veel geleerd. Mijn ervaringen in 
de VS hebben ervoor gezorgd dat ik op elk vlak klaar 
ben om de grote stap te zetten.”

De swing is even natuurlijk 
als het talent.

Toen hij 16 was, kreeg hij een wild card 
voor de Dutch Open. Daar deed hij gewoon 
mee met de pro’s!

Met Thomas Pieters 
verdedigde hij de kleuren 
van  de  un ivers i te i t 
Urbana-Champaign.

■



Het schitterend gelegen Hotel Bareiss is een ideale 
uitvalsbasis om het Zwarte Woud te ontdekken. Met, als 
extra, een hymne aan de gastronomie.

Door Miguel Tasso

    Bareiss
  en de magie van
het Zwarte Woud

E
n waarom zouden we ons niet een keer-
tje laten verleiden door Duitsland: zo 
dicht bij en tegelijk zo ver weg? We 
bevinden ons in het beroemde hotel 

Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal, in het hart van 
het Zwarte Woud. Vijf uur rijden vanuit Brussel, 
amper een uurtje vanuit Straatsburg. 
Deze plek is een oase van rust en een paradijs 
voor wie er graag op uittrekt in de natuur. Want de 
gemeente Baiersbronn telt ruim 600 km beweg-
wijzerde paden! Dit is met andere woorden het 
grootste netwerk in Europa!
Hier kom je als wandelaar het ganse jaar door aan 
je trekken. Onder de zon of in de sneeuw en dit 
altijd in een magisch bosrijk decor: een mix van 

R e s t a u r a n t  B a r e i s s :  d r i e 
Michelinsterren, maar slechts 8 
tafels…
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om te herbronnen, ver weg van alle stress. Verder 
is er ook de o zo bijzondere sfeer. Want Bareiss is 
in de eerste plaats een vakantiehotel met negen 
baden (zacht water en zeewater), vier vijvers en 
heel wat animatie. Kinderen en tieners hebben het 
hier geweldig naar hun zin, want zij hebben som-
mige plekken alleen voor hen. Zoals bijvoorbeeld 
de “unieke villa” waar ze zich op twee verdiepingen 
kunnen uitleven met allerlei spelletjes. Dit alles 
onder supervisie van ervaren monitoren. 
Het hotel telt een honderdtal luxueuze kamers in 
een tegelijk moderne als landelijke stijl. Zachte 
elegantie. Het personeel – 260 eenheden sterk – is 
traditioneel gekleed en personaliseert zo de lokale, 
gastvrije sfeer. Ook de rest sluit hier bij aan.

Watervertellingen
De Beauty & Spa volgt dezelfde filosofie want ook 
hier spreekt de infrastructuur tot de verbeelding. 
Behalve de baden zijn er liefst vijf sauna’s: een 
Finse, een bio, een aromatisch stoombad, een 
sanarium van 55 graden en een stoombad met 
rozen speciaal voor de dames. Een ijsfontein, 
verscheidene jacuzzi’s (binnen en buiten), twee 
solariums en twee prachtige ontspanningsruimtes 
vervolledigen dit uitzonderlijk aanbod. Wat een 
plezier om hiervan te kunnen genieten na een ste-
vige boswandeling! temeer omdat ook de verzor-
gingskaart (merken thalgo en Gertraud Gruber) 
en de massages hier naadloos op aansluiten. 

Ardennen en Vogezen. te voet, met de fiets, op 
de ski’s of zelfs te paard: de uitstappenkaart biedt 
voor elk wat wils. De mensen uit de omgeving zwe-
ren hier vooral bij nordic walking en halen hier-
voor zowel in de zomer als in de winter de stokken 
boven. Het is verkwikkend en uitstekend voor het 
hart, de bloedvaten en de bloedsomloop. En het is 
natuurlijk ideaal om deze unieke streek te ontdek-
ken, groen van hart en van geest.

Gepersonaliseerde sfeer
Hotel Bareiss, dat in 2012 tot “Beste Resort van 
Europa” werd uitgeroepen, is een instituut in Duits-
land. Dit vijfsterrenetablissement draagt het Relais 
& Châteaux label en verenigt heel wat troeven. 
Eerst en vooral is er de geografische ligging. Ideaal 

▼

Hermann Bareiss : 
gedreven eigenaar en 
liefhebber van mooie 
dingen en prachtige 
decoratie.

Zwembad, spa, sauna: 
ideaal om op te kikkeren.



Keuze genoeg voor de bezoeker die zich graag 
laat verwennen: lymfedrainage, voetzoolreflexo-
logie, scrubs op de watermatras, wellnessritueel, 
rond bad, lichaamsverzorging met zeewier, ayurve-
dische massages…
Hoewel men hier ver van de zee verwijderd is, is het 
water alomtegenwoordig in Bareiss met liefst 600 
m2 wateroppervlakte! Ook de fitness wordt niet ver-
geten want de sportzaal oogt als die van een olym-
pisch dorp. En verder is er natuurlijk keuze uit ver-
schillende sportieve programma’s, zoals aquagym, 
buikgymnastiek, stretching of spierontspanning.

Gastronomische tempel
Maar Bareiss dankt zijn internationale bekendheid 
ook – en vooral – aan zijn gastronomie. Die wordt er 
zelfs verheven tot een echte levenskunst! Alles start 
met het ontbijt dat op zich al heel wat toeters en 
bellen verdient. De meest uitgebreide buffetten ver-
enigen zich in een heerlijke brunchsfeer. De tafels 
met fijnslagerij rivaliseren er met de broden en de 
zoetigheden. Als je hier geen honger van krijgt…! 
Ook aan restaurants heeft dit Huis geen gebrek. 
De “Dorfstuben” heeft op de kaart enkele plaat-
selijke specialiteiten, zoals de pannenkoeken met 
spek, de gerookte ham en de salade van worst uit 
de Murgvallei, alsook de beroemde pasta’s van 
het huis Spatzle. En als dessert kan de unieke… 
Zwarte Woudtaart natuurlijk niet ontbreken! De 
“Kaminstube” laat zich dan weer inspireren door 
Franse en Italiaanse tradities. Met als resultaat 
een lichte en klassieke keuken op basis van een 
groot aantal huisbereide producten.

Maar het is natuurlijk vooral het restaurant Bareiss 
dat de fijnproevers aanspreekt. Het opende in 
1982 de deuren en gaat prat op drie Michelinster-
ren. Kortom: dit is een van de toptafels in Duits-
land. Claus-Peter lumpp, de Chef van bij de ope-
ning, kiest voor een creatieve keuken die in een 
elegant kader wordt opgediend: volop bloemen, 
bestek van Christofle, porselein uit de koninklijke 
manufactuur in Pruisen. Specialiteiten? Kreeft en 
Keizerlijke Kaviaar, lamszadel uit de Alb, gestoofde 
lamsborst en lamszwezerik, een 100 % chocolade 
dessert… Omdat alles hier in teken staat van de 
perfectie wordt het aantal tafels in het restaurant 
bewust beperkt tot acht stuks!

Golf in Freudentstadt
Ook golfers kunnen zich helemaal uitleven. Het 
wordt vaak vergeten, maar Duitsland is een golf-
land. Het is dan ook geen toeval dat hier heel wat 
grote kampioenen zijn opgegroeid, zoals Bernhard 
langer, Martin Kaymer en Marcel Siem.
In de omgeving liggen een tiental kwaliteitsbanen 
met uiteenlopende stijlen. Deze van Freuden-
stadt, op zo’n 12 km van het hotel, is bijzonder 
rustgevend. De baan ligt op 700 m hoogte en 
speelt zowel technisch als tactisch. De vergezich-
ten zijn prachtig. 
Bareiss biedt naast de voordeelpakketten voor de 
swingliefhebber ook de mogelijkheid om oefensta-
ges bij te wonen en in de zomermaanden deel te 
nemen aan toernooien speciaal voor de klanten. 
Dit is met andere woorden een heerlijke uitvalsba-
sis om het voor velen onbekende Zwarte Woud te 
ontdekken. Het hotel, dat in 1951 de deuren open-
de onder de naam Kurhotel Mitteltal, is door de 
jaren uitgegroeid tot een van de tempels van het 
Duitse toerisme. Het heeft zijn menselijke dimen-
sies evenwel nooit verloochend. Daarover waakt 
de familie Bareiss, want zij houdt er generatie na 
generatie de teugels stevig in de hand.

Ook kinderen voelen zich 
hier helemaal thuis.

Golf en genieten in 
het Zwarte Woud.
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4 kwalifi catiewedstrijden Genodigden

Vrijdag 24 april Royal Ostend Golf Club

Vrijdag 29 mei Golf de Naxhelet

Donderdag 4 juni Royal Golf Club du Hainaut

Vrijdag 12 juni  Golf Club d’Hulencourt

4 kwalifi catiewedstrijden Leden

Vrijdag 1 mei Royal Zoute Golf Club

Zaterdag 23 mei Royal Golf Club Sart Tilman

Zaterdag 12 september Golf Château de la Tournette

Zondag 13 september Golf Château de la Tournette

6 kwalifi catiewedstrijden Exclusief

Donderdag 30 april Royal Zoute Golf Club  Top Motors
   Automobile Centre Mechelen

Vrijdag 22 mei  Royal Golf Club Sart Tilman Xclusive Cars By Centracar
   Xclusive Cars By La Cloche

Vrijdag 19 juni  Cleydael Golf & Country Club Jennes

Vrijdag 4 september Golf de L’Empereur SAWA Center
   S.A.N. Mazuin

Vrijdag 11 september Golf Château de la Tournette Bruynseels

Vrijdag 18 september Royal Antwerp Golf Club Auto Natie

Nationale fi nale

Vrijdag 25 september Koksijde Golf ter Hille

Internationale fi nale 

29 november - 3 december  Cabo del Sol Ocean Course (Los Cabos, Mexico)

Reglement en voorwaarden :

• Spelformule: 18 holes, Greensome 
Stableford, 1 gemengde categorie 
(ploeg van 2 spelers, elke speler 
met een maximum handicap van 
36) • De inschrijving is beperkt tot 
de ploegen waarvan de som van de 
handicaps de 56 niet overschrijdt • 
Minimumleeftijd: 18 jaar • Bruto-
en nettoklassementen • Bij elke 
kwalifi catiewedstrijd gaan de twee 
eerste ploegen in netto en de eerste 
ploeg in bruto naar de nationale 
fi nale • Nationale Finale: eerste 
ploeg in netto is gekwalifi ceerd 
voor de internationale fi nale van 
de Audi quattro Cup in Cabo del Sol 
Ocean Course (Los Cabos, Mexico) • 
Federale goedkeuring: Regel 4-2g 
RBGF/61/2015.

www.audiquattrocup.be

Hospitality Partner

DIAUAUG0495_PM_golf_cup_2015_homme_297x210_NL_01.indd   1 12/03/15   17:01



Hotel “Le Chabichou” is een 
echt instituut in Courchevel. 
Deze “Relais & Châteaux” kijkt 
al ruim 50 jaar uit op de bergen 
en dit zowel in de zomer als 
in de winter. Wij praatten 
er met zijn tweesterrenchef  
Michel Rochedy.

Door Miguel Tasso

Sterrenspektakel in
“Le Chabichou”

S
peciaal voor de 30ste verjaardag van zijn 
tweesterrenrestaurant “le Chabichou” 
in Courchevel werden een 100-tal gasten 
uitgenodigd, met daarbij de bekendste 

Chefs. Op het menu prijkten vanzelfsprekend de 
grote klassiekers van de kaart: “la Saint-Jacques 
sur pierre chaude de l’Himalaya”, “l’écrevisse en 
royale de navets”, “le bar de ligne” en, vanzelf-
sprekend ook, “le cochon de la tête au pied”, een 
van de gerechten die deze plek beroemd hebben 
gemaakt. De ruime waaier desserts werd zoals 
het hoort begeleid met gezang, met daarbij enkele 
klassieke liederen.
trots zijn 78 lentes is Michel Rochedy nog altijd even 
gedreven en enthousiast als pakweg 60 jaar gele-
den. Zijn verhaal is dat van een iemand die geniet 
van het leven, van de keuken en van de mensen 
die hem omringen. “Ik stam uit de Ardèche. Mijn 
ouders hadden er een kleine herberg waar ik de 
stiel heb geleerd. Ik had eigenlijk het roer moeten 
overnemen, maar het lot besliste er anders over…” 

Na de oorlog met Algerije, waar hij diende onder 
generaal Bigeard, trok hij naar Courchevel om er 
zich te herbronnen. Hij leerde er Maryse met de 
grote blauwe ogen kennen en verpande zijn hart aan 
de Savoie. Hij was verliefd en zo begon een prachtig 
avontuur dat ruim 50 jaar later nog altijd even vurig 
is als bij het begin. Zodat de man uit de Ardèche nu 
een bergbewoner is geworden. “In 1963 kochten wij 
samen “le Chabichou”, een hotelletje met negen 
kamers. Maryse bekommerde zich om de hotel-
lerie, ik stond achter de fornuizen. In die tijd was 
Courchevel nog een rustig en discreet familiedorp. 
Wij zijn samen met haar groot geworden.”

Instituut in Courchevel
Vandaag is “le Chabichou” uitgegroeid tot een 
echt instituut, hoewel dit viersterrenhotel de sfeer 
van een withouten chalet heeft behouden. Het is 
een heerlijke plek om neer te strijken. Het etablis-
sement, dat het label Relais & Châteaux draagt 
en 41 kamers en suites telt, is uitgegroeid tot een 

Deze sterrentafel is een 
referentie in de Alpen.
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echte referentie voor de fijnproever. Het beschikt 
zelfs over een eigen (schitterend) kapperssalon, 
een kruidenierszaak met fijne eetwaren, een ski-
boetiek en, vooral, over een spa van de laatste 
generatie (1100 m2 groot, met zwembad, zoutgrot, 

ijsfontein, sauna, hammam…). Dit alles gebouwd 
onder… een skipiste! Maar het Huis is natuurlijk 
vooral bekend vanwege zijn gastronomie.
Bij het samenstellen van zijn menu’s en de uit-
voering van zijn vluchtige kunst slalomt Michel 
Rochedy tussen vaste waarden die zich baseren op 
de kwaliteit van de producten en datgene wat deze 
streek te bieden heeft. “Wij hebben onze eigen 
moestuin en maken gebruik van eigen groenten en 
aromatische planten. Vis en schaaldieren komen 
uit het lémanmeer. Qua gevogelte, wild, vlees en 
kaas krijgen de streekproducten de voorkeur. Het 
is de bedoeling om trouw te blijven aan een bepaal-
de manier van koken en de fijnproevers gelukkig 
te maken. Ik zeg vaak dat er niets moderner is dan 
het traditionele. Ik ben nooit vergeten wat André 
Pic mij voorhield – hij was mijn grootmeester in de 
keuken bij wie ik les volgde: ‘Hou het simpel, dan 
word je misschien wel goed…’”
teneinde het trouwe cliënteel de nodige keuze 
te laten, is er ook de bistro “le Chabotté”. 
De kaart is eenvoudig en zeer betaalbaar. 
Wie van een lekkere grill houdt, 
de beroemde fondues uit de 
Savoie en de desserts op 
grootmoeders wijze, 
v indt  h ier  zeker 
zijn gading. ▼

In de zomer is de sfeer in “Le 
Chabichou” helemaal anders, 
maar even aangenaam.

De familie Rochedy “au grand 
complet”: Nicolas, Jessica, Maryse 
en, vanzelfsprekend, Michel.

De spa en het zwembad 
vlakbij de pistes.



“le Chabichou” heeft zich nooit laten meesle-
pen door zijn succes en is altijd een familiebedrijfje 
gebleven. Dat is wellicht het echte geheim achter 
het succes. “Aan mijn zijde staat natuurlijk mijn 
echtgenote Maryse die alles rustig superviseert. 
Verder is er ook mijn zoon Nicolas, directeur-gene-
raal van de zaak, en zijn echtgenote Jessica. En in 
de keuken geniet ik al 20 jaar het voorrecht om 
samen te mogen werken met chef Stéphane Buron 
die veel meer is dan een assistent…”

Golf in de zomermaanden
In Courchevel behoort “le Chabichou” tot de 
bekendste plekken. Er verblijven dan ook gere-
geld grote sterren die zich in deze aangename en 
ongekunstelde plek komen herbronnen. Aan de 
muren van de gangen hangen een aantal foto’s 
die de 50-jarige geschiedenis van het Huis mooi 
illustreren. Elton John, line Renaud, Julien Clerc, 
Eddie Barclay, Gérard Depardieu, Johnny Halliday en 
Jean-Jacques Goldman zijn vaste bezoekers. “In het 

begin van de jaren zestig waren koning Boudewijn en 
koningin Fabiola van België hier zelfs te gast”, vertelt 
Michel Rochedy die heel wat verhalen te vertellen 
heeft. Ook over de Franse president Valéry Giscard 
d’Estaing heeft Rochedy een mooie anekdote.
Net zoals het beroemde skistation Courchevel 
– een soort Saint-tropez van de sneeuw en de 
rendez-vousplek van de rijke jetset – draait “le 
Chabichou” vooral in de wintermaanden op volle 
toeren. Met op de achtergrond een van de grootste 
– en mooiste – skidomeinen ter wereld. Maar in 
tegenstelling tot de andere hotels is het hotel het 
ganse jaar geopend (het sluit enkel in oktober en 
november). “In de zomer, wanneer er geen sneeuw 
ligt, is het cliënteel helemaal anders. De sfeer ook. 
Maar het zomerseizoen is ideaal voor wie van de 
natuur houdt, voor wandelingen, uitstappen, fiets-
toerisme, een beetje fitness…”
Ook de golfer – de levensgenieter bij uitstek – 
wordt in dit verhaal niet vergeten, want Courchevel 
beschikt natuurlijk over zijn eigen golfbaan: in dit 
geval een 9 holes met schitterende vergezichten 
over de Alpen. De holes zijn technisch en tactisch 
uitdagend. Het hotel biedt trouwens verscheidene 
pakketten aan rond de thema’s “Golf & Wellness” 
en “Golf & Gastronomie”.
tot slot nog dit. Enig idee waar de vreemde bena-
ming “Chabichou” vandaan komt? “Het is de Franse 
zanger Eddie Barclay die me dat verteld heeft. Cha-
bichou was de held uit een muzikale komedie uit het 
begin van de 20ste eeuw”, aldus  Michel Rochedy. 
Vandaag is het een van de beste bestemmingen 
in de Alpen.

Een chalet in wit hout: past 
perfect bij de sneeuw.
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Golf: een gesmaakte zomeractiviteit 
in Courchevel.



Golf Collection 2015 avail able at: 
General Store Leuven & Knokke (Opening July 2015)

Golfcenter Waver /  Absolutely Golf De Panne /  Peak Lodge Schilde
Hannon Sports Knokke /  Citabel Golf Luxembourg

Heriot Jacket & Heriot Pant

#catchmagichour



Tijdens de autobeurs Rétromobile kon de wereld zich 
vergapen aan de verloren schat uit de Bailloncollectie. 60 
unieke auto’s vertaalden er hun gewicht in roest naar goud. 

Door Philippe Janssens

De verroeste schat
van Roger Baillon

E
lk jaar en begin februari lokt de auto-
beurs Rétromobile de oldtimerliefheb-
bers naar Parijs. Doorgaans hebben 
experts er zich over het aanbod van 

weleer gebogen, zodat de auto’s er 
even glanzend bij staan als toen ze de 

fabriek verlieten. Maar dit jaar was het 
anders, want de ogen van de hele 

wereld waren gericht op de 
Bailloncollectie: 60 model-

len waarvan de meeste in roestige staat. Er kan 
geen discussie over bestaan dat deze verzameling 
uniek is in de wereld. Onvindbare oude modellen, 
Franse merken met al hun wisselstukken – mira-
kel – alsook een Ferrari die men uitgestorven 
waande: dat alles werd ontdekt in de bijgebouwen 
van een eigendom in Deux-Sèvres, in Echiré. Alles 
samen verhuisden 60 collector auto’s uit de jaren 
30 tot 70 naar de Rétromobile waar ze op de vei-
ling voor ruim 25 miljoen euro werden verkocht!  

Deze Talbot Lago T26 
Grand Sport Coupé 
sliep meer dan een 
halve eeuw in zijn 
sarcofaag onder de 
blote hemel.
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Hervé Poulain, de veilingmeester die de verkoop 
leidde, vertrok de auto “naar het buitenland”.
Net voor deze Ferrari ging zijn gezel in de garage de 
deur uit: een Maserati A6G Grand Sport uit 1956. 
De Artcurial cataloguswaarde maakte gewag van 
800.000 tot 1,2 miljoen euro. De Maserati werd 
geveild voor 1,72 miljoen euro.

Grot van Ali Baba
Matthieu lamoure, van het veilingbedrijf Artcu-
rial, behoorde tot de degenen die door de erfge-

Namen die doen dromen
Dat was ook geen toeval, want er zaten unieke 
auto’s bij die de geschiedenis van de auto hielpen 
schrijven. Een droomlijstje met Delahaye, talbot 
lago, Panhard-levassor, Facel Vega, Hispano 
Suiza, Ferrari, Maserati, Porsche… En al die oude 
modellen – sommige bijna een eeuw oud – heb-
ben een verhaal. Wat onvoorstelbaar is, is dat 
de meeste van deze schatten gewoon in de 
open lucht stonden, de meeste onder gammele 
constructies met golfplaten. Ze werden tot aan 
zijn dood bewaard door Roger Baillon, een trans-
porteur uit Niort die van na de oorlog tot in de jaren 
70 actief was.
De blikvanger van de verkoop van de collectie was 
een Ferrari 250 Gt California Spyder die gelukkig 
tegen de elementen was beschermd door een geslo-
ten garage. Met de kosten erbij legde zijn nieuwe 

eigenaar er liefst 16,3 miljoen voor op tafel. Zijn 
identiteit werd niet bekend-

gemaakt, maar volgens 

Beter geconserveerd dankzij de gesloten 
garage: een Ferrari 250 GT California 
Spyder (links) een de Maserati A6G Grand 
Sport uit 1956. Deze auto’s scoorden het 
hoogst op de veiling.

Avoins Voisin C3 
Cabriolet.

Citroën 5CV 
Trèf le ,  de 
Mini van de 
Dolle Jaren.

Delahaye 135M Cabriolet 
Faget-Varnet.

namen van Roger Baillon werd gecontacteerd. 
Hij maakte dus deel uit van het team dat de 
automobielschat met eigen ogen ontdekte: “Wij 
voelden ons Howard Carter toen hij het graf van 
toetanchamon betrad…”
Xavier léoty, journalist en plaatselijk fotograaf, 
getuigt: “Er stonden overal auto’s. Ik maakte foto’s 
zonder goed te weten waar te beginnen. Op som-
mige plaatsen had de klimop de auto’s bijna hele-
maal overwoekerd, zodat enkel een koplamp of 
een nummerplaat nog zichtbaar was.”
Roger Baillon wou eigenlijk… een museum ope-
nen. Als hij die droom had waargemaakt, had ▼



hij meteen ook het belangrijkste museum van 
Frankrijk gecreëerd. Maar door een financiële spe-
ling van het lot moest hij zijn dromen opbergen… 
De collectie bleef ook lange tijd na de dood van 
Roger Baillon (begin jaren 2000) onbekend, behal-
ve dan bij de specialisten die op de schat aasden. 
Het was het recente overlijden van de zoon van de 
verzamelaar die de erfgenamen ertoe aanzetten 
om het huis Artcurial te contacteren. 
Ondanks hun slechte staat werden zij de grote 
sterren van de veiling. In totaal waren zij op 16 
miljoen euro geschat. Volgens experts had de col-
lectie zelfs drie keer zoveel kunnen opbrengen, 
zijnde 42 miljoen euro. Het werd uiteindelijk 25,15 
euro (verkoopkosten inbegrepen), ofwel twee 
keer de initiële schatting. Een bedrag dat volgens 
meester Poulain helemaal te danken was aan het 
enthousiasme voor de “dichterlijke en mystieke 
staat waarin de auto’s zich bevonden”. Meer dan 
voorzien dus, maar minder dan gehoopt.
En voor zij die deze afspraak gemist hebben: er is 
nog altijd hoop. Deze verborgen schat is welllicht 
niet de enige in Frankrijk en België. Volgens de 
Franse federatie van oldtimers zouden zich in beide 
landen samen om en bij de 800.000 auto’s bevinden 
die het predicaat “verzamelstuk” verdienen!

Lagonda LG45 Cabriolet.

Bugatti Type 57 Ventoux.

Singer 1500 Roadster.

Packard Cabriolet Super Eight.

Heel wat juweeltjes stonden 
als het ware open en bloot in 
de natuur.
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De Mont Garni Golf Club viert dit jaar zijn 25e verjaardag. 
Speciaal voor die gelegenheid wordt de club gastheer voor 
de Belgische manche op de Alps Tour. Meer uitleg door Eric 
van der Schueren, eigenaar van de Henegouwse club.

Door Miguel Tasso

Mont Garni
25 jaar in dienst van de golfsport

Z
oals iedereen weet, is golf in de eerste 
plaats een verhaal van passie. Eric 
van der Schueren, de eigenaar van de 
Mont Garni Golf Club, is daar een mooi 

voorbeeld van. “De golfbaan werd aangelegd op 
familiegrond. Mijn vader, die een verstokte golfer 
was, nam het initiatief. De club groeide beetje 
bij beetje: eerst 3 holes, dan 9, ten slotte 18 in 
1990. In april 2000 nam ik de fakkel over. En doe 
ik er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen!” 
De financiële balans laat zich niet altijd even mak-

kelijk in evenwicht houden. “Aan het beheer van 
een golfclub hangt een pittig prijskaartje: perso-
neel, machines, onderhoud... Bovendien profileert 
de Mont Garni zich van bij het begin als een demo-
cratische club: gezellig en toegankelijk, met name 
voor wat betreft het lidgeld…” Met om en bij de 
500 leden, een vlakke en aangename 18 holes, 
een clubhouse met Anglo-Normandische allures 
en een performante golfschool beantwoordt de 
Henegouwse club zonder meer aan het verwach-
tingspatroon van de regio. “Het wordt soms 
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vergeten, maar ook de golfsport heeft de econo-
mische crisis gevoeld. De periode waar de clubs 
op automatische piloot draaiden, is verleden tijd. 
Vandaag moet je inventief voor de dag komen om 
de leden en de bezoekers aan te trekken en moet 
je zorgen voor dat tikkeltje meer…”
Dankzij zijn aanwezigheid in een aantal netwerken 
(Open Golf, Golfy,…), de synergieën met andere 
clubs in België en het buitenland en de aantrek-
kelijke lidmaatschaps- en greenfeetarieven kiest 
Mont Garni duidelijk voor die koers. “Algemeen 
bekeken denk ik dat de Belgische golfsport moet 
evolueren en zichzelf in vraag stellen, zowel voor 
wat betreft het management als de Federaties. 
Ideaal zou zijn om een netwerk van golfberoepen 
te creëren, zoals dit in andere landen gebeurt. Het 
lijkt me essentieel om het beheer te professionali-
seren, om nieuwe producten aan te bieden, om de 
bezetting van de golfbaan veel meer te rentabilise-
ren en de structuren te optimaliseren. Zo niet zou 
het wel eens fout kunnen lopen…”
Om de 25e verjaardag van zijn club in het Belgi-
sche golflandschap te vieren, heeft Eric van der 
Schueren vanzelfsprekend verscheidene rendez-
vous geprogrammeerd. Het belangrijkste hiervan is 
zonder enige twijfel de organisatie van de Belgische 
afspraak op de Alps tour; een Europese tour waar 
voornamelijk jonge profspelers actief zijn. “Het 
toernooi gaat door van 1 tot 
3 juli. Het wordt vooraf-
gegaan door de Pro-Am 

van de Alps tour en het wordt gevolgd door een offi-
ciële competitie van de long Drivers European tour 
waar de longest hitters van de wereld aan deelne-
men. Dat klinkt allemaal zeer spectaculair en ik 
hoop dat het publiek uit de regio er op afkomt!”
Om deze verschillende uitdagingen tot een goed 
einde te brengen, kan de club nu al rekenen op 
enkele trouwe sponsors, zoals Edmond de Roth-
schild, Spadel en thomas. 
Ook voor de leden worden heel wat competities 
voorzien, zoals onder meer een wedstrijd over 25 
holes op 25 mei. “Verder zullen wij, kwestie van ook 
op onze manier ons steentje bij te dragen tot Mons 
2015, in het clubhouse een tentoonstelling van beeld-
houwwerken verwelkomen die werden gemaakt door 
de leerlingen van Art ² van Bergen…”
Eric van der Schueren blijft het businessaspect 
van de Belgische golfsport met de nodige filosofie 
benaderen en hoedt zich voor zware uitspraken. 
“Ik zeg altijd dat je miljardair moet zijn om mil-
jonair te worden door een golfclub te beheren”, 
lacht hij. Waarop hij toevoegt: “Indien dit ooit geen 
succesverhaal wordt, hebben mijn kinderen de vol-
ledige vrijheid om de gronden te recupereren voor 
andere doeleinden…”
Maar dat is op dit moment niet aan de orde. Inte-
gendeel: momenteel staat alles in het teken van 
het nieuwe golfseizoen en de 25 kaarsjes op de 
verjaardagstaart. ■



Wie droomde er nog nooit van om zich om te scholen tot 
kasteelheer en als een “seigneur” in een luxueuze en weelderige 
omgeving door het leven te gaan? Met daarbij voldoende tijd 
om te “swingen” op prachtige golfbanen in de buurt?

Door Philippe Van Holle

Château de Bégude
Golf en het kasteelleven
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H
mmm… de Azurenkust. Zijn immer ver-
leidelijk klimaat – zelfs in hartje winter. 
Die Middellandse Zee met zijn heldere 
golven die uitnodigen tot een duik en 

tot wegdromen… Kortom: het zachte leven dat met-
een de zintuigen verkwikt met, centraal, een kasteel 
boordevol Provençaalse charme. In dit geval: dit van 
Bégude, een domein uit een andere tijd, maar met al 
zijn modern comfort volop zijn vier sterren waardig.
Château de la Bégude, lid van de Open Golf Club, 
nodigt helemaal uit tot rust en ontspanning. Het 
bestaat uit een mooi landhuis dat net als de scha-
penstal uit de 17e eeuw dateert. Dit domein werd 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en is dan 
ook ideaal om terug te keren naar de dingen die het 

succes van deze regio in de hand hebben gewerkt. Dit 
prachtig hotel is perfect voor zowel een vakantie met 
het gezin als een romantisch weekend, alsook voor 
een seminarie, tot zelfs een huwelijksfeest. Naast de 
luxueuze en aangenaam ingerichte kamers vindt u er 
immers ook verscheidene restaurants, een zwembad 
en – vanzelfsprekend – ook een 18 holes golfbaan. 
Dit alles binnen de beschermde, rustige en zeer gast-
vrije site tussen Grasse, Opio en Cannes. Zelfs Nice is 
amper 20 km weg.
Ciste, het gastronomische restaurant dat uitkijkt op de 
golfbaan, geldt als de kers op de taart. U geniet er van 
Provençaals geïnspireerde gerechten: rijk aan kleur 
en smaak. Chef Gabriel Degenne, die een mooi cv 
kan voorleggen met heel veel ervaring en onder meer 
bij Romano in Cassis heeft gewerkt, houdt ervan om 
kleuren, smaken, texturen en structuren met elkaar 
te combineren. Na minder dan een jaar in Château de 
la Bégude zag hij zijn vernieuwende en inspirerende 
keuken al beloond met het label Grande Cuisine. Als 
het water u nu nog niet in de mond komt! ▼



Opio en Grande Bastide
tussen Grasse, Opio en Cannes, zegden we. Opio, 
dat is ook de naam van de 18 holes die op deze 
eigendom ligt, te midden van een schitterend 
domein van 220 aangenaam golvende hectaren, in 
de schaduw van honderdjarige bomen. Er is zelfs 
een Gallo-Romeinse aquaduct. 
De golf van Opio-Valbonne, want zo heet hij vol-
uit, geldt als een van de juweeltjes van de Franse 
Riviera. Op enkele minuten van de mooiste oevers 
langs de Azurenkust geniet dit parcours, dat door 
grootmeester Donald Harradine himself is uitgete-
kend, van een uitzonderlijk klimaat en dito geografi-
sche ligging. Zonnig tot en met en lekker beschermd 
tegen de wind. Het is dan ook een droom om hier 
tegen dat kleine witte balletje te slaan!
Het parcours an sich is bosrijk en afwisselend. Op 
de eerste 9 holes is vooral precisie belangrijk; op 
de laatste 9 domineert dan weer de lengte. Kortom: 
voor elk wat wils en een mooie spreiding over the 
“front” en de “back” 9. Opio is een van de twee his-
torische golfbanen in het zuiden van Frankrijk. Het 
werd gebouwd in 1966 en werd tot 2002 constant 
gerenoveerd en verbeterd.
En omdat geluk zich bij voorkeur laat koppelen, is 
het perfect mogelijk om een verblijf in Château de la 
Bégude te combineren met een partijtje golf in het 
Domaine de la Grande Bastide dat amper 3 km verder-
op is gelegen, zeg maar op 5 minuutjes met de auto. 
Een korte verplaatsing die we warm aanbevelen. Van 
de Grande Bastide wordt immers gezegd dat zij ruikt 
naar Grasse dat, zoals iedereen weet, bekend staat 
om zijn parfumindustrie. Dit parcours ligt in het hart 
van deze streek met zijn miljoenen geuren en aan de 
voet van de heuvels uit het achterland van Nice. Het 
is perfect geïntegreerd in de omgeving en biedt schit-
terende uitzichten op de omliggende dorpjes.
De architectuur van deze golfbaan is resoluut 
modern te noemen. Zij is dan ook een werkstuk 
van Cabell B. Robinson, voormalig medewerker van 
Robert trent Jones Sr, en onderscheidt zich door 
ruime fairways en doorgaans snelle greens. Deze 

Aanbod Open Golf Club 
- Verblijf in een dubbele kamer naar keuze voor 

twee nachten
- Halfpension voor twee personen voor de beide 

dagen:
- Diner met proevertje en 3 gerechten, exclusief 

dranken
- Ontbijtbuffet in het restaurant

- Gratis greenfee per nacht en per persoon op de 
golfbanen Opio Valbonne of Grande Bastide:
- Starttijd vanaf 12.30 uur tot 29 maart en van 

19 oktober tot 31 december inbegrepen
- Starttijd vanaf 14 uur vanaf 30 maart tot 18 

oktober 2015
- Supplement van 40 euro per persoon voor een 

starttijd buiten dit uurrooster

tarief: Verblijf vanaf 216 euro per persoon voor de 
twee nachten.

www.opengolfclub.com

worden goed verdedigd door tal van bunkers en 
waterhindernissen. We hebben deze baan een aan-
tal keren gespeeld en onthouden vooral het hartelij-
ke kader en de groene omgeving die inderdaad heel 
zuiders aanvoelt en ruikt. De fairways zijn royaal 
qua breedte en dat is goed nieuws voor iedereen, 
vooral voor de long hitters!
Hoewel de drives er doorgaans de fairway vinden, is 
het toch belangrijk om de bal goed te plaatsen, want 
de rough is diep en dik. De golvende greens vereisen 
een goed niveau van het korte spel – vooral als men 
ze niet in regulation haalt – en van het putten. De 
looplijnen laten zich evenwel makkelijk doorgronden. 
Wat ons betreft is dit een zeer aangename baan om 
spelen en zeer afwisselend in zijn tracé. Interessant 
detail: het is een baan die zich perfect laat stappen, 
wat niet altijd even evident is langs de Azurenkust. 
Na een verkwikkende, gezonde en tegelijk aange-
name wandeling kunt u in het Château de dag op een 
rustige manier afsluiten. Zoals dat ook voor de hand 
ligt in dit land met zijn duizend geuren…
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www.johndeere.be

Rue de Villers 34  Hille Zuid 2 
B - 4520 Vinalmont B - 8750 Wingene
www.fagadis.be
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D
e 51-jarige Eric Gryson weet alles 
over Ricoh: de nummer één in het 
domein van kantooroplossingen, 
documentenbeheer en druktoepas-

singen. logisch ook, want hij kent dit bedrijf van a 
tot z. “Ik ben er in 1987 begonnen als commerci-
eel bediende. Het bedrijf had in die tijd een 20-tal 
werknemers. Vandaag ben ik CEO voor België en 
luxemburg en stellen wij 700 mensen te werk.”
Dit gebeurt in een sector die door de jaren heen 
enorm is geëvolueerd. En nu de 3D printers eraan 
komen, blijft die evolutie volop doorgaan. Ook 
voor Ricoh dat oorspronkelijk een fabrikant van 
fotokopieermachines was, maar van een leve-
rancier van producten naar de dienstverlenings-
sector is geëvolueerd. “Wij helpen onze klan-
ten om hun informatie en drukwerk effectiever 
te organiseren, te creëren en te archiveren, 
zodat zij tijd en geld kunnen besparen en zich 
op hun core-business kunnen concentreren.” 
Ricoh is sterk aanwezig in de coulissen van het 

Winnende
  swings
    voor

      Eric Gryson
Golfliefhebber Eric Gryson, 
de grote baas van Ricoh 
voor België, is fier dat hij 
kampioene Chloé Leurquin 
mag sponsoren.

Door Miguel Tasso

tennis en ook in de golfwereld. Het is de vaste 
sponsor van de ladies British Open en heeft de 
Amerikaanse topkampioene Paula Creamer als 
internationaal ambassadrice. “Op Belgische niveau 
sponsoren wij nu al ruim twee jaar de jonge Chloé 
leurquin uit Waterloo. Zij speelt op de Europese 
ladies tour en zij is op elk vlak een voorbeeld: 
verstandig, getalenteerd en harde werkster.”
Eric Gryson ontdekte zelf de geneugten van de 
golfswing zo’n 12 jaar geleden. “De grote baas 
uit Japan van Ricoh was echt bezeten van golf. Ik 
ben in zijn voetsporen gestapt en heb daar geen 
spijt van…”
Vandaag behoort golf inderdaad tot de levens-
wandel van Gryson. Hij is lid op la tournette en 
in Anderlecht, speelt van hcp 17, en staat zo vaak 
mogelijk op de greens in België en in het buiten-
land. “Spijtig genoeg ontbreekt de tijd, maar dat 
probeer ik tijdens mijn vakanties goed te maken. 
Zo speelde ik vorig jaar nog la Zagaleta vlakbij 
Marbella. Gewoonweg fantastisch!” ■
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Laurent Bakker is niet 
al leen invoerder voor 
België van prestigieuze 
golfmerken, hij runt ook 
de proshop op de Golf van 
L’Empereur. Gesprek met 
een echte golffanaat.

Door Miguel Tasso

Laurent Bakker
kiest voor kwaliteit

H
ij was nog maar net afgestuurd aan de 
Ichec Brussels Management School of 
hij koos volop voor de greens. “Ik had 
mijn eindwerk gewijd aan het opstarten 

van een indoorgolf in Brussel. Ik wou dat in de praktijk 
omzetten. Het was een mooi project met een edu-
catief concept opgebouwd rond een golfschool. Het 
raakte spijtig genoeg niet afgewerkt, maar het ligt nog 
altijd in een van mijn bovenste laden. Misschien komt 
dit dossier ooit nog wel terug aan de oppervlakte…”
In afwachting blijft laurent Bakker de golfsport trouw. 
Meer dan ooit zelfs, want behalve exclusief invoerder 
van golfmateriaal beheert hij ook de proshop van de 
Golf van l’Empereur. “Door de groei van de verkopen 
via het internet en via buitenlandse websites heeft 
de golfmarkt een ander uitzicht gekregen. Het is er 
niet makkelijker op geworden, vandaar dat ik vooral 
focus op kwaliteit, de juiste tips, de dienst naverkoop, 
fitting. Het wordt soms vergeten, maar het is wel 
degelijk essentieel om golfmateriaal te testen voor-
aleer dit te kopen…”
laurent Bakker verdeelt in ons land twee gerenom-
meerde merken: het Amerikaanse Bettinardi en het 
Japanse Vega. “Bettinardi is gespecialiseerd in putters 
uit het topgamma, met unieke en gesofistikeerde ballen 
die een heerlijk balgevoel genereren. Matt Kuchar is een 
van de ambassadeurs van dit merk. Vega daarentegen 
staat voor unieke clubs – vooral ijzers – die met de hand 
en volgens de gebruiken van de oude samoerai’s wor-
den gemaakt. Zij richten zich tot de niche van de kenner 
en tot golfers die houden van mooie producten…”
laurent Bakker (zie ook zijn website www.prostargolf.
com) verdeelt tevens de merken United (equivalent 
van Vega in goedkoper gamma), Radius (klassieke put-
ters), Iomic (grips in elastomeer) en Amimono (leuke 
dierencovers voor ijzers en woods). Zijn agenda is dus 
goed gevuld, maar dat belet dit lid van de Royal Water-
loo niet om een scratch handicap te laten noteren op 
zijn federatiekaart. ■
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Z
ijn overboekte agenda laat maar wei-
nig golfuitstapjes toe. Door zijn ver-
plichtingen als afgevaardigd bestuur-
der van Orpea Belgium en als grote 

baas van het bouwbedrijf Verbruggen komt Marc 
Verbruggen met 24 uur per dag zelfs nog uren 
te kort. Maar dat belet hem niet om zijn passie 
voor golf luidop te verkondigen. “Ik ontdekte deze 
sport een 30-tal jaar geleden, in de slipstream van 
mijn echtgenote. En ik was meteen verkocht!”
Voor Marc Verbruggen is golf tegelijk een sport en 
een filosofie. “Het is een permanente levensles. 
Een school van bescheidenheid. Op de golfbaan is 
elke dag weer anders. Bovendien is het een opvoe-
dende sport die je leert om streng te zijn, respect 

Marc Verbruggen, afgevaardigd bestuurder voor België 
van de Groep Orpea, koestert een grote passie voor golf. 
Gesprek.

Door Miguel Tasso

Marc Verbruggen
Orpea en de passie voor golf

te tonen voor de spelregels en de tegenstander, 
om te gaan met stress, strategisch te denken, 
jezelf te overtreffen…”
Hij is lid op de Royal Waterloo en een gedreven 
speler. Vandaar dat hij altijd zijn best doet om de 
best mogelijke kaart bij elkaar te spelen. “Het ligt 
in mijn aard om de excellentie na te streven. Maar 
golf is een sport waar je snel weer met de beide 
voetjes op de grond staat…”
Dankzij zijn golftrips, vooral dan tijdens de vakan-
tieperiodes, had hij de kans om een aantal schit-
terende banen te spelen. “Ik denk nog altijd met 
heel veel plezier terug aan Yas links in Abu Dhabi 
en San lorenzo in de Algarve. En ook aan enkele 
linksbanen in Ierland…”
Dit wil evenwel niet zeggen dat hij overweegt om 
zijn beroepsactiviteiten stop te zetten om vaker 
van het swingplezier te kunnen genieten. “Want 
werken, dat is de motor van mijn leven…”
In de marge van zijn bouwbedrijf staat hij sinds 
2006 aan het hoofd van Orpea Belgium en is daar-
door de bevoorrechte getuige van de evolutie en 
de groei van de sector van de rustverblijven in ons 
land. “De senior wordt steeds ouder. Wij proberen 
aan de vraag te beantwoorden door een geperso-
naliseerde kwaliteitsservice aan te bieden.”
In ons land stelt de Franse groep meer dan 4000 
mensen te werk in een 50-tal etablissementen. 
“De bewoners brengen er, gemiddeld, de laatste 
500 of 700 dagen van hun leven door. Wij doen er 
alles aan om hun wensen in te vullen op het vlak 
van verzorging, inrichting, hotelservice, tot en met 
de gastronomie en dit dankzij een partnership met 
Yves Mattagne.”

© Foto: AgencePhotographique.com

■
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Marc Verbruggen
Orpea en de passie voor golf

Uw beste zorg
thuis aan zee!

SERVICE-RESIDENTIE
SEAFLOWER SENIOR RESORT IN KNOKKE

De service-residentie “Seafl ower” Senior resort, dat zijn 60 
ruime en lumineuze appartementen, op een boogscheut 
van de Lippenslaan. Deze residentie biedt niet alleen 
soepele en kwalitatieve huisvestingsmogelijkheden. Een 
klasserestaurant waar sterrenchef Yves Mattagne heerlijke 
gerechten tovert en een gevarieerd aanbod aan interessante 
en gevarieerde activiteiten maken de beleving compleet. 
Maar vooral het zeer gemotiveerde kwaliteitspersoneel 
maakt het verschil. Het Seafl ower-team is van héél dichtbij 
begaan met het welzijn van de bewoners. En dat maakt 
van deze residentie een haast perfect spiegelbeeld van de 
familiale omgeving.

WOONZORGCENTRUM
GOLF BY ZILVERDUIN IN DE HAAN

Worden de zorgen thuis te zwaar om zelf te dragen, 
maar verlies je niet graag je onafhankelijkheid? 
Zoek je verzorging in een unieke omkadering met de 
nodige klasse?

In Woonzorgcentrum Golf by Zilverduin geniet je samen 
met ons van het leven!

Woonzorgcentrum Golf by Zilverduin biedt ook aangepaste 
zorg voor bewoners met dementie, in een beschermde 
eenheid.

WELDRA 
opening nieuw woonzorgcentrum in Oostende juni 2015

James Ensor Meer info op www.orpea.be

Anthony Cafmeyer, directeur
Vosseslag 143
8420 De Haan

059 25 57 00
zilverduin@orpea.net

www.orpea.be/golf-zilverduin

Jorg Gerritsen - directeur
Kopsdreef 17
8300 Knokke
050 63 18 00
seafl ower@orpea.net
www.orpea.be/seafl ower

Voor meer informatie of een bezoek:



G
olf en private banking delen een vrij-
wel natuurlijke link. “Over het alge-
meen proberen wij als private bank 
aanwezig te zijn in de sectoren of 

op de selectieve evenementen die onze klanten 
boeien”, aldus deze dynamische baas, gehuwd 
en vader van drie kinderen. “Om duidelijker te 
zijn: bij ons gaat het om klanten waarvan wij mini-
maal een miljoen euro beheren. Deze personen 
hebben verschillende interessesferen. Speciaal 
voor hen organiseren wij vanzelfsprekend voor-
drachten over bepaalde thema’s, zoals successie, 
schenkingen, de overdracht van bedrijven. Maar 
daarbovenop zijn we ook zeer actief in domeinen 
zoals kunst en cultuur. Zo is ING van zeer nabij 
betrokken in de hedendaagse kunst. Wij zijn de 
partner/stichter van “Art Society” en wij heb-
ben ons eigen tentoonstellingscentrum, op het 
Koningsplein bij ING. Verder zijn we ook actief 
in de sportwereld en dat meer bepaald in drie 

Philippe
Wallez
“ING Private
Banking heeft golf
in zijn DNA”

sectoren: tennis, met de ING Family trophy in 
het Zoute en de ING tennis trophy in Vlaanderen; 
wielrennen, waar we actief zijn in heel wat wed-
strijden; en natuurlijk ook golf, de favoriete sport 
van heel wat van onze klanten. Nadat we heel wat 
jaren de BBl Golf trophy hebben georganiseerd, 
zijn we overgestapt naar de ING Golf trophy, een 
privécompetitie die in alle delen van het land 
wordt afgewerkt.
Philippe Wallez golft ook zelf. Hij heeft hcp 29 en 
startte in louvain-la-Neuve om daarna over te 
stappen naar Bercuit. “Ik heb te weinig tijd om 
beter te worden. Ik probeer echter wel om deel te 
nemen aan de ING-toernooien en als het even kan 
ook aan de ene of andere Men’s Day op Bercuit”, 
aldus Philippe Wallez, die eveneens lid is van de 
Rotary Club en ook plannen heeft om voorzitter te 
worden van de Unie van Belgische Adverteerders, 
de organisatie die de belangen van de Belgische 
adverteerders behartigt.

Philippe Wallez, de General 
Manager of Private Banking bij 
ING België, vindt golf ideaal 
om zijn batterijen op te laden.

Door Philippe Van Holle

■
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De stad lonkt.
De nieuwe CLA Shooting Brake.

Het sportieve design van een coupé, de ruimte en veelzijdigheid van een break, 
een digitale connectie met uw smartphone: in de nieuwe CLA Shooting Brake werd alles 
naadloos gecombineerd. Een nieuw sushirestaurant, een pop-up bar, een concert? 
Hij neemt u mee op ontdekking naar de meest trendy plekken. Klaar om de stad te verkennen?

MBS8037147 CLA ShootingBrake_297x210mm_v06.indd   2 13/03/15   10:20



Fonkelende 
smartphone
Savelli, het luxehuis dat technologie 
met hoogstaande juwelierskunst 
combineert, introduceert een fon-
kelende smartphone speciaal voor 
dames (in samenwerking met Gem-
fields). De witte “Ruby Passion” is 
versierd met 395 robijnen en heeft 
verder 144 diamanten (briljanten) die 
op een goudgeel lint werden inge-
werkt. Beperkte oplage.
www.savelli-geneve.com

Beperkte oplage
De Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbil-
lon Minute Chronograph is de blikvanger van de 
beperkte oplagen die hulde brengen aan “Vasco 
da Gama”. Hij koppelt het summum van Zwitserse 
ambachtelijkheid aan de karakteristieke traditie van 
Montblanc en daarvan zijn de verfijnde kast en de 
innoverende mechanismen de perfecte weergave.
www.montblanc.com 

Collectie Métiers
d’Art breidt uit
Voor zijn 260e verjaardag keert Vache-
ron Constantin terug naar de bron 
door zijn collectie Métiers d’Art uit te 
breiden met twee nieuwe horloges. 
Deze zijn uitgerust met kalibers die 
volledig met de hand zijn gegraveerd 
(certificaat Poinçon de Genève) en 
dit in de zuiverste traditie van de klas-
sieke horlogesculpturen. 
www.vacheron-constantin.com

Ralph Lauren Automotive
De collectie Ralph Lauren Automotive verenigt de 
wereld van de Haute Horlogerie met de mooiste col-
lector auto’s. Dit horloge laat zich inspireren door een 
legendarische vierwieler: Bugatti Type 57SC Atlantic 
Coupé 1938. Een auto die al vaak als mooiste naar 
voor werd geschoven en waarvan op dit ogenblik nog 
slechts 4 exemplaren zouden bestaan.
www.ralphlaurenwatches.com

Rubber en 
diamanten
Sportief en tech-
n isch rubber , 
diamanten met 
e e n  t i j d l o z e 
kostbaarheid: 
de  Exca l ibur 
Sp ider  Tour -
b i l l on  Vo lan t 
S q ue l e t te  va n 
Roger Dubuis is het 
allereerste horloge-
ontwerp ter wereld 
waarvan de rubberen 
lunet werd versierd 
met diamanten.
www.rogerdubuis.com

Stijlvol
         shoppen
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Omega Masters 
in Crans-Montana
Dit jaar krijgt de Omega 
European Masters een 
nieuwe datum. Het beken-
de toernooi in Crans-Mon-
tana wordt van 23 tot 26 juli 
gespeeld en ligt daarmee in 
het verlengde van de British 
Open. Zoals gewoonlijk zal 
het deelnemersveld ook 
nu zeer sterk zijn. Omega 
positioneert zich meer dan 
ooit op de greens door top-
toernooien en dito kampioe-
nen te sponsoren, zoals de 
Spanjaard Sergio Garcia en 
de Noord-Ier Rory McIlroy. 
Het is trouwens laatstge-
noemde die in februari schit-
terend winnaar werd van de Omega Dubai Desert Classic. 
Toen hij zijn trofee in ontvangst nam, droeg hij vanzelfspre-
kend het prestigieuze model Aqua Terra 150 Masters Co-
Axial aan de pols.
www.omegawatches.com

Fujifilm: actie!
De FinePix XP70 van Fujifilm is het ideale 
toestel voor al wie actief is en voor elke 
sportliefhebber die schitterende plaatjes 
– foto’s of video-opnamen – wil schieten 
en deze direct met zijn omgeving wil delen. 
Dit toestel is compact, waterdicht, bestand 
tegen vorst en stof, schokbestending en 
het laat zich in een oogwenk en draadloos 
aansluiten op een smartphone of tablet. Hij 
beschikt over een resem krachtige foto-
grafische functies. Ideaal om die laatste 
geslaagde swing voor de eeuwigheid vast 
te leggen.
www.fujifilm.be

Koersfiets van 24 karaat
Hij is het werk van een team dat luistert naar de naam van Gold-
genie’s (vertaling overbodig). Je hebt inderdaad een bepaald soort 
genialiteit nodig om een koersfiets te bedenken die helemaal 
uit 24 karaat opgelegd goud bestaat (afgezien van het zadel, 
de remgrepen en de tubes die evenwel ook van bijzondere 
materialen zijn gemaakt). Dit is met andere woorden een 
echt kunstwerk dat tot in de kleinste details is afge-
werkt. Wie hieraan mocht twijfelen, moet maar eens een 
blik werpen op de schakels van de ketting, de spaken en 
de tandwielen achteraan. Prijs? 250.000 pond, of zo’n 
300.000 euro.
www.goldgenie.com

Chivas & 
Bremont
Ambachtelijkheid, stijl en 
weelderigheid staan cen-
traal bij de nieuwe samen-
werking tussen Chivas Regal 
en het gerenommeerde Brit-
se horlogemerk Bremont 
dat bekend staat voor de 
fabricage van prachtige en 
ingenieus opgevatte chro-
nometers. Bremont werkte 
samen met het prestigieuze 
whiskymerk voor de laatste 
limited edition “Chivas 12 
Made for Gentlemen by Bremont” alsook voor de 
horloges “Chivalry collector” die de excellentie en 
de precisie van luxe belichamen.
www.chivas.com

Nieuwe Girard-
Perregaux 1966
Girard-Perregaux heeft zijn ico-
nische Girard-Perregaux 1966 
in een nieuw jasje gestoken. De 
horlogekast in 18 karaat roos 
goud bevat een uniek geguilloche-
erde wijzerplaat – een meester-
stukje van horlogemechaniek en 
esthetiek die beschikbaar is in een 
mannelijke en vrouwelijke versie. 
De prestigieuze Zwitserse manu-
factuur onderstreept hiermee eens 
te meer het tijdloze karakter van de 
collectie 1966 en het vermogen om deze traditie te 
laten doorleven met deze modellen die zich laten 
dragen met een elegante armband in zwart alliga-
torleer met een ardillonsluiting in roos goud.
www.girard-perregaux.com



Nieuwe formule voor Mid-Am
De “Belgian Mid-Amateur Tour 2014” mocht zich vorig jaar 
verheugen in een grote belangstelling, met respectievelijk 
300 verschillende spelers en 80 speelsters over het sei-
zoen (17 wedstrijden op het programma). Dit jaar wordt 
de formule van deze competitie aangepast. De Koninklijke 
Belgische Golf Federatie is opnieuw verantwoordelijk voor 
deze categorie. “En wij van onze kant creëerden samen met 
onze partners de eerste ‘Trophée Franco-Belge Mid-Am’, 
met 4 toernooien in België (Pierpont, Hainaut, Hulencourt 
en L’Empereur) en 4 in het noorden van Frankrijk (Bondues, 
Lille Métropole, Mormal en Wimereux). Met daarbovenop 
een grote finale over 2 dagen in Oostende onder de vorm 
van een Ryder Cup”, aldus Jean-Paul Bourdon, al jaren de 
grote motor en organisator achter dit toernooi.
www.mid-amateur.be

Golfbeurs in Oostende
Van 22 tot 25 mei (verlengd Pinksterweekend) verwelkomt Oos-
tende de 2e editie van “Golf Sensations”: een beurs die helemaal 
aan de swing is gewijd. De beurs krijgt een plekje in de hippodroom 
van Oostende en de Wellington Golf Club. Het publiek zal er de 
nieuwste snufjes op de markt kunnen ontdekken en uitproberen, 
maar er worden ook competities georganiseerd, initiaties voor 
jongeren en beginners, clinics en tal van animaties. Bovendien 
kunnen de liefhebbers van oldtimers zich ook verheugen in een 
tentoonstelling – op de esplanade – van heel wat “classic cars”.
www.golfsensations.com

Leve de 
KPMG 
Trophy!
De Belg ische 
manche van de 
Europese Chal-
lenge Tour wordt 
dit jaar gespeeld 
op de Golf de 
Pierpont (Waals-Brabant). Zij staat op de kalender van 11 
tot 14 juni en wordt gesponsord door KPMG België. “Dit 
toernooi is traditioneel een springplank voor de beste 
Belgische spelers. Vandaar ook dat wij graag ons steen-
tje bijdragen”, zegt KPMG audit partner Olivier Macq. Ter 
herinnering: de Belgian Challenge Open, die op initiatief 
van de KBGF wordt georganiseerd, werd gedurende 8 
jaar gesponsord door Telenet. Dankzij KPMG krijgt deze 
competitie dus een nieuw elan. “Dat is zeer goed nieuws 
voor de Belgische golfsport en onze beste Belgische 
spelers”, zegt ook Jan Baert, een van de beheerders van 
de Koninklijke Belgische Golf Federatie.

Berluti’s 
met 
spikes
Iedereen kent 
Ber lut i .  Deze 
bekende Parijse 
laarzenmaker 
sinds 1895 komt 
nu ook naar de 
golfsport met zijn 
eerste golfschoen die “Le Swing” werd gedoopt. Van de 
zijkant van de schoen in waterdicht kangoeroeleer tot de 
zool die van spikes werd voorzien: het meesterschap van 
het Huis vertaalt zich in de modernste technieken. De 
Berluti-elegantie is merkbaar aan elk detail. Opvallend is 
de tweekleurige patine van de schoen en de mooi afge-
boorde schoenlip. Kortom: topklasse waarmee u op de 
1e tee niet onopgemerkt voorbijgaat. De prijs is dan ook 
navenant. Reken snel 2200 euro per paar. Maar liefde 
heeft geen prijs, toch?

Bushnell: nieuwe 
generatie GPS
De neo GHOST van Bushnell is een 
onwaarschijnlijk gebruiksvriende-
lijke GPS die zich probleemloos laat 
bevestigen op de golftas of aan de 
broeksriem. Hij is uitgerust met een 
batterij die langer dan 16 uur mee-
gaat (meer dan 3 golfronden). Het 
geheugen bevat meer dan 33.000 golf-
banen van over de hele wereld en dit bestand wordt continu 
geüpdated zonder abonnementskosten. De neo GHOST herkent 
automatisch de golfbaan waar de speler zich bevindt. Hij bere-
kent ook, in real time, de lengte van de gespeelde slagen en de 
afstand tot de hindernissen.

Droom van een toernooi
Amateurspelers de kans bieden om deel te nemen aan com-
petities op de mooiste en meest selecte golfbanen ter wereld: 
ziedaar het concept van de “World Amateur Tour” die dit jaar 
voor het eerst op het programma staat. Dit toernooicircuit, dat 
op initiatief van de Fransman Jean-Charles Cambon tot stand is 
gekomen, strijkt achtereenvolgens neer in de golfclubs van Fan-
court (26 tot 29 maart), Morfontaine (1 tot 4 juni), Loch Lomond 
(2 tot 5 juli), Valderrama en Finca Cortesin (22 tot 25 oktober) 
en in Dubai (datums te bevestigen). Op het programma: 36 holes 
stableford per toernooi en drie categorieën (Heren 0-10 en 11-20, 
dames 0-20), met als rode draad een Order of Merit zoals bij de 
pro’s! “Alle deelnemers mogen rekenen op een VIP-behandeling, 
met toegang tot privécoaches, een gepersonaliseerde caddie-
uitrusting, galadiners, enz.”, aldus de organisator. Er kan voor 
één enkel toernooi worden ingeschreven en Belgische golfers – 
levensgenieters bij uitstek – zijn vanzelfsprekend welkom.
wwww.worldamateurtour.com
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Odyssey Works: topmodellen
Odyssey, een wereldwijde referentie op de markt van putters, 
heeft een gloednieuw gamma uit dat Odyssey Works werd 
gedoopt. Mede dankzij de Fusion RX insert zijn de nieuwste tech-
nologieën nu toegankelijk voor de amateurgolfer. De combinatie 
van de White Hot insert met de ultradunne roestvrij stalen kant 
en het gebrevetteerde Metal-X rolmotief aan de andere kant 
levert een uitstekend raakgevoel op. Deze putters werden 
getest door de beste spelers van de wereld. Mooi werk.
www.odysseygolf.com

Callaway aan de voet
Het nieuwe gamma Callaway-schoenen mag gezien worden! De 
reeks Xfer Platform is innoverend en trendy, en heeft alles om te 
verleiden. Door het gebruik van de modernste technologieën biedt 
zij een grote stabiliteit bij het adresseren en minimaliseert zij het 
energieverlies tijdens het stappen. Deze schoenen zijn comforta-
bel, ademend en licht, en laten zich hierdoor het ganse jaar door 
dragen. De buitenzool zonder spikes is best revolutionair. 
www.callaway.com

Bettinardi-wedges
Golfers zijn vertrouwd met het merk Bettinardi dat 
geldt als referentie op het vlak van putters. De Ameri-
kaanse firma pakt nu ook uit met een kwalitatief sterk 
gamma wedges (H2). Natuurlijke elegantie, perfecte 
afwerking en te koop in een versie Satin Nickel of 
Cashmere Bronze. Ze ogen niet alleen prachtig in de 
golftas, maar met hun lofts van 52 tot 60° bieden ze 
ook oplossingen voor alle situaties en brengen ze de 
specialisten van het korte spel in verrukking.
www.prostargolf.com

Vega-woods
Het per definitie in ijzers gespecialiseerde prestigieuze Japanse 
merk Vega heeft nu ook een kwalitatief sterke reeks woods (dri-
vers tot hybrides) op de markt. De originele Vega-shafts zijn SST 
Purd (montageproces van de shaft waardoor deze niet van vorm 
verandert tijdens de swing en zodoende de ballen minder gaat 
spreiden). Voor golfers die van kwaliteit houden.
www.prostargolf.com

Swinging in the rain
Golfers beoefenen hun favoriete sport ook in de regen. De com-
binatie broek/jasje van Inesis is ideaal om zich tegen elke nat-
tigheid te beschermen. De snit en het materiaal garanderen een 
grote bewegingsvrijheid en voorkomen elke hinder bij het putten. 
Dankzij de vele zakjes vind je altijd een plekje voor ballen, tees, 
de handschoen en de scorekaart. De waterdichtheid is opmer-
kelijk en weerstaat tot 60 liter regen per uur. Prijsvriendelijk. Te 
koop bij onder meer Decathlon.



De kaart van Medicis 
Restaurant Médicis, een bekend en gerenommeerd restaurant in 
de wijk van het Dumonplein in Stokkel, viert zijn 20e verjaardag. In 
dit elegante huis buigen Yves Balthazar en Jean-Luc Couty zich met 
dezelfde zwier over een kaart die meedeint op de seizoenen. Hoe 
kan je bijvoorbeeld weerstaan aan, pakweg, de mascarpone die is 
opgewerkt met kurkuma, de ganzenlever van geroosterde eend, de 
zeebaars met laurier, witte kokos en courgettes, of het lamszadel 
met gebakken zwarte pens, caponata van aubergines en tamarin-
desap. Zonder de zoetigheden te vergeten, zoals de beroemde peer 
Belle-Hélène en de pannenkoeken met Suzetteboter en verbena. 
Een in alle opzichten lekker adresje.
www.medicis.be

Brasserie du Lac
Op zoek naar een topadresje na een golfparcours in Waals-Brabant? 
Loop dan eens binnen in de Brasserie du Lac in Genval, want die nodigt 
uit tot genieten. Dit komt in de eerste plaats dankzij zijn prachtige 
ligging op de oevers van het meer, maar natuurlijk ook door zijn eclec-
tische kaart met, naast de klassieke gerechten, ook een gereputeerde 
schaaldierenbank. Het huis is 365 dagen per jaar open en heeft bij 
lekker weer een van de mooiste terrassen uit de streek. Deze Bras-
serie staat ook bekend voor zijn vieruurtjes (pannenkoeken, wafels, 
ijsjes…), zijn aperitieven (met bubbels, of course) en zijn seminaries.
www.brasseriedulac.be

Les Potes en Toque
Restaurant “Les Potes en Toque” opende in juli jongstleden de 
deuren in Ganshoren en staat nu al hoog aangeschreven bij de 
liefhebbers van een lekkere keuken in het noorden van de hoofd-
stad. Deze oude hoeve (anno 1602) werd helemaal omgebouwd tot 
een moderne brasserie. Chef Didier Vandevelde orkestreert een 
gevarieerde en democratische kaart met een mix van klassieke 
gerechten (garnaalkroketten, vissoep, rundstartaar, tussenribstuk, 
mosselen met witte wijn, kabeljauwrugfilet…) en lekkere dag- en 
seizoensuggesties. De wijnkaart is erg compleet en het zonneterras 
erg aangenaam. Dit restaurant opent 7 dagen op 7.
www.lespotesentoque.be

Onmisbare Guide Delta
Door de jaren heen is de gastronomische Delta-gids uitgegroeid tot een referentie. Dat is ook dit 
jaar het geval met ongeveer 2000 adressen van restaurants en hotels die praktisch en in detail 
worden voorgesteld. Zij zijn alfabetisch gerangschikt volgens de steden. Dit zorgt voor echt lees-
plezier, want op de 584 blz. vindt u zonder twijfel hét adresje dat u nog niet kende of datgene wat 
u vergeten was en zin geeft om terug te keren. De gids bevat 1500 gastronomische analyses die 
gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen en zonder negatieve of positieve vooroordelen vanwege 
de recensenten.

BMW en Relais & Châteaux 
slaan nieuwe wegen in
Relais & Châteaux en BMW zijn officieel partners geworden. Hierdoor 
wordt rijcomfort gekoppeld aan de gastvrijheid om elke klant en gast 
een gepersonaliseerde, individuele en unieke ervaring aan te bieden. 
De vereniging met 530 charmehotels en gastronomische restaurants 
en de autoconstructeur verkennen nu samen nieuwe horizonten en 
tekenen nieuwe wegen uit. BMW zal in de Franse steden de Relais & 
Châteaux uitrusten met laadpalen voor elektrische auto’s en verhoogt 
het fleetaanbod voor een aantal van deze huizen.
www.relaischateaux.com
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Een sterrentafel is genieten. Het is een uniek voorrecht, waarbij 
de rekening vaak even hoog oploopt als het aantal sterren van 
de etablissementen. Maar als men even stilstaat bij de geleverde 
prestaties in deze tempels van de gastronomie begrijpt men de 
geheimen van de tarieven op de menukaart heel wat beter.

Door Philippe Bidaine

De echte prijs
van de
sterrenkeuken

H
et voorrecht om, ook al is het maar 
voor één dienst, het werk van de 
mannen in het wit te mogen erva-
ren in de keuken van een abso-

luut Belgische toprestaurant – in dit geval de 
“Comme chez Soi”. Die kans werd mij aangebo-
den dankzij een leuk initiatief van de Vereniging 
van Belgische Meesterkoks die, in samenwer-
king met het Nederlandse culinaire eventbedrijf 

Smaak-makend, ervoor zorgde dat de beroemde 
Comme chez Soi een dag lang werd overgeno-
men. Het was de bedoeling om partners, vrienden 
en journalisten te verenigen bij de bereiding van 
een gerecht onder begeleiding van een aantal 
gerenommeerde chefs. Hierdoor zagen we naast 
lionel Rigolet, in zijn keuken, ook andere topna-
men aan het werk: lieven lootens, van restau-
rant ’t Aards Paradijs in Merendree, Bert Meewis 

Kwartels van de paters-
trappisten en jardinière 
met quinoa
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van restaurant Slagmolen in Opglabbeek, Eric 
en tristan Martin van de Hostellerie lemonnier 
in lavaux Sainte Anne en tenslotte ook Pierre 
Résimont van restaurant l’Eau Vive in Arbre.

In de keuken
De grote originaliteit van dit initiatief lag in het 
feit dat de chefs er enkel waren om aanwijzingen 
te geven, want het echte werk diende uitgevoerd 
door vrijwilligers. Die hadden over het algemeen 
wel enige voeling met de sector, maar zij hadden 
in geen geval ervaring met een dergelijk hoog pres-
tatieniveau. terwijl sommigen voor het werk in 
de zaal hadden gekozen, meldde ik me voor de 
keuken. Daar bleek al snel dat ik een plekje had 
veroverd in het team van de meester des huizes, 
lionel Rigolet, met als opdracht om samen met 
twee charmante jongedames, Stéphanie en Sylvie, 
het hoofdgerecht te bereiden, zijnde “hindefilet 
met sap van arabica, Kampot peper en Gentse 
mosterd, kroketje van schouderragout, puree van 
pastinaak en butternut, gebakken boschampig-
nons, kleine rolletjes van gemarineerde appel met 
rode bietensap.” Een heel programma dus dat, 
zoals ik al snel begrepen had, smeekte om vol-
doende mankracht… 
De eerste stap is het sorteren en het voorberei-
den van de champignons. Voor een 50-tal cou-
verts moet je al snel de inhoud van drie kistjes 
schoonmaken. Na het verwijderen van de bescha-
digde exemplaren zijn we daar met z’n drieën 

De Belgische keuken
van morgen
In samenwerking met chef Pierre Wynants reali-
seerde columnist Philippe Bidaine voor de uitge-
verij lannoo het boek “De Belgische keuken van 
morgen”. Aan de hand van de levensgeschiedenis 
van Pierre Wynants die dit jaar zijn 75e verjaar-
dag viert en al die jaren achter het fornuis stond 
bij Comme chez Soi waarvan hij de 3e genera-
tie was, is het een denkoefening met het oog op 
de Belgische keuken van de komende jaren. Een 
15-tal sterrenchefs verlenen trouwens ook hun 
medewerking bij de analyse. Kers op de taart: de 
lezers/gastronomen worden verwend met een 
50-tal recepten.

▼



ruim een halfuur zoet mee – en dan nog omdat 
Nathan en Andy, van Comme chez Soi, een stevig 
handje komen toesteken. Geen enkele gedeukte 
of met aarde bezoedelde paddenstoel ontspringt 
de dans. 
Hierna volgt het losmaken met de parisiennelepel van 
de kleine butternut pompoenbolletjes die de puree 
zullen versieren… twintig minuten voor mij alleen om 
de drie pompoenen te verwerken. Eens de bolletjes 
zijn uitgelepeld – twee per bord, dus ruim een 100-tal 
– dient ook de rest van het vlees losgemaakt voor de 
puree. Ook dat duurt ruim een kwartier.
Nog een delicaat handwerkje is het fijnsnijden van de 
twee “kippenbil” dikke sjalotten waar we alweer een 
kwartiertje zoet mee zijn. Gelukkig demonstreert de 
chef me even hoe ik dat het beste aanpak.

Tegen de klok
Ondertussen heeft deze laatste – hij had de avond 
voordien al de fond van de saus gemaakt alsook de 
vulling van de kroketten (die minstens een nacht 
moest rusten) – de hindefilets gesneden die we 
sous-vide in een portion-pack verpakken zodat 
we ze op een lage temperatuur kunnen koken. Dit 
gebeurt met een Roner: een toestel waarmee je 
de temperatuur van het water tot op de graad kan 
afregelen en waarin de filets minimaal twee uur 
zullen doorbrengen. 
Nu dienen we nog de kroketten te paneren waar-
over we het reeds hadden. Alweer ruim 20 minuten 
met z’n drieën, want je moet de kroketten achter-
eenvolgens drukken in de bloem met tempura, 
daarna in eiwit en tenslotte in panko.
Vervolgens – nog altijd voor de versiering, maar ook 

als smaakcomponent – zijn we bezig om kleine linten 
van appeltjes op te rollen die we vooraf in het rode 
bietensap hebben laten marineren. Ook dit duurt 
weer een dikke 20 minuten om deze garnituren te 
maken. En dan hebben we de appels niet eens moe-
ten snijden en de marinade moeten voorbereiden…
terwijl de andere chefs minder tijd hebben gehad 
om hun borden te laten opdienen, is het zowaar 
al onze beurt. Geholpen door het team van Com-
me chez Soi en onder de leiding van Daniel, de 
2e chef onder lionel, moeten we de hindefilets 
uit de kookpotten halen, ze uitpakken, bakken en 
doorsturen zodat ze op de minutieus aangeklede 
borden kunnen gelegd worden, samen met alle 
andere componenten die telkens op het laatste 
moment worden afgewerkt – zoals de champig-
nons die ultiem worden gebakken om knapperig te 
blijven… Oef, we zijn er geraakt, maar we waren 
met z’n zessen en we gingen vanochtend al om 9 
uur aan de slag.
Deze kleine ervaring verklaart een beetje beter, ook 
al gezien het uurloon van de handenarbeid, waarom 
de haute gastronomie zo duur is, zonder te vergeten 
dat ook de producten hun prijs hebben – en die zijn 
natuurlijk van topkwaliteit. Als we er rekening mee 
houden dat een derde van de prijs naar de basispro-
ducten gaat, een derde naar de BtW en de service, 
blijft er dan ook amper een derde van het totaalbe-
drag over om de rest van de uitgaven te dekken, 
en dit met inbegrip van de lokalen, de energie, de 
afwas, de administratie en, toch ook wel, een klein 
beetje winst om te overleven. Het zijn dingen om 
even bij stil te staan wanneer men de kredietkaart 
uit de portefeuille haalt…

▼
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Helemaal onderin de Cham-
pagnestreek, in de Aube, 
onderscheidt het Familie-
huis Drappier zich door zijn 
unieke kennis en zijn dito 
terroirs. We schetsen een 
kort portret van een domein 
waarvan de producten zeer in 
de smaak vielen bij een pres-
tigieuze “buurman”, zijnde 
generaal De Gaulle, en – los 
van deze mooie referentie 
– vandaag ook een voorkeur-
plekje hebben in de kelders 
van het Parijse Elysée.

Door Philippe Bidaine

Drappie
Champagne
als passie

W
anneer men het woord champag-
ne uitspreekt, dwalen de gedach-
ten vrijwel meteen af naar plekken 
als Reims en Epernay. De appel-

lation strekt zich nochtans veel verder uit dan dit 
en daarom denkt men er niet altijd aan om ook wat 
zuidelijker te trekken wanneer men het land van de 
bubbels wil verkennen. Want ook de Aube heeft een 
groot aantal interessante terroirs en domeinen die 
een bezoek meer dan de moeite waard zijn.
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Naast Hugues Ducobu 
(staande), invoerder voor 
België, vinden we drie 
generaties Drappier, met 
zoon Hugo (eveneens 
staande) en zittend Michel 
Drappier, zijn dochter 
Charline en grootvader/
stichter André. 



Een van de meest emblematische huizen van deze 
streek is zonder meer Drappier en daar wil ik van-
daag even bij stilstaan. Het ligt op een steenworp 
van Colombey-les-Deux-Eglises en was hierdoor 
tegelijk de buurman en de lieveling van generaal 
De Gaulle. Drappier is gevestigd in Urville en 
deze kleine parel zou nooit zijn ontstaan indien 
Saint Bernard in de omgeving van de Abbaye de 
Clairvaux nooit had beslist om in de 12e eeuw een 
reeks domeinen met kalksteenkelders te laten 
bouwen die zich bijzonder goed lenen tot de vini-
ficatie en het bewaren van wijn. Akkoord: in die 
tijd werd nog geen champagne gemaakt – toch 
niet zoals wij die nu kennen – maar het bestaan 
van deze ondergrondse gangen zorgde ervoor dat 
de populariteit van de meest spirituele van alle 
dranken snel kon toenemen.

Wij schrijven 1809 wanneer de familie Drappier 
in Urville neerstrijkt. toch dient tot begin jaren 
50 van de 20e eeuw gewacht vooraleer het huis 
zijn eigen champagne uitwerkt, omdat de druiven-
productie tot dan aan andere tophuizen werd ver-
kocht. Vandaar dat het tot 1952 duurde vooraleer 
door toedoen van André en Micheline Drappier 
de beroemde “Carte d’Or” van het merk geboren 
werd, met dank aan een unieke pinot noir. Het 
gele etiket verwijst naar de kweepeer die zo ▼

Het Huis Drappier heeft een 
bijzondere reputatie voor zijn 
grote flessen. Deze belanden 
rechtstreeks in hun definitieve 
flacons, zonder overgieten.

Een bijzonder eivormig vat dat 
het contact tussen het hout en 
de wijn optimaliseert.

Hugo Drappier,  Hugues 
Ducobu en Michel Drappier.



typisch is voor deze cuvée. Hoewel André Drap-
pier met al zijn ervaring ook vandaag nog altijd een 
oogje in het zeil houdt in het domein, zijn het zijn 
zoon Michel en zijn schoondochter Sylvie die de 
dynamiek van het huis uitdragen, al maakt ook de 
3e generatie – Charline, Hugo en Antoine – zich al 
klaar in de stijgbeugels.

Champagne van de generaal
Hoewel Drappier tot de betaalbare Huizen behoort, 
positioneert het merk zich tegenwoordig bij de 
hoogkwalitatieve merken. Vandaar ook zijn erken-
ning door tal van officiële en/of gastronomische 
instituten. We zeiden het al: Drappier was de favo-
riete champagne van generaal De Gaulle. Hij blijft 
vandaag trouwens een referentie in de kelders van 
het Elysée en dit dan vooral dankzij de unieke cuvée 
“la Grande Sendrée” die werd opgediend tijdens 
topontmoetingen met staatshoofden. Deze schit-
terende fles, die is opgebouwd met 55 % pinot noir 
en 45 % chardonnay, ontleent zijn naam aan het 
perceel waarvan het afkomstig is en bedekt lag met 
as na de brand die Urville in 1838 verwoestte. De 
opvallende “S” laat zich verklaren door een foutje 
bij het overschrijven destijds in het kadaster.

Unieke cuvées
Bij de mooiste producten van het Huis dient onver-
mijdelijk ook de 100% pinot noir “brut nature” ver-
meld, dwz. een champagne zonder toegevoegde 

suikers. Deze prachtfles bestaat zelfs in een versie 
zonder toevoeging van zwavel. In dezelfde geest, 
en nog altijd zonder toegevoegde suikers, is er ook 
de schitterende cuvée “brut nature rosé”, uniek 
in zijn soort, want het betreft hier geen rosé door 
toevoeging van een zachte rode wijn, maar wel een 
stille rosé. Deze zijn zeldzaam in champagne en 
het was een van mijn mooiste persoonlijke ontdek-
kingen in vele jaren.
Naast tal van andere mooie flessen, zoals de “Blanc 
de blanc” en de al even magische en klassieke stille 
“Rosé” dienen we ook de cuvée “Charles de Gaulle” 
te vermelden – een hulde aan de beroemde buur-
man en klant – en de magnifieke “Millésime excep-
tion”. Ook de moeite is de interessante “Quattuor” 
met dubbele t, wat staat voor het cijfer 4 en niet 
voor het muziekformaat. Deze blanc de blanc kop-
pelt inderdaad aan de gebruikelijke chardonnay, 
die voor 25 % aanwezig is, drie andere druiven-
rassen die zijn toegelaten in de champagne, maar 
enigszins ondergewaardeerd zijn, zijnde arbane (25 
%), petit meslier (25 %) en blanc vrai (25 %). 
Ook het vermelden waard is de unieke politiek van 
de grote flessen zoals de Melchisédech – 30 liter, 
zijnde 40 flessen! Ook dit is een domein waarin 
Drappier zich bijzonder onderscheidt, want de 
meeste andere merken gaan niet verder dan de 
magnum. Een gemiste kans.
Dit is dan ook een schitterend Huis dat ook in 
België meer en meer bekendheid – en erkenning 
– geniet. Kenners herinneren er trouwens graag 
aan dat het luxemerk Boërl & Kroff de uitwerking 
van zijn schitterende en peperdure cuvées heeft 
toevertrouwd aan Drappier.

www.champagne-drappier.com
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Geduld en rust vormen samen de 
belangrijkste ingrediënten van 
topchampagnes.

© Foto's: Philippe Bidaine



Qualifi cations
Royal Antwerp - Friday 24th April

Royal Hainaut - Tuesday 5th May

Royal Latem - Tuesday 12th May 

Royal Zoute - Tuesday 19th May  
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Belgian Final
Royal Waterloo - Friday 19th June

European Final
 La Moraleja N°1 - 2nd > 5th October (Madrid)
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We staan op het 25e Salon de la Haute Horlogerie in 
Genève en verzoeken u bij deze om even stil te staan 
bij de modellen met “Minuutrepetitie”, want dat zijn de 
echte parels van de “Swiss Made” mechanische kalibers. 
Horlogekunst in een georkestreerde versie. 

Door Raoul Buyle

I
n de “haute horlogerie” zijn gecompliceerde 
horloges zeer gewild. Wanneer een mecha-
nisch horloge meer functies biedt dan enkel 
de (mechanische) tijdsaanduiding (uren, minu-

ten, seconden), dan heet zo’n horloge “gecompli-
ceerd”. Op dat ogenblik zijn in de compacte 
ruimte van de horlogekast behalve het kaliber ook 
heel wat minuscule mechanismen (modules) inge-
bouwd. Een gecompliceerd horloge verraadt dan 
ook superieure horlogemakerkennis en dit geldt 
zowel de fabricage van het gangwerk als de afwer-
kingsgraad. Het horloge dat momenteel het hoog-

ste aantal complicaties heeft, is de “Aeternitas 
Mega 4” van Franck Muller; een uniek kaliber met 
liefst 36 complicaties (waarvan 25 zichtbaar), 1483 
componenten, een 1000-jarige kalender en een 
prijskaartje van… 2,7 miljoen dollar.

Minuutrepetitie
De minuutrepetitie is een complex mechanisme 
dat wordt ingebouwd in het kaliber van een mecha-
nisch horloge. Het slaat de uren, de kwartieren en 
de minuten. Deze module, die sommige modellen 
siert en zichtbaar is via een raderwerkje naast de 

Jaeger-Lecoultre Rendez-Vous 
Ivy Répétition Minute, grote 
complicatie voor dames.

De allermooiste    gecompliceerde horlogesDe allermooiste    gecompliceerde horloges
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wijzerplaat, wordt geactiveerd 
met een knopje (doorgaans 
tussen 7 en 9 uur). Dit 
start een uiterst complex 

mechanisme op dat 
afwisselend lage 
en hoge tonen 
laat weerklinken 
die de tijd aan-
geven. Wanneer 
het mechanisme 
w o r d t  o p g e -
start, slaan twee 

hamertjes op twee 
“aambeelden”. Zij 

leveren de lage tonen 
voor de uren (zo vaak 

als nodig herhaald tot het 
gewenste uur is bereikt), 
de hoge tonen voor de 
minuten of een combinatie 

van lage en hoge tonen voor 
de kwartie-

ren. Voorbeeld: als 
het 2.18 uur is, krij-
gen we lage toon x 2 
voor 2 uur, dubbele 
toon (laag/hoog) x 
1 voor één kwartier, 
hoge toon x 3 voor 
drie minuten. De horlo-
gemakers moeten dan ook 
over een uitstekend muzikaal 
gehoor beschikken. Zij moe-
ten de aambeelden stemmen 
alsof het instrumenten zijn. 
Deze complicatie dateert uit de tijd toen men zak-
horloges ging aanpassen om ook ’s nachts – toen 
er nog met kaarsen verlicht werd – te weten hoe 
laat het was. We schreven 1750 toen de Engels-
man thomas Mudge een mechanisme op punt 
zette waarmee hij exact kon weergeven hoeveel 
minuten er waren verlopen. Mudge bouwde voor 
koning Ferdinand VI van Spanje een horloge dat 
behalve de uren ook de minuten aangaf. later 
kwam Abraham-louis Breguet op het idee om de 
minuscule “klokjes” te vervangen door aambeel-

den, zijnde stalen plaatjes die in de horlo-
gekast werden opgerold.

Lange & Söhne, Zeitwerk 
Minute Repeater.

Franck Muller, 
Aeternitas Mega 4.

▼



▼ Audemars Piguet:
koninklijke 
akoestiek
Na heel wat research (8 jaar 
en 3 brevetten) pakt AP uit met 
de nieuwe Royal Oak Concept: een 
uniek prototype met minuutrepetitie 
en chronograaf. Dankzij dit uiterst sub-
tiele mechanisme imponeert deze minuut-
repetitie niet alleen door de “perfecte 
klank”, maar ook door zijn uniek volume. De 
manufactuur zocht zijn heil in de principes van de 
viool- en gitaarbouw en gooide zijn technologische 
research helemaal over een nieuwe boeg. De tech-
nologie van het klokhorloge werd dan ook hele-
maal gerevolutioneerd op het vlak van akoestiek 
en geluidsoverdracht. Merken we trouwens aan de 
linkerkant van het horloge geen rietjes op, zoals we 
die ook aantreffen op houten muziekinstrumenten? 
De hamertjes – voor zover die er nog zijn – zijn 
alvast onzichtbaar. AP blijft ook zeer discreet over 
de toegepaste materialen, vooral dan degene van 
de horlogekast want dat blijft het echte zenuwcen-
trum in deze akoestische “oorlog”.

Lange & Söhne: unieke 
minuutrepetitie
De manufactuur A. lange & Söhne vierde vorig 
jaar zijn 200e verjaardag. Dit jaar lanceerde het 
in Genève de Zeitwerk Minute Repeater: het aller-
eerste horloge waar een verspringend decimaal 
uur gekoppeld wordt aan een eveneens decimale 
minuutrepetitie. Dit horloge slaat niet om het 
kwartier, zoals andere minuutrepetities, maar 

Audemars Piguet, Royal 
Oak Concept RD #1.

om de 10 minuten. Ander 
interessant detail: wanneer 
de gangreserve is uitgeput, 

stopt de secondewijzer altijd 
op 12 uur. Ook dat is een tech-

nisch meesterstukje.

Jaeger-LeCoultre: 
sterrencomplicatie

Dit jaar focust Jaeger-leCoultre op de 
nachthemel. Het resultaat hiervan is de 

Master Grande tradition Grande Complication. 
Dit pronkstuk wordt aangedreven door 
een tweeledig mechanisme 
dat een plekje kreeg onder de 
wijzerplaat. Het onderste deel 
bestaat uit een schijf die één 
keer draait om de 24 uur. 
Hierop prijkt een zon die 
de standaardtijd weer-
geeft op de buiten-
kant. Het bovenste 
deel is een blauwe 
schijf met daarop 
de sterrenkaart 
van de noordelijke 
hemisfeer. Hierop is 
een vliegende tour-
billon gemonteerd. 
Het geheel wordt ver-
volledigd door een minuut-
repetitie die opvalt door zijn 
buitengewone kracht en zijn 
uitzonderlijke helderheid.

Jaeger-Lecoultre, Master 
Grande Tradition Grande 
Complication.

■
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Een eeuwige band 
Collection Gabrielle



H
et gelijknamige jasje dat op het 
einde van de 19e eeuw – 1894 om 
exact te zijn – door John Barbour 
op punt werd gezet, was eigenlijk 

van meet af aan een succes. Dat was ook niet 
onlogisch want de ondoordringbaarheid van het 
materiaal sprak heel wat klanten aan. Niet alleen 
gentlemen-farmers, maar ook jagers en de “upper 
class”. Zij trokken dit kledingstuk aan omdat het 
hen afdoende beschermde tegen weer en wind. 
Voor de stof liet de maker zich trouwens inspire-
ren door een oud maritiem gebruik. Zo wreven vis-
sers hun jassen in met vet om zich te beschermen 
tegen de koude en het stuifwater van de golven. 
In de jaren 30 werd een lichtere katoensoort 
geïntroduceerd: de beroemde thornproof waarop 
zelfs een braamstruik geen vat kreeg. Welke olie 
de makers voor dit all-terrain jasje gebruikten, 
is nog altijd een goed bewaard geheim van de 

Het is lente en dus willen 
we onze longen volpompen 
met frisse lucht. En of 
het nu waait of regent: 
de “Barbour” is en blijft 
tijdloos. Niettemin zeilt 
ook deze Britse nr. 1 van 
traditie en lifestyle na 120 
jaar mee op de golven van 
vernieuwing.

Door Raoul Buyle

Barbour
weer en windIn alle

Eerste Barbourwinkels.
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Barbourfamilie die nog (altijd) aan het hoofd staat 
van deze kleine, maar 100 % Britse onderneming. 
Met als beste ambassadeurs de Britse koninklijke 
familie. Dat leverde heel wat beroemde anekdotes 
op waarvan we u deze niet willen onthouden…
Ooit stuurde koningin Elisabeth II haar geschaafde 
“royal jacket” terug naar Barbour voor een opknap-
beurt. “Mag ik zo vrij zijn haar Royal Majesty een 
nieuw jasje aan te bieden”, stelde Dame Mar-
garet, 5e generatie Barbour, voor. “Dat mag u 
zeker”, antwoordde de koningin, “maar herstel 

eerst het mijne, want ik ben er zeer aan gehecht.” 
ter info: weet dat Dame Margaret Barbour al 40 
jaar aan het hoofd staat van het bedrijf. Het merk 
wordt wereldwijd in 40 landen verkocht en blijft 
verder uitbreiden.

Old school label
Ondanks zijn 120 lentes is dit jasje in geolied 
katoen nog even old-school als destijds en heeft 
het zijn glamourgehalte zelfs nog opgedreven. 
Het merk gaat trouwens prat op drie koninklijke 
labels (de prestigieuze Royal warrant): dit van 
ZKH de hertog van Edinburg, de Prince of Wales 
en de Queen. Maar de echte adelbrieven dankt 
Barbour and Sons aan de duurzaamheid; aan 
zijn verankering met de tijd die voorbijgaat en de 
tijd die zij zelf creëert. “De beste Engelse kledij 
voor het allerslechtste Engelse weer”, zo stond 
te lezen in een advertentie uit de jaren 60. Want 
hoe zou je inderdaad kunnen weerstaan aan je 
good old Barbour? Je trekt hem aan om te jagen, 
vissen, paardrijden, voor een ritje op de motor of 

John Barbour richtte 
het merk op in 1914.

▼

Barbour Tourist 
Trophy; 1965.



gewoonweg voor een wandeling door de velden 
of het strand. Hoezeer hij ook gelinkt is aan slechte 
weersomstandigheden: het is een “klassieker” van 
het leven in open lucht. Klassiek, ja, maar wel een 
heruitgevonden classicisme en daardoor ook zeer 
actueel. Heel wat sterren en fashionista’s heb-
ben dan ook zo’n mythische jas in de kast hangen. 
los van de koninklijke jachtpartijtjes op Balmoral 
zagen we het op de (rock)festivals van Glastonbury 
rond de schouders van lilly Allen, Alexa Chung en 
Alex turner (van Arctic Monkeys). Barbour werkt 
ook nauw samen met Paul Smith, Alice temperley, 
tokihito Yoshida, alsook met Nortons & Sons, Deus 
Ex Machina en het label Pantone. 

14 modellen
Wat de collectie Barbour Int. Steve McQueen betreft: 
die begint aan zijn 7e seizoen. Ook interessant: het 
gloednieuw partnership tussen Barbour en Adidas.
Op kwaliteitsvlak blijft alles bij het oude. In South 
Shields, waar alles begon, is de fabriek een bezoek 
waard. Elke jas ondergaat liefst 14 inspecties. En 80 
mensen “herwaxen” er jaarlijks liefst 65.000 jackets.
Vandaag staat de 6e generatie er aan het com-
mando. En Helen, de dochter van Margaret, doet 
dit met flair. De “outdoor” mode heeft de wind in 
de zeilen. Zij speelt daar op in met diepblauwe of 
grasgroene modellen en een zeer “stylish catalo-
gue”. Er zijn liefst 14 modellen van vesten. Hierbij 
de klassieke zwarte “Beacon”: vaak gekopieerd, 
maar nooit geëvenaard. Elke leeftijd en levensstijl 
vindt hier iets naar zijn gading, van de traditionele 
gentry tot de rock’-n’-roll attitude. Het zakencijfer? 
In 15 jaar tijd is dat verdrievoudigd!

▼

Samenwerking tussen 
Barbour en het merk 
Deus Ex Machina.

Grasgroene Barbour, 
gevoerd met stof met 
Liberty print, voor de 
it-girl Alexa Chung.

Prins William in 
Barbour.

■
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Delage
Elegantie op z’n Frans
De Dolle Jaren zijn gouden tijden voor het automerk 
Delage dat synoniem is van elegantie op z’n Frans. 
Vandaag leeft de naam verder en de beroemde 
“matelassé”, de vertaling van het raffinement van de 
lederen banken in deze unieke auto’s, inspireerde tot de 
geboorte van een collectie handtassen. O zo vrouwelijk!

Door Raoul Buyle

H
erinner u: zij waren de blikvangers 
van elke concours d’élégance, zeer 
populair in de jaren 20. Authenticiteit, 
technische hoogstandjes en de kunst 

van het detail: ziedaar de basis van het grote suc-
ces van Delage. De auto’s waren niet alleen mooi, 
zij waren ook performant. Zo liet Joséphine Baker 
zich verleiden tot de D8, een racemodel dat zich 
ook op de circuits in de prijzen reed: snelheids-
record op de weg (230 km/u.) in 1924, de Grand 
Prix d’Europe in 1925 en het wereldkampioenschap 
in 1927. De economische crisis van de jaren 30 
remde dat fraaie elan, maar het Huis zou zijn pres-
tige nog een 20-tal jaar gaafhouden.
De geraffineerde schoonheid van de Delage stoelde 
op de complementaire beroepen van zadelmaker 
en stoffeerder. De link tussen de luxueuze auto’s 
van gisteren en de ledercollectie van vandaag laat 

zich van bij de eerste oogopslag aflezen. Het lijkt 
wel alsof de tijd is blijven stilstaan bij de aanblik 
van de beroemde “matelassé” van de rode lederen 
banken. Maar er is meer: er is immers ook de met 
bloemen versierde ovaal die de grille sierde van 
deze “koningen van de weg”.

Terug in de tijd
Het verhaal start in 1905. De in Cognac geboren 
louis Delage is bezeten van auto’s. Na een stage 
bij Peugeot richt hij in levallois-Perret zijn eigen 
bedrijf op dat gericht is op topkwaliteit en dito 
luxe. Gesofistikeerde mechaniek (gebouwd voor 
competitie), carrosserieën met veel welvingen, 
ultra geraffineerde binnenafwerking: ziedaar het 
fabrieksmerk van deze auto’s die de concurrentie 
aangaan met de Hispano Suiza’s, Bugatti’s en 
Rolls Royces van weleer. Zijn devies: “Doe slechts 
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één ding, maar doe dat goed!” Bij Delage hield 
men niet enkel van techniek, maar vooral van 
esthetiek op z’n Frans: een onberispelijke afwer-
king die een klassiek traditionalisme liet aanslui-
ten bij een moderne tot zelfs avantgardistische 
vormgeving. 1927 is een bijzonder sterk jaar voor 
Delage: na de Grand Prix de l’A.C.F (Automobile 
Club de France) volgen overwinningen in de Gro-
te Prijzen van Spanje, Italië en Groot-Brittannië, 
waardoor het merk de wereldtitel verovert. De 
economische crisis van de jaren 30 brengt het 
bedrijf in moeilijkheden. Het wordt trouwens 
overgenomen door Walter Watney, vriend van 

louis Delage en zijn grootste concessiehouder 
(met zetel op de Champs Elysées). In 1935 komt 
het tot een industrieel partnership met het auto-
merk Delahaye. Die ontwikkelingen stimuleren 
Delahaye in zijn opmars naar luxeauto’s en laat 
toe om de merknaam Delage te laten voortleven 
in een aantal nieuwe modellen. Op de laatste 
hiervan verschilt evenwel enkel de grille van de 
Delahaye. Wanneer Hotchkiss in 1953 de merken 
Delage en Delahaye overneemt, is hun verhaal 
ten einde. Eigenaars van een Delage waren Mis-
tinguett, Joséphine Baker, Enzo Ferrari, de sjah 

van Perzië. En het was aan boord van 
een zwarte cabrio landaulet Delage 

DM, met nummerplaat 6068 CA 
6, dat koning Alexander I van 
Joegoslavië op 9 oktober 1934 
in Marseille werd vermoord.

Tijdloze handtas
2011. Na 20 jaar aan het hoofd 
van een aantal tophuizen (Poi-
ray et Smalto, Georges Rech, 
ROC, Stéphane Kelian…) 
koopt Philippe de Vilmorin de 
merknaam Delage, met de 
bedoeling om “une certaine 
élégance à la française” 
nieuw leven in te blazen. Dit 
leidt tot de geboorte van de 

handtassen Delage: een luxe 
lederlijn met een chique “je ne sais 

quoi” van alle tijden en stijlen. “Modernisme op 
alle vlakken”, verduidelijkt Philippe de Vilmorin. 

Joséphine Baker en 
haar cabrio Delage 
Claridge D8-15; 1934.

Rally Paris-Antibes-Juan 
les Pins; jaren 30.

▼

De beroemde “matelassé” van 
de rode zitbanken bij Delage.

Handtas “Ginette” in 
gekorreld gematelas-
seerd oranje kalfsleer; 
Delage.



“Zij verheffen de Delage handtas tot een ultra-
vrouwelijk modeaccessoire. Een accessoire, dat 
zeker, maar één dat wij bewust tijdloos hebben 
gewild en niet onderhevig aan de grillen van een 
seizoen…”
Groot of klein: elke model is ruim. Elk product, in 
leder of geïmpregneerde canvas, wordt gemaakt 
door vaklui die zich baseren op de traditionele 
kennis van meester leder- en zadelmakers. Zo vin-
den we de kenmerkende vorm (driehoekig) van 
de radiator van deze beroemde auto’s terug in de 
attributen, zoals bij het gebruik van de “godron”, 
een motief dat onmiskenbaar verbonden is met de 
Art Déco en de sluitingen van de tas versiert. De 
typische rode kleur van Delage, die in de voering 
van alle handtassen wordt gebruikt, is tekenend 
voor de intimiteit van deze elegante reisgezel. 
Sommige modellen kiezen zelfs voor twee kleuren, 
zoals bij een aantal automodellen uit de jaren 30. 
En elk ontwerp draagt de naam die het Huis dier-
baar is: Joséphine (Baker), Jeanne (Mistinguett), 
lucienne (Radisse)…

▼

Ook vandaag wint deze 
Delage D8 Figoni uit 
1930 moeiteloos alle 
elegantiewedstrijden.

Philippe A. de Vilmorin.

Auto en handtas Delage 
(“Jeanne”) op de beroemde 
“Pebble Beach Concours 
d’Élégance”, Californië.

■
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Het pretseizoen
Eindelijk zomer! Hoewel we in het noordelijk halfrond leven en we vaak 

het knooppunt zijn van heel wat depressies, blijft dit toch bij uitstek het 

seizoen van amusement, zalig nietsdoen en vakantie. Dit 54e nummer 

van Members Only trekt dan ook een zomerse outfit aan, naar het beeld 

van de cover die lekker ruikt naar het warme zand!

Als het zomer is, voelt de golfer de kriebels in zijn swing. De drives 

vertrekken als raketten, de ballen landen op de fairways en de 19e hole 

laat zich genieten. Want een golfer die van het leven houdt, houdt van 

zijn clubterras. Maar waarom zou u van deze periode niet profiteren 

om een korte uitstap naar Schotland te maken en naar de bakermat 

van de swing? Of naar de omgeving van Parijs met zijn vele onbekende 

prachtbanen? Wij verkenden alvast het terrein voor u!

Naar goede jaarlijkse gewoonte zal de British Open in juli opnieuw de 

meeste aandacht naar zich toezuigen. Dit jaar wordt het toernooi op de 

mythische Old Course van St Andrews gespeeld. Voor ons de gelegen-

heid om even stil te staan bij de unieke carrière van de legendarische 

Tom Watson: 5 keer winnaar van deze Major en een grootmeester van 

golf op linksbanen. Op zijn 65e zal de Amerikaanse veteraan, die er nog 

altijd fit en kerngezond uitziet, voor de laatste keer aan dit toernooi 

deelnemen en geloof ons: hij wil meer dan een figurantenrol!

Maar golf, dat zijn ook de andere mooie verhalen, zoals dat van Cédric 

Lescut. Deze Belgische “pro” verloor een been in een verschrikkelijk 

motorongeluk. Dat belet hem niet om een carrière op het hoogste 

niveau uit te bouwen in de kampioenschappen Handigolf, waarbij hij 

toegeeft dat hij zich nu gelukkiger voelt dan vroeger. Voorwaar een 

mooie levensles.

In dit blad nemen we u ook mee naar Myanmar – een van de mooi-

ste landen ter wereld – en naar het schiereiland Quiberon voor een 

jodiumrijke thalassokuur. We laten u ook de coulissen van Goodwood 

ontdekken tijdens een “made in England” auto-evenement dat geen 

racefan onberoerd laat. We ontmoetten er trouwens de beroemde 

Duitse piloot Jochen Mass en hadden met hem een exclusief en zeer 

openhartig gesprek.

En omdat het zomer is, laten wij natuurlijk ook de zon binnen schijnen 

in onze rubrieken gastronomie en oenologie. We hebben het over schit-

terende Italiaanse producten die uw keuken laten zingen van vreugde 

en over de unieke rosé van het Huis Minuty.

Ja: zonder zijn DNA en zijn vaste rubrieken te verloochenen, is ook 

dit nummer weer helemaal mee met zijn tijd. Wij wensen u dan ook 

een heerlijke vakantie toe en zien u graag terug bij het begin van de 

nazomer…

Voorwoord
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Caste Stuart
Het magisch decor
   van

In het noorden van Schotland, niet zover van Inverness, liggen enkele prach-
tige golfschatten verborgen te midden een nog ongerepte natuur. We denken 
in de eerste plaats natuurlijk aan de Royal Dornoch, de legendarische links 
die dateert van 1878 en het werk is van Old Tom Morris. Maar ook de Castle 
Stuart Golf Links loont meer dan de moeite. De constructie is veel recenter 
(2009) en deze baan naast een zeearm werd ontworpen door Mark Parsinen 
en Gil Hanse. De vergezichten zijn gewoon subliem. Ook qua golf kom je hele-
maal aan je trekken, al speelt de wind hier natuurlijk bij elke slag een rol. Deze 
“pay and play”-baan prijkt al in de top-100 van de wereld en was al drie keer 
gastheer van de Scottish Open. In 2013 won hier een zekere Phil Mickelson. 
Als u in de buurt van Inverness bent, dan moet u er zeker een keertje binnenlo-
pen. Temeer ook de Highlands op zich de moeite waard zijn. En wie weet bent 
ù misschien wel degene die het bestaan van het monster van Loch Ness kan 
aantonen wanneer u toevallig uw golfballetje aan het zoeken bent!

Caste Stuart
■
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De nieuwe Jaguar werd op een spectaculaire manier aan de wereld voorge-
steld. Hij rolde over twee 34 mm brede stalen kabels die boven de Londense 
Theems waren gespannen. Omdat Jaguar Land Rover zijn presentaties graag 
grote luister bijzet, deed het een beroep op een professionele stuntman om 
deze acrobatie te verwezenlijken die perfect zou passen in een van de beste 
James Bondfilms. De duizelingwekkende demonstratie was vooral bedoeld 
om aan te tonen hoe licht en behendig de nieuwe Jaguar XF wel is.  De Jaguar 
XF 2016 wordt een van de blikvangers van het jaar. Hij wordt vanaf de herfst 
te koop aangeboden, maar zijn verkoopprijs is nog even geheim.

Katachtigekoorddanser
■



Tom Watson veroverde 8 Majors in zijn fabuleuze carrière. 
Hij miste de 9e op een haar toen hij op zijn 59e ei zo na de 
British Open won. We blikken terug op de carrière van 
deze unieke kampioen, een echte tovenaar op linksbanen.

Door Miguel Tasso

       Elementary,
  my dear 

Watson!

14
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T
om Watson is een echte golflegende. 
Het verwondert dan ook niet dat hij 
van de Royal & Ancient een wildcard 
kreeg aangeboden om van 16 tot 19 

juli te starten in de 114e British Open. Dit is al bij al 
de logica zelf, want de Amerikaan won dit toernooi 
liefst 5 keer op 5 verschillende banen: Carnoustie 
(1975), Turberry (1977), Muirfield (1980), Royal 
Troon (1982) en Royal Birkdale (1983). Maar hij 
won nooit op de Old Course van St. Andrews waar 
het toernooi dit jaar wordt gehouden.
Objectief bekeken heeft de 65-jarige Tom Wat-
son natuurlijk niet langer de ambitie om de Claret 
Jug te winnen. Wat niet wil zeggen dat hij er niet 
naar uitkijkt om voor de allerlaatste keer het Britse 
publiek te groeten dat hem dierbaar is. 40 jaar, dag 
op dag, na zijn 1e succes in Carnoustie.

Unieke erelijst
Wanneer Tom op 4 september 1949 in Kansas City 
(Missouri) geboren wordt, lijkt hij 
voorbestemd voor een 

carrière op de golfbaan. zij vader is inderdaad een 
uitstekend golfer en laat geen kans voorbijgaan 
om zijn zoon mee te tronen op de greens van de 
Kansas City Country Club. De overdracht van het 
virus gebeurt dan ook zeer natuurlijk. Terwijl hij 
zijn studies afmaakt, etaleert Tom zijn kunnen op 
de fairways en wordt onder meer 4 keer amateur-
kampioen van de State Missouri. In 1971 volgt de 
logische stap: het diploma psychologie dat hij aan 
de universiteit van Stanford heeft gehaald, ver-
dwijnt in de kast. Vanaf nu telt enkel nog golf. Het 
begin van een nieuw leven.
In die tijd zweeft de Amerikaanse golfsport op wolk-
jes, met dank aan Arnold Palmer, Jack Nicklaus, 
Lee Trevino en Ray Floyd. Bij zijn debuut vindt Tom 
Watson dan ook moeilijk zijn draai in deze galerij 
der groten. Maar het duurt niet lang of de magie 
van zijn slagen en zijn technisch meesterschap 
stuwen hem mee aan de top.
In 1975 verovert hij zijn 1e Major tijdens de British 

Open die op de verschrikkelijke Schotse links van 
Carnoustie wordt gespeeld. Hij doet dit bij 

Afspraak op de 
Old Course in  
St. Andrews in juli 
voor zijn laatste 
British Open.

▼



zijn 1e deelname! Nadat hij en de Australiër Jack 
Newton gelijk eindigen na 72 holes, wint Watson de 
titel na de 5e ronde (dat ging vroeger zo). Hij wordt 
zo een ster aan beide kanten van de Atlantische 
Oceaan en werpt zich op als een waardige tegen-
stander van de 10 jaar oudere Jack Nicklaus.
Tom Watson bouwt een fantastische erelijst uit, met 
71 proftitels, waarvan 8 Majors: 5x British Open, 
2x Masters (1977 & 1981) en US Open (1982). Enkel 
de USPGA ontglipt hem. Hij finisht liefst 47 keer 
in de top 3 van de Majors: die statistiek alleen al 
doet duizelen en symboliseert de regelmaat aan de 
top van de kampioen uit Missouri. Hij is als speler 
actief in 4 Ryder Cups (1977, 1981, 1983 & 1989) en 
wordt ook 6 keer verkozen tot “Player of the Year”. 
Met zijn magische swing schrijft Tom Watson, die 
eveneens is opgenomen in de “World Golf Hall of 
Fame”, enkele van de mooiste bladzijden uit de 
golfgeschiedenis.

Duel op Turnberry
Watson levert zijn mooiste prestaties op de Britse 
linksbanen. Nochtans liet niets vermoeden dat 
hij de Schotse en Engelse duinen zo vlot de baas 
zou kunnen. “In het begin hield ik helemaal niet 
van dit type banen waar een bal die in het midden 
van de fairway landt alle kanten kan opbotsen. Ik 
speelde voorzichtig, op z’n Amerikaans, met de 
bedoeling om zoveel mogelijk onaangename ver-
rassingen te vermijden. Maar ik heb me beetje bij 
beetje aangepast en ben uiteindelijk gaan begrij-

Samen met Jack Nicklaus 
in het Amerikaanse Ryder 
Cupteam.

In 1978 overhandigt hij 
als titelverdediger het 
green jacket aan zijn 
opvolger Gary Player.
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pen hoe je dit soort banen moet aanpakken…” 
Het spel van Tom Watson past inderdaad perfect 
bij de vereisten van een links. De Amerikaan is 
een unieke strateeg die heel goed met de wind 
kan omgaan. zijn technisch register is zo uitge-
breid dat hij onwaarschijnlijke slagen kan uitvin-
den en de bal een unieke vlucht kan meegeven. 
Bovendien put hij met de regelmaat van een 
zwitsers horloge. Kortom: ergens was hij gebo-
ren om te schitteren op deze Britse banen langs 

de zee die door de wind worden gegeseld en 
waar de onleesbare greens op en neer golven. 
Van de 5 titels op de British Open spreekt wellicht 
deze in 1977 op Turnberry het hardst tot de ver-
beelding. Dat jaar levert hij een homerisch en slo-
pend gevecht met zijn grote rivaal Jack Nicklaus. 
Beide heren spelen op hun top en drijven elkaar 
tot perfectie. De thriller bereikt een hoogtepunt 
wanneer Watson op hole 15 een put van 20 voet 
scoort en daarmee op gelijke hoogte komt van zijn 
tegenstander, om vervolgens op de 17 de leiding te 
nemen dankzij een nieuwe fabuleuze birdie. Maar 
op de korte par 4 finishing hole schuwt de “Golden 
Bear” geen enkel risico en slaat toe met birdie. 
Men waant hem op weg naar de titel, maar Watson 
antwoordt gepast met een birdie “uit het niets”. 
Iedereen is het er over eens dat dit “Duel in the 
Sun” een van topmomenten is in de moderne 

Tom Watson won de 
Ryder Cup verscheidene 
keren als speler en won 
in 1993 ook als captain.

Hij had een abonnement op 
de titels van de British Open.

Een swing waar geen 
sleet op komt.

▼



golfgeschiedenis. “Jack was op dat moment de 
beste speler. Ik wou hem echt verslaan. Dat was 
mijn droom…”

De magie van de British Open
Tom Watson voelt zich altijd op zijn gemak tijdens 
de British Open. zo komt hij in 2009 – opnieuw 
op Turnberry – zelfs verrassend dicht bij zijn 6e 
titel. Niet slecht voor een 59-jarige! Nadat hij 4 
dagen lang alle fairways heeft gevonden en zijn 
bal met gemillimeterde approaches bij de vlaggen 
heeft neergelegd, heeft de Amerikaanse veteraan 
op de slothole zelfs een put voor de titel. Maar de 
bal mist de cup van een paar centimeter en in de 
play-off over 4 holes blijkt zijn landgenoot Ste-
wart Cink logischerwijs over de meeste reserves 
te beschikken.
Wanneer Watson zich klaarmaakt op de 72e hole 
denkt iedereen dat hij een unieke plek in de golfen-
cyclopedieën gaat veroveren als oudste winnaar 
van een profcompetitie in een wereldsport. Par 
is genoeg, een simpele par. zijn afslag is perfect, 
maar zijn approach die vanuit een divot dient gesla-
gen, zeilt net over de green en komt tot rust in een 
streepje rough. De bogey is niet te vermijden. “Dat 
was een zware opdoffer. Ik had de titel in handen. 
Ik hoor vaak zeggen dat die 2e plaats uniek is, maar 
voor mij tellen titels. Ik heb altijd willen winnen: 
toen ik 20 was en dus ook op mijn 60e…”
Ook in 2011, wanneer de British Open op de Royal St. 
George’s wordt gespeeld, doet hij het publiek verrast 
opkijken. Op zaterdag – bij felle regen en stormwind 
– is hij immers de enige met een kaart onder par!
Het frustreert de golffans van Uncle Sam wellicht, 
maar de British Open is zijn favoriet toernooi. Bes-
te bewijs: hij won dit ook al 3 keer bij de Seniors 
(2003, 2005 & 2007…). Iemand beter?

Gecontesteerd als captain
De speler Tom Watson mag terugblikken op 
een onberispelijk parcours, zowel op als naast 
de golfbaan. Hij etaleerde zijn natuurlijke 
swing in alle hoeken van de wereld en deed 
dit telkens met dezelfde rust en dezelfde glim-
lach. Ook discretie en fairplay stonden hoog 
in zijn woordenboek. Hoewel hij minder in de 
media kwam dan Arnold Palmer, Jack Nicklaus 
en Gary Player liet hij zijn clubs het werk doen 
en dwong hij alom bewondering af.
Net zoals heel wat andere kampioenen werd 
hij voor bewezen diensten beloond met de 
functie van Ryder Cupcaptain. In 1993 kweet 
hij zich perfect van zijn taak. Op The Belfry 
haalde de VS het van Europa met 13-15. Maar 
in 2014 kreeg captain Watson veel meer tegen-
kanting en tegenwind. Na een zware neder-
laag op Gleneagles keerde het Amerikaanse 
team met hangende pootjes terug huiswaarts. 
Tom Watson kreeg zijn deel van de kritiek. 
Vooral Phil Mickelson hekelde tijdens een 
memorabele persconferentie het beleid van 
zijn captain en verweet hem te weinig naar 
zijn spelers te hebben geluisterd en zich als 
een despotische generaal te hebben gedra-
gen. Tom Watson hield zich wijselijk gedeisd. 
Geen antwoorden, geen polemiek, maar een 
gemanierd ontslag.
Het is wellicht de enige valse noot in een 
majestueus parcours. In zijn hoofd heeft hij 
die bladzijde trouwens al omgedraaid. “Golf zit 
in mijn bloed. Het is een deel van mijn leven. 
Het heeft me veel gebracht, op alle niveaus. 
Het heeft me vooral geleerd om te weten dat 
er goede dagen zijn en slechte…”, klinkt het, 
met de nodige zin voor filosofie.

Als captain van het Amerikaanse team 
op de Ryder Cup in Gleneagles 2014: 
de enige valse noot in zijn carrière.
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Net zoals elke familie en elk bedrijf heeft 
ook elk vermogen zijn eigen verhaal. Een 
verhaal waar we graag naar luisteren. 
Vertel ons hoe u de toekomst ziet. Zo 

kunnen we elkaar inspireren, onze 
visies verruimen en samen tot 

nieuwe inzichten komen.

Elk vermogen 
heeft zijn eigen 

verhaal.

www.kbcprivatebanking.be
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D
e geschiedenis van Lotus is onver-
brekelijk verbonden met zijn stichter: 
Colin Chapman. Een man met het 
temperament van een Enzo Ferrari 

en Ferdinand Porsche, want ook die ambachtslui/
kampioenen vertrokken van nul om vervolgens iets 
groots uit te bouwen dat hen zou overleven. 
Chapman heeft de techniek in het bloed. Deze zoon 
van een pub-uitbater studeert voor ingenieur bouw-
technieken aan de universiteit van Londen. Om wat 
zakgeld te hebben, koopt hij oude auto’s, knapt ze 
op en verkoopt ze opnieuw. Een handeltje dat goed 
draait, maar zijn echt talent ontluikt net vooraleer 
hij zijn studies beëindigt. In 1948 – hij is amper 20 – 

Dat Richard Gere in “Pretty 
Woman” naast de stoep 
bij Julia Roberts stopt, 
komt omdat hij problemen 
heeft om zijn prachtige 
Lotus Esprit te besturen. 
Gelukkig kent het hoertje 
alle technische details van 
de auto. En zo werd dit mooi 
verhaaltje geboren dankzij 
een Lotus.

Door Stéphane Lémeret

                          de ene 
legende na de andere
Lotus:
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verbouwt hij een bescheiden Austin 7 tot een com-
petitiebeest voor trial. Het monster krijgt de naam 
Lotus Mk1. Waar hij die naam vandaan haalde? Nie-
mand die het met zekerheid weet, maar een van de 
gangbare theorieën is dat het een eerbetoon is aan 
zijn echtgenote Hazel die hij naar verluidt “lotus 
blossom” (lotusbloesem) noemde.
De auto doet het zo goed dat hij hem moeiteloos kan 
verkopen om zijn volgend project te financieren. En 
zo doet hij beetje bij beetje meer ervaring op: eerst 
in het schuurtje van de pub van zijn vader, na zijn uni-
versitaire studies als bediende bij de Royal Air Force 
en daarna als ingenieur bij British Aluminium. Deze 
laatste job verklaart overigens waarom hij zo’n expert 
was in de beheersing van het gewicht van zijn auto’s.

Commercieel begin
Er groeit een vicieuze cirkel. Omdat Lotus zich in 
verschillende uiteenlopende competities onder-
scheidt, wil het publiek zo’n Lotus kopen en dus 

beschikt Lotus over voldoende inkomsten om ver-
der op te klimmen in de hiërarchie van de auto-
sport. Lotus maakt in de jaren 50 voor het eerst 
zijn opwachting in de Formule 1. Eerst als consul-
tant/tuner, later als maker van auto’s voor privé-
teams, uiteindelijk ook als Team Lotus.
1957 is een groot jaar voor Chapman, want een 
Lotus wint het “Race Performance”-klassement 
in de 24 Uren van Le Mans en het merk geniet nu 
wereldwijd erkenning als autoconstructeur. Het 
verwerft hierdoor de toestemming om zijn model-
len Elite en Seven tentoon te stellen op het auto-
salon van Londen. Die twee modellen maken Chap-
man zo rijk dat hij zonder problemen zijn sportieve 
activiteiten kan blijven financieren.

Van Clark tot Senna
Wanneer men een blik werpt op de lijst met piloten 
die achter het stuur van een Lotus zaten in de Gro-
te Prijzen, botst men op legendarische namen. 

Colin Chapman: superbegaafd, maar 
ook een man met schaduwzones…

▼



De eerste was Stirling Moss. Hij boekte succes 
aan het stuur van een door Chapman ontworpen 
Vanwall en stuurde daarna in 1960 een privé-Lotus 
naar zijn eerste F1-zege.
Maar de piloot wiens naam voor altijd met Lotus 
verbonden is, is Jim Clark. Hij werd wereldkampioen 
in 1963 en 1965 en schonk het merk ook de con-
structeurtitel. Clark en Chapman waren ook echte 
vrienden en toen de eerste in 1968 het leven liet, 
kwam de tweede dat eigenlijk nooit meer te boven.
Graham Hill is nog zo’n autosportlegende. Ook hij 
bezorgde Lotus in 1968 de beoogde F1-titels: piloot 
en constructeur. Leuk detail: in de jaren 60 was hij 
bij Lotus gestart als leerling-mecanicien… Een klei-
ne job die zijn beginnende carrière hielp betalen. 
En hoe zouden we ten slotte Ayrton Senna kunnen 
vergeten! Ook hij boekte zijn eerste successen in de al 
even legendarische Lotus 98T John Player Special. 
Al deze piloten en nog heel wat anderen zorgen 
ervoor dat Lotus een van de rijkste erelijsten in de 
discipline opbouwt: 81 zeges, 107 poles, 76 snel-
ste ronden, 6 keer wereldkampioen bij de piloten 
en 7 keer bij de constructeurs.

Vader van de moderne F1
Colin Chapman is een ontzettend briljant ingenieur 
en de lijst met zijn innovaties die sindsdien de norm 
zijn geworden, is gewoon verbluffend. Composiet 
carrosserie, monocoque structuur, dragende motor 
waarop de achterste ophanging bevestigd is, koel-
radiators op de flanken van de F1, platte bodem en 
rokken aan de zijkant die het grondeffect creëren. 
Stuk voor stuk dingen die tegenwoordig op elke 
raceauto en/of straatmodel worden toegepast. 

Bovenop ingenieur is Chapman ook zakenman. Hij 
is inderdaad degene die de sponsoring introdu-
ceerde in de F1. zonder hem zou de sport niet zijn 
wat zij vandaag is. Sommigen betreuren wellicht 
wat de F1 anno 2015 is geworden, maar dat is een 
ander debat…
Feit is dat Chapman en Lotus voor altijd hun stem-
pel hebben gedrukt op de koningsklasse van de 
autosport en op de auto in het algemeen. Dat merk 
je ook nog altijd in onze showrooms. Nadat onze 

De geschiedenis van Lotus 
in Formule 1 is er een van 
legendarische piloten. De 
eerste was Jim Clark en de 
laatste een soort god op 
aarde: Ayrton Senna.

Jim Clark.
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auto’s 30 jaar lang steeds zwaarder werden, herin-
neren de constructeurs zich nu eindelijk het motto 
van Chapman: “Light is right”!

Schaduwzones
zoals alle topfiguren heeft ook Chapman zijn scha-
duwkanten. Hoewel hij een goede en, zij het vrij 
strikte, liefhebbende vader is, komen zijn minder 
goede eigenschappen in zijn werk naar voor. zo 
heeft hij soms de neiging om zichzelf bepaalde 

innovaties toe te eigenen die door zijn teams zijn 
bedacht, wellicht met de bedoeling om nog meer 
geschiedenis te schrijven. Hij kan ook verschrik-
kelijk boos worden, wat hij dan meteen daarna 
betreurt. Er wordt gezegd dat hij heel wat barbi-
turaten en amfetamines slikte om het dolle werk-
ritme vol te houden dat hij zichzelf oplegt. Waar of 
niet? In elk geval is zeker dat Chapman op zijn 54e 
overlijdt aan een hartaanval. Maar de donkerste 
episode van zijn leven is zijn betrokkenheid in 

Colin Chapman toont Roger Moore de 
auto die hij – te land en ter zee – zal 
besturen in “The spy who loved me”.

Ayrton Senna.

▼



een groot financieel schandaal eind jaren 70. In 
die tijd trekt hij op met de beruchte Amerikaanse 
miljardair John DeLorean, met de bedoeling om 
een inox raceauto te bouwen met centrale motor. 
De bewuste auto komt er ook, maar het succes 
blijft uit en de Britse staat, die de bouw van een 
fabriek financierde, voelt zich bekocht, ook al 
omdat zo’n 10 miljoen Britse ponden spoorloos 
zijn verdwenen. Er volgt een geruchtmakend pro-
ces waaraan Chapman ontsnapt omdat hij inmid-
dels overleden was. Daarop werd zijn rechterhand 
zwaar veroordeeld.

Op de weg
Hoewel Lotus zijn legende vooral op de racecir-
cuits schreef, zijn sommige wegmodellen al even 
mythisch. zoals de eerste, de Elan: een echt arche-
type van de roadster op z’n Engels, waarvoor Mazda 
zich duidelijk liet inspireren voor de bouw van de 
MX-5. Ook de Europa imponeerde met zijn bijzonder 
design, maar het was toch vooral de Esprit die Lotus 
ook buiten het kennerspubliek introduceerde. Want 
bovenop zijn sportieve looks en zijn seks appeal was 
de Esprit ook een filmster: onder water met James 

dat er nog altijd geen afscheid van werd genomen 
en hij dankzij enkele kleine constructeurs – met 
Caterham op kop – blijft doorleven. Het model 
wordt dus niet alleen nog geproduceerd, maar men 
blijft ook het concept verder ontwikkelen zonder 
afbreuk te doen aan de basisprincipes.
Nadat Lotus Cars, na de dood van Chapman, eigen-
dom was van General Motors, vervolgens van de 
Luxemburgse holding die ook kort eigenaar was 
van Bugatti, en daarna van de Maleisische auto-
constructeur Proton, behoort het tegenwoordig toe 
aan een Maleisische megagroep. In 2010 kondigde 
Lotus aan dat er elk jaar tot in 2014 een nieuw 
model zou uitkomen: een nieuwe Esprit, een nieuwe 
Elise, een nieuwe Elite en een nieuwe Elan. In plaats 
daarvan doorworstelde het merk een enorme crisis 

Bond, duikelend van een klif in “Basic Instinct” en in 
“Pretty Woman” bracht zij Gere en Roberts samen. 
Mede hierdoor raken ook de niet-autoliefhebbers 
toch een beetje vertrouwd met Lotus.
Daarna is het wachten tot de jaren 90 vooraleer een 
andere legende geboren wordt: de Elise. Hij voert 
terug naar de fundamenten: lichtgewicht chassis, 
composiet carrosserie, kleine Rover-krachtbron 
van amper 120 pk, geen matten, geen airco, een 
moeilijke toegang want je moet het dakzeil wegha-
len dat zich bovendien vrij stroef opstelt. Maar de 
auto werd wel een succes dat zou aanhouden. 
En verder was er natuurlijk de meest legendarische 
van alle Lotusmodellen: de Seven. zo legendarisch 

die haar bijna fataal werd. Maar de Elise is er nog 
altijd, de Evora ook, zonder de Europa te vergeten.  
Gelukkig was 2014 het beste jaar voor Lotus sinds 
2008. De wind waait dus weer door de zeilen zodat 
we mogen hopen dat binnenkort nieuwe potentiële 
legendes het daglicht zullen zien.

Al van sinds zijn 
geboorte in 1996 
is de Lotus Elise 
een succes.
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I
n 1857 opent Jean Neuhaus een apotheek 
in de Brusselse Koninginnegalerij. Hij heeft 
het voor die tijd origineel en geniaal idee om 
de geneesmiddelen – die van nature uit niet 

erg lekker zijn – te bekleden met een dun laagje 
chocolade. Jean Neuhaus staat er op dat moment 
niet bij stil dat hij zo het eerste hoofdstuk schrijft 
van een onwaarschijnlijke successtory. 
55 jaar later wordt in dit familiebedrijf – een soort 
van farmaceutische suikergoedwinkel – inderdaad 
de geboorte gevierd van de echte Belgische pra-
line. Dit feit kan op naam worden geschreven van 
Jean Neuhaus Jr, de kleinzoon van de stichter. Hij 

heeft een toekomstvisie en vervangt de geneeskun-
dige inhoud door slagroom. zo ontstaat de eerste 
gevulde chocolade die hij de naam “praline” geeft. 
Het is de geboorte van een gerecht dat sindsdien de 
reputatie van ons land wereldwijd hielp uitdragen.
Nochtans was het eerste recept van de praline al in 
de 17e eeuw uitgevonden door Clément Jaluzot, de 
chef-kok van maarschalk Plessis-Praslin. Volgens 
de legende zou de naam van deze grote dienaar van 
Lodewijk XIV, Jean Neuhaus Jr hebben geïnspireerd 
bij de naamgeving van zijn chocoladehapje. Een 
andere versie en veel minder romantisch verwijst 
naar de term “praliner” als het omwikkelen van de 

Neuhaus geeft de traditie en 
de excellentie van de Belgische 
chocolade gestalte als uitvinder van 
de praline en de ballotin. We blikken 
terug op de geschiedenis van een merk 
dat wereldwijd als referentie geldt.

Door Pierre-Henri De Vigne

Neuhaus
De orginele 
ballotin is 100 
jaar oud!

De Neuhaus ballotins in 
1980, 1978 en 1985.

viert 1      e 
verjaardag van 
zijn ballotin
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wortel van een plant. Kies dus 
zelf uw favoriet: de “oud-Fran-
se” versie of degene die “dich-
ter bij de aarde” aanleunt.
Dit gezegd zijnde: de praline is 
er in zo veel vormen dat de wet-
telijke definitie niet bestaat. Pra-
lines gevuld met crème, crème au 
beurre, ganache, pralinépasta, likeur, 
koffie, stukjes fruit of droge vruchten, kara-
mel, marsepein… Voor elke smaak wat wils!

Reis door de tijd
De uitvinding van de praline is voor Neuhaus het 
begin van een geschiedenis die rijk is aan creativi-
teit en vernieuwing en immer wordt doorgevoerd 
met respect voor kwaliteit en tradities. Het brede 
assortiment dat al die jaren wordt aangeboden, 
bestaat uit heel wat uiteenlopende vormen, kleu-
ren en smaken. Elke praline heeft zijn eigen identi-
teit, zoals ook blijkt uit een historische opsomming 
van enkele grote etappes die de toekomst van dit 
groot Familiehuis mee hielpen bepalen.
In 1915 ontwierp Louise Agostini, de echtgenote 
van Jean Neuhaus Jr, een elegant koffertje dat de 
traditionele papieren puntzak (zoals voor de friet-
jes!) moest vervangen. Door de puntzak raakten 
inderdaad heel wat – zeg maar, de meeste… – 
pralines beschadigd. De nieuwe verpakking had 

het voordeel dat de chocola-
tjes intact bleven door ze in 
verschillende lagen naast en 
bovenop elkaar te rangschik-

ken, telkens gescheiden door 
een papiertje. De ballotin was 

geboren en werd officieel gedepo-
neerd. Een eeuw later blijft hij nog 

altijd de best mogelijke verpakkingsvorm 
voor dit uitermate smaakvol cadeautje.

De pralines Bonbon 13 en Astrid, die uitgroeiden 
tot echte klassiekers, dateren uit 1937. Laatstge-
noemde dankt zijn inspiratie vanzelfsprekend aan 
koningin Astrid van België. zij had het hart van 
de bevolking veroverd, 
maar was zoals bekend 
twee jaar voordien over-
leden aan de gevolgen 
van een tragisch auto-
ongeluk.
De Wereldtentoon-
stelling van 1958, 
een ander markant 
evenement in de 
moderne geschie-
denis van ons land, 
bleek eveneens 
e e n  b r o n  v a n 
inspiratie voor 

Jean Neuhaus: 
de stichter in 
al zijn glorie!

Proces-verbaal van de 
octrooiaanvraag voor 
de ballotin in 1915.

Unieke
verpakking.
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het inmiddels tot een wereldmerk uitgegroeide 
Neuhaus. Bij die gelegenheid ontdekt de wereld de 
gamma’s Caprice, Tentation en Pagode die ook nu 
nog altijd tot de iconen van Neuhaus behoren.
De 2e helft van de 20e eeuw is rijk aan koninklijke 
gebeurtenissen. Eerst is er, in 1959, het huwelijk 
van prins Albert. Voor de chocolatier is dat de aan-
zet tot de “Albert” praline. Deze is opgebouwd rond 
een volle noot uit Piëmont: een eresaluut aan de 
Italiaanse roots van zijn echtgenote en toekomsti-
ge koningin der Belgen. In dezelfde geest ontstaan 
een jaar later de “fourrés” Fabiola en Baudouin 
wanneer ons voormalig vorstenpaar zijn huwelijk 
afkondigt. Ook vandaag worden deze chocolaatjes 
nog altijd volgens het originele recept gemaakt.

Toekomstgericht
In de jaren 2000 worden 
de pralines van de Disco-
very Collection boven de 

doopvont gehouden. zij verwijzen naar mensen 
en plaatsen die een belangrijke rol speelden in de 
geschiedenis van het merk: Grand-Place, Galerie, 
Jean, Suzanne, Adelson, Frédéric en Louise. Deze 

De ballotin 
in 1929.

De boetiek in de 
Koninginnegalerij 
in 1900…
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vergezeld van een bijpassend geschenkkoffertje. 
De lay-out van deze vintage edities is gebaseerd 
op de originele designs. De vintage bal-
lotins zijn beschikbaar in alle 
Neuhausboetieks en dit 
gedurende het volle-
dige feestjaar 2015.
Het ontwerp en de 
fabricage van alle 
Neuhauspralines gebeurt 
nog altijd in de ateliers in 
Brussel. Ook al is de pro-
ductie intussen industri-
eel geworden: elk ont-
werp blijft een kunstwerk 
en dient derhalve als dusdanig 
te worden gepresenteerd. In die 
optiek krijgt de uitvinding van de 
ballotin hierdoor nog een extra dimensie. 

In 50 landen!
Vandaag behoort het merk integraal toe aan de Com-
pagnie du Bois Sauvage. Deze financiële groep is leider 
in zijn sector in België en richt zijn strategie op de inter-
nationale groei. De chocolatier heeft momenteel trou-
wens meer dan 1000 verkooppunten in 50 landen en 

collectie linkt de erfenis van de 
ambachtelijke kennis van weleer 

aan de creativiteit van vandaag.
In 2012 viert Neuhaus de 100e ver-

jaardag van de uitvinding van de Bel-
gische praline. Dat vraagt natuurlijk 

om een unieke blikvanger. Er wordt 
dan ook heel veel zorg besteed aan 

de collectie Precious: nieuwe, originele 
pralines met esthetische vormen en een 

tijdloze elegantie.
Andere recente realisatie die de band van dit 

Huis met onze belgitude aangeeft: ter gelegenheid 
van het filmdebuut van het 2e opus van de Smurfen 
trekt het kleine blauwe mannetje het livrei van 
chocolatier aan. Het betreft een unieke collectie 
die met de grootste voorzichtigheid verpakt wordt 
en wordt aangeboden in een tinnen Smurfendoos. 
Een echt collectors item die “smurfen” in dezelfde 
harmonieuze mix en context plaatst van cultuur, 
pedagogie en genieten van iets lekkers.
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de uitvin-
ding van de ballotin creëert Neuhaus een exclusieve 
collectie van 6 vintage ballotins die in de zuiverste 
traditie werden ontworpen. Elke ballotin draagt een 
uniek serienummer en een feestelijk lint, en wordt 

... en nu.

De praline Tentation: 
een klassieker van 
het huis.
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Ambachtelijke kennis.

is een van de enigen die nog in België produceert. 
De Compagnie du Bois Sauvage is een bedrijf met 
een patrimoniaal karakter en een uitgesproken fami-
liaal aandeelhouderschap dat op NYSE Euronext 
Brussel noteert.

De naam Bois Sauvage komt van de plaats in Brus-
sel waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf 
gevestigd is. De plaats Wilde Wouter, vertaald naar 
Bois Sauvage, bevond zich ooit tussen de Sint-
Michiels en de Sint-Goedele kathedraal en de eerste 
stadsomwalling van Brussel. Van deze 13e-eeuwse 
omwalling blijven nog slechts enkele muurfrag-
menten over, zoals de “Wilde Woudarcaden” die op 
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen door de Compagnie werden 
gerenoveerd. De renovatie van deze site leverde de 
Compagnie in 1992 de “Prijs van de Kunstwijk” op. 
Tien jaar later, in 2002, werd deze prestigieuze prijs 
nogmaals aan de vennootschap toegekend ter gele-
genheid van de renovatie van de Treurenbergsite. 
De Compagnie du Bois Sauvage is het resultaat van 

een samensmelting 
van 19 bedrijven met 
een uiteenlopende 
afkomst en diverse 
activiteiten, zoals de 
Fours Lecocq, de Compagnie Financière 
Nagelmackers, de Charbonnages d’Hensies-Pom-
meroeul, Entrema en Somikin (mijnbedrijf in Kindu), 
waarvan de roots soms vele eeuwen teruggaan.
Neuhaus kadert perfect in deze strategie. De Belgi-
sche en Europese leider in het segment van de luxe 
chocoladeproducten, die goed is voor een zaken-
cijfer van 181 miljoen euro, draagt nog steeds de 
mooiste waarden van ons patrimonium uit.
De Belgische chocolade is in topvorm, meer  
dan ooit!

Van oudsher een 100 % 
Belgische productie.

Overlevering 
en traditie.

De Astrid is 
nog altijd zeer 
populair.

Gereedschap 
van vroeger.
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*Rendement tussen 04.01.2011 en 31.12.2014. De informatie in het onderhavige document wordt enkel ter indicatie aangeleverd, is enkel geldig op het moment waarop deze wordt gegeven en vormt noch een juridisch of fi scaal advies noch een verzoek 
of aanbeveling om te beleggen. Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid ervan. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het toekomstige rendement van de beleggingen. In het 
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van deze informatie of met betrekking tot de beslissingen die iemand op basis ervan neemt. Elke potentiële belegger moet 
zich ervan vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifi eke situatie en dat hij alle aan de beleggingen verbonden risico’s begrijpt. Inschrijven op deelbewijzen kan enkel op basis van het laatste prospectus en de recentste jaar- en 
halfjaarverslagen en, indien het een icbe betreft, van het document met essentiële beleggersinformatie (KIID). Beleggers kunnen deze documenten steeds kosteloos bij de Bank bekomen. De KIID kan worden geraadpleegd op de website van de Bank. 
BANQUE DE LUXEMBOURG - Bijkantoor in België - Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel - RCS Luxemburg B5310.

“

”

Wij beleggen uw geld
waar u een regelmatig
rendement vindt.
Banque de Luxembourg Investments, een team van analisten en fondsbeheerders ten dienste van uw vermogen.

Beleggingsadvies. Beschermen, laten renderen en overdragen van uw vermogen. Vermogenskrediet.

Rijvisschestraat 124 -  9052 Gent - Tel.: 09 244 00 44
Terhulpensesteenweg 120 - 1000 Brussel - Tel.: 02 663 45 43

www.banquedeluxembourg.be

Onze beleggingsstrategie wordt uitgewerkt door onze eigen beheersteams. Wij voeren al meer dan twintig jaar 
hetzelfde voorzichtige beleggingsbeleid, dat regelmatige rendementen op lange termijn genereert. Het rendement 
van onze portefeuille vermogensfondsen (dynamisch profi el) levert het bewijs: + 13,7% in 2014 en + 40% in 
de laatste vier jaar.

BLB_annonce-presse-equipe_297*210mm-(h*l)_NL.indd   1 27/05/15   13:39



V
ier dagen lang daverde de haven van 
Antwerpen op de tonen van het… 
hoefgetrappel met de 2e manche 
van de Longines Global Champions 

Tour. Glitter, glamour en borrelhapjes, maar ook 
droompaarden die door de beste ruiters van de 
wereld naar keurig uitgelijnde hindernissen wer-
den geloodst.
Toch mag de zeldzame elegantie van een volbloed 
die millimeterprecies over de balken springt niet 
doen vergeten dat dit een sportief meesterwerk is 
van een perfect uitgebalanceerd duo. Een oefening 
van beheersing en ritme. Een atletische choreo-
grafie die voortdurend dient bijgestuurd door een 
ruiter in volle vaart want elk tijdverlies is uit den 
boze. Een onmogelijke uitdaging tegen de chrono 
die soms naar de fatale vergissing leidt. Vraag 
maar na aan de zes finalisten in Antwerpen hoe zij 
erover denken…
Elk om de beurt deden Christian Ahlmann (Codex 
One) en Karim Elzoghby (Amelia) balken sneuve-
len. En ondanks al het goud van de wereld botste 
Ali Bin Khalid Al Thani op een weigering van zijn 
prachtige Vienna Olympic… Daardoor bleven ze 
met drie over die elk verzekerd waren van een 
plaats op het erepodium. De Duitser Hans-Dieter 
Dreher en zijn indrukwekkende Embassy II gre-
pen het eerst naar de eindzege want zij zetten de 

eerste foutloze ronde neer, met een uitstekende 
chrono daar bovenop. Een prestatie die vervolgens 
werd gekopieerd door de elegante Australische 
Edwina Tops Alexander (Lintea Tequila), al had zij 
daar wel 2 seconden meer voor nodig.
Toen was het de beurt aan Simon Delestre en zijn 
kleine Ryan des Hayettes en zij reden de perfecte 
rit. De Fransman, die al twee andere wedstrijden 
op zijn naam had geschreven in Antwerpen, deed 
de boeken toe met een foutloze vlucht over alle 
hindernissen. Toen ook de driesprong was gerond, 
viel de chrono stil: bijna een seconde voorsprong 
op zijn vriend Dreher.
De Franse ruiter won hierdoor langs de boorden 
van de Schelde de 1e afspraak van de Global Cham-
pions Tour. Voor Ryan des Hayettes was het zijn 1e 
Grand Prix 5*. Een mooie revanche op de pech-
duivel, want vorige maand diende de pony nog 
geblesseerd forfait te geven voor de 1e manche 
van de Global Champions Tour in Miami.

Cavalcade
in de haven
De Global Champions Tour 
was te gast in Antwerpen. 
Het ballet van volbloeden 
e n  o n g e l i j k s o o r t i g e 
hindernissen loste er alle 
verwachtingen in.

Door Philippe Janssens

■

Simon Delestre

Edwina Tops-
Alexander
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Vermogensbeheer.

Risico’s nemen om een uitzonderlijke vermogensgroei te realiseren is geen kunst.  
Maar verantwoorde risico’s nemen om een goed rendement te behalen is echt uitzonderlijk.  
En dat is wat Merit Capital voor haar cliënten doet. Wij behandelen uw vermogen met  
de grootst mogelijke zorg. Dit doen we met een transparante en persoonlijke aanpak.  
Transparant, door altijd een helder antwoord te geven op uw vragen. Persoonlijk, omdat  
uw wensen het uitgangspunt zijn. Onze mensen gaan voor een lange termijn relatie  
en geven advies op maat. Daarom maken wij meer tijd vrij om naar u te luisteren.

“Paardenkracht”:  een term zelden gebruikt  
om vermogensbeheer te omschrijven.

www.meritcapital.eu

Vermogensbeheer
Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Kortrijk | Leuven | Zurich



O
p 24 april weerklonk het startschot 
voor de Audi quattro Cup 2015 en spe-
ciaal voor die gelegenheid verzorgde 
de weermaker een prachtig zonnetje 

op de Royal Golf Club van Oostende. Tijdens het sei-
zoen strijkt het toernooi neer in alle hoeken van het 
land, met in totaal 14 competities die ofwel zijn voor-
behouden aan de genodigden van de Audi-verdelers 
of aan de leden van de bezochte clubs.
De spelformule is behalve uitdagend ook origineel. 
Het betreft een “greensome stableford” die met teams 
van twee wordt gespeeld. Beide spelers slaan af en 
bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen, 
waarna zij om beurten slaan. Concentratie, samen-
hang, strategie: alle ingrediënten zijn op de afspraak!

Dit jaar gaat de Belgische finale door op 25 septem-
ber op de Golf ter Hille in Koksijde. De internationale 
finale, waar spelers van alle deelnemende landen 
aanwezig zullen zijn, gaat van 29 november tot 3 
december door in Mexico, op de prachtige Cabo del 
Sol Ocean Course. Als dat niet tot dromen aanzet, 
weten we het ook niet meer!
Voor Audi is dit zowel sportief als gezellig toernooi, 
dat op een schitterende organisatie van d-side Sports 
kan rekenen, een manier om zijn trouwe klanten te 
verzorgen en nieuwe prospects aan te boren. “Golf 
maakt deel uit van ons merk. En deze competitie is 
een prima relatietool”, beaamt Frédéric Hurchon, de 
Marketing & Communications Manager van het merk 
met de 4 ringen.

AUDI qUATTro CUP

Startschot in Oostende
De aanzet van de Audi quattro Cup 2015 werd gegeven 
op de enige echte linksbaan van België. De motor draait 
weer op volle toeren!

Door Miguel Tasso

■

34

e V e N T S
z O M E R  2 015



4,2 - 7,4 L/100 KM ◆ 110 - 172 G CO2/KM.
Getoond model met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

De Audi A6 Berline vanaf € 399/maand excl. BTW.*

Gebouwd op intuïtie.
De Audi A6 met Audi connect.
De Audi A6 luistert en spreekt. Dankzij Audi connect, zoek je met de spraakbediening 
een restaurant, en krijg je meteen de juiste route en updates van de verkeerssituatie 
onderweg. Ondertussen genieten de passagiers van een snelle internetverbinding 
dankzij de wi-fi hotspot. Dit is slechts één van de vele intuïtieve technologieën 
die de Audi A6 krachtig maakt.
Voor meer informatie, surf naar www.audi.be

* De Audi A6 Berline 2.0 l TDI 136 pk ultra vanaf € 399/maand excl. BTW. Catalogusprijs incl. BTW: € 37.900. Huurprijs incl. BTW: € 482,79. Offerte in Financiële 
Renting Audi Finance berekend op basis van 60 maanden, met een eerste verhoogde huurprijs van € 500 excl. BTW en met een aankoopoptie van 25%. Aanbieding 
voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg 
met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. FSMA 20172 A. Prijzen op 20/05/2015 en geldig tot 02/07/2015. Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,4. 
CO2-uitstoot (g/km): 114. Audi Finance is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease n.v. en van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.

DIAUAUG0562_A6_Berline_297x210_NL_01.indd   1 22/05/15   14:19



O
p 20 mei jongstleden weerklonk 
in Keerbergen het startschot van 
de BMW Golf Cup 2015. Dit pres-
tigieuze toernooi strijkt het ganse 

golfseizoen door neer op enkele van de mooiste 
banen van het land.
Dit jaar zijn de meeste competities voorbehouden 
aan de genodigden van de BMW/Mini-concessiehou-
ders. De toernooien van La Tournette (26 augustus) 
en Naxhelet (4 september) zijn evenwel “open”.
De BMW Golf Cup is al 27 jaar lang een referentie 
op de Belgische greens en dit vanwege de kwaliteit 
van zijn organisatie, het gepersonaliseerde ont-
haal en de prachtige prijzentafels. Golf zit bij BMW 
inderdaad in de genen en dit toernooi dat tegelijk 
in een 40-tal landen georganiseerd wordt – met in 
totaal 100.000 spelers verdeeld over de 5 conti-
nenten – symboliseert ten volle de grote waarden 
van het merk.
De competitie, die traditioneel op de steun kan reke-
nen van gerenommeerde sponsors, wordt gespeeld 
in “single stableford”. Er zijn 3 spelerscategorieën: 
Heren 1 (handicaps 0 > 12.4), Heren 2 (12.5 > 28.4) 
en Dames (max. 28.4). Er is parallel ook een com-
petitie voor de “Newcomers” (28.5 > 36).
De Belgische finale gaat door op vrijdag 2 oktober op 
het parcours van “La Marache”’ op de Royal Water-
loo. zoals gebruikelijk kunnen enkel de bezitters van 
een BMW, Mini of Motorrad eraan deelnemen.

De BMW Golf Cup heeft ook een caritatief tint-
je. zo wordt dit jaar de Stichting tegen Kanker  
(www.kanker.be) gesteund.

bmW GolF CUP

Prestigieuze swings
De 27e editie van de BMW 
Golf Cup draait op volle 
toeren! De Belgische finale 
wordt gespeeld op de 
Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

■
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SAMEN ZIN GEVEN AAN DE STAD

www.atenor.be    l    

GEPRIVILEGIEERDE 
REFLECTIEPLAATS 
OVER DE STAD

SYMBOOL VAN 
ONTMOETING EN 
SAMENKOMST

UP-site

Brussel
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N
ever change a winning… formula! 
Mooie organisatie, “B to B”-sfeer, 
kwaliteitsbaan en gezellige spelfor-
mule (4 ball best ball): de Porsche 

Inter-Company Golf Challenge surft al liefst 29 
jaar op dezelfde succesformule. Dit door Denis 
Heskin georganiseerd toernooi voor Belgische en 
Luxemburgse bedrijven is hierdoor uitgegroeid tot 
een must in de agenda’s van golfers en CEO’s.
De editie 2015 wijkt niet af van die regel. De kwa-
lificatiewedstrijden in vijf koninklijke clubs (Ant-
werp, Hainaut, Latem, zoute en Sart-Tilman) waren 
volgeboekt en de deelnemers beleefden er een 
zeer leuke dag. Op de Royal Hainaut waren wind 

en regen weliswaar van de partij, maar dat belette 
de spelers niet om hun 18 holes in een opperbeste 
sfeer af te ronden en mooie kaarten binnen te 
brengen in het clubhouse.
zoals gebruikelijk wordt de Belgische finale ook 
dit jaar op de prachtige La Marache van de Royal 
Waterloo gespeeld (19 juni). De inzet is belang-
rijk, want de laureaten zullen van 2 tot 5 oktober 
worden uitgenodigd naar de Europese finale in 
Madrid. De trendy Spaanse hoofdstad heeft in zijn 
onmiddellijke omgeving heel wat kwaliteitsbanen 
liggen, zoals La Moraleja – een ontwerp van Jack 
Nicklaus – waar deze finale doorgaat. Tussen twee 
sessies tapas door…

PorSCHe INTer- ComPANy GolF CHAlleNGe

Royal Waterloo ligt
op de weg naar Madrid

Na de kwalificatiemanches nemen de Belgische laureaten het 
tegen elkaar op in de Belgische finale op de Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

■

Philippe De Craene met 
Dick en Jack Boeckx.

Hugues Ducobu, Ann Marie Austraete, 
Jean Heinen en Denis Heskin.

Francis Meert en 
John Henrard.
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Rue du Bosquet, 5
1400 Nivelles
Tel: +32.(0)67.89.31.89
Fax: +32.(0)67.89.31.90
info@alsec.be
www.alsec.be

Bewaking en parlofonie

Alarm tegen indringers

Brandalarm 

Toegangscontrole

Veiligheid op maat gemaakt
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Super exclusief adresje

D
e reclameborden liegen niet, want 
van bij het wegrijden uit de lucht-
haven van Malaga (2.30 uur vliegen 
vanuit Brussel) kan je niet naast 

de opschriften “Costa del Sol, Costa del golf” 
kijken. We bevinden ons inderdaad in een van 
de wereldhoofdsteden van de swing. Langs dit 
stukje mediterrane kust en op de 150 km die 
van Malaga naar Sotogrande leiden, proberen 

meer dan 70 golfbanen de golfers te verleiden. 
Voor de internationale finale van de Mercedes 
Trophy van 4 tot 6 oktober werd hotel Villa Padierna 
uitgekozen. Dit hotelpaleis in Florentijnse stijl is 
schitterend gelegen tussen Marbella en Estepona. 
Het is uitgerust met een ultramoderne spa, een 
gastronomisch restaurant en prachtige tuinen. 
Het verwent dan ook traditioneel een exclusief 
publiek. Het was in dit etablissement dat Michelle 

merCeDeS TroPHy

Villa Padierna
De finale van de Mercedes Trophy 2015 wordt gespeeld 
in het prachtige Resort Villa Padierna vlakbij Marbella. 
Wij gingen alvast op verkenning.
 

Door Miguel Tasso
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Obama, de echtgenote van de Amerikaanse pre-
sident, enkele jaren geleden haar intrek nam 
voor enkele dagen van farniente ver weg van alle 
indiscrete blikken.

Drie banen op de site
Golf is een van de grote troeven van Villa Padierna. 
Het Resort beschikt inderdaad over niet minder 
dan 3 kwaliteitsbanen die voornamelijk aan de 
klanten zijn voorbehouden. Een echt voorrecht!
Los Flamingos (par 71) start letterlijk aan de voet 
van het hotel. De 1e tee ligt amper enkele stappen 
ver en daar ontrolt zich reeds een prachtig land-
schap met grote meren, enorme bunkers en de 
Middellandse zee op de achtergrond. Een heerlijk 
plaatje, mede door de zon die hier 300 dagen per 
jaar straalt.
Dit parcours werd getekend door voormalig kam-
pioen Antonio Garrido. Hij ontwierp een zeer inte-
ressante technische en tactische uitdaging, met 
vaak verhoogde afslagzones en grote greens die Een beetje verderop en recenter qua aanleg (2007) 

ligt Alferini (par 73). Dit parcours is ideaal voor de 
longhitter. Deze championship course ligt in volle 
natuur en is mede door zijn lengte (ruim 6600 m 
van de back tees) een stevige fysieke uitdaging. De 
buggy is dan ook geen overbodige luxe. Op heel wat 
tees kijk je als speler tegen indrukwekkende ravij-
nen aan. Voeg daaraan toe: de wind, verscheidene 
waterhindernissen, goed verdedigde greens met 
delicate looplijnen en u begrijpt dat Alferini in elk 
opzicht een test is. De finishing hole vat de geest 
van dit parcours trouwens goed samen, want het 
is een par 4 van 415 m waar je als speler de bal 
over een gigantische ravijn op links moet driven en 
een berg met stenen op de rechterkant moet ver-
mijden. Het aanvallen van de green is evenmin een 
sinecure, want de fairway versmalt als een trechter. 
Kortom: hier je handicap spelen, is knap werk!
De 3e baan is Tramores. Deze par 63 (met 10 par 3 
holes) werd speciaal gebouwd voor beginners en 
als oefenbaan. De ideale opwarmer…met bermudagras worden afgeboord. Leuk detail: 

tijdens de wandeling ontdekt de speler restanten 
van Romeinse architectuur, zoals klassieke stand-
beelden en een marmeren brug.
Hole 10 is wellicht de spectaculairste. Het betreft 
een par 4 van 360 m met een meer op links, een 
klein plateau waar de drive terecht moet komen en 
een grote green omringd door water. Stroke index 
1 en dat is helemaal terecht.

▼

De sfeer van een 
Florentijns paleis.

Een uniek golfresort 
voor alle categorieën 
van spelers.

De putting green ligt 
vlakbij het hotel.



Tussen Marbella en Estepona
Villa Padierna, dat zichzelf helemaal in het roos 
heeft gehuld, is overduidelijk een van de mooi-
ste adressen in zuid-Spanje. Het hotel heeft 130 
kamers en suites die een prachtig uitzicht bieden 
op de golf, het meer of de zee. De algemene deco-
ratie is Florentijns en Venetiaans geïnspireerd, met 
afwisselend standbeelden, beeldhouwwerken en 
etsen: net als in een paleis. De spa, zwembaden, 
restaurants en tuinen vervolledigen dit werkelijk 
unieke aanbod.
Villa Padierna, dat geroemd wordt voor zijn ligging, 
zijn service en zijn infrastructuur, is zonder twijfel 
“the place to be” voor wie op een exclusieve manier 
van de charmes van de Costa del Sol wil proeven. 
Marbella ligt op een kwartiertje rijden. Het is de 
badplaats bij uitstek voor de jetset en mondaine 
wereld. Een mix van Cannes en Saint-Tropez, maar 
dan op z’n Andalousisch. Hippe en trendy bars 
en restaurants, topdiscotheken en luxe-boetieks. 
Van Puerto Banus – met zijn jachthaven waar altijd 
enkele van de meest luxueuze jachten ter wereld 

▼

liggen aangemeerd – tot de Plaza de los Naranjos, 
waar het altijd lekker toeven is, verraadt dit voor-
malige vissersdorp zijn klasse.
Ook het meer relaxte Estepona, dat eveneens op 
een kwartier rijden ligt van Villa Padierna, loont 
de moeite. En hoeven we er aan te herinneren dat 
er in de omgeving geen gebrek is aan nog meer 
mooie bestemmingen voor een geslaagde uitstap, 
zoals Ronda, Sevilla, Granada, Cordoba…? ■

Het hotel aan de binnenkant.

Het parcours Los Flamingos 
vanuit hotel Villa Padierna.
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V
an Louvain-la-Neuve naar het kasteel 
van Hélécine, met een tussenstop aan 
het Château du Lac in Genval, maar 
ook haltes in heel wat andere mooie 

plekjes van Waals-Brabant, zoals de hoeves van 
Bilande, Odenge en Caillou, laatste hoofdkwartier 
van Napoleon. Stuk voor stuk charmante stop-
plaatsen die als alibi dienden voor de vier kook-
proeven die door de topchefs uit deze regio waren 
uitgedacht, zijnde de broers Marit, Olivier Grégoire 
(“Martin’s Château du Lac”), John Paquot en Marc 
Ducobu… De combinatie van een autorally met 
een culinaire wedstrijd was zeer gedurfd. Maar 
bij de aankomst in de late namiddag in Hélécine 
kon je aan de opgewekte blikken van de 89 deel-
nemende teams aflezen dat de organisatoren hun 
slag hadden thuisgehaald.
De 1e Rallye des Chefs, waaraan auto’s jonger dan 
25 jaar niet mochten deelnemen, bracht een mooi 
peloton oldtimers samen. Een van de grootste 
blikvangers was een Buick Eight uit 1948. “Soms 
lijkt het wel alsof je met een boot vaart”, zegde 

Smaakvol uitstapje!
De 1e Rallye des Chefs was een groot succes. Dit vernieuwend 
concept, waarbij gastronomie en oldtimerrally met elkaar 
gecombineerd werden, doorkruiste Waals-Brabant op zoek 
naar enkele pareltjes in deze jonge provincie.

Door Philippe Janssens
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de gelukkige eigenaar van deze cabrio converti-
ble met een 8-cilinder in lijn. “Dit was een in elk 
opzicht schitterende en bijzonder originele rally. 
Absoluut voor herhaling vatbaar…”
Dit algemeen enthousiasme werd gedeeld door 
Mathieu Viroux wiens BMW 326 uit 1937 evenmin 
onopgemerkt voorbij ging in de tuinen van het kas-
teel van Hélécine. “Mijn grootvader was eigenaar van 
deze auto die tijdens WOII door de nazi’s in beslag 
werd genomen”, legt hij uit. “Toen de oorlog was 
afgelopen, is hij meteen op zoek gegaan naar zijn 
auto en vond een identiek model in Duitsland. We 
zullen nooit weten of het zijn auto was of niet…”
Rally- en keukenspecialisten konden het dus de 
hele dag goed met elkaar vinden. En terwijl som-
migen de kans kregen om beide talenten te com-
bineren, dienen we toe te geven dat de culinaire 
uitdagingen niet van de moeilijkste waren. “Alle 
ingrediënten waren voorbereid”, aldus Philippe 
Jouvenau, baas van de “L’Effet Bœuf” (Terhulpen). 
“Je moest je vooral toeleggen op het koken en op 
de aankleding van het bord.”

Vier bereidingen die door een jury van specialisten 
werden gequoteerd en vervolgens gedegusteerd.
Maar wat de organisatoren ongetwijfeld nog meer 
beviel, was dat de laureaten van deze 1e editie 
noch rally-, noch gastronomische specialisten zijn. 
zoals organisator Cédric Monnoye aangeeft: “Het 
doet ons bijzonder veel plezier dat deze 1e edi-
tie werd gewonnen door Vincent en Julianna aan 
boord van hun zeer mooie Austin Healey 100. zij 
bewezen dat je met een beetje toewijding en veel 
concentratie heel goed je streng kan trekken. Ook 
liepen zij er vanochtend nog een beetje gestrest 
bij: vanavond behoren zij ongetwijfeld tot de geluk-
kigste mensen ter wereld!” ■



H
et is stilaan een topklassieker op 
de kalender en een niet te missen 
rendez-vous voor de gepassioneer-
de golfliefhebber. Elk jaar neemt 

Nicolas Colsaerts deel aan de “Kings of Golf 
by Optima”, een exhibitietoernooi op top-
niveau dat gespeeld wordt op de prach-
tige baan van de Royal zoute Golf Club. 
Tijdens de eerste twee edities kruiste 
de Brusselse kampioen er onder meer 
de… stokken met Sergio Garcia, Sam Tor-
rance, Jose-Maria Olazabal, Ian Woosnam 
en Miguel-Angel Jimenez. Dit jaar neemt 
hij het op tegen de Duitser Marcel Siem en, vooral, 
tegen Thomas Pieters. Het toernooi gaat door op 
zondag 6 september. Het trio zal er 18 holes in 
stroke play afwerken. Spektakel gegarandeerd!
“Nicolas en Thomas behoren tot de top op de 
Europese Tour. Door hun drukke agenda kunnen 
hun fans hen amper aan het werk zien in België. 

Vandaar dat we zeer blij zijn dat we ze allebei naar 
Knokke kunnen brengen”, zegt Andy Hancock, de 
gedreven organisator van dit evenement.
De komst van Marcel Siem, een andere topkampioen 

op de Tour (won de Open de France en de BMW 
Masters) verhoogt nog de uitstraling van deze 

3e editie van de “Kings of Golf by Optima”. 
“Marcel is een van mijn beste vrienden en 

een geweldige speler. En Thomas wordt de 
perfecte 3e man. Het wordt een echte match 
van jongens die de bal ver slaan”, zegt een 
enthousiaste  Nicolas Colsaerts.
Parallel aan dit evenement wordt op zater-

dag 5 september een competitie voor amateurs 
georganiseerd. Deze richt zich tot de leden van de 
Royal zoute Golf Club en de partners van het eve-
nement. Bij die gelegenheid krijgen de deelnemers 
de kans om Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters 
uit te dagen op een hole.
Info: www.kingsofgolf.be

KINGS oF GolF by oPTImA

Colsaerts & Pieters
Koningen van het Zoute
Zowel Nicolas Colsaerts als Thomas Pieters nemen deel 
aan de 3e editie van de “Kings of Golf by Optima”. De 
Duitser Marcel Siem vervolledigt de affiche. Afspraak in 
het Zoute op 6 september.
 

Door Miguel Tasso

■

Nicolas Colsaerts is 
een "habitué" van 
de Kings of Golf.

Thomas Pieters is voor 
het eerst van de partij.
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D
e 2200m hoge Tizi’n Tichka trekt 
een dikke sneeuwmantel aan om de 
karavaan van de “Rallye du Maroc 
Classic” welkom te heten. Vijf dagen 

eerder zijn in Casablanca 46 auto’s van start 
gedaan. zij zijn vrijwel alle op de afspraak om de 
witte flanken te beklimmen van een der hoogste 
cols in Marokko waar de laatste lentesneeuw 
neerdwarrelt. Marrakech, die prachtige slinkse 
stad, weet heel goed hoe het verlangens moet 
oproepen, vooral als je deze koningsstad bin-
nenrijdt na een tocht door de woestijn. De weg 
ligt nat en de zon steekt zich weg achter enkele 
wolkenslierten. Het is hier dat de laatste sportieve 
tikken van de editie 2015 worden uitgedeeld!
Maar het eindklassement is van ondergeschikt 
belang want al bijna een week lang heeft de prach-
tige karavaan van grommende oldtimers zich met 
toenemend plezier doorheen de mooiste landschap-
pen van Marokko gehaast: dit land van 1001 heer-

lijkheden, waar de verschillen in kleur en licht een 
eigen accent geven aan de vele decorwisselingen. 
Een oneindig kleurenpalet na elke nieuwe bocht 
voor een eindeloze reeks verrassingen. En dan zijn 
de druk van de chrono en de veeleisende regelmaat 
al snel van een ondergeschikt belang als je zoveel 
moois ziet. Alleen al voor het genot van de ogen…
Nadat ze het rumoerige Casablanca verlaten, vol-
gen de concurrenten de Atlantische Oceaan. In het 
kleine vissersdorpje Oualida degusteren zij heerlijke 
zeevruchten. Daarna laten ze zich meeslepen door 
de golven tot aan de opwindende stad Essaouira. 
Daar blaast de eeuwige wind alle vooroordelen weg 
en verenigen geschiedenis, muziek en glijsporten 
zich met elkaar in de charmante witte medina.

Stoeien in het 
Atlasgebergte

De editie 2015 van de “Rallye du Maroc Classic” 
verkende de mooiste Marokkaanse landschappen. 
Auto’s, sport, luxe en amusement waren op het 
rendez-vous en dat van Casablanca tot Marrakech.
 

Door Philippe Janssens

De Jaguars kleurden 
de editie 2015.

Bivak onder de beroemde 
Blauwe Rotsen.
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Schilder van de woestijn
De Maroc Classic 2015 wil luchtig zijn. Op weg naar 
Agadir houden we dan ook halt in het verlaten dorp-
je Immouzer dat te rustig en te paradijselijk is om 
snel weer te vergeten. Niet ver daar vandaan ligt de 
stuwdam van Moulay Abdellah. Hier speelt het eer-

ste sportieve drama van de wedstrijd zich af want de 
Porsche die aan kop gaat, moet die leiding afstaan 
aan een Citroën DS! Ja, dit lijkt inderdaad alsof de 
klok de jaren terugdraait! Temeer omdat de “godin 
van de wegen” een Jaguar XK140 en een Mercedes 
3.5 Coupé voorafgaat! Na een lus en een stop in de 
Gazelle d’Or van Taroudant richt het Atlasgebergte 
zich op aan de einder. Als een veelkleurige reus die 
de teams grijnzend in de ogen kijkt.

Bij het naderen van Tafraoute, een fascinerende kleine 
stad die zich tegen de rotsachtige wanden van de val-
lei lijkt op te krullen, voelen de Jaguars zich in hun sas 
en gaan er fel tegenaan. Dat doet ook onze landge-
noot Jean Vérame die de omliggende rotspartijen een 
blauw kleurtje bezorgt. Dat betekent een aftocht naar 
het bivak waar de esbattementen van deze geboren 
Gentenaar druk worden geanalyseerd. En hem de 
bijnaam “Schilder van de woestijn” opleveren!
Het asfaltlint, dat zich tussen rotsachtige canyons 
richting Fom zguid slingert, boordt de woestijn 
af. De voorgeborchte van de Atlas is er een met 
“gués” en wadi’s. Water dus, maar ook… vuur dat 
de Porsche 911 van Coutens tot de opgave dwingt 
en dat terwijl hij voor de start van de slotetappe 
nog heel enthousiast klonk. Het is een podium-

plaats die in rook opgaat, zodat de drankjes in de 
luxueuze tuinen van het Berbère Palace in Ouarza-
zate toch maar bitter smaken… 
En van daar gaat het richting Marrakech en de 
col van Tizi’n Tichka die zal bepalen hoe de eind-
rangschikking eruit ziet. Een einduitslag die pas 
helemaal vastligt na een ultieme circuitronde in de 
okerkleurige stad. Maar: Jaguar, Porsche, Merce-
des: dit podium mag er zijn! ■

Op weg naar Ouarzazate: 
vanaf nu wenkt de woestijn.

Van de sneeuwtoppen van het 
Atlasgebergte richting Marrekech.



ING Ardenne Roads
Op volle toeren!

A
kkoord: het goede weer was niet altijd 
op de afspraak, maar dat is geen ver-
rassing. Wie de streek een beetje kent, 
weet dat de weersomstandigheden in 

en rond Spa grillig kunnen zijn. Vraag het maar na 
bij de Formule 1-piloten! Dit deed evenwel niets 
af aan de gezellige en desalniettemin sportieve 
sfeer, die naar goede jaarlijkse gewoonte ook 
nu weer te noteren viel tijdens de ING Ardenne 
Roads. Wie achter het stuur van een (soms legen-
darische, zoals enkele vooroorlogse modellen 
aan de start konden getuigen) oldtimer zit, heeft 
immers altijd de glimlach rond de lippen. Of de 
zon nu schijnt of de regen neerklettert op de hel-
men en de windschermen.

Exclusief weekend
Thierry Masset, “chief investment” bij ING Private 
Banking, was aan zijn 6e deelname toe, dit keer 
aan boord van een prachtige Corvette cabriolet 
uit 1965. “Bij elke editie ben ik in de wolken, want 
deze rally is voor mij werken en genieten. Het is een 
wereld die ik goed ken, want ik werd van kindsbeen 
af besmet door de fanatieke liefde van mijn vader 
voor oldtimers. Ik houd ook schitterende herin-

Met 145 deelnemers achter 
het stuur van prachtige 
auto’s was de 14e editie van 
de ING Ardenne Roads een 
groot succes.

Door Philippe Van Holle David Servé en Christiane 
Crepiat deden mee met 
deze mooie rode Lanchester 
SS uit 1933.
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neringen over aan mijn vorige deelnames aan deze 
wedstrijd, met name achter het stuur van een Jagu-
ar Type E en een Austin Healey”, aldus Masset.
Ook dit keer bood het team van Trajectoire, dat aan 
het commando staat van de ING Ardenne Roads, 
zijn deelnemers een zeer exclusief weekend aan. 
Het succes was eens te meer op de afspraak. Dit 
wordt ook beaamd door Jean-François Devillers, 
Managing Director van de wedstrijd in Spa. “Dit 
was voor mij een van de beste edities. Ten eerste 
door het hoge aantal deelnemers – ik denk, het 
op één na hoogste sinds deze competitie het dag-
licht zag. Ten tweede op sportief vlak, want over 
de eindzege werd pas in de laatste sectie beslist. 
Tussen de eerste en de derde in de uitslag lagen 
amper 2,5 strafpunten verschil. Verder zou ik van 
de gelegenheid gebruik willen maken om te wijzen 
op het niveau van de nieuwe infrastructuren, met 
dit onuitgegeven podium en de ontvangst die heel 
veel succes kenden, net zoals het gala op zater-
dagavond. Dat werd georganiseerd in een loge 
op het circuit van Spa-Francorchamps en Olivier 
Saxe zorgde er voor een unieke sfeer. ING geeft 
zich helemaal en elk jaar meer in deze wedstrijd 
en Porsche zorgde voor een nieuwe dynamiek. Dat 

alles is zeer verheugend, want wij denken al stil-
letjes aan de 15e verjaardag van deze competitie 
die in 2016 doorgaat en waarvoor we alle zeilen 
zullen bijzetten.”

Anticiperen en presteren
De woorden van Philippe Wallez, General Mana-
ger ING Private Banking, sluiten daar nauwgezet 
op aan. “Wij zijn al sinds 2003 de belangrijkste 
partner van deze wedstrijd. Wij hebben een passie 
voor oldtimers, net zoals het groeiend aantal van 
onze klanten. Het maakt voor ons geen verschil of 
zij eigenaars zijn van een oud model of zij er eentje 
huren voor een paar dagen…”
Thierry Masset onderstreepte eveneens de betrok-
kenheid van zijn bedrijf in dit type van evenement. 
Hem valt ook de intieme band op tussen de regel-
matigheidsrally en zijn beroep van “private banker” 
dat hij dag na dag uitoefent. “Je moet de prestatie 
en het risico perfect weten te beheersen. Ik leg uit. 
In het beheer van het patrimonium van een klant 
en dan vooral in dat van de financiële portefeuille, 
is het essentieel om efficiënt en performant te 
zijn, maar ook om het risico perfect in te schat-
ten. In een regelmatigheidsrally geldt hetzelfde: 
je moet anticiperen en performen, maar je ▼

Dit is de oudste deelnemende 
auto: de prachtige Bentley 
1926 van David Costemans en 
Annemie Segers.

De Jaguar XK140 cabriolet 
uit 1954 met Guy De Paep en 
Eric Demaeght op een mooie 
weg tussen de velden.

De Bentley MK IV 
Special uit 1948 van 
Stephan Huynen en 
Marleen Van Praag.



moet altijd een veiligheidsmarge inbouwen.” 
Onze gesprekspartner geeft grif toe dat de ING 
Ardenne Roads een uitstekende gelegenheid biedt 
tot persoonlijk contact met de klanten – effectieve 
en potentiële – en de rally tegelijk de geloofwaar-
digheid van de bank bekrachtigt. “Dit kwaliteits-
evenement is per definitie een ideaal platform om 
klanten en andere prospects uit te nodigen: op een 
exclusieve manier, maar altijd in de grootste gezel-
ligheid. Er heerst drie dagen lang een grote mede-
deelzaamheid en een bijzondere intieme sfeer tus-
sen de deelnemers. Er worden bruggen geslagen 
tussen de bank en zijn huidige en toekomstige 
klanten. De kennis van ING op het gebied van pri-
vate bank gaat ook rond bij de concurrenten. Maar 
alles begint bij de passie voor de oldtimer. Al wordt 
in een 2e fase soms ook afgeweken naar voorna-
melijk professionele vraagstukken.”
De overwinning in deze 14e editie ging na een 
superspannende strijd naar Michel Closjans. 
Hij vormde team met Robert Vandevorst en dat 
maakte heel wat deelnemers blij, want hij reed met 
een Porsche 356 PRE A. “Deze Porsche uit 1954, 
met zijn korte brug en versnellingsbak, zonder zijn 
pit en zijn kenmerkend gebrom te vergeten, is de 
koning van de bochtige wegen!”
En die zijn er in de omgeving van Spa meer dan 
voldoende!

▼

■

Dit zijn ze: de winnaars van deze 
editie. Michel Closjans en Robert 
Vandevorst jagen hun Porsche 
356 uit 1954 door de bochten.

De Porsche 356 uit 1960 
van Gisèle Thirionet en 
Frederic Becker.

De Aston Martin DB4 uit 
1962 van Alex Schmitt 
en Maria Chiapolino.

Onze Lanchester 
SS uit 1933 in een 
all-terrain stuk.
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Renault ESPACE
Nieuwe

Make your time great

(1) Aanbieding voor fi nanciële leasing met gratis uitbreiding van de garantie, voorbehouden voor professionals, geldig op Nieuwe Renault Espace tot en met 31/08/2015. Voor-
beeld voor een fi nanciële renting van 60 maand met een aankoopoptie van 20% op basis van de cataloogprijs en geldende tarieven op 15/04/2015. Deze aanbieding is geldig onder 
voorwaarde van aanvaarding van uw dossier en na ondertekening van onze algemene voorwaarden. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Aanbieding door Overlease, commerciële 
benaming van RCI Financial Services nv, W.A. Mozartlaan 20, 1620 Drogenbos. (2) Gebaseerd op Nieuwe Renault Espace Zen Energy dCi 130, nett o maandelijkse bijdrage op 
Voordeel van Alle Aard te betalen door werknemer met fi rmawagen, op basis van maximale voorheffi  ng van 53,5 %. Deze waarden worden enkel ter informatie meegegeven en 
houden geen verantwoordelijkheid in voor Renault België Luxemburg nv in geval van verschillen tussen het vermelde voordeel en het werkelijk verkregen voordeel.

met 5 jaar garantie 
nett o VAA vanaf 103 €/maand (2)

349 € /maand zBTW (1)

vanaf

Ontdek de belevenis van Kevin Spacey op espace.renault.be

4,4 - 6,2 L/100 KM. 116 - 140 G CO2/KM. Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be.

1/3 H Renault beveelt aan.

S330031UQ Renault Espace KS 210x297 Autogids-Autowereld - MemberOnly BEL NL Loyer v1.indd   1 7/05/15   17:05



De Duitse piloot Jochen 
Mass was eregast op de 73e 

Members Meeting in Goodwood. Hij 
schonk ons dit exclusief interview.

Door Philippe Janssens

J
ochen mass: u hebt er een veeleer aty-
pisch parcours op zitten. Niets liet inder-
daad veronderstellen dat u carrière zou 
maken in de autosport…

“Dat klopt. Toen ik 21 was, werkte ik in de mari-
tieme handel. Mijn toenmalige vriendin was lid van 
de Mannheim Sports Touring Club en zij was actief 
als pistecommissaris tijdens een plaatselijke klim-
koers. Dat was in 1967. Ik was gefascineerd door 
de auto’s, vooral dan die met de zwaarste motoren. 
Het lawaai, de geur van de banden, de benzine… 
Ik wist meteen wat ik wou gaan doen. Ik heb me 
toen laten inlijven door een Alfa-concessiehouder 
in Mannheim. Helmut Hähn bezat ook een autoren-

stal. Ik reed mijn eerste wedstrijd een jaar later. 
Ik zat toen achter het stuur van een Alfa GTA. Die 
behoorde toe aan zijn meester-boekhouder, maar 
de man was met vakantie…”

later bood Ford u uw eerste contract aan als 
beroepsrijder.
“Ja. Dat moment zal ik nooit vergeten. Het gebeur-
de na een test op zandvoort, samen met twee 
officiële piloten uit die tijd. Ford stelde mij een 
contract voor. zij vroegen wat ik wou verdienen 
en echt: ik had geen idee! ze boden mij een mooi 
loon en een bedrijfswagen. Ik kon mijn ogen niet 
geloven: ik werd betaald om te racen!”

Jochen Mass
“ Ik voel me een  oorlogsheld”
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 “1 kans op 3 om te sterven”
Na heel wat jaren in toerisme schoof u door naar 
de eenzitters en daarna naar de Formule 1.
“Inderdaad. Alles is begonnen bij Surtees in Formule 
2, daarna in Formule 1. Maar het team kampte met 
grote financiële problemen. Op een dag zocht John, 
oud-kampioen en grote baas van de renstal, mij op. 
Hij was me veel geld schuldig en bekende dat hij die 
schuld nooit zou kunnen aflossen. In die tijd ging dat 
zo… Tijdens de eerstvolgende Grote Prijs kampte 
de auto met ernstige remproblemen. Dat was heel 
gevaarlijk. Omdat ik niet betaald was, besloot ik niet 
te rijden. John Surtees accepteerde dat.”

Stewart, Hunt, lauda, Fittipaldi en heel wat 
anderen: u kende ze stuk voor stuk, hetzij als 
ploegmaats, hetzij als tegenstanders. Dat moe-

ten ongelofelijke jaren zijn geweest?
“Absoluut. De Formule 1 toen was heel bij-

zonder. De toeschouwers zagen ons als 
helden omdat wij bij elke Grote Prijs 

ons leven riskeerden. In die tijd 

hadden wij 1 kans op 3 om op de piste te sterven. 
Het was een beetje alsof je naar de oorlog vertrok, 
want ook daar maakte je weinig kans om te over-
leven. De sfeer was er dan ook naar: een mix van 
roekeloosheid, prestatiedrang en levenslust…”

In “rush” werd de rivaliteit tussen Hunt en lau-
da belicht…
“Weet je: ik ben de enige piloot van toen die tijdens 
het maken van deze film met zijn eigen auto reed. 
Het was een ongelofelijk gevoel om die terugkeer te 
maken in de tijd. Ron Howard, de regisseur, baseer-
de zich daarvoor op onze getuigenissen, want Niki 
en James: dat waren echt twee tegengestelde 
krachten. Ik was de ploegmaat van James 
en hij belandde op het juiste moment bij 
McLaren. Niki daarentegen had een 
neus om zijn voordelen te bepleiten. 
Maar we stonden zeker niet op een 
gelijke voet. zijn familie had hem 
veel geld toegestopt om zijn race-
carrière op te starten…” ▼

Jochen Mass 
en James Hunt 
waren goede 
vrienden.



U was ei zo na de eerste Duitse piloot die zijn 
eigen Grote Prijs won!
“Dat gebeurde in 1976 op de Nürburgring. Ik reed 
aan de leiding toen Niki Lauda zijn zwaar ongeval 
had. De meeste piloten waren op regenbanden 
vertrokken, maar ik had voor slicks gekozen. Na 
de eerste ronde van 22 km kwamen ze allemaal 
binnen in de stands… Maar na het ongeval met 
Niki werd de wedstrijd opnieuw opgestart vanaf de 
originele grid. Ik finishte wel op het podium.”

“Die dag besliste ik uit de F1 te 
stappen”
U was ook betrokken bij en getuige van heel 
wat ongevallen.
“Heel wat crashes en overlijdens hebben mij zwaar 
getekend. Ook al maakte dit deel uit van ons leven: 
ik heb het er nog altijd moeilijk mee. De dood van 
François Cévert op Watkins Glen, tijdens mijn eer-

ste F1-seizoen, was een heel moeilijk moment. 
Gelukkig kreeg ik toen veel hulp van Jackie Ste-
wart, toen teamgenoot van François bij Tyrell.”

er was ook de crash met Gilles Villeneuve en 
zijn dood in zolder in 1982.
“Dat gebeurde tijdens de oefenritten. Gilles zat 
in een snelle ronde en ik was aan het uitbollen. 
Ik zag de Ferrari in mijn spiegels aankomen en 
zette mij rechts, maar dat was de kant waar Gil-
les beslist had om mij voorbij te steken. zijn auto 
vloog in de lucht, zijn veiligheidsriem is geknapt 
en hij verloor zijn helm. Weet je: in die tijd waren 
de veiligheidsuitrustingen nog niet wat ze nu 
zijn. Dat ongeval was een verschrikkelijke klap. 
Het moeilijkste om dragen was het verdriet van 
de familie, want Gilles zelf had vrede met de 
risico’s van zijn vak. Het is altijd moeilijker voor 
zij die achterblijven…”

In Goodwood zijn 
de "oldies" aan 
het feest.
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Amper enkele maanden later verloor u zelf bijna 
het leven in le Castellet…
“Dat ongeval leek erg goed op datgene met 
Villeneuve in België. Mijn auto ging de lucht 
in na een contact met de bolide van de Itali-
aan Baldi en plots lag ik achter de veiligheids-
afsluiting, het hoofd naar beneden. De auto 
schoot in brand. Ik beleefde dat alles als een 
zachte droom op vertraagde snelheid. Het 
kan vreemd klinken, maar ik voelde geen pijn. 
Ik dacht aan mijn gezin, aan mijn kinderen. 
Gelukkig waren de hulpdiensten vlug ter plaat-
se en werd ik snel bevrijd. Het was die dag 
dat ik besliste om te stoppen met Formule 1. 
Ik voelde toen heel goed aan dat iemand 
daarboven mij met de vinger wees. Het was 
beter dat ik stopte, want die twee crashes 
volgden te kort naeen en ze leken ook te goed 
op elkaar…”

 “Bernie neemt het grootste 
stuk van de koek”
Geen spijt?
“Neen, niet in het minst. Ik heb een ongelofelijke 
tijd gehad in de Formule 1. Ik had misschien wat 
meer geluk kunnen hebben en meer centen kun-
nen gebruiken om een beter stuur te krijgen, maar 
daarmee is dan ook alles gezegd…”

Vandaag is de veiligheid in de Formule 1 optimaal. 
Wat vindt u van het huidig kampioenschap?
“Het doet vreemd aan als je vaststelt dat de meeste 
piloten zelfs na een zware crash ongedeerd uit het 
wrak stappen. Vanuit dat oogpunt moet ik toegeven 
dat het vandaag inderdaad stukken beter is…”

“Mijn favoriete teamgenoot? 
Jacky Ickx”
bedoelt u daarmee dat er andere dingen zijn die 
u minder enthousiast maken?
“Ja, toch wel. De Formule 1 is zijn ziel kwijt. Bernie 
Ecclestone heeft haar omgevormd tot een grote 
financiële business en de sport is nu bijzaak. Toen 
Niki Lauda 30 jaar geleden bij Ferrari een jaarsa-
laris van 1 miljoen dollar kreeg, voelden heel wat 
piloten – zoals Regazzoni en Laffite – zich beledigd. 
Bernie Ecclestone kwam ons toen vertellen dat ▼

Mass tekende zijn eerste profcontract 
bij Ford, met de flitsende Capri's...



dit eigenlijk goed nieuws was voor ons omdat 
de andere teams die trend zouden moeten vol-
gen… In enkele jaren tijd verrijkte Ecclestone zich 
met het geld van de renstallen. Hij maakte van 
de Formule 1 een spektakelsport, maar hij is te 
ver gegaan. Hij heeft de F1 voor zijn persoonlijke 
belangen gebruikt. Kijk vandaag: er is geen Grote 
Prijs van Frankrijk meer en evenmin een GP van 
Duitsland. Bernie neemt het grootste stuk van de 
koek. Alle organisatoren verliezen geld. Vandaar 
dat de F1 nu groeilanden opzoekt waar de regering 
de uitstraling van de sport aanwendt voor promoti-
onele doeleinden…”

Welke van uw vele teamgenoten is u het meeste 
bijgebleven?
“Dat zijn er veel geweest en elk van hen had zijn 
kwaliteiten, maar Jacky Ickx is degene die de 
sterkste indruk op mij heeft nagelaten. Ik verbleef 
vaak bij hem en zijn gezin. Hij is echt een zeer 
bijzondere mens en we vinden het nog altijd zeer 
leuk om bij te praten wanneer we elkaar op een 
circuit tegenkomen.”

Een crash van 8,5 miljoen!
Toen we met Jochen Mass aan tafel zaten, had hij 
net het medisch centrum van het circuit verlaten. 
Daar was hij opgenomen voor een routinecontrole 
na een ongeval. Hoewel de Duitse piloot geen 
schrammetje had, waren de verzekeraars van de 
betrokken auto’s minder blij. 
In Goodwood zat Jochen Mass aan het stuur van een 
Mercedes 300 SLS uit 1955 (waarde: 6,8 miljoen 

euro). Tony Wood bestuurde een Lister Jaguar Kno-
bly uit 1959 (geschatte waarde: 1,5 miljoen euro)…
“Het was een stevige klap, maar spijtig genoeg niet 
te vermijden”, aldus Jochen Mass. “Ik kwam fullspeed 
uit de chicane en de auto voor mij remde plots brutaal 
af om zonder enige verwittiging de pits op te zoeken. 
Doorgaans steek je de hand op als er een probleem is 
of je wil aangeven dat je de stands inrijdt…”
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U wordt dringend verwacht op de 1e tee! 
Golfers zijn immers reizigers en houden ervan 

om nieuwe swingpaden te betreden. Het agentschap 
Active Golf maakt ons wegwijs in de nieuwe trendy 
golfbestemmingen.

Door Miguel Tasso

G
olfers gaan graag op reis om nieuwe 
golfplekken te verkennen en zij combi-
neren dat graag met de andere geneug-
ten des levens. Is er ook iets beters 

denkbaar dan een weekje in de zon en het bespelen 
van een golfbaan die alle verwachtingen inlost?
Want ja: de golfescapade is een must. Die je beoe-
fent in groep, met het gezin of met z’n tweetjes 
en dat in elke periode van het jaar. Een ingeving, 

een buitenkansje op een korte 
break, een kleine competitie 

met vrienden? Voorwendsels 
genoeg. De birdiejacht past 
helemaal bij de moderne 

Fonkelnieuwegolfresorts!
tijd. Gelukkig is er geen gebrek aan resorts waar 
de swing tot levenskunst verheven wordt. Met 
onze partner Active Golf & Thalasso (www.acti-
vegolf.be), een agentschap dat in deze sector 
gespecialiseerd is, kozen wij vijf trendy of recente 
bestemmingen uit. zoals we reeds aangeven: u 
wordt verwacht op de 1e tee…

Taghazout Bay vlakbij Agadir
De eerste stop ligt in Marokko, een golfbe-
stemming bij uitstek, en meer bepaald in Tag-
hazout Bay op een 20-tal km ten noorden van 
Agadir. Deze badplaats staat bekend voor zijn vele 
kwaliteitsbanen (Les Dunes, L’Océan, Le Soleil). 

Hotel Hyatt Palace 
Taghazout Bay.
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De zeer recente Tazegzout Golf (par 72, 6765 m), 
die in oktober van vorig jaar de deuren opende, ligt 
qua excellentie in dezelfde lijn. De holes werden 
getekend door architect Kyle Phillips en zij liggen 
op een klif, zo’n 80 m boven de zee. Het uitzicht op 
de Atlantische Oceaan en de bossen met arganbo-
men is dan ook fenomenaal! 
Deze links, die door een ongerepte natuur wordt 
afgeboord, is puur genot. De hele partij door wordt 
de golfer geconfronteerd met de klassieke uitda-
gingen van dit soort banen: wind, fairways met 
heel wat valstrikken, golvende greens. Genieten 
dus en dit voor golfers van alle niveaus.
De aangename en uitdagende Tazegzout (“groen” 
in het Berbers) Golf loont absoluut de moeite en dit 
komt mede door het grote respect voor de natuur. 
En ook omdat het gloednieuwe luxehotel Hyatt Place 
Taghazout Bay er vrijwel uitgeeft op de greens. Dit 
modern etablissement beschikt over 152 kamers en 
ultra comfortabele suites. Ideaal dus om te herbron-
nen ver van de platgetreden paden.
De nieuwe badplaats Taghazout Bay is momenteel 
in volle ontwikkeling en ligt op een kwartier rijden 
vanaf het centrum van Agadir. Onnodig te vermel-

den dat deze zuid-Marokkaanse regio het ganse 
jaar door van een schitterend klimaat geniet, met 
een temperatuur die overdag bijna nooit tot onder 
de 20° C zakt.

Royal Palm:
nieuw juweel van Marrakech
Nog steeds in Marokko bevinden we ons in Marrak-
ech: die andere swinghoofdstad waar de zon altijd 
schijnt. De Rode Stad is zeer populair bij golfers 
die van het leven genieten en zij telt ook heel wat 
prachtige banen, zoals La Palmeraie, Amelkis en 
Assoufid. Dit keer kiezen we nochtans voor de Royal 
Palm Golf Club. Dit werkstuk van Cabell B. Robinson 
behoort zonder enige twijfel tot de toppers van het 
koninkrijk. De beroemde architect liet zich leiden 
door zijn inspiratie in een droomdecor. Het resultaat 
overbluft de stoutste verwachtingen.
Dit parcours moet je gezien hebben, want de zeld-
zame rijkdom van de flora (bougainville, roze lau-
rier en hibiscus), de vele waterhindernissen en de 
grijpgrage bunkers zorgen voor een pakkend spek-
takel. Dat zich evenwel ook laat bespelen. Deze 
par 72 van 6608m heeft verschillende tees, ▼

Het parcours van Tazegzout Golf 
biedt heerlijke vergezichten op 
de Atlantische Oceaan.



zodat spelers van alle niveaus van elk moment 
kunnen genieten en geregeld ook een blik kunnen 
werpen op het paradijselijk Atlasgebergte. 
Deze heerlijke golfbaan ligt aan de deur van het 
gloednieuwe Royal Palm hotel dat in 2014 werd 
geopend en het Beachcomber-logo draagt. Een 
korte beschrijving kan dus volstaan: dit is een 
uitzonderlijke 5-sterren die in al zijn geledingen 
luxe uitstraalt. Dit hotelpaleis telt 134 suites en 
villa’s, staat in een prachtige olijfboomgaard en 
verwent zijn exclusief cliënteel met een verwarmd 
zwembad van 2000 m2, een laatste generatie Spa 
Clarins, drie gastronomische restaurants, een pri-
véclub voor kinderen en een service die aan de 
hoge verwachtingen beantwoordt. De architec-

tuur van het hotel, die uniek is in zijn genre, werd 
geïnspireerd door de Berbercultuur, maar laat ook 
plaats voor prachtige perspectieven en panorami-
sche zichten op deze magische regio.

Obidos: de stempel van Seve
Portugal is een andere cultbestemming voor 
de kenners. De lof van de Algarve wordt vaak 
bezongen, maar ook de omgeving van Lissabon 
heeft enkele schatten. Er zijn immers maar wei-
nig hoofdsteden in de wereld met zoveel mooie 
banen in hun directe omgeving. zo kennen we 
sinds lang de Praia d’El Rey, een Europees golf-
monument en een prachtige links aan de boorden 
van de Atlantische Oceaan.

Vijfsterrenservice 
in de Royal Palm 
van Marrakech.

De magie van golf in Marrakech 
met de eeuwige sneeuw van het 
Atlasgebergte als achtergrond.
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Ook de recent geopende Royal Obidos Golf 
Club, die in 2012 werd ingehuldigd, heeft alle 
troeven om de bezoeker te verwennen. Het 
is geen toeval dat hij de handtekening draagt 
van de grote Severiano Ballesteros die deze 
baan tekende kort voor zijn dood. De betreurde 
Spaanse kampioen creëerde er een van zijn 
beste werken als architect. 
Deze windgevoelige, lange baan (par 72, 6695m 
van de back tees) met veel waterhindernissen is 
een interessante golfuitdaging in een omgeving 
vlakbij een lagune en in het hart van een unieke 
flora en fauna. “Ik wou een baan tekenen die 
zowel de betere speler kan boeien als de hoge 
handicapper”, zei Seve toen hij de sleutels van 
zijn werk overhandigde. Hij had het moeilijk beter 
kunnen samenvatten.
Het parcours ligt in een topresort met een 5-ster-
ren boetiekhotel dat werd ingericht door Philippe 
Starck en John Hitchcox. Er is een Spa waar je de 
scorekaart kan inruilen voor die van de lichaams-
verzorging en een vastgoedcomplex (100-tal 
appartementen) dat als referentie geldt. Kortom: 
een ideale uitvalsbasis om heel wat amusement 

te combineren: golf, dat zeker, maar ook culturele 
bezoeken (Lissabon ligt op amper drie kwartier) en 
de lokale gastronomie.

Het swingt er op los in Paphos
Het wordt soms vergeten, maar ook Cyprus heeft 
tal van prachtige golfbanen. zo vindt u in de dichte 
omgeving van de badplaats Paphos liefst vier kwali-
tatief erg sterke zogeheten championship courses. 
De Minthis Hilll Tsada GC (par 71) werd in 1994 
getekend door Donald Steel. Deze aangename klas-
sieke parkland wordt omringd door wijngaarden.
De Secret Valley GC is een werkstuk van de Engels-
man Tony Jacklin. De holes werden uitgelegd in een 
filmdecor, in het hart van het natuurgebied “Petra 
tou Romiou”, de geboortegrond van de liefdesgodin 
Aphrodite. Een baan die u niet snel zult vergeten.
Een beetje verder blijft Aphrodite Hills een onbe-
twistbare referentie. Deze baan werd ontworpen 
door Cabell Robinson en ligt tussen de olijfbo-
men. zij verenigt alle criteria van het moderne golf 
met waterhindernissen, onberispelijke bunkers 
en grote greens met verschillende lijnen. Naast 
zijn elegante en uitdagende uiterlijk zijn er ook de 
prachtige vergezichten naar de zee.
De 4e stop van ons verblijf in Paphos leidt ons naar 
de Elea GC, een 18 holes met de handtekening van 
niemand minder dan Sir Nick Faldo. De bekende 
kampioen creëerde langs de boorden van de Mid-
dellandse zee een echt meesterwerk.
De badplaats Paphos wordt steeds meer trendy en 
telt heel wat kwaliteitshotels. Het Olympic Lagoon 
Resort kan heel wat troeven voorleggen. Het heeft 
5 zwembaden, een tenniscourt en 5 restaurants. 
Het ligt aan de zee en biedt een “all inclusive” ▼

De Royal Obibos, vlakbij Lissabon, draagt 
de handtekening van Seve Ballesteros.

I n  Pa p h o s , 
o n d e r  d e 
Cypriotische 
zon, komt ook 
de golfer aan 
zijn trekken.



aan die zelfs een veeleisende klant niet zal ont-
goochelen. De koningsgraven en het archeologisch 
park liggen op amper 3 km.

De magie van Casa de Campo
En waarom zou u niet een keertje wat verder 
wegreizen? Naar de Dominicaanse Republiek bij-
voorbeeld die door de jaren heen steeds meer in 
de smaak valt bij de kenners? Het Resort Casa 
de Campo is een van de beste adresjes op het 
Amerikaanse continent. Dit uiterst luxueuze hotel-
complex heeft op zijn site immers 3 kwaliteits-
18-holesbanen waaronder de mythische “Teeth of 
the Dog”: door velen beschreven als een van de 
mooiste banen ter wereld. Het is geen toeval dat 
zij geregeld wordt opgenomen in de beste klasse-
menten. De baan wordt trouwens vaak vergeleken 
met de Californische parel Pebble Beach.
Casa de Campo heeft twee andere parcours die 
eveneens uit het magische potlood van Pete Dye 
zijn gevloeid. Dye Fore ligt op de oevers van de 
rivier Chavon en speelt bijzonder lang (7000 m van-
af de back tees). De vergezichten zijn fenomenaal 
en dat zowel op de oceaan als op de omringende 
bergen. Het parcours The Links (par 72), dat rond 
het resort draait, vervolledigt dit unieke aanbod.

Info en boeking:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

Het hotel, dat 5 sterren rijk is, is van een zeer hoog 
niveau. Fijne zandstranden, gastronomische restau-
rants, ultracomfortabele kamers: wie zijn koffers 
neerzet in de ontvangsthal voelt zich meteen in een 
andere wereld. Watersporten, tennis, paardrijden, 
polo, schietcentra en duiken zijn klassieke activitei-
ten in deze prentbriefkaart waar het blauw van de 
zee en de lucht altijd op de afspraak zijn.

De Dominicaanse 
Republiek heeft 
heel wat golfmoois 
te bieden.

Casa de Campo: 
fantastisch uitzicht.
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Een cruise op de Irrawaddy, die Myanmar van noord tot 
zuid doorkruist, legt een mysterieus land bloot. Dat weet 
zich gewiegd door deze levensader en door zijn spirituele 
erfenis die eeuwen van machtsstrijd heeft overleefd.

Door Béatrice Demol

Myanmar
Op het ritme van het
water en van Boeddha

Z
oals Kipling ons al voorhield, is “Birma 
een land dat verschilt van alle andere 
landen”. Ondanks de internationale 
Nobelprijs van de Vrede voor Aung San 

Su Ki en de film van Luc Besson over het leven van 
de tegenstandster van de Birmaanse junta is het 
enigma dat rond dit gecompliceerde land heerst 
nog niet helemaal ontsluierd. De Amerikanen 
weigeren het trouwens Myanmar te noemen en 
zweren nog altijd bij Birma. Behalve de sporen van 
het Boeddhistisme, de oorlogen, de veroveringen 
en de legendes, bestaat het immers ook uit heel 
wat etnische ingeweken volkeren met verschil-
lende culturen en aanspraken. zelfs als je start 
met de hoeken, dan de boorden en vervolgens het 
hart is dit een puzzel die zich op het eerste gezicht 
onmogelijk laat samenstellen. Rekening houdend 
met de haperende toeristische infrastructuur en 
dito weginfrastructuur is een riviercruise de aan-
gewezen formule om de contouren van deze puz-
zel uit te tekenen en jezelf met enkele excursies te 
verwennen in het hart van dit levend schilderij.

Navigeren door 
de geschiedenis
Het tracé van de R.V. Pandaw, een 55 m 
integraal houten koloniale relikwie met 
een 30-tal passagiers aan boord, bestrijkt 
Mandalay-Bagan op de Irrawaddy. Een 
week op dit schip met zijn eigen char-
me is voldoende om je in te leven in 
het dagelijks bestaan van de Myan-
marezen en het ritme van de vissers, 
de teaktransporteurs en de drij-

Het voormalig koninklijk paleis 
van Mandalay op de Irrawaddy. 
Op de achtergrond de bergen 
van de staat Shan. 

Het Bagaya-klooster 
in Innwa: volledig van 
massief teak.
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vende groentemarkten. De waterweg doorkruist 
een grote vlakte die wordt afgeboord door bergen. 
zij spoelt de moessonregens en de sneeuw van de 
Himalaya weg en bevloeit de rijstakkers en de cul-
turen. En vooral: zij vervoert de ganse geschiedenis 
van het land. Van een beschaving met een uitbun-
dige passie voor het boeddhisme dat zijn concept 
van vergankelijkheid omkadert met een moeilijk 
doordringbaar mysterie. En dat verklaart, misschien, 
de loomheid ten opzichte van de kwellingen die dit 
land lange tijd door elkaar hebben geschud.
De stroom is niet breed en het leven lijkt hier al 
sinds mensenheugenis rond te draaien. Door buf-
fels getrokken karren en fietsers rijden af en aan 
langs maïsvelden, rijen tectona en kapokbomen. 
Kleurrijke figuren doorkruisen voortdurend de hori-
zon. Dorpelingen die naar de markt trekken, groe-
ten dorpelingen die offerandes naar het klooster 
brengen: zakken met rijst, rieten en plastic man-
den, dekens, zonneschermen, kippen en varkens. 
De monniken worden vereerd. Niet alleen omwille 
van hun hoog geestelijk bewustzijn, maar vooral 
ook omdat zij zich als enigen afzetten tegen de 
junta. Elk dorp telt minimaal één klooster, soms 
een nonnenklooster, verscheidene pagoden en 
talloze stoepa’s – waardevolle bergplaatsen voor 
relieken of eenvoudige geloofsuitingen.

GSM blijft achter op de dorpel
70 % van de bevolking woont langs de Irrawaddy 
die sinds de eerste beschaving elke stam van dit 
land heeft zien rondtrekken, waarna het koninkrijk 
zich vestigde in Bagan. Op de oevers wonen ze in 
open hutten of in hun sloepen die ze ook gebruiken 
om tonnen teakstokken en duizenden liters arachi-
deolie te laden en zich op de rivier te begeven die 
de grootste steden in dit land met elkaar verbindt. 
In de vlakten leven de dorpen op het ritme van 
een rijke landbouw en de ambachtelijke produc-
tie van aardewerk, hout en marmer. Sloepen in 
bamboe, daken met golfplaten die de moessons 
moeten weerstaan, rijen Spaanse peper en tuin-
tjes met minirijstvelden. De kinderen tronen ons 
mee naar hun school en de jonge monniken 

500.000 monniken op 
50 miljoen inwoners.

De deelstaat Shan is een etnische 
lappendeken. Meer dan 4 miljoen 
mensen zijn verdeeld over 30 etnische 
groepen die zich onderscheiden door 
hun eigen kledij.

▼



lopen de kloosters binnen. De gezinnen ope-
nen hun huizen waar schoenen en gsm’s op de 
dorpel worden achtergelaten. De Myanmarezen 
willen trouw blijven aan hun tradities, maar omdat 
de junta lange tijd al hun communicatiemiddelen 
saboteerde, is de gsm-revolutie er momenteel 
volop aan de gang.  

Mandalay is de culturele en 
intellectuele hoofdstad
Mandalay is de perfecte illustratie van dit land 
in de overgang. In deze voormalige hoofdstad 
van het 1e Birmaanse rijk, een culturele parel en 
handelskruispunt tussen India en China, woont 
de helft van de 400.000 monniken die het land 
telt. Hier wordt met elegantie gesproken en zegt 
men het dialect uit de hoofdstad Yangon niet 
te verstaan. De artiesten en de universiteiten 
zijn de beste van het land. De poppenspelers 
zijn internationaal bekend. De zonsondergang 
op het Taungthamanmeer en zijn langste teak-
brug te wereld is magisch. Twee van hun boed-
dha’s behoren tot de bekendste van het land. 
De staande boeddha op de berg van Manda-
lay is beroemd, want de legende wil dat 
Boeddha deze berg persoonlijk 
beklom en daarmee aangaf dat 
daar de hoofdstad van het 
land moest komen. De zit-
tende Mahamuni Paya 
boeddha krijgt de hele 

dag door het bezoek van pelgrims die bladgoud 
offeren dat op het beeld wordt aangebracht. 
In de omgeving van Mandalay bedekken de vrou-
wen in de bonenvelden hun wangen met een gele 
pasta van thanakahout. Ook de dorpelingen op hun 
brommertjes doen dat. Het is behalve bescher-
ming tegen de zon ook een teken van elegantie. 
Hier vind je ook de mooiste zijden en katoenen 
longyi die dagelijks worden gedragen. De marmer-
beeldhouwers behoren er al generaties lang tot 
dezelfde families. De 150.000 bladzijden uit de 
doctrine van Boeddha, die op 2503 stenen van de 
Kuthodaw en de Sandamuni-pagodes werd gegra-
veerd, zijn hun werk en vormen samen het groot-
ste boek te wereld.

Voor mij geen 
toeristisch klooster
Elke halte is anders, want onze gidsen bepalen hun 
keuzes ook naargelang het rivierpeil. De meeste 
tijd zijn we vrijwel alleen: in de pagode Shwe In 
Bin en het volledig teak klooster Bagaya in Inwa; 
in Yandabo waar iedereen de pottenbakkerskunst 
beoefent; in de stad Pakokou waar anonieme 

schenkers elke dag de bakken met drinkbaar 
water vullen die door iedereen gebruikt 

mogen worden. Onze gidsen, die 
naast gezellige compag-

nons ook wande-
lende geschie-

denisboeken 

De beroemde Mount Popa. 
Deze uitgedoofde vulkaan is het 
centrum van de verering van de 
"nats" (geesten). In Myanmar 
is het animistische geloof nog 
altijd diepgeworteld. 

Inhta-vissers op 
het Inlemeer.
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blijken te zijn, zijn zeer bezorgd om ons comfort. 
Je moet dus niet bang zijn om je eigen zin te doen. 
Blootsvoets door een pagode lopen en ongestoord 
in de tegengestelde richting wandelen om het 
dagelijkse leven van onze gastheren beter te door-
gronden. Ingaan op de uitnodiging om de huizen te 
betreden waar je onvermijdelijk op een foto botst 
van Aung San Su Ki, het huwelijk van de ouders 
en Shin Pyu, de introductieceremonie van de zoon 
des huizes in het klooster. Neen zeggen tegen een 
bezoek aan het klooster, waar het zwart ziet van de 
toeristen, om bij zonsopgang de offerandeceremo-
nies van de monniken bij te wonen. Toddyalcohol 
proeven (palmboomsap met suiker) en een succu-
lent slaatje met theebladeren – dit is de enige plek 
ter wereld waar u dit kan doen. Pindanotenolie 
kopen die voor u aan de rand van het veld wordt 
geperst en alle markten afschuiven op zoek naar 
een kha mauk (platte hoed in bamboe) of een nipa 
(klokvormige hoed van palmbladeren). ▼

Boeddha: staand, zittend, liggend, 
van goud, hout, marmer... Zijn 
doctrine bepaalt het levensritme 
in Myanmar.

De must
Ons schip gaat voor anker vlakbij de magische 
wereld van Bagan en wij raden u ook aan om daar 
nog enkele dagen te vertoeven. Ook het Inlemeer 
verdient uw bezoek. Het is 12.000 ha groot en 
ligt op 900 m hoogte. Het is een lappendeken 
van palendorpen, drijvende tuinen en vergulde 
tempels. Er wonen twee bevolkingsgroepen: de 
Shanzu en de Intha die vreedzaam de visvangst en 
de activiteiten op het meer delen. Bij het vertrek 
vanuit Nyaungshwe is de sfeer ronduit “backpac-
ker”. Gemotoriseerde sloepen voeren u tussen de 
lotusvelden, waterhyacinten en bamboewouden 
tot aan een vogelreservaat en warmwaterbronnen: 
dit is meteen ook de grens van een “no tourists 
land”, helemaal in het zuiden. De vijfdagenmarkt 

en de pagode van Thaung Tho, omringd door witte, 
kalkstenen stoepa’s, zijn er bereikbaar via een 
lange reeks trappen die vrijwel enkel door de loka-
le bevolking wordt gebruikt. Vanuit het Novotel, 
waar u uw koffers kunt achterlaten in schitterende 
kamers en u van het enige verwarmde zwembad in 
de regio kunt genieten, kunt u fietsen lenen en ken-
nismaken met de bewoners van een nabijgelegen 
dorp. Het is slechts via hen dat u kunt inschepen op 
een prauw met riemen en het ballet van de vissers 
kunt gadeslaan die, op één been, hun conische, op 
bamboe bevestigde netten in het water gooien, en 
waar u, bij zonsopgang, de offeranderonde van de 
monniken langsheen de paalwoningen kunt bekij-
ken. Een lach, enkele kyats en u bent vertrokken 
voor een aantal unieke dagen en herinneringen.



© Foto's : Movi Press/Eeman

Enig mooi Bagan
Bagan is het orgelpunt van de cruise. De vlakte 
rond de wieg van het theravada boeddhisme en 
grootste archeologische site van Azië telt duizen-
den tempels. Hier ligt het geografisch, historisch 
en spiritueel hart van dit land. Het is ook een uniek 
ecosysteem waarvan wetenschappers stellen dat 
het unieke inheemse soorten bevat. Bagan ligt ver-
spreid rond het stadje Nyaung U en wordt bij voor-
keur met de koets of een elektrische fiets verkend. 
Terwijl een tochtje over de aardewegen doorheen 
dit unieke openluchtmuseum voor een ongelofelijk 
voldaan gevoel zorgt, mag u ook de kans niet laten 
voorbijgaan om dit vanuit de lucht te bekijken. Een 
vlucht met de luchtballon bij zonsopgang boven de 
rivier, zo dicht mogelijk bij de gouden koepels die 
oplichten bij de eerste zonnestralen, de aanblik 
van de mangobossen, de rietsuiker- en de rijstvel-
den is gewoonweg magisch. Net zoals de mensen 
en de dorpen. Eigenlijk willen we hier blijven. Ook 
Marco Polo zag het goed toen hij zijn boek over 
Birma de titel “Wonderbaarlijke reizen” meegaf. 
Wij zijn zelf nog maar net aan de eerste bladzijden 
van onze eigen ontdekkingen toe en snakken dan 
ook naar het vervolg van deze reis.

Bagan aan de boorden van 
de Irrawaddy: dit is het hart 
van het cultureel en natuurlijk 
patrimonium van Myanmar.

Wegwijzer
De cruise is ideaal om een maximum te ontdek-
ken in een minimum aan tijd en u te laten leiden 
door een kwaliteitsprogramma. De toer en de sani-
taire voorzieningen vragen geen enkele bijzondere 
voorzorg, tenzij dan de universele inentingen. De 
geselecteerde gidsen zijn de enige Franstalige op 
de stroom. Croisieurope (www.croisieurope.be) 
voorziet twee dagen in Yangon voor het inschepen, 
biedt verlengingen aan, bekommert zich om de 
formaliteiten en stopt een heerlijke Lonely Pla-
net (www.lonelyplanet.fr) in uw bagage. Aan het 
Inlemeer onderscheidt de Novotel Inle Lake Myat 
Min 4* zich door zijn comfort naar internationale 
normen (www.novotel.com/9395). Wij vlogen naar 
Yangon met Vietnam Airlines (www.vietnamair-
lines.com). We gingen via Hanoi waar de lucht-
vaartmaatschappij u opvangt indien u langer dan 
7 uur op uw aansluitende vlucht moet wachten. 
Ofwel met een rondrit door de stad, ofwel door 
het ter beschikking stellen van een hotelkamer 
– visum, bezoeken, maaltijden en transfers inbe-
grepen. zij die hun verblijf willen verderzetten in 
Vietnam vooraleer naar Myanmar terug te keren, 
of dit bij hun terugkeer willen doen, genieten van 
een gratis stopover. De nieuwe klasse Deluxe 
Economy – houdt het midden tussen Economy en 
Business en de tarieven zijn onklopbaar – maakt 
de 12 uur durende vlucht uiterst aangenaam. Het 
tijdverschil bedraagt 4.30 uur. Dit is ook een van 
de weinige maatschappijen die Wi-Fi aanbiedt en 
waar u 30 kg bagage mag meenemen in Economy 
en tot 40 kg in de hogere klassen.
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Quiberon is een ietwat onbekend Bretoens schiereiland. 
Desondanks is het een magische plek om de batterijen 
weer op te laden in een ongerepte natuur en er te genieten 
van een heerlijke thalasso en golf. Bart Van Cauwelaert, de 
Belgische directeur van de prestigieuze Sofitel, is onze gids.

Door Miguel Tasso

Quiberon
De magie van

E
en stukje aarde dat lijkt te zweven tussen 
de zee en de hemel. Een oase van rust 
vlakbij het stuifwater van de Atlantische 
Oceaan. Het schiereiland Quiberon, in het 

zuiden van Bretagne, is een ideale uitvalsbasis om 
weer helemaal tot jezelf te komen en de stress van 
de grootstad te ontvluchten. In deze natuurlijke en 
nog ongerepte natuur lijkt de klok stil te vallen op 
“zen time”. De golvende zee, de zandduinen, de 
kustpaden waar het heerlijk slenteren is te voet of 
met de fiets, de inhammen, de landelijke wegen. 
En vooral: dat magische en veelkleurige licht, 

tegelijk zacht en verkwikkend. “Dit is een unieke 
plek in een bevoorrechte omgeving. Je krijgt nooit 
genoeg van het landschap en het decor, en dat is 
vanzelfsprekend ideaal om jezelf los te haken van 
de rest van de wereld”, zegt Bart Van Cauwelaert, 
de Belgische directeur van de Sofitel Quiberon, 
een admiraalschip langs de boorden van de oce-
aan tegenover Belle-Ile-en-Mer.

Erfenis van Louison Bobet
Dit adres is al vele jaren een referentie op het vlak 
van thalassotherapie. Het werd in 1964 opgericht 
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door de legendarische wielerkampioen Louison 
Bobet. “Hij werd in 1961 het slachtoffer van een 
ernstig auto-ongeluk en kwam naar roscoff voor 
zijn revalidatie. De geneeskracht van het zeewater 
overtuigde hem, waarop hij – als een echte visio-
nair – besliste om in Quiberon het eerste moderne 
thalassocentrum te bouwen. Dat was een echte 
revolutie voor die tijd”, stelt Marie-Cécile Blan-
chard, de huidige directrice van dit instituut dat als 
pionier geldt in dit domein.
Inmiddels heeft de thalassotherapie zijn adel-
brieven verdiend en kwamen er overal ter wereld 

centra bij. Maar Quiberon is er altijd in geslaagd 
om zijn statuut van wereldhoofdstad en wellness-
referentie te behouden. Nadat het door de groep 
Accor werd aangekocht, is het centrum van Loui-
son Bobet sinds kort een echt resort met Sofitel-
label waar je samen met je koffers ook je zorgen 
kan laten rusten. “Op die manier kan je het gevoel 
van zuid-Bretagne en de levenskunst op z’n Frans 
helemaal tot je laten doordringen”, aldus nog Bart 
Van Cauwelaert die zichzelf ook heeft laten over-
tuigen door de verkwikkende charmes die hier in 
de Morbihan door de lucht lijken te zweven. ▼

Bart Van Cauwelaert: Belgische 
directeur van de Sofitel Quiberon, 
een hotel dat alles heeft om… 
alles los te laten.



Gérard Depardieu en 
Johny Hallyday
Hier draait alles om de zee. Vandaar dat voor de 
meeste bezoekers alles in de eerste plaats rond tha-
lasso draait. Deze wellnesscultus is dan ook ronduit 
de belangrijkste prioriteit. Het plaatje is volledig. 
Dat merk je zowel aan het viersterrenhotel als aan 
de infrastructuur, met een zwembad van 25 m waar 
het zeewater permanent op 29° C verwarmd wordt. 
Het is geen toeval dat heel wat bekenden uit de 
showbizz, de zakenwereld, de politiek en de “royal-
ty” hier hun vaste gewoonten hebben op de 2000  m2 
die voor de lichaamsverzorging zijn uitgetrokken. 
Frank Sinatra kwam hier destijds geregeld langs. 
Ook Isabelle Adjani, Gérard Depardieu en Johny 
Hallyday komen zich hier geregeld herbronnen. En 
samen met hen nog heel wat anderen! “Of het nu 
de bedoeling is om energie te tanken, je te laten 
cocoonen, af te haken, veroudering tegen te gaan, 
pijn te verzachten of af te slanken: samen met onze 
experts proberen wij hier altijd en voor iedereen een 
oplossing op maat uit te werken”, aldus nog Marie-
Cécile Blanchard. De kuurgangers hebben keuze uit 
ruim 80 verschillende verzorgingen – altijd op basis 
van zeewater. Al naargelang hun voorkeur kunnen zij 
kiezen uit de Sofitel Quiberon Thalassa of de Sofitel 
Quiberon Diététique (met gastronomie op maat).

Swingen bij de zee
Ook golfers komen hier aan hun trekken, en hoe! 
“Wij hebben heel wat themapakketten uitgewerkt 
en een daarvan is de ‘Echappée Golf’. Die bestaat 

uit initiaties of vervolmakingslessen bij een pro, 
een kennismaking met de greens van naburige 
banen en herstelverzorging”, zegt Bart Van Cau-
welaert. Hij is zelf een trouwe discipel van St. 
Andrews en weet daardoor als geen ander dat zijn 
golfende klanten ook levensgenieters zijn. 
Tijdens de eerste dagen heeft het zeewater de 
neiging om het lichaam van de kuurganger licht 
te vermoeien. Om ervoor te zorgen dat de golfers 
over al hun fysieke mogelijkheden beschikken, 
werd het programma dan ook speciaal aangepast, 
met ontspannende en vochtafdrijvende lichaams-
verzorging, recuperatiesessies en zen pakkings 
of een behandeling met wieren. Er werd zelfs een 
sportieve coaching in het zwembad – de zogeheten 
“Aquadrive” – uitgewerkt om de swingbeweging in 
te oefenen in het water. Apart en zeer leerrijk!
Op enkele meters van het hotel ligt een kleine 9 
holes alsook een oefenbaan. “Ideaal om je swing 
te trainen en op te warmen”, stelt Yann Le Tallec, 
de pro van de Club de Quiberon die het ganse jaar 
door aanwezig is als lesgever.
Maar ervaren golfers willen natuurlijk ook de baan 
op en de omgeving heeft heel wat leuks te bieden. 
Heel wat banen lonen inderdaad de moeite. zo is 
er de Golf de Saint-Laurent. Die ligt zo’n 20 km 
ver en staat geregeld geklasseerd in de Franse 
top 40. Deze aangename en uitdagende 27 holes 
(18+9) ligt in een bos van naaldbomen en eiken. 
“Op de championship course werden al heel 
wat Franse topcompetities gespeeld. De baan is 
behoorlijk lang en de greens zijn klein en tactisch”, 

Een ideale plek om zich te 
herbronnen, ver weg van 
het rumoer van de stad.
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waarschuwt clubdirecteur Olivier Charmont. 
Ietwat verderop ligt de Golf de Baden: een mix van 
marine en landelijke sferen met prachtige pano-
rama’s aan de einder. Beslist een bezoek waard. 
Linksliefhebbers zullen ongetwijfeld ook genie-
ten van de Golf de Ploemeur Océan, die vlakbij de 
woeste kusten van het eiland Groix is aangelegd. 
Op een 100-tal km vindt u de Golf de La Bretesche 
in een park rond een kasteel. Ook dat is een aan-
rader. Men zegge het voort: hoewel Bretagne qua 
golf minder hoog staat aangeschreven dan pakweg 
de Opaalkust of de combinatie Provence/Azuren-
kust heeft het meer dan voldoende troeven om de 
birdiehonger van iedereen te stillen. “Wij krijgen 
hier trouwens heel vaak Belgen over de vloer die 
van oudsher zeer enthousiast zijn over het aspect 
van deze streek”, aldus nog Olivier Charmont.

Microklimaat
Bart Van Cauwelaert, Antwerpenaar van geboorte, 
hoopt natuurlijk dat hij tijd kan vrijmaken voor 
zijn favoriete sport. “Ik ben met golf begonnen 

toen ik 30 was. Eerst in de Brabantse, daarna op 
rinkven. Momenteel ben ik lid van Arcangues, 
een charmante club in het achterland van Biarritz 
waar ik lange tijd aan het hoofd stond van de Sofi-
tel Miramar. Sinds ik hier in Quiberon actief ben, 
had ik nog niet de kans om te spelen. Maar ik blijf 
hopen…”, lacht hij.
Hoewel hij helemaal opleefde bij de rust en de 
levenskwaliteit van het Baskenland is hij nu even 
enthousiast over dit ietwat onbekende, maar o zo 
prachtig stukje Bretagne. “Ik vind hier dezelfde 
authenticiteit terug bij de mensen. Dezelfde men-
taliteit. En verder is het hier zo mooi. De baai van 
de Golfe du Morbihan is een van de mooiste ter 
wereld. En op het schiereiland Quiberon is de 
sfeer echt magisch. Er wordt vaak gezegd dat 
het weer slecht is in Bretagne. Het tegendeel is 
waar: wij kunnen genieten van een zeer zonnig 
microklimaat. Er staan zelfs enkele palmbomen 
in de tuin…”
Ook al is hij er nog niet in geslaagd om bepaal-
de gedragingen van de ingezetenen helemaal te 
doorgronden: hij is verliefd geworden op Frankrijk. 
“Voor mij is dit het mooiste land ter wereld. Elke 50 
km krijg je een ander landschap en andere dorpjes, 
een andere gastronomie, andere gebruiken. Dat 
vind je nergens anders…”
Bart Van Cauwelaert hoopt stiekem dat hij de 
bekendheid van Quiberon verder kan helpen uit-
bouwen. “Iedereen kent de thalasso, maar dit 
schiereiland heeft nog heel wat andere troeven. 
Dit is echt een stukje van het paradijs…” 
Iets wat Louison Bobet duidelijk ook al had 
begrepen!

De Golf de Saint Laurent 
staat bekend als een van de 
beste golfbanen in Bretagne.

■



Het vastgoedproject 
Balmoral, genesteld in het 
hart van de natuur rond 
Spa, zweert bij edele en 
natuurlijke materialen. 
De architectuur van de vier residenties (30 appartementen) 
trekt de kaart van de absolute elegantie gekoppeld aan het 
respect voor het milieu. Follow the guide.

Door Philippe Van Holle

Villas de 
Balmoral

E
r zijn zo van die projecten die je meteen 
aanspreken. Waar je meteen de droom 
kan binnenstappen. Waar je meteen in 
een kader belandt dat uit een andere tijd 

lijkt te stammen omdat de natuur er helemaal tot 
zijn recht komt.
Eerst en vooral zijn er de Ardennen met hun weel-
derige bossen, hun pittoreske dorpjes en hun zin-
gende rivieren. Verder is er Spa: de hoofdstad van 
de Fagnes, tegelijk rustig en vol animo met zijn 
thermen, zijn casino, zijn aerodroom, zijn prachtige 

golfbaan en – hoe zouden we dit ook kunnen verge-
ten? – zijn legendarisch autocircuit. En tenslotte is 
er Balmoral met 14.000 ha beschermde natuur waar 
eeuwenoude bomen rustig naast elkaar leven. Waar 
de seizoenen bijna te snel voorbijvliegen omdat 
het spektakel dat zij bieden bijna kunst is. Waar de 
schoonheid even rijk is als vluchtig, maar zich geluk-
kig elk jaar opnieuw vernieuwt om dan nog meer tot 
de verbeelding te spreken. En in het midden van dit 
idyllisch tafereel, op de heuvel van Balmoral zelf, 
schitteren vier residenties (30 appartementen), 

     Luxe               in   Spa-versie
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tegelijk discreet en elegant, open en helder. zij dra-
gen de namen van enkele beroemde bezoekers in 
deze regio: Marie-Henriette, Pierre le Grand (Peter 
de Grote, red.), Prince de Condé en Wellington.

Spa & Wellness
Het is hier dat de droom werkelijkheid wordt en het 
project vorm krijgt, zoals we dat ook horen uit de 
mond van Boris Salvador, de gedelegeerde project-
leider. Een schitterend project waarvan het eerste 
luik al helemaal af is. “Inderdaad: de Prince de 

Condé is klaar en in augustus zal dat ook het geval 
zijn voor het gebouw met de naam Marie-Hen-
riette. Hierdoor zal ook de balneotherapieruimte 
gereed zijn om zijn eerste bewoners te ontvangen. 
Aan Pierre le Grand wordt volop gebouwd en Wel-
lington wordt binnenkort opgestart. Het einde van 
de werken is voorzien voor eind 2016.”
U hebt het goed gelezen: in dit project is een privé 
Spa & Wellness voorzien voor de bewoners. rond 
water als centraal thema wordt een aangenaam 
kader ontwikkeld met geslaagde combinaties ▼

Heerlijk ontspannende omgeving, 
l uxueuze  en  comfor tabe le 
appartementen en een schitterend 
natuurlijk rustgevend kader.



van steen, natuurlijke houtsoorten en gedempt 
licht. Hoe zou dit trouwens ook anders kunnen in 
deze regio waar de thermen een traditie zijn die 
teruggaat tot de romeinse tijd?
Wat de appartementen betreft: naast de geraf-
fineerde afwerking valt ook op dat ze allemaal 
energiezuinig zijn met terugwinning van energie 
via warmtepompen en pelletsketels. De overhan-
gende terrassen, het subtiele spel van de volumes, 
de warme sfeer: hier is alles in perfecte harmonie 
met de omgeving, om niet te zeggen dat men deel 
uitmaakt van die weelderige natuur.

Golf in de buurt
De royal Golf Club des Fagnes ligt op 500 m. Deze 
baan werd getekend door de grote Tom Simpson en 
behoort tot de mooiste van het land. Het is dan ook 
wellicht geen toeval dat Nicolas Colsaerts een van 
de aandeelhouders is in dit project. “Ook zakenman 
Laurent Minguet is van dichtbij betrokken bij dit 

avontuur. Hij deelt dezelfde passie voor golf 
met Nicolas, al doen ze dit beiden 

vanzelfsprekend op een verschil-
lend niveau. De kennissenkring van 

Colsaerts, zijn relaties en zijn 
bekendheid in de wereld 
van het witte balletje zijn 
voor ons zeer belangrijk in 

deze onderneming die, zon-
der grootspraak van mijn kant, 

het grootste luxeproject is dat de voorbije jaren in 
Spa en in Balmoral op het getouw is gezet. Ik wil er 
ook op aandringen dat de bewoners een beroep zul-
len kunnen doen op een conciërgerie die het klein-
ste detail voor hen kan regelen: of het nu gaat over 
het inhuren van een traiteur, het boeken van een 
verre reis, snel iets opzoeken, het onderhoud van de 
auto regelen of het oplossen van om het even welk 
ander probleem”, weet Boris Salvador.
We hoorden vertellen over klanten uit het Brusselse, 
maar de horizon van de toekomstige bewoners reikt 
duidelijk verder dan de hoofdstad. Dat wordt ook 
bevestigd door M. Lejeune, afgevaardigd beheer-
der van het bedrijf. “Wij krijgen heel veel vragen uit 
de hoek van mensen met een zwak voor de auto-
sport. Daar zit de nabijheid van het circuit van Spa-
Francorchamps natuurlijk voor iets tussen. Het valt 
immers niet te ontkennen dat Francorchamps heel 
wat buitenlanders geholpen heeft om België op de 
wereldkaart te situeren. Beste bewijs zijn onze klan-
ten afkomstig uit India of Qatar. De F1 beïnvloedt 
zonder enige twijfel de kwaliteit van de personen 
die interesse tonen voor ons project. Dat geldt trou-
wens ook voor de 24 Uur van Francorchamps.”
Indien de Villas de Balmoral naast uw hart ook uw 
geest aanspreken, weet dan dat er van 19 tot 21 
september eerstkomend een open dag wordt geor-
ganiseerd. Deze datums zijn onder voorbehoud bij 
het ter perse gaan. Meer info op de website van dit 
prachtig project (www.villasbalmoral.be).

Colsaerts: “Prachtig project”
Nicolas Colsaerts speelt dus mee in dit mooie avon-
tuur. De Belgische kampioen bekende ons trouwens 
dat hij niet lang heeft geaarzeld om zich in dit project 
te engageren, vooral omdat het zich in de omgeving 
van Spa situeert – een omgeving waar hij graag ver-
toeft. “Toen Laurent Minguet en Serge Lejeune mij 
vertelden over de Villas de Balmoral, was ik meteen 
gewonnen voor de kwaliteit van de uitvoering met 
het gebruik van edele materialen (hout, steen uit 
de regio), maar ook door het duurzaam karakter 
van het geheel. En bovendien ligt het vlakbij een 
van de mooiste golfbanen in dit hoekje van Europa, 
de royal Golf Club des Fagnes, en ontzettend dicht 
bij het circuit van Francorchamps. Ik was dan ook 
meteen overtuigd van de pertinente keuze van de 
site. Dit is echt een zeer mooi project!”
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De 73e Members Meeting in Goodwood viel samen met 
de officiële lancering van het laatste juweeltje uit het 
huis IWC Schaffhausen: de Ingenieur Automatic Edition 
AMG-GT. Het betreft een limited edition die 10 jaar 
partnership bezegelt tussen de Zwitserse horlogemaker 
en de Duitse autoconstructeur. Meer uitleg van Christian 
Knoop, codirecteur design van het merk IWC.

Door Philippe Janssens

   De tijd stond
 stil in Sussex

Goodwood

H
et lijkt wel alsof we enkele decen-
nia teruggaan in de tijd. Goodwood 
ligt op de kruising van twee kleine 
wegen die met hagen zijn afge-

boord en soepel doorheen het prachtige land-
schap meanderen. Welkom in Sussex, zeker nu 
de lentezon van de partij is. Welcome to the 73rd 
Members Meeting vlakbij Chicester.
De onthaalkunst is Lord March, de eigenaar des 
huizes, niet vreemd. Hij maakt er dan ook een ere-

zaak van om het raceseizoen 2015 op een waardige 
manier op te starten. Dat doet hij in zijn autotem-
pel die met veel smaak is onderhouden en geres-
taureerd, en dat weekend exclusief voor de leden 
toegankelijk is. Terwijl duizenden liefhebbers van 
mooie auto’s hun country-side outfit hebben aange-
trokken en rustig naar het circuit oprukken, klinkt 
in de verte al het gebrom van de eerste oldtimers. 
“Ik kwam hier 10 jaar geleden al een keer”, lacht 
Georges Kern. “Deze plek is echt een feeërieke 

Goodwood
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bestemming voor elke 
autoliefhebber…”
De CEO van IWC Schaff-
hausen, partner en offi-
ciële tijdopnemer van het 
event, heeft de reis niet 
voor niets gemaakt. Deze 
73e Members Meeting biedt 
immers de perfecte gelegen-
heid om het laatste juweel van 
het tophuis uit Schaffhausen voor 
te stellen: de Ingenieur Automatic 
Edition AMG-GT, een horloge waar-
van slechts 25 exemplaren worden 
gemaakt (zie kader). zij refereert naar 
de gloednieuwe AMG-GT die enkele weken geleden 
op de markt kwam en bezegelt 10 jaar partnership 
tussen de zwitserse horlogemaker en AMG, de 
sportieve tak van Mercedes.
“Op emotioneel vlak is er een zeer sterke band 
tussen de horlogerie en de auto, maar ook tussen 
de luchtvaart en het scubaduiken”, stelt Christian 
Knoop, designdirecteur bij IWC Schaffhausen. “Bij 
het concipiëren van een horloge staan wij voor 
een dubbele uitdaging naar het verleden en de 
toekomst toe. Wij willen de traditie doortrekken, 
maar we willen ook altijd vooruit.”
Traditie, heden en toekomst, dat vind je ook terug 
op de 3,5 km lange piste van Goodwood waar IWC 
en AMG de aandacht opzoeken door in een 

“Zwarte diamant”
IWC Schaffhausen en Mercedes-AMG 
delen een extreme drang naar puris-

me, innovatie en kunst, en dat is 
ook wat zij naar voor wilden bren-

gen in dit hi-tech horloge met 
zijn uitzonderlijke afwer-

king. Het werd voorzien 
van een fabriekskaliber 
80110 met ingebouwde 
schokdemping en de 
kast wordt vastgehou-
den door 5 schroeven 

in zirkoniumoxide. Een 
mooi project dat bij de uit-

voering uiteindelijk toch inge-
wikkelder bleek dan verwacht. 

zoals Christian Knoop uitlegt, is dit 
het eerste horloge uit boriumcarbid, 

een van de hardste en meest kras-
bestendige materialen ter wereld. 

“Dit unieke materiaal is twee keer lich-
ter dan carbon en twaalf keer sterker 

dan staal en onwaarschijnlijk krasbesten-
dig! Het laat zich enkel bewerken met gereedschap 
uit de diamantsector. Dit verklaart mede waarom 
wij er slechts een zeer beperkt aantal konden van 
maken, want de complexiteit van de opbouw dreef 
ons naar het… laboratorium in plaats van naar de 
fabriek.” Vandaar ook de beperkte oplage: slechts 
25 modellen voor de liefhebber. 
Qua design kiest deze nieuwe Ingenieur Automatic 
Edition AMG-GT voor een diep, mat zwart. Er zijn 
ook enkele gele accenten, maar niet zomaar een 
geel, want “SolarBeam” geel is de exclusieve kleur 
van de AMG-GT, zodat de pracht van dit juweel 
extra wordt belicht. De rubberen polsband bevat 
eveneens gele accenten en een zwarte inleg van 
een innoverende, zwarte DINAMICA-microvezel, 
die we ook terugvinden op de afwerking van het 
stuurwiel alsook op de dakhemel van het nieuwe 
sportmodel. Het horloge zal vanaf juni 2015 te 
koop zijn. richtprijs? Om en bij de 24.500 euro…

Lord March 
met Georges 
Kern, de CEO 
van IWC.

▼



Kaliber ontrafelen

sprint met handicap drie emblematische model-
len van de Duitse constructeur te laten starten. 
Dat is goed voor een legendarische “face-to-face” 
tussen de 300 SEL 6.8, de eerste toerismebolide 
van AMG die na zijn 2e plaats tijdens de 24 uur van 
Francorchamps kort na zijn introductie in 1971 de 
bijnaam “Legend of Spa” kreeg, de nieuwe AMG GT 
en de Mercedes F1 WO4 die door Lewis Hamilton 
tijdens het WK van 2013 werd gereden. Een symbo-
lische dubbele ronde van het circuit tegen de tijd 
die perfect aansluit bij de gedachtegang van onze 
gesprekspartner.
“Het decennium van het partnership met AMG, dat 
nog extra bekrachtigd werd door de 3 jaar betrok-
kenheid van IWC in de Formule 1, kadert perfect in 

de lijn van onze evolutie”, aldus Christian Knoop. 
“Onze respectieve ontwikkelingsbureaus werken 
zeer nauw samen op verschillende onderwerpen, 
zoals dit het geval was bij het concipiëren van de 
Ingenieur Automatic Edition AMG-GT. Wij brain-
stormen over de materialen die we gebruiken. 
Weerstand, lichtheid en prestatie zijn elementen 
die langs beide kanten in de research terugkeren. 
Algemener: bij IWC laten wij ons inspireren door 
onze partners in elk van de zes horlogefamilies 
die wij sinds jaren voor onze klanten ontwikkelen. 
Gemiddeld bezit elk van onze klanten 2,5 IWC-
horloges. Dat wil zeggen dat er een sterke band 
bestaat met het merk en dat wij er in slagen om 
de verlangde diversiteit in te vullen.”

Ons weekend in Goodwood beperk-
te zich niet tot de prachtige infra-

structuur van het circuit en de 73e 
Members Meeting. Wij werden 

ook uitgenodigd om het witte 
schort van meester-horlo-
gemaker aan te trekken 

en van dichtbij te kijken 
hoe een kaliber uit elkaar 
wordt gehaald. rust, pre-
cisie en delicatesse zijn 
aangewezen! Microsco-

pische schroeven, tand-
wielen en assen… even 

dun als fragiel. Koud zweet 

verzekerd! Wij leerden dat, zoals elk 
automatisch gangwerk in beweging, 
ook een horloge gesmeerd wordt 
en het, net als een auto, regelmatig 
dient onderhouden, gemiddeld elke 
2 tot 5 jaar. Weet ook dat een hor-
loge, als het toevallig op de grond 
valt, een klap incasseert van liefst 
5000 G! Kortom: dankzij deze kleine 
workshop zijn we ons nog sterker 
bewust van de magie die uitgaat 
van een kaliber, maar ook van het 
unieke mechanisme dat elke dag 
weer dit juweel aandrijft dat we aan 
de pols dragen!
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THE ART OF PERFORMANCE

3,8–8,1 L/100 KM. CO2 : 99–194 G/KM.

XE BREEKT LOS.
NIEUWE JAGUAR XE.
DE SPORTBERLINE HERUITGEVONDEN. 
De nieuwe Jaguar XE is er. Onze meest geavanceerde, effi  ciënte en verfi jnde 
sportberline ooit. Hij deelt duidelijk het DNA van de F-TYPE. Goed voor 
adembenemende prestaties en een ongeziene effi  ciëntie, vanaf 99 gr/km CO2 
of € 84/maand netto VAA.

Catalogusprijs vanaf € 34.990 btwi of € 399/maand in fi nanciële renting*.

JAGUAR.BE

* Prijzen op 1 juni 2015. Meer info op www.jaguar.be. Tot 90�% fiscaal aftrekbaar. Netto VAA € 84/maand 
voor een Jaguar XE Pure 2.0D 163 pk, louter informatief berekend op basis van het hoogste tarief in de 
bedrijfsvoorheffing: 53,5�%. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. 
Afgebeeld model: Jaguar XE S. 
Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en onderhoud zonder kilometerbeperking.

JLRBGEN5W183_XE_Nationaal_MembersOnly_297Hx210_IC.indd   1 29/05/15   15:43



Hij is in elk opzicht een kampioen. Cédric Lescut verloor 
zijn rechterbeen bij een zwaar motorongeluk. Gesteund 
door de liefde van zijn vrouw en een prothese is deze 
gepassioneerde golfer niet bang om valide kampioenen 
uit te dagen op de greens.

Door Miguel Tasso

Cédric Lescut
bijt in het leven

E
r zijn van die momenten die in fracties van 
een seconde de rest van een mensenle-
ven bepalen. zoals voor Cédric Lescut 
op 31 augustus 2011. Eerst een zwaar 

motorongeval in het Waals-Brabantse Ophain. 
Dan het zwarte gat. Tien dagen coma en een 
maand intensieve. Toen hij wakker werd, was zijn 

rechterbeen weg. 
Geamputeerd. 
Maar hij leef-

de. Als bij mirakel. “Ik verloor 4 liter bloed. Indien 
ik niet meteen hulp had gekregen van een urgen-
tiearts, die toevallig met zijn auto achter me reed, 
zou ik er vandaag niet meer zijn…”
De 35-jarige Nijvelnaar lacht en klaagt geen seconde 
over zijn lot. Integendeel. “Ik ben veel gelukkiger dan 
vroeger. Ik heb geleerd om te relativeren, blij te zijn 
met de kleine dingen des levens, sereen te zijn. Ik 
geniet van elk ogenblik. Ik begrijp niet waarom men-
sen zich zo kunnen opwinden over futiliteiten…”

Gedrevener 
dan ooit.
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De 9 maanden die hij in de kliniek in Eigenbrakel 
sleet, hebben hem sterker gemaakt. Dat beweert 
hij toch. “Ook al was het soms moeilijk. De röntgen-
opnames toonden liefst 12 breuken in het bekken. 
Dat kwam hard aan. Maar uiteindelijk had ik de 
keuze: ofwel de handdoek gooien en boos zijn op 
mijn lot, of terugvechten. Ik koos voor het tweede. 
Omdat ik altijd een vechter ben geweest. Omdat 
ik naar de muziek van rocky Bolboa luisterde toen 
ik op mijn kamer met de halters in de weer was. 
Omdat ik kon rekenen op de steun van mijn familie, 
mijn vrienden, en – vooral – mijn vrouw Laurence, 
die er altijd was om me moed in te spreken en voor 
positieve ‘vibes’ te zorgen. Ik ben niet bang om het 
toe te geven: de liefde heeft me gered. En verder is 
er ook de golfsport…”

Gered door de golfsport
Vorig jaar stapte Cédric Lescut opnieuw de greens 
op. Met een kunstbeen. Een jaar later behoort 
hij tot de beste Europese golfers in de categorie 
Handigolf. “Vorig jaar stond ik 1e in de Order of 
Merit van de EDGA (European Disabled Golf Asso-
ciation). Hierin zijn de beste niet-valide spelers 
opgenomen. Maar ik wil nog hoger…”
Als je hem tegen een golfbal ziet slaan, geef je 
je nauwelijks rekenschap van zijn handicap. zijn 
drives halen vlot 270 m. “Na de logische aanvaar-
dingsfase ben ik keihard gaan trainen. 5 of 6 keer 
per week. Ik werkte vaak samen met Michel Van-
meerbeek, de coach van Nicolas Colsaerts. Het 
resultaat is ernaar. Ik ben klaar om de valide pro’s 
uit te dagen…”
Lescut heeft golf altijd in zijn DNA gehad. “Ik ont-
dekte deze sport toen ik 12 was en ik met een ijzer 
7 appels wegsloeg in de tuin bij vrienden van de 
familie. Wat later kreeg ik op de Golf van l’Empereur 
mijn eerste lessen van Lara Tadiotto. In die periode 
voelde ik me niet echt lekker in het golfwereldje. 
Ik vond het elitair en zelfgenoegzaam. Maar de 
uitdaging van de sport sprak me wel aan. Ik was 
ontzettend gedreven en gefascineerd.”
Na zijn hogere studies, waar hij tandartsenij en 
rechten mixte vooraleer af te studeren aan de 
Ephec (economische hogeschool) werd hij ▼

Voor  z i jn  s t icht ing 
Androïd 34 doet Cédric 
Lescut graag wat extra.

Golf speelde een 
belangrijke rol in zijn 
wederopstanding.

Handigolf is meer 
dan sport: het is 
een filosofie. En het 
niveau is zeer hoog.



door een groot bedrijf ingehaald als marketing 
consultant. Het begin van een mooie carrière met 
das en pak? Niet echt. “Toen ik op een avond ‘De 
Alchemist’ las van Paulo Coelho, een filosofisch 
boek dat vooral over jezelf gaat, besefte ik dat je 
op de wereld bent om je dromen en je toekomst 
in vervulling te doen gaan. Niet om je te vervelen. 
Daags daarop heb ik mijn firmawagen ingeleverd 
en mijn ontslag ingediend. Daarna reed ik naar 
l’Empereur om Lara te melden dat ik golfleraar 
wilde worden!”
Een echte uitdaging die hij op zijn persoonlijke 
manier invulde. “Ik volgde een lange opleiding bij 
de PGA of Belgium, gaf les aan de GM van de Club 
Med in Da Balaia, nam deel aan de oprichting van 
een oefenbaan in de Sport Village in Ohain, richtte 
samen met Fabrice Masson in Hulencourt “Members 
Academy” op, was teaching pro op Pierpont…”
En toen was er, op die verdoemde zomeravond, dat 
dramatisch motorongeluk dat hij zich nog nauwe-
lijks herinnert. “Ik heb geweigerd om te procederen, 
zodat ik die bladzijde definitief in mijn hoofd kon 
afsluiten. De golfsport heeft me ontzettend gehol-
pen bij die wedergeboorte. Hij gaf me het moreel 
terug van een winnaar. Ik herinner me mijn eerste 
moment terug op de baan in Pierpont. Het gevoel 
toen ik mijn clubs voor het eerst weer uit de tas 
haalde. De blikken van de omstanders. En mijn 1e 
birdie op de 1e hole. Wat een magisch moment…”

Androïd 34
Vandaag geniet hij volop van zijn golfpassie. Dank-
zij de Vigo-prothese van de laatste generatie swingt 
hij de club even vlot als een speler zonder handi-
cap. zijn scorekaarten zijn even goed als die van de 
echte pro’s. “Het reglement, dat spelers met een 

handicap verbiedt om gebruik te maken van een 
buggy, wordt binnenkort wellicht versoepeld. Dat 
zou me toelaten om dit jaar al deel te nemen aan 
toernooien op de Challenge Tour, de Alps Tour en 
zelfs de Europese Tour! A priori zal ik in september 
een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan de 
russian Open op de Europese Tour. Ik heb mezelf 
ook voorgenomen om deel te nemen aan de ryder 
Cup voor mindervaliden in 2018…”
Parallel hieraan en mede dankzij de hulp van vrijge-
vige sponsors, giften van particulieren, een Pro-Am 
die hij organiseert en de steun van de AFG (Fran-
se vleugel van de KBGF) richtte hij “Androïd 34” 
(www.android34.be) op: een vereniging bedoeld 
om handigolf in België te promoten. “Bedoeling is 
jonge spelers met een handicap te helpen om te 
trainen en aan competities deel te nemen. Golf kan 
een fantastische therapie zijn. Het zorgt ervoor 
dat men zich op alle niveaus kan ontplooien. Kijk 
naar mij. Toen ik onlangs op de oefenbaan stond, 
hoorde ik een kind tegen zijn moeder fluisteren: ‘Ik 
wil dezelfde’, daarbij verwijzend naar mijn kunst-
been. Dat geeft kracht…”
Bij hem thuis, samen met zijn vrouw en de 1-jarige 
Jules, beleeft Cédric Lescut het perfecte geluk. “Ik 
heb geleerd om het glas halfvol te zien in plaats 
van halfleeg. En ik houd me aan de essentie: liefde, 
jezelf overtreffen, communicatie. Het echte leven 
is praten, naar anderen luisteren. respect, mentale 
kracht, hoop. Mijn helden zijn zeer uiteenlopend. zij 
heten Mohammed Ali, Gandhi, Sylvester Stallone en 
de Dalai lama. Elk van hen wordt aangevuurd door 
een enorme innerlijke kracht.” Cédric Lescut staat 
elke ochtend opgewekt en voldaan op. Hij geniet 
volop van het gezang van de vogels en die andere 
birdies. Bijzondere levensles, bijzondere man.

© Foto's : Ivan Lerzar

“Ik was nooit gelukkiger 
dan nu. Ik heb geleerd 
om te relativeren.”
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ROYAL GOLF CLUB DU SART TILMAN  I  VENDREDI 26 JUIN 2015

B U S I N E S S  O P E N

T H E  V E R Y  B E S T  F O R  G O L F  A N D  B U S I N E S S
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Brusselse golfers hebben al ruim 25 jaar toegang tot 
de golffaciliteiten op de hippodroom van Bosvoorde-
Ukkel. De golfsport staat nog altijd centraal in het 
eerste “melting park” dat de naam Droh!me meekreeg en 
beheerd wordt door de nieuwe uitbater VO Group.
 

Door Miguel Tasso 

D
e voorbije jaren zorgde de uitbating 
van de hippodroom van Bosvoorde-
Ukkel, eigendom van de Brusselse 
regio, voor heel wat verwarring voor 

en achter de schermen. Uiteindelijk verwierf de 
groep VO Group de concessie van deze unieke site 
in het hart van de hoofdstad.
Naast de nieuwe naam Droh!me werden ook al 
heel wat vernieuwingen doorgevoerd zodat er 
op termijn een “melting park” zal ontstaan waar 
bezoekers zich over heel wat intergenerationele 
activiteiten kunnen uitleven. “Wij willen ons con-
centreren op vijf grote leuke en recreatieve pijlers: 
sport, natuur, cultuur, educatie en ontspanning”, 
vat Michel Culot samen. Hij is de oprichter en de 

CEO van dit agentschap dat zich specialiseert in 
eventcommunicatie. De hippodroom is ideaal gele-
gen in de groene long van de stad en ligt vlakbij het 
zoniënbos en het Ter Kamerenbos. zij werd in 1875 
onder Leopold II gebouwd en heeft alles om 
te bevallen. “Wij verwierven de con-
cessie voor 15 jaar – hernieuwbaar 
– en de inrichtings- en renova-
tiewerken zijn al opgestart, met 
om te beginnen de rehabilitatie 
van de grote en de kleine tribu-
ne. Wij hebben onze vervaldag 
geprikt in 2017 en de bedoe-
ling is van Droh!me een echte 
gezinsbestemming te maken met 

Droh!me 
Een golf en een melting park!

Michel Culot ©
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de mogelijkheden om er tentoonstellingen of beur-
zen bij te wonen onder een permanente tent, een 
leuke wandeling te voet of met de fiets te maken, 
iets te eten of te drinken in een brasserie van het 
type Siska of een bio-restaurant. Verder komen 
er thematische speelterreinen voor kinderen, een 
gezondheidsparcours, een uitkijktoren met een 
uniek uitzicht op de omgeving, groene program-
ma’s voor scholen, picknickzones, padelcourts, 
een kunstmatige schaatsbaan, zintuigelijke zones, 
een boshuis, vergaderzalen voor bedrijven, enz.”

Golf als locomotief
Golf wordt daarbij natuurlijk niet vergeten. De 
club, die 27 jaar geleden door toedoen van Patrick 
Massion in het hart van de hippodroom werd geïn-
stalleerd, is immers zeer populair bij beginners 
en bij spelers met weinig tijd. Moeten we er aan 
herinneren dat het hier was dat Nicolas Colsaerts 
voor het eerst tegen een golfbal sloeg? Even deed 
het gerucht de ronde dat hij zou verdwijnen, maar 
daar is gelukkig niets van aan. “Golf is zelfs, op een 
bepaalde manier, de locomotief van ons concept. 
Onze club telt momenteel zo’n 800 zeer gedreven 
leden. Wij hopen door te stijgen tot 1200 en wij 
rekenen vanzelfsprekend op de bestaande leden 
om ambassadeurs te zijn van het ganse project”, 
aldus Michel Culot.
Er zijn maar weinig Europese hoofdsteden die over 
de ruimte beschikken om de golfhonger van de dis-

cipelen van St Andrews intro muros te 
stillen. Dat is zo in de Droh!me 

Golf Club die over een 
uitstekende infrastruc-
tuur beschikt met een 
gehomologeerde 9 holes 

(waarvan de lengte licht 
zal worden ingekort), een 
grote practice (48 plaat-
sen buiten en 6 binnen) en 

een zeer gezellig clubhouse. 
“Heel wat leden komen er 

trouwens oefenen rond het 
middaguur of ’s avonds, net 

na het werk. Velen boeken ook lessen bij een van 
onze 6 teaching pro’s”, zegt Pim Bust die tot club-
directeur werd verkozen.
Hij ijvert in de rand ook voor meer openheid en een 
grotere democratisering van een sport die nog al 
te vaak als elitair wordt omschreven. “Dankzij een 
dynamische politiek en aantrekkelijke tarieven wil-
len wij de golfsport goedkoper maken, vooral bij de 
jeugd. Gemiddeld halen hier jaarlijks 250 jeugdspe-
lers hun golfvaardigheidsbrevet. Wij hopen trou-
wens om hier veel schoolgaande jeugd te verwelko-
men voor initiatiesessies met hun leraars L.O.”

Natuur in de stad
Maar, we herhalen het: golf wordt dus onderdeel 
van een gevarieerd recreatief concept dat veel 
respect zal tonen voor de omgeving en helemaal 
is opgebouwd rond natuur, bos en ontspanning. 
Het “melting park” zal bij uitstek een gezellige plek 
worden voor het gezin waar het lekker relaxen zal 
zijn, ver weg van de stress en de stadsdrukte. 
De natuur in de stad als het ware. Het wordt een 
levensruimte die gericht is op een duurzaam soci-
aal contact. Er werd een budget van 15 miljoen 
euro voorzien voor de volledige renovatie van 
de site. Op termijn is het de bedoeling om zo’n 
200.000 bezoekers per jaar te verwelkomen en 
van de site een echte “place to be” te maken.
O ja, nog dit. Vanwaar die vreemde naam Droh!me? 
Linguïsten vermoeden wellicht al het antwoord. 
Eerst en vooral klinkt Droh’me als dromen (dream, 
dat in heel wat talen een beeld oproept). Verder 
heeft “drome” ook Griekse roots (“dromos” bete-
kent beweging). En de Oh! verwijst natuurlijk naar 
de bron (eau).

Pim Bust

■



In België behoren al 12 clubs tot het netwerk
Premium Benelux Golf Courses.

Door Miguel Tasso

D
e Franse keten Open Golf Club 
(www.opengolfclub.com) breidt uit. 
Nadat zij in 1987 werd opgericht, 
telt zij nu al 44 clubs in 8 verschil-

lende landen (Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, 
Marokko, Nederland, Luxemburg en België). De 
ene keer als eigenaar, de andere keer als uit-
bater. Overal wordt expertise ingebracht op het 
vlak van commercialisering, beheer, onderhoud, 
synergiën. Tegelijk wordt ook een echte toeris-
tische strategie uitgewerkt. “Golfers ontdekken 
graag nieuwe banen en nieuwe regio’s. Speciaal 
voor hen ontwikkelden wij een reeks producten 
en diensten voor verblijven op al onze bestem-
mingen, met voordelige tarieven op de greenfees 
en met verblijf in partnerhotels en -resorts”, zegt 
Stéphane Coste, voorzitter van deze keten in 
volle uitbreiding.
In deze periode van economische crisis staat de 
Belgische golfindustrie voor belangrijke uitdagin-
gen. Om nieuwe leden en bezoekers van buitenaf 

aan te trekken, moeten de clubs blijk geven van 
inventiviteit. En in die gevallen staat eendracht 
vaak voor macht.
In de Benelux is de Groep via “Premium Bene-
lux Golf Courses” (Europese groepering met 
economische achtergrond) nu al aanwezig in 16 
clubs, waarvan 12 in België: Cleydael, La Bawette, 
L’Empereur, Five Nations, Millennium, Mont-Garni, 
Oudenaarde, rigenée, Winge, Palingbeek, Henri-
Chapelle en Bercuit. Alle leden van deze clubs 
genieten van voordelige greenfees (tot min 35 %) 
op de banen van de keten (in België en het bui-
tenland) en belangrijke kortingen in de hotels. 
“Bezoekers van buitenaf kunnen ook een beroep 
doen op ‘discount greenfees vouchers’ en verder 
organiseren wij in 6 van onze clubs de Open Golf 
Trophy. Dat is een amateurtoernooi dat openstaat 
voor spelers van buiten de club en wordt afgerond 
met een grote finale op Hardelot”, aldus PBGC-
voorzitter Philippe roberti de Winghe.
Info op www.pbgc.be

Eendracht maakt macht

De Golf van Cleydael 
is eigendom van de 
Open Golf Club.

Open Golf ClubOpen Golf Club
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Golf Collection 2015 avail able at: 
General Store Leuven & Knokke (Opening July 2015)

Golfcenter Waver /  Absolutely Golf De Panne /  Peak Lodge Schilde
Hannon Sports Knokke /  Citabel Golf Luxembourg

Heriot Jacket & Heriot Pant

#catchmagichour



Het prestigieuze Resort van Gleneagles was gastheer 
van de voorbije Ryder Cup. Voor de fans blijft het ook in 
2015 een schitterende golfbestemming. En dat is het al 
meer dan 90 jaar.

Door Miguel Tasso

Op pelgrimstocht
   naar Gleneagles

H e t  G l e n e a g l e s 
Hotel is een van de 
meest prestigieuze 
etablissementen van 
Schotland. Een echt 
monument waar alle 
groten van de wereld 
reeds te gast waren.
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I
n september jongstleden stond het dorpje 
Gleneagles helemaal in het teken van de 
legendarische ryder Cup. De ganse wereld 
maakte zo kennis met dat kleine hoekje in 

het hart van Perthshire, in een bucolisch en groen 
kader waar golf tot levenskunst is verheven.
Gleneagles is een van de wereldhoofdsteden van 
de swing. Het resort behoort tot de meest prestigi-
euze van Groot-Brittannië. Dit lid van de “Leading 
Hotels of the World” heeft op dezelfde site een 
legendarisch paleishotel (232 kamers en suites), 
een spa van de laatste generatie, een tweesterren-
restaurant dat door Andrew Fairlie wordt gerund, 
en vooral: drie geweldige golfbanen. Kortom: een 
must voor al wie van golf houdt.

Drie championship courses
The Gleneagles Hotel werd in 1924 ingehuldigd 
door toedoen van de Caledonian railway Com-
pany en heeft nog niets van zijn magie ingeleverd. 
Door de jaren heen kwamen alle groten van deze 
wereld er over de vloer: koningen en koninginnen, 
staatshoofden, filmsterren en natuurlijk, ook alle 
grote golfkampioenen. In 2005 fungeerde het zelfs 

als vergaderruimte voor een G8. Net zoals 
die andere grote paleishotels uit de Belle 
Epoque – het Grand Palais in Biarritz, de 

Carlton in Cannes, de royal in Deauville 
– ademt het een unieke vintage sfeer 

uit. Het is wellicht dat wat algemeen 
verstaan wordt onder “klasse”.

Golf is er vanzelfsprekend verheven tot levens-
kunst. Het resort telt dan ook liefst 3 champion-
ship courses (54 holes) van een zeer hoog niveau. 
Uniek in Europa. De PGA Centenary kreeg de 
meeste aandacht tijdens de ryder Cup, maar is 
overduidelijk de minst typische. De baan werd in 
1993 door Jack Nicklaus ontworpen en laat zich 
meer door Amerikaanse golfconcepten leiden 
dan door de Schotse spirit. zij blijft niettemin een 
geweldige test (par 72 van 6757 m) met de zeer 
uitdagende holes en gigantische greens (alles 
samen ruim anderhalf voetbalveld) die bovendien 
sterk worden verdedigd.
De King’s Course (par 71 van 6471 m) is duidelijk 
veel meer Schots getint. Deze baan is een schit-
tering voor het oog en de swing. zij dateert uit 
1919 (dus 5 jaar voor het hotel). De holes slingeren 
tussen de heuvels en de valleien, en tussen heide, 
gaspeldoorn, sparren en berken. Architect James 
Braid vatte zijn werk samen in één zin: “Het was 

Gleneagles

▼

Ontvangst 
“made in 
Scotland”.

Adembenemende vergezichten en 
stevige golfuitdagingen. Gleneagles 
was niet voor niets gastheer van de 
laatste Ryder Cup.



God die deze baan tekende; mijn enige verdien-
ste bestond er in om haar te vinden…”
De King’s ervaar je inderdaad als een geschenk. 
Hoewel de zee in dit stukje Schotland – op 45 
minuten van Edinburgh – niet vlakbij ligt, proef 
je hier toch een beetje links in het decor en de 
lay-out. Ook de wind doet er graag zijn duit in het 
zakje! Spelers van elk niveau zullen in elk geval 
genieten van de grootsheid van deze plek, de buco-
lische landschappen, de vele bunkers, de glooiin-
gen van de greens.
De laatste in de rij is de Queen’s Course (par 68 
van 5660 m). Beetje korter dan zijn collega’s, maar 
eveneens een technische en tactische uitdaging. 
De omkadering is iets bosrijker en de holes liggen 
doorgaans tegen de heuvels aan. En ook hier is de 
omgeving van een adembenemende schoonheid.

Legendarisch resort
De wieg van de golfsport staat in Schotland. 
Vandaar dat je er ook heel wat juweeltjes vindt, 

zoals de mythische linksbanen waar de 
British Open wordt gespeeld, zoals St. 

Andrews, Carnoustie, Troon, Muir-

field en Turnberry. In een ander genre is ook 
Gleneagles een must. De kostprijs van een ver-
blijf geeft dit ook aan. De enige greenfee die je 
kan kopen kost 200 euro. Maar liefde heeft geen 
prijs. “Gleneagles is een van de topbanen, een 
soort tuin die tegen de helling van een Schotse 
heuvel werd opgehangen”, schreef ooit een 
lokale dichter.
De service in het paleishotel is dan ook nave-
nant: topgastronomie (met naast het tweester-
renrestaurant ook Deseo, met een mediterrane 
keuken) en een ultra-complete spa met zwem-
baden, sauna, hammam en een verzorgingskaart 
die ook een heerlijk “golf ritual” omvat.
In Groot-Brittannië geldt dit adres in elk geval als 
een referentie. In 1924 werd het openingsgala 
van het hotel zelfs rechtstreeks uitgezonden op 
de BBC radio. 91 jaar later krijgt het Huis nog 
altijd veel waardering en stelt het 900 mensen 
uit 30 verschillende landen te werk. Akkoord: 
het weer is er niet zo goed als aan de Azurenkust, 
maar ook daar hebben de Schotten met hun ver-
fijnde humor een eigen antwoord op: “Weet je, 
wij spelen hier zelfs golf als de zon schijnt!”

Met het Schotse 
landschap op de 
achtergrond.

Het Gleneagles Resort heeft 
drie championship courses 
op de site. Puur genot voor 
de liefhebber.
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De chef van Le Grand Vefour werkt ook nauw samen met 
het Huis Guerlain. Opmerkelijk.
 

Door Miguel Tasso

De topadresjes van 

Guy Martin

G
uy Martin, de bekende 2-sterrenchef 
van Le Grand Véfour, werkt ook voor 
andere huizen in Parijs. En verandert 
er telkens de menukaart in functie 

van de plek en het cliënteel. 
Iedereen kent Le Grand Véfour, een mythisch adres 
waar net na de Franse Revolutie het initiële restau-
rantconcept het levenslicht zag. 230 jaar na zijn 
geboorte als de chique brasserie is dit Huis beetje 
bij beetje uitgegroeid tot een topgastronomisch 
adres waar bekenden als Cocteau, Guitry, Aragon, 
Sartre en Colette kwamen dineren.
Het restaurant, dat onder de arcaden van het Palais-
Royal en recht tegenover het Louvre is gelegen, is 
lid van de keten Relais & Châteaux. Het heeft zijn 
magische sfeer van weleer weten te behouden in 
een historisch kader dat nooit gaat vervelen. Guy 
Martin, sinds 1991 eigenaar, kiest er voor een uit-
gebreide authentieke en seizoengebonden kaart. 
Omdat hij uit de Savoie komt, gaat hij passioneel 
met alle producten om. Zijn keuken is kunst met 
gerechten die ogen als impressionistische doeken. 
Sommige ervan zijn legendarisch, zoals de “Ravioles 
de foie gras et crème foisonnée truffée”, de “Par-
mentier de queue de boeuf aux truffes” en de “Pige-
on Prince Rainier III”, opgedragen aan de monarch 
voor zijn huwelijk met Grace Kelly. Ook de wijn-
kaart is een lofzang aan het geluk met onvermoede 

“crus millésimés” en 1500 referenties in de kelder! 
Ook de andere tafels van Guy Martin, die recenter 
zijn en vaak intrigerend, lonen de moeite. In het 
16e arrondissement is de Cristal Room Bacarrat 
ondergebracht in een herenhuis dat door Philippe 
Starck werd gerenoveerd. Het resultaat zweeft 
tussen barok en rustieke chic. Een echt paleis van 
kristal. In het 8e is er L’Atelier Guy Martin waar ook 
gecertificeerde kooklessen worden gegeven. Ten 
slotte is er Le 68 Guy Martin gelegen in de his-
torische boetiek van Guerlain op de avenue des 
Champs Elysées. Laurent Boillot, CEO van het 
bekende huis, vond het een goed idee om twee 
talenten samen te brengen: Thierry Wasser, de 
“neus” van de parfumeur en de chef van Le Grand 
Véfour! Het resultaat is een uniek restaurant, een 
echte tempel van geuren en smaken, waar men 
kan inschepen voor een smaakvolle “reis rond de 
wereld”. Dit restaurant leeft de hele dag door want 
na het ontbijt en voor het diner transformeert het 
tot theesalon, met overheerlijke patisserie in de 
“comptoir des délices”. Kardemom, roos, vanille 
en bergamot sluiten er perfect aan bij de gerech-
ten in de heerlijke en ongecomplexeerde keuken 
die meedeint op een uniek smakenpalet van zout, 
zoet, zuur en bitter. Dit alles in een verfijnd en 
subtiel harmonisch evenwicht. Een overweldigend 
adresje en o zo “Paris”!

96

f o c u s
Z O M E R  2 015

■





De omgeving van Parijs telt heel wat gerenommeerde 
banen. Deze bestemming is dan ook ideaal om toeristisch 
en golfplezier te combineren.

Door Miguel Tasso 

The green, green 
grass ofParis!
H

et wordt soms vergeten, maar de 
Parijse regio is een echt golfland. 
“Intra muros” is het vanzelfspre-
kend onmogelijk om zich aan de 

geneugten van de swing te begeven, maar zodra 
u het centrum verlaat, vindt u tal van kwali-
teitsbanen. Om maar iets te zeggen: de regio 
Ile-de-France telt 78 clubs! Ideaal voor deze com-
binatie bij uw volgend bezoek aan de Lichtstad: 
’s ochtends shoppen en cultuur; ’s namiddags 

de swing. Maar omgekeerd mag natuurlijk ook! 
Ook bij Open Golf Club (www.opengolfclub.com), 
de grootste keten voor golf en kwaliteitsresorts, 
kennen ze de weg in het prachtige groen rond 
Parijs. Sterker: het pakt uit met drie zeer verschil-
lende clubs waar iedereen aan zijn trekken komt: 
de Golf d’Ormesson, de Golf des Yvelines en, de 
logica zelf, de mythische Golf National, partner 
van de Open Golf Club en in 2018 schouwtoneel 
van de Ryder Cup.
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Golf d’Ormesson: elegant en 
traditioneel
De Golf d’Ormesson werd in 1925 opgericht, maar 
raakte tijdens WOII compleet vernield. Nadat hij 
in 1965 dankzij de bekende Engelse architect C.K. 
Cotton uit de as herrees, ontwikkelde hij zich tot 
een technische en tactische uitdaging. Een prettige 
baan voor de liefhebber van de “golf à l’ancienne” 
die zich graag op fairways beweegt die hun weg 
zoeken tussen 100-jarige bomen.
De Golf d’Ormesson ligt op een halfuurtje rijden 
van de Place de la Concorde, in het oosten van 
Parijs. Deze par 72 (6132m van de backtees) 
ademt traditie en elegantie uit. Het is een baan 
met diverse invloeden: Engelse countryside, Zwit-
serse en Italiaanse valleien en een “francilien” tint-
je (red.: Francilien = inwoner van Ile-de-France). 
Hole 1, een par 5 van 420 m, zet meteen de toon 
met heel wat valstrikken en een kleine vallei waar 
men overheen moet.
De club werd opgericht door Graaf Wladimir 
d’Ormesson en wordt bestuurd door de Associa-
tion Sportive d’Ormesson (waarvan Charles Peu-

geot, kleinzoon van graaf d’Ormesson, voorzitter 
is). Er werden door de jaren heen heel wat topcom-
petities gespeeld. De club ontwikkelde een eigen 
stijl die aansluit bij de levenskunst. Het clubhouse, 
met onder meer een prachtige art-deco restau-
rantzaal en een schitterend buitenterras, is daar 
een mooie illustratie van.

Golf des Yvelines: 
niets dan rust
De Golf des Yvelines, eigendom van de Open Golf 
Club, is recenter. Hij werd officieel geopend in 1990. 
Deze club ligt in het prachtig park van het Château 
de la Couharde, ten westen van Parijs. De beide 
golfbanen (18 en 9 holes) werden uitgelegd in een 
domein van eiken, beuken en linden. Dit 90 ha groot 
bosgebied ligt op een steenworp van de historische 
stad Montfort L'Amaury (omgeving Versailles) en 
garandeert zijn bezoekers een echt moment van 
ontheemding in een supermooie omgeving.
Les Chênes (par 72, 6263 m) is een werkstuk van 
de beroemde Britse architect Bill Baker en viert 
dit jaar zijn 25e verjaardag. Op de kwaliteits- ▼

Golf des Yvelines : 
Les Chênes.

Golf d'Ormesson.



fairways van dit parcours lopen vaak reeën – 
ongebruikelijk in deze regio. De holes bieden een 
interessante uitdaging, met enkele bijzonder pit-
tige exemplaren. Zoals de finishing hole: een par 
5 van 510 m! Les Tilleuls is dan weer een ideale 9 
holes voor beginners of ervaren spelers die hun 
techniek willen bijschaven.
De Golf des Yvelines is een bucolische oase van 
rust. Behalve een restaurant en een heerlijk terras 
heeft het alles wat nodig is voor de organisatie van 
een seminarie of een competitie. Dat Versailles 
vlakbij ligt, maakt de club zeer aantrekkelijk op cul-

een pannenkoek en zeer windgevoelig. De talrijke 
kunstmatige duinen versterken die indruk van 
een links. Soms heb je echt het gevoel dat de zee 
amper 100 m verderop ligt.
Dit gezegd zijnde: de architecten van dit werkstuk 
– Hubert Chesneau en Robert von Hagge – lieten 
hun inspiratie de vrije loop en bouwden heel wat 
hindernissen in, zodat deze “must” ook een pure 
“target golf” is geworden! Golvende fairways, bun-
kers waar ze horen te liggen, een bij momenten 
dikke roughkraag, supersnelle greens: het plaatje 
is compleet. Vooral ook door de vele waterhinder-

tureel en toeristisch vlak. Bij Open Golf Club vindt 
u trouwens heel wat interessante pakketten (met 
verblijf in hotel Pullman Château de Versailles).

Golf National: 
laat de magie stromen
De Golf National in Guyancourt, ten zuidwesten van 
Parijs, is een absolute must voor elke golfliefhebber. 
Deze baan werd in 1990 ingehuldigd en is eigendom 
van de Fédération Française de Golf. De club telt 
twee 18 holes: L’Aigle (par 71, 5961 m) en, natuur-
lijk, L’Albatros (par 72, 6695 m) waar geregeld top-
competities plaatsvinden, zoals de Open de France. 
In 2018 wordt hier de Ryder Cup gespeeld.
L’Albatros is een moeilijk in te schatten champi-
onship course, maar heerlijk om spelen, vooral 
wanneer de wind op de afspraak is. Hij is plat als 

nissen die al vanaf de eerste twee holes opduiken 
en op het einde gewoon alomtegenwoordig zijn. De 
greens van de holes 15, 16 en 18 worden volledig 
omringd door water en verplichten de golfer tot 
het nemen van risico’s om zijn doel te bereiken. 
L’Albatros is moeilijk en elegant, en daardoor een 
echte uitdaging. Maar wat een heerlijk gevoel wan-
neer je de bal mag plaatsen op de eerste tee van 
zo’n mooie baan waar nog heel wat mooie dingen 
staan te gebeuren.
De infrastructuur van de Golf National is uniek, 
met heel veel oefenzones, een kleine 9 holes 
oefenbaan en een hotel-restaurant op de site. 
Houd er rekening mee dat er met het oog op de 
Ryder Cup de komende maanden een en ander 
wordt verbouwd aan L’Albatros. Maar ook L’Aigle 
loont de moeite!

Golf National: hole 13.

Golf National: hole 2.

Golf National: hole 18.
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M
et tien luxe-etablissementen in 
de portefeuille is de groep Rocco 
Forte uitgegroeid tot een belang-
rijke speler in de internationale 

hotelwereld. Het accent ligt op topkwaliteit. “Al 
onze etablissementen zijn uniek en hebben hun 
eigen persoonlijkheid. Zij weerspiegelen het 
authentieke karakter van de stad waarin zij gele-
gen zijn”, zegt Sir Rocco Forte.
De stichter en CEO praat dan ook bij voorkeur over 
een collectie in plaats van een hotelketen. En hij 
heeft gelijk, want zij omvat prestigieuze en his-
torische parels als het Hôtel de Russie in Rome, 
de Villa Kennedy in Frankfurt, de Astoria in Sint-
Petersburg, de Savoy in Firenze en natuurlijk ook 
de Amigo in Brussel. “Stuk voor stuk bouwwerken 
met een geschiedenis die integraal deel uitmaken 
van het stadspatrimonium…”
De filosofie is overal dezelfde. “Wij waken er van-
zelfsprekend over om de initiële identiteit en de 
ziel van elk bouwwerk te vrijwaren. Verder kan 
ons veeleisend en gevarieerd cliënteel op ons ver-

De groep Rocco Forte bezit een indrukwekkende reeks 
hotels, waaronder de Amigo in Brussel. 

Door Miguel Tasso

trouwen voor onze kennis en voor een gepersona-
liseerde kwaliteitsservice met aandacht voor het 
kleinste detail”, stelt Silvia Brighenti, marketing 
directeur van de Amigo.
Dit beroemde Brusselse hotelpaleis, dat tot “The 
Leading Hotels of the World” behoort, is een van 
de vaandeldragers van de groep. Het is schitterend 
gelegen vlakbij de Grote Markt en telt 154 kamers 
en 19 suites – waarbij de legendarische Magritte 
en koninklijke suite – een sterrenservice en een 
Italiaans toprestaurant (Bocconi). Daarbij komt 
natuurlijk ook een kleine “local touch” waar cul-
tuur en levenskunst elkaar aanvullen. “Zo werken 
wij samen met Schone Kunsten voor heel wat ten-
toonstellingen, organiseren we muzikale avonden, 
etiquettecursussen… Er is ook de gloednieuwe 
“Chocolate Afternoon Tea” waar wij de magie 
van de Belgische chocolade in de schijnwerpers 
plaatsen. Buitenlanders beschouwen Brussel als 
een zeer trendy hoofdstad, die ook geweldig in 
de smaak valt bij een cliënteel van business en 
levensgenieters…” ■

Levenskunst volgens 
Rocco Forte
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Moïse
MannGeboren        uitblinker

De Brusselse juwelier Moïse Mann heeft ruim 25 jaar 
beroepservaring en is de oprichter van het huis Manalys. 
Na al die jaren blijft hij bezeten van mooie stenen. Zijn 
favoriet? De Birmaanse robijn.  

Door Raoul Buyle

H
et hart van de Belgische juweliers-
wereld klopt in het Huis Manalys. 
Achter het initiatief van dit atelier, dat 
sinds 2009 actief is op de Brusselse 

Waterloolaan, staat een bevlogen heerschap: Moïse 
Mann. Hij had chef-kok kunnen zijn, maar werd 
(ietwat toevallig) juwelier en expert gemmologie. Hij 
was gedurende heel wat jaren werkzaam voor het 
prestigieuze Huis Holemans. “Ik heb hard voor hen 
gewerkt, veel gereisd ook, deals afgerond, stenen 
bestudeerd. Het was een totaalervaring met een 
grote polyvalentie. Dat ik al die jaren in dat atelier 
actief ben geweest, blijft mijn grote kracht.” 
Bij zoverre dat Moïse Mann vandaag eigenaar is van 
het merk. Een embleem van de Belgische juweliers-
wereld (sinds 1922) “dat niet mocht verdwijnen”, zegt 
hij. Want Holemans veranderde van eigenaar, ging 
door en heropende op de Zavel.
Bij Holemans draait het vooral om “collecties”. Bij 
Manalys heerst de cultus van de hogere juweliers-
kunst. Naast Moïse Mann is er ook het atelier dat 
beide entiteiten verenigt. Manalys verrast met unieke 
juwelen op maat, limited editions met een gedurfd 
design en unieke stenen. En het verrast met een 
nieuwe techniek die door Moïse Mann werd ontwik-

keld en de vrucht is van zijn jarenlange ervaring: de 
“Serti Secret” (geheime zetting): een zetmethode 
waardoor de diamanten op de huid lijken te zweven. 
“Een nieuwe techniek ontwikkelen is de grootste vol-
doening van een carrière als juwelier”.
Over deze bijzondere techniek klemt hij liefst de lip-
pen op elkaar, maar toch dit: alles gebeurt in de cou-
lissen, in de verborgen diepten van de steen. Geen 
enkele zichtbare zetting, geen enkele schakel, maar 
een diamant die als een “schoonheidsvlek” op de huid 
schittert. Een techniek die vraagt om een virtuoze 
beheersing van de steen en om tientallen werkuren.
Hoe we zijn cliënteel mogen inschatten? “Dat is zowel 
Belgisch als internationaal. Het verschil bestaat er in 
dat mijn buitenlandse klanten vaker unieke juwelen 
kopen. Zij houden van onze stijl. Classicisme boeit 
me matig. Ik ben constant op zoek naar onverwachte 
stenen en een vernieuwend design. Zonder a priori. 
Ik ken elke steen, zonder uitzondering. Ik weet exact 
van waar ze komen.”
En ondanks 25 jaar in het vak geniet Moïse Mann er 
nog altijd van om op de werkbank actief te zijn. Aan 
stoppen denkt hij evenmin. “Een juweel dat je hebt 
bedacht, getekend en uitgewerkt blijft voor altijd 
een liefdesverhaal.”

Geboren        uitblinker
■
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D
e Belgische afspraak op de European 
Challenge Tour gaat van 11 tot 14 juni 
door op Pierpont. Het toernooi wordt 
gesponsord door KPMG dat ook zijn 

naam geeft aan het evenement. “Voor ons is dit 
een manier om contact te leggen met de golfers 
en een duurzame samenwerking aan te gaan met 
de Federatie, terwijl we ondertussen jong talent 
helpen om zich te ontwikkelen, vooral dan met 
het oog op de Spelen van Rio waar de golfsport 
zijn grote olympische comeback zal vieren”, zegt 
Olivier Macq, vennoot bij deze bekende dienstver-
lener op het vlak van audit, advies en fiscaliteit.
Met meer dan 160.000 werknemers op de vijf con-
tinenten behoort KPMG, samen met Deloitte, PwC 
en Ernst & Young, tot de “Big Four” in de wereld 
van audits en bedrijfsrevisoren. In België stelt de 
groep 1000 mensen te werk verdeeld over 8 kan-
toren en geldt zij vanzelfsprekend als een referen-
tie. De KPMG Trophy kadert dan ook perfect in de 
logica van visibiliteit en de groei van de golfsport. 

De auditgroep KPMG is hoofdsponsor van de Belgische 
manche van de Europese Challenge Tour op Pierpont. 

Door Miguel Tasso

Olivier Macq
Winnende audit op de greens

“Op wereldvlak sponsoren wij heel wat topnamen, 
zoals Phil Mickelson en Stacy Lewis. Op nationaal 
vlak sponsorden wij reeds de Inter-Company Golf 
Challenge, het Omnium en de PGA of Belgium. 
Verder organiseren wij jaarlijks ook een competitie 
voor onze klanten.”
De 48-jarige Olivier Macq is ook zelf een gedreven 
golfer. Hij is hcp 11 en lid op La Tournette en in 
Edingen. “Ik ontdekte deze sport toen ik 33 was en 
ik was meteen bezeten. Ik volgde lessen, oefende 
zo vaak ik kon en werd gaandeweg beter. Golf is 
een echte uitdaging: zowel technisch, strategisch 
als mentaal. Het is ook een mooie spiegel op men-
selijk vlak. Na een 18 holes heb je een veel beter 
inzicht in het karakter van je gezel op de baan…”
Tot dusver kreeg hij nog niet de gelegenheid om 
een audit of een marktstudie uit te voeren voor een 
Belgische golfclub. “Dat is misschien een gat in de 
markt! Ik weet dat in deze periode van economische 
crisis heel wat clubs gebaat zouden zijn bij strategi-
sche, operationele en financiële assistentie…” ■
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Proximus Privilège 
Een exclusieve persoonlijke 
dienstverlening 24/24u. 
Waar u ook bent.

Meer weten over Proximus Privilège? 
Mail naar privilege@proximus.com, bel 02 203 01 49
of surf naar www.proximus.be/privilege

Heeft u een bijkomende internet- of 
tv-verbinding nodig? Is uw onmisbare 
gsm of tablet defect of verloren? Snel een 
technische storing oplossen? Moet u plots 
naar het buitenland en wilt u een roaming 
tariefplan activeren? Maak u geen zorgen: al 
uw technische of commerciële vragen regelen 
wij voor u in een handomdraai. Zo kan u steeds 
optimaal genieten van uw Proximus diensten. 

Met Proximus Privilège geniet u van een 
uitmuntende gepersonaliseerde VIP-
behandeling voor al uw Proximus diensten. 

Ad_privilege_210x297_nl_fr.indd   1 29/05/15   15:40



Coco Crush
Chanel Joaillerie stelt Coco 

Crush voor: een nieuwe ico-
nische collectie gewijd aan 

het matelassé Chanel-
patroon dat subtiel in 
geelgoud is gegraveerd. 
De lijn bestaat uit een 
armband en twee rin-

gen met zuivere lijnen; 
weelderig en o zo vrou-

welijk. Helemaal het moder-
nisme en raffinement dat je van een 
Chaneljuweel verwacht.
www.chanel.com/joaillerie

Gemaakt voor 
avontuur
Om de lancering van 

Spectre, de langver-
wachte nieuwe James 
Bondfilm, te vieren, 

stelt Omega de Seamas-
ter Aqua Terra 150 M met 

stalenkast en band voor. Dit 
model is bestand tegen mag-

netische velden tot boven de 
15.007 gauss en wordt geprodu-

ceerd in een beperkte oplage van 
15.007 exemplaren. Er blinkt al 20 jaar 

een Omega aan de pols van geheim- 
agent 007 en die vervult perfect zijn mis-
sie van “spionhorloge” die hem sinds 
GoldenEye in 1995 is toevertrouwd. 
www.omegawatches.com

Sportieve 
chic 

Gucci Montres 
brengt de Gucci 

Dive uit (in inoxstaal). 
Er is keuze uit zwart of wit 

en de nylon armband is ver-
sierd met een brede groene en 

rode streep – de merkkleuren. 
De uni-directionele lunet bekrach-

tigt de sterke en mannelijke look. 
Ook bijzonder is de handtekening van 

Gucci, want het historisch wapenschild 
staat onderaan de kast gegraveerd.
www.blanpain.net

Samen sterk
De nieuwe chronograaf van 
Jaeger-LeCoultre is uitge-
rust met de Master Com-
pressor Extreme Lab. 

Deze collectie wordt 
gekarakteriseerd door 
de  prec is ie  en  de 
betrouwbaarheid van 
de tijdmeting: de Master 

Compressor Extreme LAB 
2 in titanium en ceramiek. 

Zeg maar: de perfecte syn-
these tussen geavanceerde 

wetenschap, topmateriaal en 
horlogeresearch.

www.jaeger-lecoultre.com

Diamonds are 
forever! 

Raidillon, het Belgische horlo-
gemerk (met Zwitsers kaliber) 
dat zijn naam ontleent aan de 
beroemdste bocht op het cir-
cuit van Spa-Francorchamps, 

droomde er al lang van 
om damesmodellen te 

ontwerpen. Dat is nu 
een feit met de “trois 
aiguilles” dat versierd 
werd tijdens de Ant-
werpse Diamantbeurs. 

De oplage is beperkt 
tot 55 exemplaren.

www.raidillon-watches.com

Stijlvol
         shoppen
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Bentley in parfumversie
Bentley is niet alleen een iconisch Brits automerk, het heeft ook nog andere pijlen op 
zijn boog. Zo is zijn nieuwe mannenparfum Infinite een must. Het biedt de geurervaring 
van een nieuwe generatie: modern, opwindend, verleidend. Het parfum verraadt een 
drang naar echte vrijheid en individualisme. Het zal mannen bekoren die over zelfken-
nis beschikken en een zintuigelijke ervaring willen beleven. Dankzij een geraffineerde 
olfactieve piramide versmelt Bentley Infinite perfect met de huid. Het verraadt kracht, 
modernisme en jeugd, dit alles op een elegante manier. Op het menu: ceder, lavendel, 
geraniumolie bourbon, patchoeli, Haïtiaanse vetiver, accenten van grijze amber. Een 
heel palet…
www.bentleymotors.com

Schotse luxe
Schotland is een golfland bij uitstek en een schitterende bestem-
ming om andere sferen op te snuiven. Naast het swingplezier biedt 
het nog heel wat verschillende mogelijkheden: vissen, culturele 
bezoeken, gastronomie, oenologie. De catalogus “Connoisseurs 
Scotland” verzamelde een aantal topadressen (zoals de Rocpool 
Reserve & Chez Roux in Inverness, onze foto) voor escapades in 
het teken van genot en levenskunst. Dit boekje staat boordevol 
goede ideeën voor logies in luxe- en charmehotels, restauratie in 
sterrenrestaurants en natuurlijk worden ook de plekjes waar je de 
allerbeste whisky’s kan degusteren niet vergeten.
www.luxuryscotland.co.uk

La Vigne
Samen met de lente opende ook het restaurant La Vigne 
de deuren. Het is schitterend gelegen tegenover het Park 
van de Mellaertsvijvers in Woluwe. In een trendy en elegant 
decor, waar het licht volop binnenvalt, stelt het huis een 
zowel klassieke als gepersonaliseerde kaart voor. Enkele 
schotels zijn nu al uitgegroeid tot echte musts, zoals de 
goudbrasem in een zoutkorstje en de penne met krabvlees 
en sint jakobsnoten. Al naargelang het seizoen zorgt chef 
Sébastien Cochaux voor extra suggesties. Bij mooi weer 
kunnen de klanten terecht op het zomers terras. De lounge 
bar op de verdieping is dan weer ideaal voor een aperitief 
of een paar afzakkertjes, en dat tot in de vroege uurtjes. 
Uitstekend adresje.
www.lavigne.brussels

Brasserie de la Patinoire
Naast de bekende Jeux d’Hiver, in het hart van het Ter Kame-
renbos, is de Brasserie de la Patinoire ongetwijfeld “the 
place to be” in het zuiden van Brussel. Het huis, dat de 
handtekening draagt van Thierry Van Damme, verenigt alle 
troeven met een eclectische kaart, een onberispelijke ser-
vice en een zeer aangenaam Anglo-Normandisch kader. De 
kaart vermeldt alle grote klassiekers (van de steak tartaar 
over de garnaalkroketten tot heel wat seizoensuggesties). 
Op zonnige dagen is het groot terras doodgewoon uniek. En 
in de namiddag wordt het restaurant een gezellige tearoom 
waar je ijsjes en pannenkoeken kunt eten.
www.brasseriedelapatinoire.be

Rolexboetiek in het Zoute
Rolex en Goeres Horlogerie, een van de grootste juweliers van 
Luxemburg en sinds lang verdeler van het merk, bestendigen hun 
samenwerking met de opening van de allereerste Rolexboetiek in 
België. Deze nieuwe winkel komt op de Kustlaan in het Zoute – een 
buurt die bekend staat voor zijn luxe- en prestigewinkels. Hij valt op 
door het karakteristiek decor van het merk dat helemaal aansluit bij 
het grafisch charter en het zeemanskarakter dat Rolex dierbaar is. 
Edele materialen, geïnspireerd raffinement, luxe en elegantie.
www.rolex.com & www.woertys.com 



Verboden vruchten van Galler
De Belgische chocolaterie Galler is wereldberoemd. Het is 
de vrucht van de passie, de creativiteit en de kennis van 
één man: Jean Galler, sinds 1976 ambachtelijk chocolatier. 
Zijn producten reisden de wereld rond: pralines, tabletten, 
“chocolats du chat”, gebak. Deze zomer wordt de familie 
van de chocoladerepen uitgebreid met twee nieuwe fruitige 
vullingen die heel goed aansluiten bij de drang naar fris- en 
lichtheid. Na de “noir-framboise” en “noir-orange” zijn er nu 
de repen “lait-banane” en “noir-passion”.
www.galler.com

IMH: nieuwe Belgische leiding
De Zwitserse horlogemanufactuur IMH en zijn horlogemerk 
Julien Coudray 1518 krijgen een Belgisch management. De 
nieuwe directie van IMH wordt vanaf nu waargenomen door 
de (jonge) Belg Enzo Ide die tot managing director werd 
benoemd; hij is de zoon van de heer Joris Ide, eigenaar van 
de groep en van de horloges Lebeau-Courally.
www.juliencoudray1518.ch

Welkom bij Wiltcher’s 
Hoewel hij tijdens zijn Brusselse avonturen meerdere keren 
van naam veranderde, is hij zijn adelbrieven en zijn legenda-
rische uitstraling nooit kwijtgeraakt. We hebben het natuur-
lijk over de Steigenberger (ex-Conrad) die vandaag weer 
Wiltcher’s heet: zijn doopnaam uit 1913 tot 1925. Speciaal 
voor die gelegenheid speelt dit hotelpaleis zijn grote troe-
ven uit (267 kamers waarvan 42 suites, een hernieuwd 
restaurant, een trendy bar…). Bedoeling is om opnieuw een 
strategische positie van historisch luxehotel in de hoofdstad 
van Europa te verwerven.
www.wiltchers.com

Sampras en Noah in het Zoute
Pete Sampras wordt de grote blikvanger van de editie 2015 
van de Optima Open. Dit toernooi loopt van 14 tot 16 augus-
tus op de central court van de Tennis Club du Zoute. De 
voormalige nr. 1 van de wereld neemt pas voor het eerst deel 
aan dit bekende toernooi van de ATP Champions Tour waar 
de topkampioenen uit het verleden actief zijn. Ook Yannick 
Noah en Xavier Malisse bevestigden reeds hun aanwezigheid 
op dit toernooi.
www.optimaopen.be

Eurostar in topvorm
Met meer dan 10 miljoen reizigers per jaar is de Eurostar 
een echte “success story”. Sinds deze hogesnelheidstrein 
in 1994 voor het eerst het station binnenreed, vervoerde hij 
meer dan 150 miljoen reizigers van het Europese vasteland 
naar het Verenigd Koninkrijk. Met de Eurostar bent u in min-
der dan 2 uur van Brussel in Londen. Vanuit Rijsel is dat zelfs 
1 uur 20. Er zijn tot 10 treinen per dag en de klasse Standard 
kost vanaf € 86 heen/terug. Bij het voorleggen van een Euro-
starticket geniet elke klant bovendien 2 entrees voor de prijs 
van 1, geldig in 8 van de grootste Londense musea.
www.eurostar.com
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Italië heeft heel wat lekkere en 
zonnige streekgerechten die even 
aangenaam zijn als zijn 
klimaat. Wij profiteerden 
van het heerlijke weer 
om ons culinair licht op te 
steken bij Marco Visinoni, de chef-kok van Bocconi, het 
restaurant van hotel Amigo in Brussel en wellicht een van 
de beste transalpijnse tafels in de hoofdstad van Europa.

Door Philippe Bidaine

De 
smaak 

van 
Italië en 
de zon

E
lke kok met verantwoordelijkheidsge-
voel zal het u bevestigen: zonder mooie 
producten is een goede keuken onmo-
gelijk… Dat geldt zelfs nog meer voor 

de Italiaanse gastronomie waar het vaak de ruwe 
kwaliteit is van de levensmiddelen die, nog meer 
dan het talent van de chef, het verschil maakt.
Marco Visinoni, de chef-kok van Bocconi, het heer-
lijk restaurant van hotel Amigo vlakbij de Brusselse 
Grote Markt, is achter zijn fornuis verantwoorde-

lijk voor een van de beste Italiaanse keukens van 
de hoofdstad. Onder de verlichte supervisie van 
de beroemde Fulvio Pierangelini, die alle hotel-
restaurants van de keten Rocco Forte – waartoe 
de Amigo behoort – superviseert, beoefent hij een 
keuken die wordt gekenmerkt door traditie en res-
pect voor de basisgrondstoffen.
Onnodig te vermelden dat de terugkeer van de 
zon de inspiratie van deze chef uit Bergamo op 
volle toeren doet draaien. Zoals hij het zelf graag 

Marco Visinoni is afkomstig 
uit Bergamo en gebruikt zijn 
mooie Italiaanse producten 
zoals een schilder zijn palet.
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uitdrukt: “De lente en de zomer zijn voor mij twee 
schitterende seizoenen. Alle geuren keren terug. 
De natuur beleeft een echte wedergeboorte. Alles 
wat dood was, komt opnieuw tot leven.”

Zingende keuken
Voor hem is dit ook de kans om weer te werken met 
producten die twee keer per week rechtstreeks uit 
Italië worden geïmporteerd. “In de lente zijn we 
gestart met asperges, erwtjes en aardbeien. De 
zomer staat voor de terugkeer van de aubergines, 
de courgettes en vanzelfsprekend de tomaten…”
Je vraagt deze kenner bij uitstek maar beter niet 
naar zijn mening over de Belgische tomaten die 
je het ganse jaar door in onze rekken vindt. “Hoe 

wilt u dat zij smaak hebben: ze zijn altijd rood. Als 
ik mijn tomaten van uit Italië – doorgaans Sicilië – 
naar hier laat komen, zien ze meestal nog groen. 
Ik laat ze dan zachtjes rijpen en dan geven ze ook 
al hun geuren vrij.”
Marco Visinoni was lange tijd actief in de moestuin 
van zijn vader en dringt met passie aan op de nood-
zaak om de seizoenen te respecteren. “Want dan 
pas geef je je rekenschap hoeveel moois de natuur 
te bieden heeft.”
Het vinden van goede producten is nochtans moei-
lijker dan het er uitziet. “Het is mogelijk, maar je 
moet kunnen vertrouwen op een zeer goed net-
werk van leveranciers. Neem nu garnalen. In een 
huis als dit is het uitgesloten om een diepgevro-
ren product aan te bieden dat om het even waar 
vandaan komt. Hier gebruiken we uitsluitend de 
verse gambero rosso afkomstig uit Sicilië. Dat 
is natuurlijk niet goedkoop, maar het resultaat 
is onvergelijkbaar, vooral wanneer je hem rauw 
bewerkt, zoals in onze tartaar gecombineerd met 
een brunoise van lentegroenten.”

Met een scheutje olijfolie
Een van de bravourestukjes van de chef van de 
Bocconi is zijn risotto met asperges. “Daarvoor 
gebruik ik rijst van de carnaroli-variëteit, want die 
geeft me het juiste evenwicht tussen de plakkerig-
heid van de rijstkorrel en het zetmeel dat vrijkomt 
om de binding te maken. Voor de lichtgroene kleur 
gebruik ik een bouillon van groene asperges. En ▼

De bekende chef Fulvio Pierangelini 
waakt over de gastronomische kwaliteit 
van de restaurants die verbonden zijn 
met de keten Rocco Forte.

De Bocconi is een van de 
beste Italiaanse restaurants 
in de hoofdstad van Europa 
en ligt op een steenworp 
van de Grote Markt.



om het geheel een beetje krokanter te maken, 
voeg ik op het laatste moment gegrilde en geplet-
te amandelen toe.”
Zonder natuurlijk het wolkje echte Parmiggia-
no Reggiano te vergeten. “Ik gebruik kaas die 
24 maanden oud is. Dat is volgens mij de ide-
ale ouderdom, zowel om hem in de keuken te 
gebruiken als om hem als kaas te degusteren. En 
bovendien heb ik er alle vertrouwen in want hij 
wordt geproduceerd door mijn oom!”
Andere kaas die tot zijn recht komt: de mozzarella 
de bufflonne. Ook deze is rechtstreeks afkomstig 
uit Italië. Maar ook een ander en minder bekend 
product afkomstig uit Puglia: de stracciatella, 
die eigenlijk het vloeiend hart is van de burrata. 
“Ik gebruik hem lopend op een schijfje auber-
gine die de Sint-Jakobsvruchten vergezelt en 
de kerstomaten die bij ons in de oven worden 
gekonfijt. Heerlijk!”
Terwijl hij ons een enorme parmaham toont, pre-
ciseert de chef dat ook deze “24 maanden heeft 
gerijpt, waardoor hij de ideale smaak heeft, 
vooral indien hij zo dun wordt gesneden 
als enigszins mogelijk is.” Die finesse 
is ook onmisbaar voor een andere 
specialiteit van het huis: de vitello 
tonato, die hier op een tonijnsaus 
wordt gedrapeerd, waar anderen 
die daar meestal overheen gieten. 
“Ik vind het belangrijk dat het vlees, 
dat eenvoudig op de juiste tempera-
tuur wordt gebakken, zijn mooie rozi-
ge kleur behoudt. Eens het zeer dun is 
gesneden, zodat het kan smelten in 
de mond, versier ik het heel simpel 
met een paar gehakte kappertjes 
en een straaltje van de uitstekende 
olijfolie die rechtstreeks afkomstig 
is van de olijfbomen in ons hotel 
Verdura, op Sicilië.”
U hebt het begrepen: een bezoek 
aan Bocconi kan al snel uitmonden 
in een unieke les op het gebied van 
seizoenproducten. U geniet ervan 
in een context die even smaakvol is 
als elegant. 

Restaurant Bocconi, Hotel Amigo.
Amigostraat 1, 1000 Brussel. Tel. 02 547 47 15

De chef van de Bocconi toont 
een prachtige Parmaham van 
24 maanden oud.

112

G A s t R o n o m i e
Z O M E R  2 015

■

▼





Château Minuty
De echte geur van de Provence

D
e rosé werd lange tijd beschouwd 
als een nietszeggende wijn; als 
een brouwsel dat alleen maar 
kon op een terrasje of naast 

het zwembad. Maar zie: de rosé begint 
steeds meer liefhebbers van een goede 
fles te verleiden. De consumptie blijft 
stijgen en je hoeft niet meer te blozen 
wanneer je tegenwoordig in een goed 
restaurant een cru van deze stijl bestelt. 
Er zijn heel wat redenen voor deze exta-

se. De verandering van een aantal levens-
gewoonten is daar voorzeker niet vreemd 
aan. Minder gestructureerde maaltijden, de 
opkomst van de wereldkeuken, eenvoud, 
ontdekkingen, gezelligheid en de zoektocht 
naar direct plezier: stuk voor stuk spelen 

deze factoren in de kaart van de rosé. 
Maar een andere reden voor deze extase 
is vooral toch de duidelijke stijging in de 
kwaliteit die bij heel wat producenten 
kan worden waargenomen.

Nadat ze lange tijd zijn afgekraakt, hebben de rosés 
van vandaag zoveel progressie gemaakt dat zij hun 
aanwezigheid op de beste tafels kunnen wettigen. Sommige 
van de appellation Côte de Provence, zoals de Château 
Minuty, zijn de echte vaandeldragers van hun streek.

Door Philippe Bidaine

114

W i J n
Z O M E R  2 015



De rosé van de Provence
Dit gezegd zijnde: de rosé is altijd een voorkeur-
positie blijven behouden in de Provence, de baker-
mat van de rosé. Men gaat er inderdaad van uit 
dat deze Franse regio wellicht de eerste is waar 
deze wijn ooit werd gemaakt. Alles stimuleert er 
ook dit gebruik. Klimaat, plaatselijke druifsoorten, 
terroirs: alles leende zich van bij het begin tot de 
ontwikkeling van dit soort wijn.
De eerste Griekse wijnbouwers, die liefst 26 eeu-
wen geleden in deze regio neerstreken – de Pro-
vence is het eerste deel in Frankrijk waar aan wijn-
cultuur werd gedaan – hebben ongetwijfeld rosé 
geproduceerd omdat de maceratie van de vellen 
toen nog onbekend was of amper werd toegepast.
Verder dan de hierboven omschreven redenen kan 
het succes van de Rosé de Provence ook verklaard 
worden door zijn grote flexibiliteit aan tafel. Hij is 
zowel licht als fruitig, zacht, nerveus en aromatisch, 
en dat maakt van hem de natuurlijke compagnon 
van de traditionele Provençaalse keuken, of het nu 
gaat over ratatouille, artisjok barigoule, gevulde 
groenten…, zonder de bouillabaisse te vergeten.
Maar het zou zonde zijn om de rosé tot de Proven-
ce te beperken. Heel wat wereldkeukens hebben 
een echte liefdesrelatie met de rosé. Zo is de rosé 
ook de perfecte en gastronomische tafelgezel bij 

pekingeend, fijne sushi, een Marok-
kaanse tajine of een Indiase curry. 
Bij de wijnen uit de Provence sprin-
gen sommige boven de concurren-
tie uit en dat met unieke flessen. 
Château Minuty, dat op het schierei-
land van Saint-Tropez is gelegen, is 
daar zonder meer één van.

De magie van Minuty
Hoewel het onder Napoleon III werd 
gebouwd, start dit kasteel als wijndo-
mein in 1930 wanneer Gabriel Farnet 
de beplantingen van het ganse domein 
laat herzien en de pracht terugkeert. 
Verzamelaars herinneren zich nog 
de gedrongen flessen van de cuvée 
de l’Oratoire, een naam die verwijst 
naar de kapel die zich op het domein 
bevond. Daardoor werd Château Minuty 
in 1955 een van de 23 eigendommen die werden 
bevorderd tot Grand Cru Classé de Provence. 
In 1960 kiezen Monique, de dochter van Gabriel, 
en de echtgenoot van deze laatste, Etienne Matton 
(lange tijd voorzitter van de Association des Crus 
classés) ervoor om een reeks traditionele lokale 
druivensoorten terug aan te planten, zoals de ▼



tibouren, de rolle en de grenache. Deze terug-
keer naar de bron, gekoppeld aan een beperking 
van het rendement en gevoelige vooruitgang in de 
vinificatietechnieken, verzekeren een kwaliteit die 
Château Minuty al snel een plaats oplevert in de 
boeken over de beste kelders van de Côte d’Azur.
Sinds 1990 wordt de uitstraling van het etiket ver-
zekerd door Jean-Etienne en François Matton. 
Zij zetten de inspanningen van hun voorva-
deren verder door de eigendom te moder-
niseren en ervoor te zorgen dat zij de uitda-
gingen van vandaag en morgen aankan en 
de aanwezigheid van Château Minuty op de 
tafels in de hele wereld te vergroten.
Vandaag bestaat de beroemde cuvée de 
l’Oratoire niet meer. Dit komt omdat de 
productie in 2009 werd onderbroken ten 
voordele van de cuvée Prestige: een gam-
ma dat onder die naam gecommercia-
liseerd werd en alle kennis draagt van 
Jean-Etienne en François Matton. Dit 
palet van ruim 25 jaar ervaring beves-
tigt tot in de puntjes de excellentie en 
de traditie van de familie Matton.
Hierdoor is de Rosé Prestige een 
mooie parel van aromatisch even-
wicht. Dat berust op de karaktertrek-
ken die men uit de grenache en de 
tibouren heeft gehaald. Met op het 
einde ook een intense neus van kers, 
cassis en kruiden die ervoor zorgen 
dat deze cru zich zowel als aperitief 

als in het gezelschap van meer smaakvolle gerech-
ten laat gebruiken. Naast deze Rosé Prestige kun-
nen we ook moeilijk voorbij aan deze van M de 
Minuty, een hemelse cru waar de aromatische 
harmonie van de grenache en de cinsault heel wat 
mooie noten van perzik en gekonfijte appelsien 
oplevert, met daarbovenop respectievelijk rond-
heid en frisheid. Tenslotte is er ook nog de cuvée 

Rose et Or, voor 95 % bestaande uit grenache 
en voor 5 % uit cinsault. Goed voor gewoonweg 
uitzonderlijke noten van fruit en frisheid.
Laten we dus maar van ons plezier genieten 
wanneer de zon schijnt en we gezeten zijn aan 
een uitstekende tafel!

Info: www.minuty.com
En om alles te weten over Château 
Minuty in België: 0476 34 11 83
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SAMEN 
GENIETEN

VAN 
HET LEVEN

DE HAAN
Golf by Zilverduin
Leven in mijn residentie, is thuiskomen met 
de zekerheid om op elk ogenblik omringd 
te zijn door mensen die er voor mij zijn en 
mij in hun hart nemen. Mijn residentie staat 
bekend voor de kwaliteit van zijn verzorging, 
zijn aangepaste infrastructuur en zijn sterren 
keuken. Mijn individuele kamer geeft me de 
nodige privacy en comfort. Het personeel is 
er steeds voor mijn gezondheid en zorgt voor 
talrijke activiteiten die me de kwaliteit van 
mijn leven geven waar ik naar zocht.

Want kwaliteit in het leven is belangrijk !

Contacteer ons voor een bezoek of afspraak :
Anthony Cafmeyer, directeur
Vosseslag 143
8420 De Haan
059 25 57 00
zilverduin@orpea.net

Naast Royal Ostend Golf Club

WOONZORGCENTRA

ASSISTENTIE WONINGEN

SERVICEFLATS

ORPEA_Adv_KVOpeople_NL.indd   1 29/05/15   15:32



 Karl 
Lagerfeld
De orkestmeester

Karl Lagerfeld gaat al een eeuwigheid mee. Die 
uitzonderlijke levensduur dankt hij niet alleen 
aan zijn talent, maar ook aan de (zeldzame) gave 
om zichzelf continu in de picture te plaatsen. 
Modeontwerper, fotograaf, bibliofiel, estheet, 
mecenas: Lagerfeld is van alle markten thuis.

Door Raoul Buyle

 Karl 
Lagerfeld

Karl Lagerfeld: zelfportret.

Karl Lagerfeld pour Homme: een “hout/
kruidige” geur op een achtergrond van 
varen, groene appel en lavendel met 
een zeste van mandarijn.
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G
epoederd haar, 
zwart pak op 
een wit hemd 
met stijve 

boord, geblindeerde bril: Karl 
Lagerfeld is inderdaad een 
“K” apart. De man die ijvert 
voor de dag met 48 uren is 
meer dan de vaste ontwer-
per van het Huis Chanel, 
want hij heeft nog veel meer 
pijlen op zijn boog. “Ik doe 
graag dingen”, zegt hij. Hij 
is onverzadigbaar, bruisend, 
meervoudig, nieuwsgierig. Hij 
voelt zich alleen maar goed wanneer hij bezig is. 
Slapen? Zo weinig mogelijk, net genoeg om de 
batterijen weer op te laden. Verder werkt hij dag 
en nacht en blijft hij zich openstellen voor nieuwe 
ontdekkingen. Probeert hij via zijn jurken, foto’s, 
boeken “de sfeer te vatten van mijn levensvisie 
op dat eigenste moment”. Mode is slechts één 
manier om zich uit drukken. “De meest zichtbare”. 
Want hij houdt zich ook onledig met het ontwer-
pen van parfums. Vandaar ook dat er weer een 
aantal “signature” parfums op de markt komen. 
Sinds de Lagerfeld Classic behoren ook de par-
fums tot zijn leefwereld. “Ik hou van parfum”, zegt 
Karl Lagerfeld. “Ik heb er in het verleden gemaakt 
en ik ben blij dat ik er weer een aantal nieuwe 
kan uitbrengen. Zij maken het leven mooier. Want 
parfum, dat is ‘fashion for the nose’...”
IJskoude vloeistoffen en plat water hoeven niet 
meer. Het is weer tijd voor meer intense sappen 
die lef en classicisme verenigen – zoveel te beter, 
trouwens. De nieuwe Karl Lagerfeld parfums 
bevatten in hun sillage, hun flacon en hun beelte-
nis de lievelingscodes van zijn ontwerper: de liefde 
voor mooie stoffen, de keuze voor zwart en wit, 
elegantie en modernisme, lichaamsesthetiek en de 
mannelijke/vrouwelijke aantrekkingskracht. De 
handtekening van Karl Lagerfeld herken je aan zijn 
strakke, strenge en hoekige lijnen. In de geest van 
de betaalbare luxe die hem karakteriseert.

Waarom een parfum?
Karl lagerfeld: “De hedendaagse mode gaat niet 
enkel meer over kledij. Het is een totaalgebeuren. 
Er zijn niet alleen de accessoires en de brillen, 

Karl Lagerfeld pour 
Femme; de frisheid 
van citroen op de 
fluweligheid van de 
perzik op een boeket 
van witte bloemen.

Getekend Karl Lagerfeld.

▼



maar ook de parfums. Het is belangrijk voor een 
merk om zijn signatuurparfum te hebben. Een geur 
is even belangrijk als een kledingstuk.”

u hebt een hekel aan slordigheid. Voelt het 
dragen van een parfum aan als het dragen van 
een kledingstuk?
“‘Slordig zijn’ is een houding die niet noodzakelijk 
gebonden is aan kledij. Een zwarte jeans, een mooi 
wit hemd en een jasje. Dat is wat een jongen nodig 
heeft, een meisje, een rijpe man, een iets oudere 
vrouw, eigenlijk iedereen. Dat zijn de basics van 
vandaag. Een parfum dragen is ook iets vanzelf-
sprekends… Uw parfum moet u volgen zoals een 
schaduw, een sillage creëren. Er is een gedicht van 
Michelangelo dat zegt: ‘Schaduw van je schaduw, 

zelfs blind zal ik je vinden…’ Welnu, dat geldt 
ook voor een parfum! Ik ben evenwel geen 
voorstander van te sensuele parfums in het 

beroepsleven. In de intieme sfeer is dat 
iets anders.” 

om uw parfums te 
belichamen, koos 
u de schitterende 
Kati neischer en 
mannequin baptiste 
Giabiconi. Waarom? 
“Wij  hadden een 
moderne jongen en 
meisje nodig. Baptis-

▼

Karl Lagerfeld en zijn favoriete mannequins: 
Kati Neischer en Baptiste Giabiconi. 

Mini-Karl
Dit is het hippe cadeau(tje) bij uit-
stek: een plastic mini Karl Lagerfeld. 
De beroemde artistieke directeur van 
Chanel lijkt in elk geval veel te houden 
van deze Japanse mangawereld en 
ging in zee met het Italiaanse merk 
Tokidoki. Lagerfeld wordt afgebeeld 
in de volledige grandeur van zijn ego: 
figuurtjes, T-shirts, accessoires, dit alles 
met de gestileerde kop van Karel. Wie zei 
daar “snob”?
www.tokidoki.it

te en Kati zijn perfect voor wat ik wou laten zien. 
Er was geen andere keuze denkbaar. Volgens mij 
moet het parfum iets sensueels zijn. Ik wou dat de 
foto’s dat beeld weergaven. Je draagt niet alleen 
een parfum om goed te ruiken, maar omdat je 
jezelf mooi wil voelen.”

u koos witte bloemen voor het “vrouwelijke” en 
een heldere varen voor het “mannelijke’. Was 
het de bedoeling om het man/vrouwcontrast 
hardop uit te spelen?
“De differentiatie is van mentaliteit en van richting 
veranderd. Heel wat zogeheten mannenparfums 
worden nu door vrouwen gedragen. De grens werd 
gewist voor een ‘dag en nacht’-hiërarchie.”

Waardoor wordt de ontwerper in u beïnvloed?
“Reizen zijn belangrijk. Maar voor alles zou ik zeg-
gen: de natuur. Ik heb veel herinneringen aan de 
bodem, getemd, beplant. Een gekweekte roos in een 
rij en een wilde roos hebben niet dezelfde geur.”

uw referenties?
“Jicky van Guerlain. Cuir de Russie van Chanel. Ik 
houd ook van sommige recente ontwerpen van 
Serge Lutens, Terry by Terry van Gunzburg, Byredo 
of Comme des Garçons.”

Op de website karl.com ontdekt u elke dag een 
nieuwe sleutel van het KL-universum, tussen 
making of, favoriete adressen, agenda, en natuur-
lijk de beruchte “Karlismes”. Op die manier 
ontstaat een echte community rond de 
iconische ontwerper.

“Je draagt niet alleen een parfum om goed te 
ruiken, maar omdat je jezelf mooi wil voelen”
“Je draagt niet alleen een parfum om goed te 
ruiken, maar omdat je jezelf mooi wil voelen”

Zomers: de edities van Paradise 
Bay zijn geïnspireerd door de eerste 
twee parfums van Karl Lagerfeld en 
bulken van licht en frisheid.

■

120

m o D e  e n  s c H o o n H e i D
Z O M E R  2 015



privatebanking.societegenerale.be

U W  P R I V A T E  B A N K E R  W E R K T  N A U W  S A M E N  M E T  E E N  T O E G E W I J D  T E A M  V A N  E X P E R T E N .  
S O C I E T E  G E N E R A L E  P R I V A T E  B A N K I N G  B I E D T  U  D E  B E S T E  O P L O S S I N G E N  V O O R  H E T  B E H E E R 
V A N  U W  V E R M O G E N ,  Z O D A T  U  T I J D  H E B T  V O O R  D E  B E L A N G R I J K E  D I N G E N  I N  H E T  L E V E N .

Societe Generale Private Banking NV is een kredietinstelling, bank - en verzekeringsmakelaar naar Belgisch recht en is onderworpen aan de controle en het toezicht van de Nationale Bank van 
België (NBB), en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en voor prudentiële doeleinden door de Europese Centrale Bank (ECB). Dit document is een publicitaire mededeling 
en vormt geen aanbod of aanzet tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten of beleggingsdiensten. Societe Generale Private Banking NV, maatschappelijke zetel te 9000 Gent, 
Kortrijksesteenweg 302, BTW BE 0415.835.337 - RPR Gent - FSMA 61033 A. © Aurélien Chauvaud - FRED & FARID

L A A T  O N S  U W  V E R M O G E N  B E H E R E N 
Z O  K U N T  U  E R V A N  G E N I E T E N

SOGE_1505_PB_MEMBERS_ONLY_210X297_CHATEAU_BELGIQUE_NZ.indd   1 01/06/2015   15:17



Schoenen! Naar verluidt 
staan zij de dag vandaag 
voor het ultieme verlangen 
van de vrouw. Sportief, 
gepensioneerd, mondain 
of actief: elke dame droomt 
ervan om een paar goddelijke schoenen te bezitten en 
dat heeft de “man van de rode zolen” heel goed begrepen. 
Vandaar ook zijn boetiek in Brussel met een groot aanbod 
van chique, vaak sexy en immer unieke pumps.

Door Raoul Buyle

Christian
Louboutin

Op goede   voet met

S
choenen: die duistere dingen van het ver-
langen… Zij maken vrouwen soms gek, 
bereid tot buitensporige uitgaven, terwijl 
zij bij mannen een paniekreactie uitlok-

ken. Eén paar was voldoende om de gelaarsde 
kat om te toveren tot de markies van Carabas en 
Assepoester haar lompen te laten inruilen voor 
een prinsessenjurk. Met de prins als extra. Met 
zijn duizelingwekkende hoogte, zijn aflopende 
wreef en zijn overtuigde tred blijft de naaldhak 
de ultieme fantasie. Toch kan niemand de vrouw 
verplichten om op naaldhakken van 12 cm te klim-
men, dixit Christian Louboutin, zelfs niet de mode. 

Ze dragen ze omdat ze er zich mooi en verleide-
lijk mee voelen. Christian Louboutin is een van 
de meest gemediatiseerde schoenenontwerpers. 
Een van de meest getalenteerde ook en even 
bekend bij het vrouwvolk als de topnamen in de 
mode: Dior, Chanel, YSL. Vanwaar die passie? In 
tegenstelling tot de kledij die weinig onvolmaakt-

De Louboutin boetiek 
op de Brusselse Zavel.

Op goede   voet met
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heden vergeeft, zou de slanke schoen de vrouw 
op een voet van gelijkheid plaatsen. En dit onge-
acht haar schoonheid, leeftijd of lichaamsbouw. 
Mooie pumps maken (vrijwel) iedereen mooi. “Een 
vrouw die zichzelf niet heel mooi vindt, kan wel 
trots zijn op haar benen, haar enkels, haar voeten, 
en die troeven willen uitspelen met een mooi paar 
schoenen”, zegt Christian Louboutin. Waarna de 
Parijse meester/schoenenmaker toevoegt: “Een 
naaldhak kleedt aan, ook al is het nog maar kort 
geleden dat hij als vulgair werd bestempeld en het 
erfgoed was van de meisjes van plezier. Maar het 
verlangen bleek sterker.”

De schoenen van Lady Di
Christian Louboutin wordt geboren in het 12e 
arrondissement van Parijs. De Foire du Trône (ker-
mis) is zijn speelterrein. Als jongeman heeft hij 
twee passies: planten en mode. Hij kiest voor het 
laatste, al blijft hij een groot tuinliefhebber. Tijdens 
een ad hoc college leert hij met naald en draad 
omgaan en 's nachts vertoeft hij vaak in nightclubs. 
In de Folies-Bergères wordt hij al snel de mascotte 
van de kleedsters. Hij ontdekt er ook de ultravrou-
welijkheid, de (zeer) hoge naaldhakken die door 
de danseressen worden gedragen, de discipline 
van de techniek. Hij start zijn carrière bij Charles 
Jourdan. Daarna werkt hij voor Roger Vivier: voor 

velen de uitvinder van de naaldhak. Deze laatste 
beweegt zich in de hoogste kringen. Hij ontwierp 
onder meer de schoenen die Elisabeth II van Groot-
Brittannië droeg tijdens haar kroningsceremonie. 
Christian Louboutin: “In 1988 werd ik zijn assistent 
en kreeg ik de opdracht om zijn tentoonstelling in 
het Musée des Arts de la Mode te orkestreren. 
Roger Vivier is mijn mentor geworden. Hij was de 
incarnatie van het elegante, gedistingeerde en hof-
felijke Parijs… In die vele maanden naast hem heb 
ik ontzettend veel geleerd.”
In oktober 1991 stelt Louboutin zijn eerste collec-
tie voor in een kleine boetiek van de Parijse Gale-
rie Véro-Dodat: een overdekte doorgang in het 
1e arrondissement. Een selectie van 15 ultrahoge 
naaldhakmodellen (12 cm), met daarbij een wereld-
wijd succesnummer dat door Lady Di is geïnspi-
reerd. Het was de ontwerper opgevallen dat de 
prinses, die zeer verlegen was toen ze voor het 

Christian Louboutin. 
©
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▼

Met Catherine Deneuve. Zij is 
een fan van het eerste uur.



eerst in het nieuws kwam, de benen vaak tegen 
elkaar klemde, haar beide schoenen tegen elkaar 
aandrukte en die geen seconde uit het oog verloor. 
Vandaar het idee van de “inséparables”: een motief, 
de 4 letters van het woord “LOVE” dat doorloopt van 
de ene voet naar de andere. Anna Wintour, hoofdre-
dactrice van de Amerikaanse Vogue en hoogprieste-
res van de Haute Couture, wijdt er in haar blad liefst 
twee artikels aan. A myth is born!
Na een moeizame start volgt al snel het grote suc-
ces: Amerikaanse kopers reppen zich naar Parijs. 
Twee jaar later opent Christian Louboutin zijn eer-
ste boetiek in New York. Vanwaar die beroemde 
rode zolen? Het verhaal wil dat Louboutin tijdens 
een trip naar Italië op zeker ogenblik de rode Cha-
nel nagellak vastgreep van zijn secretaresse om de 
buitenzool van het model “Pensée” te verven. Het 
enthousiasme van het publiek en van de profes-
sionals in de modewereld is van die aard dat dit 
vleugje klaterend rood zijn handelsmerk wordt – zijn 
handtekening. Vandaag vindt men deze glamour-
kleur terug op de zool van alle schoenmodellen van 
de ontwerper, zoals de Pigalle pumps: het emble-
matisch model van het huis. Het vurige rood siert 
eveneens de binnenkant van zijn handtassen.

Dicht bij de Zavel
In april 2014 opent Christian Louboutin zijn eigen 
gelijknamige boetiek op de Zavel. Tussen de anti-
quairs en de chocolatiers. De schoenontwerper 
vraagt architect Tarek Shamma, die hij reeds in 
Madrid heeft ingeschakeld, om de (kleine) ver-
koopruimte de subtiele referenties van het Huis in 
te fluisteren door zich te laten inspireren door de 
architectuur van de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel-
kerk die aan de Brusselse boetiek paalt. Van bij 
de ingang botst de bezoeker er op een smeed-
ijzer traliewerk met nestvormige motieven: het 

handelsmerk van de Louboutin boetieks. Nieuw: 
in Brussel stelt Louboutin ook zijn herencollectie 
voor. Het klassieke model Napoli getuigt van zijn 
ambachtelijke knowhow; de Rantus basket speelt 
met contrasten; de Yacht die naar de bootschoen 
verwijst, terwijl de zeer stedelijke Golfito een meer 
gedurfde stijl aankleeft met een mix van metallic 
en gebloemd leder.

▼

3 vragen aan Christian Louboutin
Hoe hoog reikt de laatste naaldhak?
16 cm! De super-hoge hak heeft de fetisjistische fantasma-
gorie van zich afgeschud toen de mode het figuur is gaan 
verlengen met zeer lange en strakke stretchbroeken.

Wat moet je doen om altijd perfect mooie, rode zolen 
te hebben?
Het Huis heeft de Parijse schoenmakerij “Minuit 
moins 7” ingelijfd. Zij hebben alles wat nodig 
is om mijn schoenen van een nieuwe zool 
te voorzien.

Wat is de gekste bestelling die u 
ooit kreeg?
Sandalen voor een vrouwelijke 
klant in Azië, volledig bekleed 
met (echte) robij-
nen. Zij waren 
bedoeld om 
t e  w o r d e n 
gedragen… 
maar niet om 
mee te stappen.

Limited edition.

Februari 2012. Nadat het op zijn mythisch podium heel wat “Guest 
Creatures” heeft verwelkomd (Dita Von Teese, Arielle Dombasle…) 
opent de Crazy Horse van Parijs zijn deuren voor de eerste “Guest 
Créateur” in zijn geschiedenis: Christian Louboutin.

■
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Aan het pantheon van de Zwitserse horlogerie 
pronkt El Primero, de eerste automatische 

chronograaf ter wereld met opwinding via een 
centrale rotor. Hij draagt de handtekening van 

Zenith. Deze manufactuur schept al sinds 
1865 plezier in het laten rijmen van lef, 
plezier en authenticiteit.

Door Raoul Buyle

I
n de jaren 60 broeit 
Zenith op het ontwerp 
van een nieuw type 
automatische chrono-

graaf. Het idee is om een 100 % 
geïntegreerd kaliber te ontwerpen 
en niet zomaar een chronomodule 

“toe te voegen” aan een bestaand 
gangwerk. Zijn codenaam? De 3O19PHC. Maar 
de horlogemaker aarzelt en de concurrentie zit 
niet stil. In 1967 doet het gerucht de ronde dat 

iemand met een soortgelijk project bezig is. Dat 
zet er Zenith toe aan om meer vaart te maken. 
Uiteindelijk wordt El Primero op 10 januari 1969 
aan de pers voorgesteld. In Esperanto betekent 
zijn naam: “de eerste”. Maar het is vooral zijn uit-
zonderlijk hoge frequentie (36.000 tikken per uur) 
die hem twee keer preciezer maakt dan een stan-
daard chronograaf. Het duurt dan ook niet lang of 
dit kaliber van mechanische chronograaf met auto-
matisch opwinden wordt al snel erkend als een 
belangrijke innovatie en groeit uit tot de referentie 

Een hart voor precisie, 
precisie diep in het hart.

Minutieuze harmonie

El Primero 
Chronomaster, 
1969.

Horloges

Zenith
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van dit type horloge. Het is de eerste chronograaf 
die de tijd tot op 1/10e van een seconde meet, 
bij zoverre dat de andere prestigieuze merken 
(toen) dit kaliber gebruikten dat voor hen onder de 
licentie van Zenith wordt gemaakt. Voorbeeld: het 
mythisch kaliber Daytona van Rolex. 
Vandaag produceert Zenith (dat nu tot de groep 
LVMH behoort) ongeveer 40.000 horloges per jaar. 
De manufactuur maakte van het kaliber El Primero 
de hoeksteen van zijn collecties, maar levert zijn 
mythisch kaliber ook aan andere merken van de 
groep, zoals bijvoorbeeld TAG Heuer. “En dit jaar”, 
aldus Jean-Frédéric Dufour, CEO van Zenith, “nodi-
gen wij u uit om de toekomst in te stappen met de 
dynamische El Primero Lightweight. Verder kunt 
u heruitgevonden iconen bewonderen, zoals de 
nieuwe El Primero Synopsis. Ten slotte waait er 
ook een frisse nieuwe wind met de indrukwek-
kende Pilot Type 20 Grand Feu.”
Ter info: weet dat de chronograaf El Primero Light-
weight, die met een kaliber in titanium en silicium 
werd uitgerust, is ondergebracht in een ultraspor-
tieve kast in carbon.

De geest van de manufactuur
Wist u dat Zenith een van de 5 Zwitserse horloge-
bedrijven is die de titel “manufactuur” mag dra-
gen? Een manufactuur is een bedrijf dat een kaliber 
opbouwt met meer dan 60 % eigen componenten 
en dit in “industriële” hoeveelheden doet. Dat ver-
eist stiptheid, oneindig veel geduld, een uitzonder-
lijk “fingerspitzengefühl” en veel, veel tijd…
In de jaren 1860 zijn ze in het stadje Locle, dat in de 
Zwitserse Jura ligt, met meer dan 3000 die het beroep 
van horlogemaker uitoefenen, en dat elk individueel. 

Locle: thuishaven van 
een unieke manufactuur. 

Georges Favre-Jacot.

Georges Favre-Jacot, een jonge ondernemer van 22 
jaar met een toekomstvisie, die door een geweldige 
drang naar onafhankelijkheid wordt gedreven, zorgt 
voor een echte revolutie in die horlo-
gewereld door zijn eigen fabriek te 
beginnen. Deze wordt al gauw de 
grootste werkgever van de streek 
en de eerste (industriële) horlo-
gemanufactuur in de moderne 
zin van het woord. Alle beroe-
pen van de horlogemaker-
kunst (meer dan 80 ver-
schillende beroepen) op 
een model dat nog niet 
bestaat: verticale inte-
gratie. Parallel start hij 
eveneens een systeem op 
waaraan tot dusver niemand 
heeft gedacht: de onderlinge 
verwisselbaarheid van de com-
ponenten, ongeacht het kaliber.

De Academy Georges 
Favre-Jacot gebruikt 
de 150e verjaardag van 
Zenith om een synthese 
te tonen van de kennis 
van de manufactuur.

Elite 6150: wedergeboorte 
van een eersteklas kaliber.

▼



Ook vandaag nog worden alle Zenith horloges 
binnen deze muren ontworpen en uitgewerkt. Het 
zijn stuk voor stuk mechanische prachtstukken met 
een grote traditie en avant-garde. Gedreven door 
een drang naar innovatie fluistert Favre-Picot zijn 

pasgeboren merk en zijn medewerkers 
een spirit in die al snel een traditie 
wordt bij Zenith: ondernemingsgeest. 

Zo verzamelt de manufactuur in zijn 
bestaan meer dan 300 octrooien, 

ontwerpt het meer dan 600 
afgeleiden van kalibers en is 

het absoluut recordhouder 
voor wat betreft de prijzen 
die in het domein van 
de chronometrie en de 
zakhorloges worden uit-

gereikt. De betrouwbaar-
heid van de Zenith horloges 

wordt het best geïllustreerd in 
de betere luchtvaart (burger en 

militair). De totstandkoming van 
de automatische chronograaf El Pri-

mero Fly-Back maakte al die hoog-
standjes mogelijk, zoals het opstarten 
en gelijktijdig aflijnen van een of meer 

tijdmetingen tijdens de vlucht door op 
één drukknop te duwen. Met Elite, het extra dunne 
kaliber met een gangreserve van ruim 50 uur, beves-
tigt Zenith zich nog sterker als een van de leaders 
van het Zwitsers mechanisch horloge. 
Verder is het belangrijk te vermelden dat Zenith al 
die tijd zowel de eenvoudigste als de ingewikkeldste 
uurwerken heeft gemaakt. Bij zoverre dat “complica-
tie” een specialiteit is geworden die de term “manu-
factuur” helemaal zijn betekenis geeft. In het atelier 
van de tophorlogerie zijn de horlogemakers van A 
tot Z verantwoordelijk voor de kalibers met grote 
complicatie. Zij maken alle stukken, verzorgen de 
assemblage, de plaatsing in de kast en controleren 
na elke fabricagestap de goede werking van het 
geheel. Zo wordt bijvoorbeeld de Pilot Double Matic 
(met zijn wekfunctie) door slechts één enkele mees-
terhorlogemaker geassembleerd en afgeregeld. 
Weet dat dit merk in Brussel wordt verkocht bij De 

Greef Horlogemaker & Juwelier. Hoewel experts 
als Jacques en Arnaud Wittmann zeer enthousi-
ast zijn over Zenith horloges, zijn zij ook vandaag 
nog van oordeel dat dit merk een klein beetje blijft 
ondergewaardeerd. En dat terwijl het, volgens de 
kwaliteit en de prijs van het product, mee op de 
eerste rij zou moeten staan.

Zenith en Louis Blériot
Zenith is altijd op de afspraak wanneer er een adem-
benemend project tot uitvoering wordt gebracht. 
Zoals in 1909 wanneer Louis Blériot met zijn pro-
pellervliegtuig Blériot XI het Kanaal oversteekt. 
Aan zijn pols: een Zenith horloge. Op 25 juli, om 
4.15 uur, is het bijna windstil in Calais en lijkt het 
moment ideaal voor de stunt. Die is inderdaad niet 
min want in het begin van de 20e eeuw lijkt de 40 
km lange vlucht van Calais naar Dover nog een 
utopie. Maar niet voor Louis Blériot want hij heeft 
37 minuten nodig voor deze grote primeur en voor 
zijn Zenith horloge. Aansluitend zegt Blériot: “Ik 
ben zeer tevreden over mijn Zenith horloge dat ik 
vaak gebruik en ik kan dit alleen maar aanbevelen 
bij mensen die stiptheid belangrijk vinden.” Toen 
de luchtvaart zich begon te ontwikkelen, was het 
merk met de ster een van de eerste dat vlieginstru-
menten bouwde, hoogtemeters en polshorloges. 
Het is duidelijk dat beide visionaire mensen voor-
bestemd waren om elkaar te ontmoeten.

▼

Het kaliber El Primero.

E l  P r i m e r o 
Lightweight: 
avantgardis-
tisch sportief 
horloge.

■
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YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 
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Herfstgenoegens
De herfst heeft een aparte sfeer. Dit is het seizoen van de druilerige 
dagen, van alle soorten licht en van de dode bladeren die zij aan de 
zomer heeft ontleend. Levensgenieters houden van de herfst en dat 
om duizend-en-één redenen: hij inspireert dichters en schilders en 
brengt de smaakpapillen van de gastronomen in verrukking. De lange 
herfstavonden zijn namelijk een hymne voor elk type genot. Zonder 
strass en pailletten. 
De inhoudstafel van deze 55e Members Only trekt dan ook en met 
oprecht plezier zijn herfsttenue aan om te versmelten met de kleuren 
van dit jaargetijde. Op onze pagina’s hebben wij het natuurlijk over 
golf, want dat blijft onze rode draad. Maar ook over mythische auto’s, 
bestemmingen vlakbij en heel ver weg, prestigieuze merken, wijn-
kunde, gastronomie. Kortom: over alles wat het DNA bepaalt van een 
magazine dat nu al dertien jaar lang zweert bij mooie verhalen, tradities 
en de geneugten des levens.
Golfers houden van de herfst om uiteenlopende redenen. De natuur die de 
fairways afboordt, is weelderiger dan ooit. Dat de ballen soms de neiging 
hebben om zich onder een lappendeken van dode bladeren te verstoppen, 
nemen zij er graag bij. Het is inderdaad oprecht genieten van dit seizoen 
om op birdiejacht te gaan en de platgetreden paden te verlaten.
Waarom zou u bijvoorbeeld geen bezoek overwegen aan Château Royal 
d’Ardenne, een van de oudste clubs van het land? Deze club vlakbij 
Houyet kwam tot stand op initiatief van koning Leopold II. Honderd-
twintig jaar geleden werd hier reeds golf gespeeld en het domein heeft 
die oorspronkelijke magie altijd weten te behouden. Wie toch maar bij 
de zon zweert, droomt ongetwijfeld van verre bestemmingen. Marbella 
heeft zijn pracht en zijn luister van weleer teruggevonden. De badplaats 
in Andalousië heeft alles wat het hart kan verlangen. In Sicilië is het 
Verdura Resort van de groep Rocco Forte uitgegroeid tot superbestem-
ming voor de “connaisseurs”. Marrakech grossiert dan weer in nieuwe 
golfbanen en blijft een must.
Maar ook naast de greens gaat het leven door. En wat voor een leven! 
Op de hoek van de straat piept de winter al van achter het hoekje. Van-
daar dat de skiënde kamerknechten van het paleishotel “Les Airelles” 
in Courchevel nu al de komst van hun eerste klanten voorbereiden. 
Want ook op de sneeuw laat luxe zich in alle talen vervoegen.
O ja, snel nog dit. De beroemde Franse chef Marc Veyrat vond het een 
aangename ervaring om ons tijdens een recent bezoek aan ons land 
te ontmoeten en hij verklapte ons bij die gelegenheid enkele culinaire 
geheimen. Lekkere geheimen, dat spreekt voor zich.
Veel leesplezier.

Voorwoord

© Foto : Reporters
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of their respective owners. Henrik Stenson plays an XR driver in competition. **Claim based on player testing of more 
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One yard is one yard too many. That’s why Great Big Bertha 

is back and all new – with our fastest face, most efficient 

head design and most advanced, yet simple, adjustability. 

All to give you greater forgiveness, speed and distance. Until 

you’re playing Great Big Bertha, and it’s fit to your swing, 

there’s no telling how many yards you’re leaving on the tee.  

Get fitted into the new Great Big Bertha today.

our greatest combination of
speed, forgiveness and distance.
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Het nieuwste juweeltje van

Donald trump is niet alleen een golfliefhebber: hij is ook eigenaar van verscheidene 
topbanen over de hele wereld. De Amerikaanse vastgoedmagnaat (met Schotse 
moeder) liet onlangs vlakbij Aberdeen een golfbaan bouwen die hij omschreef als 
de “World’s Greatest Golf Course”. En dat is niet gelogen want de “trump Interna-
tional Links” – zo heet de baan – is inderdaad van een duizelingwekkende schoon-
heid. De holes werden door architect Martin Hawtree uitgetekend en liggen naast 
de zee. Vandaar de unieke vergezichten in een bloedmooie, ongerepte natuurlijke 
omgeving, met bergen van duinen op de achtergrond. Er is keuze uit zeven tees, 
zodat elke handicap hier zijn gading vindt. De fairways zijn even gemanicuurd als 
de tuinen van Buckingham Palace, de potbunkers zijn helemaal “as they should 
be” en de greens zijn gigantisch: het perfecte plaatje. Dat geldt ook voor het 
charmehotel op de site “Mac Leod House and Lodge”. Ideaal om het plezier van 
de golfbaan te combineren met de geneugten van de menukaart.

Donald Trump

■

© Foto: Iain Lowe, courtesy of Trump International Scotland
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Niet alleen golfliefhebbers vinden de weg naar het parcours van  
Pebble Beach. Elk jaar wordt de fairway van de 18e hole op deze beroemde 
Californische links ingepalmd door de liefhebbers van de mooiste carros-
serieën. Zij geven elkaar afspraak voor een concours d’élégance dat er al 
ruim een halve eeuw lang op de agenda staat. De “best of show” van deze 
editie 2015: de prachtige Isotta Fraschini tipo 8A F. Ramseier & Cie Wor-
blaufern Cabriolet uit 1924, eigendom van de Amerikaanse verzamelaar 
Jim Patterson uit Louisville (Kentucky).

Fraaie rondingen op

■

© Foto's: Tom O'Neal

Pebble BeachPebble Beach



C
hâteau d’Ardenne, dat in Houyet 
is gelegen – dicht bij Rochefort en 
Dinant – viert dit jaar zijn 120e ver-
jaardag. In zijn souveniralbum ligt 

een grote episode van de Belgische geschiedenis 
besloten. Met reden, want het is op deze greens 
dat de koninklijke familie zich lange tijd overle-
verde aan haar favoriete sport.

Uit archieven blijkt dat er al in 1895 golf 
werd gespeeld op de gronden van Château 

d’Ardenne in Houyet. Dat is dus 120 jaar geleden. Dat 
verdient een terugblik op deze unieke en in elk opzicht 
koninklijke club.

                                             Door Miguel Tasso

Royal Golf Club du 
Château Royal d'Ardenne

Geschiedenisboek &        openluchtmuseumGeschiedenisboek &        openluchtmuseum
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Wie daaraan twijfelt, moet maar eens een blik werpen 
op de muren van de salons van het clubhouse waar 
op een erelijst de clubkampioenen worden vermeld. 
U vindt er onder meer de namen van prins Albert van 
Luik, toekomstige koning der Belgen, in 1958, van 
prins Alexander in 1959, 1963 en 1964, van koning 
Boudewijn in 1960 en van koning Leopold III in 1961. 
Bij de dames kroonde prinses Lilian zich in 1960 en 
1961 tot clubkampioene. Iemand beter?

Rijke geschiedenis
De gronden van Ardenne behoorden aanvankelijk 
toe aan Leopold I. Hij had ze gekocht voor zijn jacht-
partijtjes en vond er een terrein dat hem paste als 
een handschoen: 4135 ha, waarvan 2000 in de bos-

sen naast de Lesse. De eerste koning der Belgen 
liet zijn domein zeer goed onderhouden. Zo 
liet hij rond de manoir een park aanleg-
gen met bomen, bloemperken met scha-
duwheggen en boomgaarden waar de 

streekbewoners hun fruitvoorraad mochten inslaan. 
Maar het was zijn zoon Leopold II die de plek zijn 
adelbrieven schonk. Met de bedoeling om het luxe-
toerisme te ontwikkelen, liet de Koning-Bouwer een 
kasteel bouwen – er was snel sprake van het Grand 
Hôtel, een echt paleishotel – met daarrond een 
golfbaan die aan de gasten was voorbehouden.
De bouw van het hotel werd toevertrouwd aan 
Alphonse Balat, een groot architect en een goede 
bekende van de vorst. Het was klaar in 1895. Het 
resultaat sloot aan bij de ambities van het project: 
200 kamers met badkamer, centrale verwarming, 
stromend water, bar, rookzaal, bibliotheek. Met 
daarbovenop een gastronomisch restaurant.
De precieze datum waarop de golfbaan in het park 
van Ardenne tot stand kwam, blijft onduidelijk. Het 
was in die tijd evenwel gebruikelijk om de dingen 
samen te doen en dus lijkt het alsof het hotel en de 
golfbaan samen werden opgebouwd. Alleen al de 
manier waarop de golfbaan in het geheel ingeplant 
werd, verklaart de ruimtes die bij de aanleg van het 
park werden vrijgehouden. We mogen er dus van 
uitgaan dat de sport van St. Andrews er al 120 jaar 
beoefend wordt en dit de oudste golfsite van België 
is na de Royal Antwerp die in 1888 werd opgericht.
De golfers van weleer waren in de eerste plaats 
klanten van het paleishotel die graag hun swing 
kwamen verzorgen tussen een paar jachtpartijtjes 
of privédiners door. toen de Koninklijke Belgische 
Federatie in 1912 werd opgericht, maakte zij trou-
wens geen melding van de Ardense club als een 
van zijn leden.

Op het einde van de 
19e eeuw werd er 
reeds golf gespeeld 
op het “Château”.

De visionaire koning Leopold II had 
in Houyet reeds het toekomstige 
golfresort uitgevonden.

▼



Het bewijs ligt evenwel in de archieven. Historici 
ontdekten een gids uit 1933 met de Europese golf-
banen en daarin wordt duidelijk melding gemaakt 
van de “Golf du Château d’Ardenne”, een 18 holes 
van 4785 m.

Koninklijke Schenking
Sinds de dood van Leopold II in 1909 wordt het 
domein van Ardenne beheerd door de organisa-
tie van de Koninklijke Schenking. De Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits, die het domein 
huurde, staakte zijn activiteiten in 1913. De huur-
overeenkomst werd hierna overgenomen door de 
Grands Hôtels Belges, maar WOI zorgde ervoor dat 
het hotel de deuren moet sluiten. Het heropende 
in 1921 en breidde uit met tennisbanen en een 
vliegveld. Maar het bleven harde tijden. tijdens 

WOII werd het Grand Hôtel bezet door de Duitse 
troepen en fungeerde het als zetel van de “Kom-
mandantur”. Na de daaropvolgende economische 
crisis sloot het definitief de deuren in 1949, voor-
aleer het jaar daarop en door toedoen van baron 
Gaston Brauyn en zijn vrienden uit de as te her-
rijzen onder de naam Royal Golf Club du Château 
Royal d’Ardenne. Een golfclub. Het begin van een 
nieuw verhaal.

Een tweede leven
De tour Léopold, die in 1878 door Alphonse Balat is 
ontworpen, wordt het clubhouse van de nieuwe club. 
In die periode telt de baan slechts 12 holes. Spelers 
maken er een reglementaire 18 van door sommige 
fairways vanuit verschillende hoeken te bespelen. 
Maar het decor is zo mooi en zo plechtig dat niemand 

Een parcours dat zijn 
magie van weleer 
heeft behouden in 
een uniek kader.
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zich beklaagt over dergelijk pietluttig detail.
De club is een echt arboretum met zeldzame boom-
soorten; een paradijs waar eiken, esdoorns, kerse-
laar, buxus en taxus elkaar beconcurreren in het 
opvangen van golfballen! De club heeft maar weinig 
leden. Zij komen doorgaans uit de families van de 
regio die al naargelang het seizoen golfen of jagen.
Leopold II was geen golfer en dit in tegenstelling 
tot zijn nazaten die verzot waren op deze sport en 
vaak op het Château te vinden waren. Hun kasteel 
in Ciergnon lag inderdaad vlak naast het domein 

van Ardenne. tijdens de zomer zag je de koninklijke 
familie dus vaak deelnemen aan de clubcompetities! 
In 1968 leidden renovatiewerken aan het dak tot een 
felle brand in het Grand Hôtel. Koning Leopold III en 
prinses Lilian kwamen over uit Ciergnon en zagen 
met eigen ogen hoe het kasteel ten prooi viel aan de 
vlammen. Het zal nooit terug worden heropgebouwd 
omdat het kostenplaatje te hoog ligt. Enkel de kapel 
overleeft het drama zonder kleerscheuren.

18 holes
De club is jarenlang tevreden met 12 holes. tot 
wanneer de baan in 1991 door de landschapsarchi-
tect Jean-Noël Capart gerenoveerd wordt. Hierna 
beantwoordt zij aan het klassieke formaat met 18 
conforme holes. We spreken dan over een par 72 
van 5728 m die nog nauwelijks verwant lijkt met 
het oorspronkelijk ontwerp. “Zeer lang is de baan 
niet, maar hij speelt technisch en tactisch en heeft 
heel wat hindernissen. Kortom: behalve precisie 
zijn ook een oordeelkundige aanpak en een goede 
strategie belangrijk om een mooie scorekaart bij 
elkaar te spelen”, aldus Benoît de Hults, al drie jaar 
clubvoorzitter en CFO van de vermogensbeheerder 
CapitalAtWork.
De atypische Royal Golf Club du Château Royal 
d’Ardenne – ziedaar zijn officiële en volledige naam 
– die in een prachtig park is ingeplant, staat een 
beetje los van de tijd. Maar volgens heel wat ken-
ners is het een van de mooiste banen van België. 
tussen de holes en een paar swings te midden 
de eeuwenoude bomen door ontdekt de golfer de 

beroemde kapel, een openluchttheater, een 
fontein of een kandelaber: stuk voor stuk erfe-
nissen van weleer. Het is als het ware een klein 
openluchtmuseum dat uitgeeft op de fairways. 
Dit alles in een rustig en rustge- vend kader 

Een echt koninklijk park.

Luchtbeeld uit 1908 
met rechts de fairways 
van de golfbaan.

Een golfbaan afgeboord 
door eeuwenoude bomen.

▼



op enkele kilometers buiten Dinant.
“De club heeft de reputatie gesloten te zijn. In 
werkelijkheid draagt hij zorg voor de tradities en 
legt daarbij het accent op waarden zoals gezin, 
vriendschap, sportiviteit, gezelligheid. Hij behoort 
tot de Koninklijke Schenking. Dat levert bepaal-
de voordelen op, maar ook een aantal plichten. 
Het beheer en het onderhoud van een golfclub is 
duur…”, aldus nog Benoît de Hults.
Hoewel Château d’Ardenne – zijn roepnaam – veel 
respect toont voor het verleden, blikt hij ook reso-
luut naar de toekomst. “Wij moeten ook onszelf in 
vraag stellen. Bedoeling is vooruit te gaan zonder 

onze waarden af te zweren. Wij tellen momenteel 
300 volwassen leden en vele tientallen juniores 
die de toekomst van deze club maken. Parallel 
voeren wij ook een open politiek naar buiten toe. 
Greenfeespelers zijn dus welkom en dit tegen zeer 
interessante tarieven: van 60 tot 70 euro.”
Voor elke Belgische golfer is Ardenne een must en 
dat op elk gebied. Hier heeft elke boom zijn ver-
haal. Elke aanplanting voert de bezoeker terug naar 
de tijd van toen. En met reden, want het is dankzij 
deze golf, dankzij dit echte geschiedenisboek met 
zijn open greens, dat men zo trouw het ontwerp van 
het beroemde park van Ardenne en de magische 
erfenis van Leopold I heeft kunnen behouden.

De waterpartij tegenover het 
erehof van het hotel in 1903.

Het parcours in het hart 
van de Ardennen en in een 
echt arboretum is een van 
de mooiste van België.
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E
r was eens Jean Rédelé, een “ch’ti” uit 
het Franse noorden die de liefde voor de 
sport- en de raceauto van kindsbeen kreeg 
ingelepeld, want zijn vader was garagist 

in Dieppe. In 1946 is hij op 24-jarige leeftijd de 
jongste Renaultconcessiehouder in Frankrijk. En 
toch is hij geen mecanicien, want hij heeft een 
diploma bedrijfsadministratie. Maar omdat hij in 
een garage is opgegroeid, weet hij wel wat af van 
techniek en dat bewijst hij vanaf 1950 wanneer hij 
met een eigenhandig geprepareerde Renault 4CV 
deelneemt aan de Rallye Dieppe-Rouen. Een eer-
ste deelname en een eerste overwinning. Andere 
zullen volgen: Mille Miglia, Rallye du Mont-Blanc, 
Critérium des Alpes, Luik-Rome-Luik… 
Vanaf 1952 wil hij niet alleen sleutelen aan de 
4CV; hij wil die ook in een ander kleedje stop-
pen. Maar de grote Franse carrossiers zijn daar 
niet voor te vinden. Zij vrezen voor hun prestigi-
eus imago. In deze naoorlogse periode is de 4CV 
nochtans dé populaire auto bij uitstek terwijl de 
dure vierwielers het moeilijk hebben. Het duurt 

In juni jongstleden was de Alpine aan het feest. Eerst 
tijdens de 24 uur van Le Mans, vervolgens tijdens het 
Goodwood Festival of Speed. Renault stal er telkens 
de show met de Alpine Celebration, een conceptauto 
speciaal voor de 60e verjaardag van het merk. Snel wat 
gas geven en dan weer weg? Neen, dat niet. Maar laten 
we beginnen bij het begin…

Door Stéphane Lémeret

Alpine
Na 60 jaar wenkt de wedergeboorte
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trouwens niet lang vooraleer alle ietwat hautaine 
carrosseriebouwers hun zaak moeten sluiten. 
Daarop richt Jean Rédelé zich tot de Italiaanse car-
rosseriebouwers die wel voelen uit welke hoek de 
wind waait en volop nieuwe kleine Fiats op de markt 
brengen. Michelotti ontwerpt een leuke kleine coupé 
die door Allemano wordt uitgewerkt op basis van de 
4CV. Met deze auto zal Jean Rédelé tot in 1954 zijn 
racepalmares blijven opsmukken. Maar het mooiste 
moet nog komen voor merkbaas Jean Rédelé.

De echte geboorte
In 1955 ontwerpt hij de Alpine. De naam wordt 
ingegeven door zijn vele successen in de Alpen. De 
A106 is de eerste Alpine. Dankzij het chassis en de 
747cc viercilindermotor van de 4CV stapelt hij al 
snel de overwinningen op, maar zijn commerciële 
carrière hapert nog. twee jaar later is er de A108. 
Het design is opnieuw van Michelotti en wordt 
lichtjes bijgestuurd door de teams van Rédelé. ter 
info: Alpine had nooit een designafdeling – in elk 

geval niet zolang Rédelé er de teugels in handen 
had. Er werkten alleen maar gedreven en compe-
tente werknemers en een baas die perfect wist 
waarover hij praatte. 
De A108 wordt geboren als een cabrio. Eerst op 
het chassis van een 4CV dat al snel vervangen 
wordt door een kunststof chassis: lichter, sterker 
en makkelijker te monteren. Een architectuur die 
de Alpines zal koesteren tot het einde. Onder de 
kap schuilt nu de motor van de Renault Dauphine 
Gordini. Wat later krijgt de cabrio een hardtop 
waardoor een coupé ontstaat, een coupé die ver-
volgens al snel de carrosserie van een “berlinette” 
krijgt aangemeten. Het design evolueert en lijkt 
steeds meer op dat van een auto die klaar is om 
geschiedenis te schrijven.

Het toppunt
In 1962 stelt Renault de R8 voor. De motor zit nog 
altijd achterin maar – en dat is nieuw – de radiator 
ook. Niettemin wil Jean Rédelé verder met deze motor 
en hij beslist om de achterkant van de A108 aan 

Het fantastisch verhaal van Alpine 
begint met een bescheiden 
Renault 4CV waarvan Rédelé een 
gevleugelde versie maakt.

▼



te passen. Zo ontstaat de meest legendarische en 
meest gelauwerde Alpine ooit: de Berlinette A110. 
Ook hij komt in 1962 op de markt, blijft tot in 1977 in 
productie en zal goed zijn voor een ontelbaar aantal 
overwinningen in rally’s en op circuits. In 1973 wint 
de Alpine A110 de eerste constructeurstitel in het 
“Wereldkampioenschap” (WRC), de opvolger van het 
“Championnat International des Rallyes”.
In die periode wint Alpine vrijwel elke wedstrijd 
waar het aan deelneemt. Rally’s, uithouding, maar 
ook Sports Protos, met de door kenners op de han-
den gedragen series Alpine-Renault A440. Grootste 
wapenfeit is de overwinning in de 24 uur van Le Mans 
in 1978. De Alpine eenzitters winnen ook in Formule 2 
en Formule 3. Ooit was zelfs sprake van een Formule 
1 die tot in een late ontwikkelingsfase geraakte.

Slecht teken
De A110 is een kleine en uitzonderlijke auto, maar 
iets te geavanceerd voor de modale bestuurder. 
Rédelé beseft dat hij zijn “normaal” cliënteel iets 
anders moet bieden en dit luidt de komst in van 
de prachtige A310 die in 1971 op de markt komt. 
Alhoewel: het publiek vindt hem minder elegant 

Alpine wordt een legende in de autosport, 
vooral dan in rally en uithouding. In 1978 
wint het onder meer de 24 uur van Le 
Mans met de memorabele A440.

De A110 is het enige echte 
commerciële succes van Alpine. 
Vanaf de A310, ontworpen om 
de concurrentie met de Porsche 
911 aan te gaan, komt het verval 
stilaan in zicht.
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en stijlvol dan de A110. De A310 wordt in het begin 
trouwens uitgerust met de 125 pk viercilindermotor 
van de berlinette, wat duidelijk onvoldoende is op 
gebied van prestaties (ondanks het gewicht van 840 
kg), comfort en uitstraling, want Rédelé had hem 
bedoeld als een rivaal van de Porsche 911. Ondanks 
zijn alom geroemde dynamische kwaliteiten, de (te 
late) introductie van een 150 pk sterke V6 en zijn 
eervolle sportieve kwaliteiten krijgt de A310 niet het 
verwachte succes. Het verval is in zicht.

Renault
Renault is sinds 1965 de officiële partner van Alpi-
ne en wordt in 1973 meerderheidsaandeelhouder. 
Rédelé voelt zich al snel niet meer de echte baas 
van zijn bedrijf dat hij in 1978 verlaat, maar met 
het erewoord van Renault dat zijn personeel er nog 
minimaal 15 jaar mag blijven werken. Sommige 
“anciens” van Alpine zullen bij Renault trouwens 
grote namen worden, zoals Bernard Dudot, de 
ingenieur die het Franse bedrijf begeleidde tijdens 
zijn mooiste jaren in de Formule 1.
De Alpine heeft het moeilijk om te scoren en wan-
neer de A310 dient vervangen, is men ook bij Renault 
niet al te best geïnspireerd. De Alpine GtA, die in 
1984 op de markt komt, is nochtans op elk gebied 
beter dan de A310: een geslaagde stijl, van bij de 
aanvang een 2.9 V6 van 160 pk onder de kap, vervol-
gens een V6 2.5 turbo 210 pk met een topsnelheid 
van 270 km/u, een nog altijd afgemeten gewicht 
(1100 kg), een uitstekend gedrag op de weg… Spijtig 
genoeg laat de afwerking te wensen over, vooral 
omdat de auto nog altijd moet rivaliseren met Por-
sche, en komen de verbeteringen alweer te laat. 
Ook tegenvallend is de promotie door Renault. De 
concessiehouders, die heel goed weten hoe ze de 
kleine sportieve auto met een 1.6-motor moesten 
verkopen, weten nu niet goed hoe ze deze luxe-Gt 
aan de man moeten brengen. Resultaat: 6500 ver-
kochte auto’s, 3000 minder dan de A310.
De Alpine A610, de evolutie van de in 1991 gelan-
ceerde GtA, is het eresaluut van Alpine. Ook deze 
auto is even mooi als performant, maar ook nu pakt 
de mayonaise niet. In 1995 en met minder dan 900 
geproduceerde exemplaren valt het doek over de 
A610. En over Alpine. Dat wil zeggen, tot… ▼



Wedergeboorte?
tot Carlos tavares, een echte autosportliefhebber 
en de voormalige nr. 2 bij de Renault-Nissan Alli-
antie, de wedergeboorte van de Alpine aankondigt 
en dat illustreert met de conceptauto A110-50 die 
voor de start van de Grote Prijs van Monaco 2012 
een ereronde mag rijden. In het verlengde wordt 
een partnership met Caterham aangekondigd (dat 
de verwachtingen nooit zal inlossen) alsook een 
terugkeer van Alpine in uithoudingswedstrijden. 
Dit laatste met een prototype dat door een Nissan-
motor wordt aangedreven. Maar in de zomer van 
2013 pleegt tavares majesteitsschennis door in 
een interview te verklaren dat hij zichzelf als CEO 

van een grote autogroep ziet. Een verklaring die bij 
Carlos Ghosn, de big boss van Renault-Nissan, in 
het verkeerde keelgat schiet en enkele weken later 
leidt tot het ontslag van tavares. 
Sinds hij uit beeld is, is er nog nauwelijks sprake 
van een commerciële terugkeer van de Alpine. 
Maar sinds juni is duidelijk dat het project niet 
naar de koelkast is verwezen. Het wordt verder 
uitgewerkt en het Celebration concept kondigt 
voor 2016 wel degelijk een nieuw model aan dat 
op de A110 berlinette is geïnspireerd.
Een terugkeer door de grote poort na 60 jaar en 
na 20 jaar afwezigheid: wel ja, welke grote ster 
droomt dààr niet van?

60 jaar na de creatie maakt het 
merk Alpine zich klaar voor een 
wedergeboorte, met een model 
dat duidelijk geïnspireerd is 
op de A110. Hopelijk staan de 
sterren dit keer beter.
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H
oewel cricket vooral een hype is 
aan de andere kant van het Kanaal 
zou deze sport zijn roots toch bij 
ons hebben liggen. In een recente 

studie staat inderdaad te lezen dat de voorlo-
per van deze sport bij ons in Vlaanderen dient 
gezocht en dit nog voor er sprake was van 
België. Vanaf de 14e eeuw weken Vlaamse her-
ders en wevers uit naar het zuiden van Engeland. 
Zij zouden daar dit spel hebben geïntroduceerd 
dat dus van… bij ons komt. Sommige geschrif-
ten uit die tijd verwijzen hiernaar en ook een 
schilderij van de Vlaamse meester Pieter 
Bruegel de Oude zou er een afbeelding van zijn. 
Het spel ontwikkelde zich door de eeuwen heen 

Op 12 juni 1815, enkele 
dagen voor de Slag van 
Waterloo, organiseerden 
de Hertog van Wellington 
en zi jn  of f ic ieren de 
allereerste cricketwedstrijd 
op Belgische bodem. 200 
jaar later zit deze discipline 
weer helemaal in de lift…

Door Pierre-Henri De Vigne

CricketSo British!
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tot zijn huidige vorm 
en groeide uit tot een 
van de populairste 
sporten in het Verenigd 
Koninkrijk. Hoewel er  
stevig op gewed wordt 
en de inzet vaak 
belangrijk is, zweert cricket nog steeds bij “wet-
ten” die de zuiverheid en de goede geest van de 
sport helpen garanderen. U weet wel: de bekende 
waarden fair-play en wellevendheid, zoals onze 
Angelsaksische buren die graag uitdragen…
Het was trouwens ook vanuit die “spirit” dat de 
beroemde Hertog van Wellington zijn gedistin-
geerde persoonlijke garde overtuigde om een 
vriendschappelijk partijtje cricket te organiseren 

op een geïmproviseerd 
terrein in de omgeving 
van Edingen, om ver-
volgens in 1815 en in 
Waterloo af te rekenen 
met de grote Keizer 
Napoleon. Geef toe: 

toch wel een zeer aparte manier om een veldslag 
van die orde voor te bereiden,… isn’t it?
Mede dankzij de kolonisering verbreidde cricket zich 
vervolgens over het Britse koninkrijk. Het groeide uit 
tot een instituut in India, Australië, Pakistan, Zim-
babwe, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. Al deze landen 
zijn tegenwoordig toonaangevend in deze unieke 
sport waar de grote sterren even dik betaald worden 
als de voetballers in de Europese topclubs! ▼



België voelt zich aangesproken
De eerste officiële cricketwedstrijden in België 
dateren uit 1865. De eerste fans trokken ervoor 
naar het Brusselse terkameren Bos: in die tijd een 
traditionele verzamelplaats voor populaire gebeur-
tenissen en sportwedstrijden, en toen al de groene 
long van de hoofdstad.
De Brussels Cricket Club werd geboren en verwierf 
al snel de status “koninklijk”. De Antwerp Football 
& Cricket Club dateert dan weer uit 1880. In het 
begin van de 20e eeuw gingen de secties voetbal 
en cricket uit elkaar en genoten de cricketclubs een 
totale onafhankelijkheid. De Royal Brussels Cricket 
Club vestigde zich in Waterloo, de Antwerp Cricket 
Club in Rumst. tegelijkertijd werden de contouren 
geschetst van een Belgische federatie. Deze steun-
de de groei van de cricketsport tot in 1942 en de 
dood van zijn voorzitter, graaf Joseph Oultremont.
Ook onze buren organiseerden zich en in 1910 
– 5 jaar na een eerste “officiële ontmoeting met 
Nederland – werd in Brussel een echt internati-
onaal toernooi gehouden. Omdat er maar weinig 
clubs in België en Nederland actief zijn, komen zij 
tot in de jaren zestig samen in een zelfde afdeling 
uit. Dan kent de cricketsport plots een boost, het 
aantal clubs neemt toe en elke federatie ontwik-
kelt zich binnen de eigen grenzen. 
Sindsdien is het Belgisch kampioenschap voort-
durend geëvolueerd. Na de start met één afdeling 
werden er dat twee in 1995, drie in 2000 en vier in 
2007. Sinds 2011 beslaat de Belgische competitie 
drie afdelingen en werd een t20 Cup opgestart 
voor de juniors. Ook de dames komen in actie.
De Belgium Cricket Federation vzw/asbl (FBC) is 

Associate lid van de International Cricket Council 
en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. 
Zij organiseert competities voor seniors en juniors, 
selecteert en begeleidt de nationale teams van alle 
leeftijdsgroepen, levert de trainers en verzorgt de 
omkadering van de kwalificatielessen, steunt en 
assisteert de ledenclubs.
Cricket Belgium doet ook zijn best om zoveel 
mogelijk te groeien en nieuwe leden te winnen 
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die deze o zo Britse sport willen ontdekken en 
zich willen aansluiten bij de waarden die zij ver-
dedigt: eerlijkheid en integriteit, uitmuntendheid, 
verantwoordelijkheid, teamgeest, respect voor de 
verschillen, engagement en spelvreugde. In scho-
len worden sensibiliseringscampagnes gehouden 
zodat de jeugd kan kennismaken met deze sport 
en zijn waarden.

Het spel
In België zijn meer dan twintig clubs actief. Zij 
bekampen elkaar om de officiële trofeeën en 
komen ook vaak in vriendschappelijk verband 
tegen elkaar uit. Zij zijn actief in verschillende 
categorieën en afdelingen. De competities lopen 
van april tot september. Onze nationale ploeg, die 
door de Zimbabwaan Brighton Watambwa wordt 
gecoacht, is actief in de tweede Europese klasse 
en etaleert geregeld zijn talent tijdens internati-
onale toernooien, zoals tegen Noorwegen, Italië, 
Frankrijk, Spanje, Denemarken en Nederland – 
de meest directe tegenstanders. Op het hoogste 
schavotje van deze sport blijft Groot-Brittannië 
natuurlijk dominant, met in zijn spoor de buren uit 
Ierland en Schotland.
De spelregels – die op het eerste gezicht onbe-
grijpelijk zijn voor de profane vastelands-
bewoners die we zijn – verdienen een 
minimum aan uitleg. Er zijn twee 
teams met elk 11 spelers (tot daar 
kunnen we volgen). Zij komen ▼



om beurten aan slag, zoals we dit kennen uit 
het honkbal. Bedoeling van het spel: zoveel moge-
lijk punten scoren met een zelfde aantal ballen 
in het spel. De “pitcher/bowler” (gooier) moet 
proberen de “wickets” te doen sneuvelen. Dit zijn 
de fragiele houten constructies die door de “cat-
cher/wicket keeper” van de tegenpartij verdedigd 
worden. Deze laatste doet dan weer zijn best om 
die aanvallen te counteren en op zijn beurt zoveel 
mogelijk punten te scoren. tot daar de theorie. 
In de praktijk is cricket een zondags ceremonieel 
waarbij wedstrijden tot zeven uur kunnen duren, 
waarna er de derde helft is met – net zoals in rugby 
en hockey – eventuele verlengingen!

De RBCC
De Royal Brussels Cricket Club, een emblemati-
sche club binnen de Belgische cricketgeschiede-
nis, heeft zijn thuisbasis in Ohain (op een korte 
golfslag van de Royal Waterloo Golf Club). Deze 
club werd dertig jaar lang geleid door ted Vorzan-
ger. Deze gedreven voorzitter werd zelfs door Eli-
sabeth II onderscheiden voor “diensten bewezen 
aan de cricketsport”. Welja, met sommige tradities 
wordt niet gesold!
Sinds 2014 heeft Nick Compton de teugels van zijn 
beroemde voorganger overgenomen. Met even-
veel enthousiasme. “De mondialisering en de uit-

wisseling van expats hebben er mee voor gezorgd 
dat cricket zich in steeds meer landen is beginnen 
vestigen. De tv-uitzendingen door de BBC van de 
grote internationale klassiekers hebben eveneens 
bijgedragen tot een betere perceptie van het spel. 
Dat is alleen maar goed nieuws voor de populari-
sering van deze discipline bij het grote publiek in 
België”, aldus Compton die zich met enthousiasme 
op die uitdaging heeft gestort.
De club telt om en bij de honderdvijftig leden. Er 
wordt getraind op donderdag en de wedstrijden wor-
den gespeeld op zaterdag en zondag. Dat gebeurt 
in een ontspannen en sportieve sfeer in dit kleine 
stukje Engeland in het hart van Waals-Brabant.

De vestimentaire etiquette (wit is nog altijd een 
must), de uitrusting (onvindbaar in België en al 
meer dan 300 jaar onveranderd), de regels die 
door de zeer gedistingeerde Lord Marylebone CC 
(eerste cricketclub in Engeland in 1787) werd uitge-
vaardigd: alles staat in het teken van de traditie.
ter gelegenheid van de recente herdenkingsplech-
tigheden van de Slag van Waterloo werd samen 
met de Guards Cricket Club een grote wedstrijd 
georganiseerd. Op die manier werd hulde gebracht 
aan de tweehonderdste verjaardag van de eerste 
cricketwedstrijd in België. En daarmee is de cirkel 
meteen ook helemaal rond.
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D
e eerste Belgische editie van de World 
Corporate Golf Challenge was een 
voltreffer over de hele lijn. Ruim zes-
tig bedrijven deden mee aan de beide 

kwalificatiemanches in Golf Château La tournette 
en de Naxhelet Golf Club. De vuurdoop werd afge-
rond met een Belgische finale op Hulencourt en 
een wereldfinale in het Portugese Cascais.
De WCGC is sinds 1993 uitgegroeid tot een wereld-
wijd instituut voor golfbusiness. Het toernooi is 
voorbehouden aan bedrijven en fungeert in een 
vijftigtal landen als “B to B”. Sinds de geboorte 
namen meer dan een miljoen spelers deel. “Bedoe-
ling is om dit toernooi verder uit te bouwen tot 
een absolute must voor alle Belgische golfende 
bedrijfsleiders”, aldus thibault De Saedeleer van 
d-Side Sport.
De competitie verloopt met teams van twee 
spelers in “single stableford” (punten van beide 
partners worden bij elkaar opgeteld) en in een 

omgeving die op elk niveau klasse uitademt. “Het 
is precies dat kwalitatief aspect dat in elk land 
het fabrieksmerk van het toernooi is. Elk detail 
is bestudeerd, zowel op sportief vlak als dat van 
het onthaal…”.
Dit jaar vond de wereldfinale plaats in het magi-
sche kader van “the Oitavos”, een vijfsterrenresort 
vlakbij Cascais. “De organisatie was indrukwek-
kend, met een openingsceremonie, caddies voor 
de deelnemers, een Dorp, een uniek galadiner. De 
organisatie was een proftoernooi waardig.”
Ons land werd vertegenwoordigd door Jonathai 
Wei en door thomas Van Wettere die trouwens op 
een zeer mooie vierde plaats beslag zouden leg-
gen. In 2016 wordt de wereldfinale opnieuw onder 
de Portugese zon georganiseerd. Vooraf staan 
nog heel wat kwalificatiewedstrijden op het pro-
gramma. Het is duidelijk: de World Corporate Golf 
Challenge wil zo snel mogelijk de harten veroveren 
van de decision makers.

woRLD CoRpoRATE GoLF CHALLENGE

“B to B”-toernooi 
met ambitie

De WCGC wordt stilaan een begrip in België. Dit 
wereldwijde referentietoernooi voor golfbusiness heeft 
zich trouwens voorgenomen om verder te blijven groeien.

Door Miguel Tasso

■
Thomas Van Wettere Jonathan Wei

32

E V E N T S
H E R F S t  2 015



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nico Members technik.pdf   1   5/29/15   12:15 PM



D
e Belgische finale van de editie 2015 
van de Audi quattro Cup wordt op 25 
september gespeeld op de Golf ter 
Hille in Koksijde-Oostduinkerke. Deze 

gloednieuwe baan, die door de Brit Jeremy Pern 
werd getekend, staat nu al hoog aangeschreven aan 
de Belgische kust. Het is een windgevoelig parcours 
met alle kenmerken van een links, maar met naast 
de klassieke bunkers en de golvende greens ook 
heel wat waterhindernissen. Het is duidelijk dat de 
finalisten hun sterkste spel zullen moeten opdiepen 
om een mooie scorekaart bij elkaar te spelen.
De Audi quattro Cup is door de jaren heen uitge-
groeid tot een van de favoriete toernooien bij de 
golfers. Het succes neemt trouwens nog altijd toe. 
Zo namen dit jaar ruim 1900 spelers deel aan de 
14 kwalificatiewedstrijden. Perfecte organisatie, 
sportieve én ontspannen sfeer, prachtige prijsta-
fels: ook dit jaar liep de mechaniek weer helemaal 

gesmeerd. En de spelformule – greensome stable-
ford – stimuleerde de “team spirit”. ter herinnering: 
nadat elke speler de bal heeft afgeslagen, spelen zij 
vervolgens om de beurt.
Dit jaar werd het toernooi uitgebreid met een aparte 
competitie. Zo werd tijdens elke kwalificatie een “Q7 
Challenge” georganiseerd op hole 7. Concreet kwam 
het er voor de deelnemers op aan om hun bal zo dicht 
mogelijk bij een witte streep te slaan die op de fair-
way was getrokken. De winnaars mochten elke keer 
een leuke prijs in ontvangst nemen: een weekend 
met de Q7, een van de mooiste modellen van Audi.
Aan de finale op Golf ter Hille zullen een honderdtal 
spelers deelnemen. De inzet is er een die kan tel-
len, want het beste team (netto) krijgt het voorrecht 
om de Belgische kleuren hoog te houden tijdens de 
wereldfinale. Deze volgt later dit jaar, van 29 novem-
ber tot 3 december, in het magische kader van de 
Cabo del Sol Ocean Course in Mexico.

AUDI qUATTRo CUp

Koksijde op de weg 
naar Mexico

Dit jaar namen ruim 1900 spelers deel aan de kwalifi-
catiewedstrijden van de Audi quattro Cup. Er wordt 
nu volop uitgekeken naar de Belgische finale die op de 
gloednieuwe Golf ter Hille wordt gespeeld en naar de 
wereldfinale eind dit jaar in Mexico.

Door Miguel Tasso

■
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D
e Belgische finale van de editie 2015 
van de BMW Golf Cup staat gepro-
grammeerd voor 2 oktober in het unie-
ke kader van de Royal Waterloo. Al 

degenen die tijdens het seizoen uitblonken op de 
kwalificatiemanches worden er op de tee verwacht.
Ook dit jaar mocht het toernooi zich verheugen in 
een zeer groot aantal deelnemers. Van Keerber-
gen, waar op 20 mei het startschot werd gegeven, 
tot Naxhelet waar op 4 september de slotmanche 
werd gespeeld: de affiche was altijd volzet.
De BMW Golf Cup, die op 27 jaar ervaring kan 
bogen, blijft de Belgische golfamateurs meer dan 
ooit aanspreken. Dit toernooi, dat nu eens toegan-
kelijk is voor de genodigden van de BMW/Mini 

concessiehouders, dan weer voor de clubleden van 
de bezochte clubs, beantwoordt dan ook aan alle 
verwachtingen: optimale organisatie, persoonlijk 
onthaal, kwaliteitsbaan, lunch, champagnecocktail 
en een zeer mooie prijzentafel.
Golf behoort inderdaad al lang tot het DNA van het 
prestigieuze Duitse automerk. Het is dan ook geen 
toeval dat het heel wat toptoernooien op de profes-
sionele golftour sponsort. De BMW Golf Cup, die 
tegelijk in een veertigtal landen wordt gespeeld en 
meer dan 100.000 golfamateurs van over de hele 
wereld verenigt, kadert in dezelfde filosofie.
We herinneren er ten slotte aan dat de BMW Golf 
Cup in België traditioneel gekoppeld is aan een goed 
doel. Dat is dit jaar de Stichting tegen Kanker.

bmw GoLF CUp

Het referentietoernooi
De Belgische finale van de 27e BMW Golf Cup wordt op 
2 oktober gespeeld. Afspraak op de Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

■
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D
e 8e editie van de Porsche Centre 
Brussels Open werd gespeeld op het 
parcours La Marache van de Royal 
Waterloo. 135 golfers namen deel aan 

dit toernooi dat op een perfecte organisatie van 
Christian Groulus (“Golf Event”) mocht rekenen. De 
competitie in single stableford verliep dan ook in 
een opperbeste sportieve en gezellige sfeer. Parallel 
werd voor beginners een initiatiesessie georgani-
seerd met kundig advies van de clubprofessionals.

Het werd een geslaagde dag, want het Porsche 
Centre liet ook dit keer niets onverlet om zijn 
trouwe klanten en de genodigden van de partners 
tot in de puntjes te verwennen. Het parcours lag 
er tiptop bij en het kleine buffet aan de “turn” 
was een geslaagd voorsmaakje van het unieke 
galadiner ’s avonds dat onder de noemer van 
“Restauration Nouvelle” werd geserveerd.
Ook de prijzentafel beantwoordde aan de hoge 
verwachtingen en omvatte onder meer enkele 
prachtige Ferrari-trofeeën. Zij die er niet in slaag-
den om de verwachte scorekaart te produceren, 
konden troost vinden in een cocktail Drappier – de 
favoriete champagne van de golfers.
ter info: de laureaten van het toernooi heetten 
Xavier Scutenaire (prijs bruto), Didier Perwez 
(Heren 1), David Johnson (Heren 2) en tania Cre-
mers (Dames). De brede glimlach van Gaëtan Van 
Calster, Managing Director van Porsche Centre 
Brussels, was terecht, want zijn golfdag was een 
succes over de hele lijn.

poRSCHE CENTRE bRUSSELS opEN

Succes over de hele lijn
Het Porsche Centre Brussels organiseerde zijn traditioneel 
invitatietoernooi op de Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

■

Full swing voor Jean-Michel 
Harmon (restaurant Le Toucan).38
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D
e editie 2015 van de “Vitamines 
Business Open” vond plaats op 26 
juni. Locatie: de prachtige golfbaan 
van de Royal Golf Club du Sart 

tilman. Dit toernooi – een initiatief van Frédéric 
Leidgens – is door de jaren uitgegroeid tot een 
referentie in de wereld van de swing-business 
van Luik en omgeving. “Het is het vervolg op de 
Standard Business Open en de British Business 
Open. Het betreft een inter-bedrijvencompetitie 
met teams van twee. Heel wat personalitei-
ten uit de zaken- en de sportwereld nemen 
deel. Dominique Monami, Olivier Rochus en 
Benjmain Deceuninck, Michel Preud’homme, 

Jean-Michel Saive, Steve Darcis, David Goffin 
en Marc Degryse zijn trouwe deelnemers aan dit 
evenement”, aldus Frédéric Leidgens, stichter en 
bestuurder van “Vitamines Events”, bedrijf gespe-
cialiseerd in communicatie en evenementen 
(www.vitamines-events.be).
Perfecte organisatie, ontspannen sfeer, prachtige 
baan: het recept bewijst al jaren zijn diensten. Het 
toernooi wordt dan ook niet toevallig gesponsord 
door heel wat prestigieuze merken zoals Omega, 
Bank Delen en Porsche.
Zoals gebruikelijk volgde na de competitie en de 
prijsuitreiking een barbecue die voor een zeer opge-
wekte sfeer zorgde in de tuinen van Sart-tilman.

VITAmINES bUSINESS opEN

“B to B” op Sart-Tilman
Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor de 
“Vitamines Business Open”, een van de Luikse “golfmusts”. 
Op het programma: swing en networking.

Door Miguel Tasso

■
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D
e Belgische finale van de Porsche 
Inter-Company vond op 19 juni 
plaats op de prachtige “La Marache” 
van de Royal Waterloo. 148 spelers 

die samen 74 teams vertegenwoordigden, namen 
er aan deel. Zoals gebruikelijk lag het spelniveau 
hoog en kregen we enkele mooie scores. Bij de 
eindafrekening verdienden de duo’s Giovanni 
Fulgaro/Alain Van Campenhoudt, Luc Missine/
Franky Meuleman, Arthur Van der Linden/
Stefan Boschmans en Marc Verbruggen/Elodie 
Laborde hun ticket voor de Europese finale. We 
noteerden eveneens een knappe prestatie van 
de tandem Patrick Brose/Sergio Luongo. Zij 
wonnen de prijs bruto.
Maar alle deelnemers beleefden een heerlijke dag 
en dat kwam onder meer door de magie met de 
stempel Mattagne. Het was immers de bekende 
chef die de gasten zowel aan de “turn” als tijdens 
het slotdiner verwende. Puur genot! De Europese 

finale staat geprogrammeerd van 2 tot 5 oktober in 
Madrid. Zoals bekend heeft de Spaanse hoofdstad 
in zijn directe omgeving heel wat kwaliteitsbanen 
te bieden. Voor de bezoeker is dat de gelegenheid 
om tijdens hetzelfde verblijf naast zijn swing ook 
zijn cultuur en gastronomie te verzorgen. 
De sportieve gast van dit evenement wordt de pres-
tigieuze Golf de La Moraleja. Deze club ligt op een 
15-tal kilometer buiten het centrum van Madrid. 
Het is een referentie met unieke infrastructuren – 
niet in het minst zijn diversiteit, want hij telt liefst 
vier 18 holesbanen! Echte luxe dus voor de zowat 
6000 “socio’s”. De club werd in 1976 opgericht 
en mocht al heel wat internationale competities 
ontvangen (zoals twee keer de Open de Espana en 
de Wereldbeker). Dit tekent het niveau.
De finalisten van de Porsche Inter-Company krij-
gen het voorrecht om er de fairways van de “Cam-
po 1” te betreden. Deze championship course 
werd door niemand minder dan Jack Nicklaus 

poRSCHE INTER- CompANy GoLF CHALLENGE

Slotboeket in Madrid
De kogel is door de kerk: de Europese finale van de Porsche 
Inter-Company Golf Challenge wordt begin oktober 
gespeeld op de prestigieuze golf van La Moraleja.

Door Miguel Tasso

Hervé de Hontheim, Eric Thoelen, Laurence 
Blondeau, Arthur van der Linden.

Patrick Brose, Jean Heinen, Sergio Luongo. Denis Heskin, Giovanni Fulgaro, Jean Heinen, 
Hugues Ducobu, Alain Van Campenhoudt.
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ontworpen. Het is een relatief smalle en techni-
sche parkland met aardig wat waterhindernissen, 
bunkers en out of bounds. De greens zijn relatief 
klein met subtiele glooiingen en ze zijn doorgaans 
zeer snel. Als speler moet je dus overal de juiste 
strategie toepassen om de valstrikken van deze 
par 72 van 5867 m te ontwijken.
U maakt zich al ongerust? Dat is nergens voor 
nodig. Het omkaderende programma van dit Madri-
leense slotboeket zal eventuele double bogeys 
snel doen vergeten! Zo logeren de deelnemers 
in Melia Castille, een vijfsterrenhotel dat ideaal 
gelegen is bij de tapasterrassen van de indruk-
wekkende Paseo de la Castellana. In samenwer-
king met de Spaanse Dienst voor toerisme en zijn 
directeur Felipe Formariz Pombo worden heel wat 
animaties voorzien, zoals de openingsavond in het 
gastronomisch restaurant van de Corte Ingles en 
een typisch Castiliaans sluitingsdiner.
Dit Madrileens slotboeket wordt eveneens de gele-
genheid voor Porsche om zijn 10-jarig partnership 
met dit toernooi te vieren. We twijfelen er niet aan 
dat Jean Heinen, de directeur van Porsche Import 
in België, heel ontroerd zal zijn op het ogenblik van 
de traditionele toast.
De Inter-Company is het referentietoernooi in 
de Belgische wereld van golfbusiness. Het heeft 
door de jaren heen een vaste plek gevonden in 

de agenda’s van alle swingende CEO’s. Enerzijds 
blijft het natuurlijk een klassiek golftoernooi voor 
amateurs, maar naast de competitie op zich is er 
ook de bekende 19e hole, networking, B to B, pro-
fessionele gezelligheid. Dat alles is de verdienste 
van Denis Heskin, de emblematische en visionaire 
organisator. Hij was de gangmaker van dit magisch 
concept dat aan zijn 29e editie toe is en dit jaar 740 
spelers mocht verwelkomen tijdens de verschil-
lende kwalificatiewedstrijden. ■

Dick Boeckx, Jack 
Boeckx, Stefan 
Boschman, Arthur 
van der Linden.

Eric Van Camberg, 
Teuta  Hoxha j , 
Jean Heinen.

Luc Missinne, Franky Meuleman, Michel Reculez, Bruno Kempf.



D
e liefhebbers van diverse en afwis-
selende sportactiviteiten kwamen 
deze zomer volop aan hun trekken 
aan de Belgische kust. Voor ING 

Private Banking bleek het Zoute het ideale kader 
voor de organisatie van exclusieve evenementen. 
tennisracket, golfclub of stuur in de hand: de bank 
speelde zijn troeven uit op elk type sportveld.
Sébastien Rochedy, verantwoordelijke Marketing 
Private Banking, maakt de balans op van dit zomer-
seizoen dat op elk vlak een voltreffer werd. “Het is 
onze wens om onze klanten op elk ogenblik in hun 
leven te begeleiden. Dat is trouwens de roeping 
zelf van een activiteit als private banking. Wij vin-
den het dan ook belangrijk dat onze evenementen 
het exclusieve aspect hebben dat men ook terug-
vindt in onze financiële producten en prestaties. 
Onze activiteiten op de approachgolf tijdens de 

Nacht van het Zoute, het privatiseren van de ten-
nisclub in samenwerking met het merk Babolat 
waar de gasten het nieuwe racket met “connected 
design” konden ontdekken, het belonen van de 
winnaars van het toernooi met een handgetekend 
racket van Rafael Nadal: dat zijn hoogkwalitatieve 
activiteiten. De Knokke-Out Classic Rally kadert in 
dezelfde geest. Met meer dan zestig oldtimers aan 
de start is ook dat een belangrijk evenement en 
een dag waar iedereen naar uitkijkt. Al bij al gaat 
het Zoute met zijn zomerse gezelligheid bijzon-
der goed samen met de familiale aanpak van onze 
evenementen. Met dank ook aan de weermaker! 
Kortom, ik maak nu al afspraak voor volgend jaar 
met evenveel enthousiasme!”
Dit voldaan gevoel wordt gedeeld door de zomer-
gasten in het Zoute die hun vakantie en ontspan-
ning op een zelfde manier beleven.

De Zoute zomer van ING
Bij ING Private Banking zijn sponsoring en partnership 
gericht op de echte interactie met de klant. Deze politiek 
van tegenwoordigheid en exclusiviteit sluit perfect aan bij 
de glamour en de gezelligheid van de bekende badplaats.

Door Pierre-Henri De Vigne

■

De Knokke-Out Classic Rally: fraaie 
lijnen en elegante koetswerken in een 
must van een oldtimerrally.

De overhandiging van het Nadal-racket na afloop van 
de ING Tennis Cup. De heer Christophe Lenaerts, 
CEO van Knokke Boat Rental; de heer Philippe Wallez, 
General Manager ING Private Banking; de heer en 
mevrouw Christian Van den Bogaert; winnaars van 
het toernooi gemengd dubbel; de heer Xavier Banken, 
Sales & Marketing Director Babolat Belgium.
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D
e derde editie van de “Kings of Golf by 
Optima” verenigde begin september 
Nicolas Colsaerts, thomas Pieters en 
de Duitser Marcel Siem op het par-

cours van de Royal Zoute. De talrijk opgekomen 
toeschouwers werden er verwend met een recital 
van winnende slagen in een zeer ontspannen sfeer.
De “Kings of Golf”, het door Andy Hancock en zijn 
team van VAAV Communication perfect georgani-
seerd exhibitietoernooi, is de voorbije jaren uitge-
groeid tot een grote klassieker van het Belgische 
golfseizoen. Voor wie van golf houdt, is dit inder-
daad een buitenkans om een echt golfspektakel bij 
te wonen in een magisch kader.
Dit jaar werd voor een lichte aanpassing van de for-
mule gekozen. Hierdoor namen de drie deelnemers 
het tegen elkaar op in 18 holes stroke play. De zege 
ging naar de 23-jarige thomas Pieters – die net zijn 
eerste titel op de Europese tour had gevierd in de 
Czech Masters – voor Marcel Siem en Nicolas Col-

saerts. De drie spelers stortten hun prijzengeld door 
aan verschillende goede doelen (Jeronimo, Kid’s 
Fund & Muco).
Op de vooravond namen de genodigden van de spon-
sors deel aan een Am-Am. De deelnemers kregen 
toen de kans om een hole samen te spelen met Nico-
las Colsaerts en thomas Pieters. 
Het is in ons land moeilijk geworden om grote “offici-
ele” toernooien te organiseren. Het concept van de 
“Kings of Golf” biedt daar een antwoord op. Parallel 
aan het eigenlijke toernooi staan heel wat omkade-
rende animaties op het programma. Dit alles in een 
kwalitatief hoogstaand kader, wat ook gezegd kan 
worden van het galadiner op zaterdagavond en de 
lunch op zondagmiddag. 
Het is duidelijk geen toeval dat Optima van dit eve-
nement zijn showcase op de greens heeft gemaakt 
en dat heel wat prestigieuze merken (Rolex, Porsche, 
Callaway, Schroders, Be tv, telenet, Knauf,…) trouwe 
partners zijn van dit grote swingfeest.

KINGS oF GoLF by opTImA

Topspektakel op 
Royal Zoute
Het bekende demonstratietoernooi lokte dit jaar Nicolas 
Colsaerts, Marcel Siem en de jonge Thomas Pieters naar 
het Zoute voor een echt feest van de swing.

Door Miguel Tasso

■

Nicolas Colsaerts, Marcel Siem, 
Léopold Lippens, Thomas Pieters.46
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H
enri Leysen stopte zijn passie voor 
oldtimers nooit onder stoelen of 
banken. En omdat de Brusselse 
juwelier ook graag nieuwe dingen 

ontdekt, besliste hij nu twee jaar geleden om de 
eerste “Rallye du Sablon” te organiseren, naar 
het beroemde Brusselse plein waar hij nu al ruim 
twee decennia lang zijn juwelierszaak heeft. Na 
een tocht naar Parijs (2013) en een weekendje 
Deauville (2014) besliste om de organisatie om 
onder leiding van Sabine De Ridder dit jaar de 
mooiste Belgische wegen te verkennen. En wie 
konden ze beter aantrekken dan Dan Erculisse 
om een roadbook op maat samen te stellen dat de 
pakweg veertig deelnemende teams twee unieke 
dagen zou garanderen?
Startplaats was het gezellige dorpsplein van 
Céroux-Mousty in Waals-Brabant. De zon was op 
de afspraak tijdens het gezellige ontbijt, gevolgd 
door de briefing en het uitdelen van de roadbooks. 

Alle wegen leiden 
naar de Zavel
De 3e editie van de “Rallye du Sablon”, een initiatief van 
juwelier Henri Leysen, stuurde een veertigtal geweldige 
teams uit over de mooiste wegen van ons land. Verslag 
van een uniek gebeuren.

Door Philippe Janssens

Het startschot van deze 3e editie 
werd gegeven op het dorpsplein 
van Céroux-Mousty.

Jean-Pol Piron en Pierre Van 
Vliet waren op de afspraak.

Sabine De Ridder (midden) 
wordt omringd door haar 
medewerkers.
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Dit alles was in minder dan een uur… verteerd. 
Logisch ook, want het leitmotiv van deze uitstap 
op het platteland stond vooral in het teken van 
gezelligheid en ontspanning.
168 km heerlijk genieten op de mooiste wegen van 
de Condroz richting kasteel van Grandvoir vlak-
bij Neufchâteau. Het was een geslaagd aperitief 
voor dit prachtige peloton van oldtimers, want net 
zoals bij de vorige twee edities namen ook aan 
deze Rallye du Sablon een aantal bijzondere parels 
van de automobielgeschiedenis deel. Zoals een 
Alvis Speed Six uit 1934, met Claude Laroche en 
Axel Cardon de Lichtbuer aan het stuur, alsook 
een Lancia Flaminia Supersport  Zagato uit 1967, 
aluminium, geproduceerd op 187 exemplaren en 
bestuurd door Patrick Van Damme.
De namiddagrit leidde dit kleurrijke peloton naar 
de Butte au Bois in Lanaken. Mooie kronkelende 
Ardennenwegen, afgeboord met bloeiende kool-
zaadvelden, doorheen prachtige dorpjes, rondden 
deze eerste dag af over prachtige wegen en met 
mooie ontdekkingen. De avond in de “Relais et 
Châteaux” stond in het teken van charme en exclu-
siviteit, want in de Hostellerie La Butte aux Bois, 
een prachtige manoir in het hart van een beboste 
regio, weet men de gasten te verwennen.

© Foto's : Pierre-Olivier Tulkens en Vanessa McGuire

Na een rustgevende nacht trokken de deelnemers 
richting Ourthe en het prachtige dorpje Sy voor 
een gezellige lunch “met de voeten in het water” 
in de “Bonheur de Sy”. Eens voldaan richtte de 
blinkende karavaan de steven naar Nederlands-
Limburg om van daaruit en via enkele zeer afgele-
gen wegen onze mooie hoofdstad te bereiken. 
Via een ultieme “toboggan” op de tervurenlaan 
bereikten Henri Leysen en zijn veertig schoonheden 
het Zavelplein dat volledig was vrijgehouden voor 
het slotboeket. Dit tot grote vreugde van de plaatse-
lijke handelaars en de bezoekers die zich vergaap-
ten aan dit defilé van bolides uit vroegere tijden. 
Een diner “façon Lola”, een bekend adresje voor wie 
hier vaker komt, rondde de festiviteiten af. 
De prijsuitreiking leverde bekroningen op voor 
Wilfried Lauwers en Serge Groulus met hun Rolls 
Royce Silver Spirit (Prijs Henri Leysen), alsook 
voor Gérard Marcy en Philippe Moortgat met hun 
Mercedes 280 SL (Prijs ASL) en het Franse team 
bestaande uit Laure en Stéphane Gerardin aan 
het stuur van een Mercedes 190 SL uit 1958 (Prijs 
Rothschild). De prijs Château Réal Martin ging naar 
Claude Laroche en Axel Cardon de Lichtbuer met 
hun sublieme Alvis Speed Six. ■

Bij de terugkeer op de 
Zavel was Henri Leysen 
een tevreden organisator.

Henri Leysen en Sabine De Ridder 
overhandigen een prijs aan Philippe 
Moortgat en Gérard Marcy.



D
e organisatoren van de Zoute Grand 
Prix hoeven niets te vrezen: Fort Jaco 
Village heeft geen enkele ambitie om 
onze hipste badplaats te beconcur-

reren en het Zoute zijn titel “oldtimerhoofdstad” te 
ontfutselen! Niettemin heerste er op deze zonnige 
namiddag eind juni een bijzonder aangename sfeer 
in de bruisende handelswijk van Ukkel.
De oldtimers namen met gepaste fierheid plaats op 
de Van Beverlaan tot aan de Waterloosesteenweg die 
voor de gelegenheid verkeersvrij waren gemaakt. De 
vele voorbijgangers en bezoekers gaven hun ogen 
de kost. Zij toonden vooral belangstelling voor de 
oldtimers van dertig jaar en ouder die nog helemaal 
intact waren of perfect gerestaureerd. Zoals dit ook 
gold voor de passie van hun eigenaars die hadden 
ingeschreven voor het “concours d’élégance” waar-
aan iedereen mocht deelnemen. Het vele publiek 
dat de hele namiddag present was, mocht toen zijn 
favoriete auto kiezen teneinde de grote winnaar te 

bepalen. te voet, of met een treintje dat voor de 
gelegenheid was afgehuurd, doorkruisten ze de wijk. 
Ze waren met bijna driehonderd om zich een dag 
lang als jurylid te gedragen, dit tot grote vreugde 
van de handelaars in de wijk die zich bijzonder 
betrokken voelden bij dit evenement. Bij de afreke-
ning waren het niet toevallig de Britse auto’s die de 
meeste stemmen vergaarden, want de Riley uit 1936 
en eigendom van Réginald Mangon werd verkozen 
tot elegantste. tweede werd een Rolls Royce Silver 
Cloud II uit 1961, derde een Jaguar XK150 uit 1960.
Na de prijsuitreiking die in de B19 werd georgani-
seerd en gekoppeld was aan een bijzonder smaakvol 
walking dinner, werd deze eersteling afgerond met 
een dansavond, met ook daar gezelligheid troef.
Nog één detail om af te ronden: de winst van deze 
eerste Fort Jaco Grand Prix ging integraal naar het 
IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles).

De eerste editie van de 
Fort Jaco Grand Prix lokte 
tientallen bijzonder fraaie 
auto’s naar de Ukkelse 
handelswijk. Deze zinderde 
een hele dag op het ritme 
van de oldtimers.

Door Philippe Janssens
■

Fort Jaco heeft 
zijn Grand Prix
Fort Jaco heeft 
zijn Grand Prix
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T
erwijl de zon haar zachte stralen op de 
Paris Golf & Country Club laat rusten, 
heerst in het Hôtel Renaissance, HK 
van de start van de editie 2015 van 

de Rally des Princesses, een drukte van jewelste. 
Wat vooral opvalt, is de fantastische kwaliteit 
van de deelnemende oldtimers. Deze ladies hap-
pening op de mooiste wegen van Europa lokt niet 
alleen 90 duo’s uit alle hoeken van Europa, maar 
ook van ver daar buiten. Op het programma van 
deze 16e editie staan in totaal ruim 1600 km inge-
schreven, verdeeld over vijf etappes die met het 
gepaste plezier en met de juiste regelmaat dienen 

Met 90 teams aan de start 
verpulverde de editie 2015 
van de Rallye des Princesses 
nog maar eens alle records. 
Deze rally prijkt vanaf nu 
dan ook op de kalender als 
de ultieme referentie van 
oldtimerrally’s voor ladies. 
Al deze dames en hun mooie 
oude auto’s genoten met 
volle teugen en dit vanaf 
Parijs tot in Saint-Tropez.

Door Philippe Janssens

Princessesforever!
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gereden. Dit geeft aan hoezeer de Rallye des 
Princesses in vijftien jaar tijd is uitgegroeid tot de 
absolute referentie op het gebied van oldtimer-
rally’s voor dames. 
Nog voor de start is Viviane Zaniroli – zoals men 
kan veronderstellen – een tevreden organisatrice. 
“Het ‘title partnership’ met de prestigieuze horlo-
gemaker Richard Mille is een bekroning voor de 
Rallye des Princesses die in zijn 16e levensjaar de 
echte erkenning heeft bereikt. Het deelnemersveld 
is eerste klas. We hebben een recordaantal inge-
schreven teams en dat exclusief met oldtimers. 
Sportief zal de rally spannender en strakker zijn 
dan de voorbije jaren. Dit komt door de introductie 
van de chronometrage via GPS tripy die exacter de 
prestaties van de deelnemers zal weergegeven bij 
de vier dagelijkse regelmatigheidsproeven.”

Onvergetelijke week
Met de tripy op het dashboard of in het hand-
schoenkastje en de lederen pet op het hoofd 
beleefden de meeste deelneemsters, die uit acht 

verschillende landen waren gekomen, inderdaad 
een onvergetelijke week op de mooiste Franse 
wegen. Een noord-zuidverbinding met een omweg-
je langs de kastelen van de Loire en twee thermale 
etappes in Vichy en Aix-les-Bains…
“Ik neem voor de vierde keer deel en het is altijd 
genieten”, vertelt ons Alexandra Van Den Bosch. 
Zij is een van de vele Belgische deelneemsters en 
rijdt met een Ferrari Dino. “Voor mijn teamgenote 
Véronique is dit evenwel de grote vuurdoop. Wij 
hebben dus beslist om onszelf niet onder druk te 
zetten en eerlijk: het is allemaal vrij vlot gegaan. 
Zodra er meer dan 6 km ligt tussen twee notities in 
het roadbook kletsen we er rustig op los.”
Want ook al blijft het een echte hersenbreker om 
deze prachtige oldtimers tot op de seconde over 
de kronkelende wegen te rijden die door de orga-
nisatie minutieus zijn uitgezocht, dan nog draait 
alles in deze rally in de eerste plaats om plezier 
en gezelligheid. Zo werden dit jaar net voor en na 
de zoals immers rijkelijke en smaakvolle lunches 
ook korte koffiepauzes voorzien. De Prinsessen ▼

De Paris Golf & Country Club en het 
hotel Renaissance waren gastheer voor 
de grote start van de editie 2015 van de 
Rallye des Princesses Richard Mille.

De dames en hun mooie oldtimers 
hadden het geweldig naar hun zin 
op de mooiste Franse wegen.



van deze lichting 2015 profiteerden dan ook 
met volle teugen van deze gastronomische stop-
plaatsen met ronkende namen: in het Château 
de Meung, langs de boorden van de Loire, in het 
Domaine de Peyrassol, in het achterland van de 
Var, met een bezoek aan Epeyssol, het kasteel 
van topchef Georges Blanc, en een feodale en 
verfrissende escapade in de Drôme Provençale 
in Poët-Celard…

Vreugde en verdriet
Naar goede gewoonte diende in deze 100 % ladies-
wedstrijd ook dit keer tot na afloop van de och-
tend-slotetappe tussen Avignon en Saint-tropez 
gewacht om het sportief eindresultaat van deze 
rally te kennen. De titel ging eens te meer naar 
de Françaises Carole Gratzmuller en Estelle Gau-
thier op Chevrolet Corvette C2, en dit ondanks een 
valse noot in de derde etappe. Onze landgenotes 
Gisèle thironiet en Anne Van Damme (Ferrari Dino) 
begonnen als tweede aan de slotdag, maar moes-
ten finaal nog een plekje toegeven op het sfeervol 
erepodium in de schaduw van de Place de Lices.
“Spijtig dat we de tweede plaats moeten afstaan 
door een koersfeit”, aldus Gisèle thironet. “Zoals 
andere teams werden wij tijdens de eerste tR 
van de ochtend geblokkeerd door een bestuurder 
die uit de verboden richting kwam en ons zelfs 
dwong om even achteruit te rijden… Maar kom, 
dat behoort tot het spel en Anne en ik hebben eens 
te meer ontzettend veel plezier beleefd aan deze 
onwaarschijnlijk mooie en veeleisende rally.”
Enkele uren later verzamelden alle deelnemers op 
de Plage de Pampelone. Dit was speciaal ingericht 
voor de slotceremonie van deze mooie rally. Alle 
sportieve beslommeringen werden opzijgescho-
ven om plaats te maken voor een vreugdevolle 
epiloog waarin alle deelnemers zich voornamen 
om er volgend jaar opnieuw bij te zijn voor een 
nieuw avontuur.

▼

■

© Foto's: Richard Bord

Carole Gratzmuller sabreert 
de champagne na een nieuwe 
overwinning in de grootste 
damesrally van Frankrijk.
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Onze partner Active Golf 
heeft een unieke reis in 
de aanbieding die bij elke 
go l f l i e fhebbe r  to t  de 
verbeelding zal spraken. 
Want wat dacht u van een 
ontdekkingstocht  naar 
Zuid-Afrika en zijn mooiste 
golfbanen? Dit alles aan 
boord van de “Rovos Rail”, 
een van meest luxueuze 
treinen ter wereld.

Door Michel Thibaut

V
oor de kenners behoort Zuid-Afrika 
tot het beste wat deze golfwereld te 
bieden heeft. Dat is ook helemaal 
terecht, want u vindt hier enkele van 

de mooiste banen ter wereld die doorgaans in een 
droomdecor zijn uitgelegd. Wat is het heerlijk om 
in die wilde natuur te swingen en af en toe op de 
fairway een giraf, een olifant tot zelfs een luipaard 
te zien passeren… 
En waarom zou u dit prachtige land met zijn heer-
lijke golfbanen niet bezoeken met… de trein? Let 
op: we hebben het hier niet over een klassieke trein. 
Neen, neen, we hebben het over de “Pride of Africa” 
of over “Rovos Rail”: een van de meeste luxueuze 
treinen ter wereld. Zeg maar de Afrikaanse tegen-
hanger van de Orient Express. Een echte must.

Reizen in eerste klasse
Rovos Rails, dat in 1989 werd opgericht, staat voor 
een eersteklasreis in al zijn schoonheid. De sfeer 
voert terug naar de tijd toen enkele geluksvogels 
de magie en het mysterie van Afrika konden ont-

de droomtrein
“All aboard” “All aboard” 
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dekken in een ontspannen en elegante sfeer. Aan 
boord is elk detail bestudeerd. Houten parket, bar-
rijtuig met onmiskenbare Britse invloeden, gas-
tronomisch restaurant: alles is tot in de puntjes 
verzorgd. Dit is een echt rollend paleis dat zijn rei-
zigers een unieke blik biedt op de geuren en kleu-
ren van een uniek land. Dit alles natuurlijk met de 
gepersonaliseerde sterrenservice daar bovenop.
De “Pride of Africa”, die tijdens de reis gegang-
maakt wordt door verschillende soorten locomo-
tieven – stoom, diesel of elektrisch – vervoert 
maximaal 72 passagiers in 36 schitterende suites 
die met prachtig houtwerk zijn bekleed en Edwar-
diaans zijn ingericht. Zodat een aparte sfeer ont-
staat die helpt om van het leven te genieten.
De suites voor twee personen met airco bieden, 
naar keuze, aparte bedden of een ruim ledikant. In 
de badkamers laten de originele installaties zich 
combineren met de modernste technologie: warme 
douches, haardrogers en scheerapparaat outlet.
De Royal Suites zijn een halve wagon groot. Elk 
heeft zijn eigen salonhoek en een complete badka-
mer met Victoriaans bad en afzonderlijke douche.
De Deluxe Suites (ongeveer 11 vierkante meter) zijn 
eveneens geschikt voor twee passagiers en hebben 
elk een salonhoek en een badkamer met douche.
De Pullman Suites (7 vierkante meter) zijn uitgerust 
met een comfortabele zitbank tijdens de reis. Deze 
laat zich verbouwen tot twin bed of tweepersoons-
bed. Ook deze suite beschikt over een badkamer.

Al deze suites bieden de passagiers de mogelijkheid 
tot comfortabel en luxueus reizen in de privésfeer 
met alles wat daar bij hoort aan kwaliteitsuitrusting 
en -installaties. Zij zijn uitgerust met een schrijftafel 
en een persoonlijke brandkoffer voor waardevolle 
voorwerpen. Er is ook een minibar met drankjes. 
De room service is 24 uur op 24 beschikbaar.

Golfersparadijs
In de reiscatalogus van deze legendarische trein 
bezet golf een voorkeurpositie. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat voor de golfliefhebbers een ▼



thematische reisroute werd uitgestippeld zodat 
zij hun hartje kunnen ophalen op plekjes die spe-
ciaal hiervoor werden uitgekozen.  
Men zegge het voort: de “Rovos Rail Golf tour” 
heeft alles om de golffan te behagen. Hij omvat 
zes nachten aan boord, vijf stops en vier legen-
darische banen. Met daarbovenop natuurlijk een 
“grand luxe” all inclusive, zowel voor wat betreft 
de maaltijden als de dranken. Voor niet-golfers is 
er trouwens de mogelijkheid om een afzonderlijk 
en specifiek programma in te vullen. Voor 2016 
liggen reeds twee vertrekdatums vast: 21 april en 
29 oktober.
Deze “Rovos Rail Golf”, die in België door onze 
partner “Active Golf” (www.activegolf.be) wordt 
aangeboden, laat zich niet onder woorden bren-
gen. Die moet je beleven. Hoe moet je anders 
inderdaad de juiste woorden vinden om de magie 
van de landschappen, de plaatselijke flora en fau-
na, de schoonheid van de golfbanen en natuur-
lijk de unieke sfeer van de trein onder woorden 
te brengen die een van de mooiste streken ter 
wereld doorkruist?

Veel meer dus dan ons te verliezen in ijle lofzangen, 
die toch nooit de werkelijkheid kunnen evenaren, 
vertellen we u liever hoe dit unieke golfprogramma 
in elkaar zit.

Hole in one!
Het avontuur begint in het privéstation van Rovos 
in Pretoria. De sfeer is er “very much out of Africa”. 
Een coupe champagne als welkom, muziek van 
Bach of Verdi op de achtergrond. “All aboard… de 
Pride of Africa”.
De eerste rit brengt ons naar de regio Waterberg, in 
de provincie Limpopo. Dit geeft de gelegenheid om 
de legendarische “Signature Course” van de Legend 
Golf Safari Resort te spelen. Dit parcours is bijzonder 
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omdat 18 verschillende kampioenen er de holes ont-
wierpen. Bij die architecten onder meer Justin Rose, 
Colin Montgomerie, Sergio Garcia, Retief Goosen…
toch is het vooral de 19e hole die hier het meest 
tot de verbeelding spreekt. De zogeheten “the 
Extreme 19th” is immers de meest fascinerende 
par 3 ter wereld. Om de afslagplaats te bereiken, 
die op 300 m hoogte ligt, moet u immers… de heli-

kopter nemen. Daar wordt u uitgenodigd om de bal 
op de green te slaan die helemaal beneden ligt en 
de vorm heeft van Afrika. Het is een opwindende 
ervaring want het duurt zo’n halve minuut vooral-
eer de bal beneden is. De moeilijkheidsgraad ligt 
zo hoog dat de clubeigenaars één miljoen dollar 
veil hebben voor degene die er in slaagt om een 
hole in one te maken. ▼



Magische golfbanen
Daags daarop zijn we te gast in de Zebula Country 
Club, de traditionele gastheer van de Afrika Golf 
Safari Invitational. Een plek van een ongehoorde 
schoonheid waar vaak giraffen en zebra’s over de 
fairways lopen. Na de aansluitende treinrit, het 
diner en een rustige nacht op de muziek van de 
rails zijn we in Sun City, de hoofdstad van de over-
daad. Een ideale gelegenheid om de majestueuze 
Gary Player GC te bespelen die in het natuurpark 
Pilanesberg is gelegen. Dit is een van de mooiste 
banen in Zuid-Afrika en tegelijk een van de meest 
uitdagende, met smalle fairways en immense 
greens. Op deze baan is alles verbluffend!
De vierde en meteen ook laatste baan op het 
lijstje is de gereputeerde Leopard Creek, eigen-
dom van Johann Rupert, een van de rijkste mannen 
van Zuid-Afrika. Deze site ligt in het bekende Kru-
gerpark, langs de boorden van de Krokodilrivier, 
en behoort tot de spectaculairste golfsites op de 
aardbol. Dit werkstuk van Gary Player, thuishaven 
van het Dunhill Championship, heeft een spectacu-
laire par 5 finishing hole (met eiland) als slotstuk. 
En alles is navenant.

Onvergetelijke trip
Maar de reis aan boord van deze trein overstijgt 
natuurlijk ruimschoots het kader van de fairways. 
In wezen is golf slechts een voorwendsel om een 
droomweek te beleven die zich voor immer in het 
geheugen van de passagiers zal griffen.

tijdens deze zesdaagse staan immers ook heel wat 
excursies op het programma voor de golfers en de 
niet-golfers. Het reisprogramma is inderdaad zeer 
afwisselend met, voor de vuist weg, onvergetelijke 
safari’s (met natuurlijk de “Big Five”: leeuw, luipaard, 
olifant, neushoorn en buffel), bezoeken aan natuur-
parken (met daarbij natuurlijk het Krugerpark), 
gastronomische en oenologische verwenningen, 
ontspanningsmomenten… Met aansluitend telkens 
weer die terugkeer naar “huis”; lees die gezellige 
treinwagons waar de tijd lijkt stil te staan.
Active Golf vraagt natuurlijk niet liever om ieder-
een te adviseren die deze reis nog wat langer wil 
maken. Zuid-Afrika heeft inderdaad duizend-en-
een schatten. Kaapstad, Pezula, Hermanus, Fan-
court: interessesferen genoeg. Het schiereiland 
van Kaapstad, de wijngaarden, de Garden Route, 
Johannesburg, het “sea front” van Durban, de “wild 
coast”, het natuurpark van de Blyde River Canyon, 
tafelberg: het zijn stuk voor stuk magische musts 
die zich à la carte laten proeven en zonder dat 
men daar genoeg van krijgt. Of men nu golfer is 
of niet…

Info en boeking:

Active Golf & thalasso travel
tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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Wat zou u denken van een cruise langs de 
Kleine Antillen Boog, van Venezuela via de 

archipel van de Grenadines? Met de Boréal, 
het luxe-jacht van “Ponant”, bent u verzekerd van 

exclusieve uitstappen in extreem beschermde maritieme 
gebieden. Elegante cruises gecombineerd met een reeks 
bijzondere ontdekkingen.

Door Béatrice Demol

W
anneer de Boréal niet door pool-
gebieden vaart, is hij voorname-
lijk actief in de Caraïben. Het 
is dan ook op Curaçao, in de 

Nederlandse Antillen, dat wij aan boord stappen 
voor een van de mooiste excursies van de compag-
nie Ponant. In dit gebied is er trouwens geen gebrek 
aan cruises, maar met de Boréal is dit anders. Dit 
is immers een jacht en geen pakketboot. Ook al 
imponeert hij door zijn lengte (140 m) en zijn 132 
cabines waarvan 24 suites, toch ademt hij een ver-
rassend gevoel van intimiteit uit. Bovendien biedt 
zijn lage diepgang het voordeel dat hij op plekken 
kan komen waar de echte zeereuzen enkel van kun-
nen dromen. Onze boot – een van de pronkstukken 
van de European Cruiser Association – is duidelijk 
helemaal klaar voor een foutloze missie. Enkel de 
bestemmingen dienen nog ingevoerd.

De service aan boord is geraffineerd en er heerst 
een ontspannen sfeer. De eilanden die elke dag 
worden aangedaan, zijn niet druk bezocht. Zodat 
zelfs de habitués van de regio verrast opkijken. 
Want deze cruise “Les îles Grenadine” dekt wel 
degelijk de lading: een hele week van echte ont-
dekkingen. Curaçao, Venezuela, Grenada, Grenadi-
nes, St. Lucia, Dominica en ten slotte Martinique. 
Mede door de aangeboden excursies krijg je een 
heel compleet beeld van elk eiland.

Groot luxe-jacht
De “pre-cruise” in Curaçao is ideaal om te wennen 
aan het tropisch klimaat. Hij biedt ook de kans om 
de sfeer van de Nederlandse Antillen te ontdek-
ken die veel kosmopolitischer zijn dan hun Franse 
broertjes. Voor het ontschepen is een bezoek aan 
de hoofdstad Willemstad – een klein, kleurrijk en 

Een opeenvolging van 
ongerepte stranden, maar 
elk met zijn eigen sfeer.

Olivier Marien, de jongste 
commandant van Frankrijk, 
wisselt graag de spanning 
van de cruises door de 
poolgebieden af met de 
rust van de Caraïben.

GrandioseGrenadinesGrandioseGrenadines
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Op Curaçao: 
cactussen, 
flamingo's en 
een Hollands 
kasteel...

muzikaal Amsterdam – al een belevenis op zich. 
Idem dito voor het tochtje in het noorden naar 
het nationaal park en de cactusvelden. Dit geeft 
ons ook de gelegenheid om enkele nachten door 
te brengen in de heerlijke Sonesta Kura Hulanda 
Village & Spa, een boetiekhotel dat een ganse 
18e-eeuwse koloniale wijk doet herleven. Speel 
de 18 holes die uitkijkt op de Caraïbische Zee, want 
de door Pete Dye getekende Quarry Golf Course 
is een must. Ook een drink op het Jan thiel Beach 
is aanbevolen, want daar woont onze landgenoot 
Franky. Hij is de ster van dit eiland, want hij leerde 
de Nederlanders wat lekker eten is!
Wanneer de zon zachtjes ondergaat boven de kleur-
rijke huisjes, licht onze boot het anker. Hij is de abso-
lute blikvanger van de haven. “Wat is ie elegant!”, 
roepen de lokale bewoners uit die hier nochtans 
heelder vloten pakketboten zien aanmeren. Op het 
dek wordt de welkomstcocktail geserveerd. Van op 
de verscheidene bruggen en uit de bars weerklinkt 
opgewekte muziek.

van de Spa werkt samen met het bekend merk 
Carita. Voor de maaltijden is er – gelukkig – geen 
tweede service. Er is keuze uit verschillende buf-
fetten en je eet ofwel binnen in het gastronomisch 
restaurant of buiten op de Pont Piscine. De for-
mule van één crewlid per twee passagiers sluit 
in theorie elke vorm van ongenoegen uit. Ook de 
timing klopt helemaal, met de hele week geen 
enkele volle dag op zee. Nuttige tip: selecteer de 
officiële excursies. U ziet niet alleen meer, maar u 
profiteert ook van de diensten van een echte gids 
én van het transport, want taxi’s zijn duur op de 
eilanden. Sommige uitstappen kan je inderdaad 
helemaal in je eentje doen, maar voor andere is 
de begeleide excursie echt een plus.

Een crewlid per twee 
passagiers
Je voelt je al snel thuis op dit grote jacht dat door 
Jean-Philippe Nuel helemaal in het rood, grijs en 
wit is gestoken. Deze designer staat trouwens 
bekend voor zijn “space-modern-glamour” aanpak 
die hij ook toepaste in een aantal tophotels van 
de wereld. Van bij het binnenkomen in de lobby 
met hout en wandtapijten, onder een lichtkoepel 
die de blik naar de hogere dekken doet opveren, 
is het onthaal efficiënt, verfijnd en niettemin erg 
hartelijk. De ruimtes zijn heel keurig uitgewerkt 
en bieden de passagiers de keuze om al dan niet 
deel te nemen aan verscheidene activiteiten: 
aquagym, zumba, seminaries, filmdocumentai-
res, optredens of muziekshows. De cabines zijn 
ruim en beschikken over een balkon. Het team 

▼

De Boréal geniet van de rust en van 
het uitzicht op de verlaten stranden 
van La Blanquilla in Venezuela.



De laatste Amerindianen 
van de Caraïben
Dominica is een typevoorbeeld van zo’n begeleide 
excursie. Verlaat u niet op de aanblik van de kaai, 
want dat is inderdaad een tegenvaller, maar de rijk-
dommen liggen in het binnenland. Het meest onge-
repte eiland van de Caraïben, een van de laatste 
Engelse kolonies die zijn onafhankelijkheid afdwong, 
draagt zijn slogan “Nature Island” met gepaste trots. 
Het kleine stadje Roseau, dat vlak bij de zee ligt, gaat 
prat op een ongerept presidentieel paleis en enkele 
straatjes met kleurrijke huizen. De hele bevolking 
lijkt er evenwel samen te troepen op het plaatselijke 
marktplein waar de discussies over de prijs van de 
koffie en de cacao soms worden overschaduwd door 
zinsneden uit de “Pirates of the Caribbean”. De her-
innering aan de filmopnamen hangt hier inderdaad 
nog frisser in het geheugen dan de laatste uitbar-
sting van de Morne Watt in 1997.
Maar de echte ziel openbaart zich dieper op het 
eiland, dat wil zeggen: voor al wie bereid is om 
zijn tongs in te ruilen voor een paar stapschoe-
nen. Ontdek het nationaal park Morne trois Pitons 
(Unesco-werelderfgoed) dat wordt afgeboord door 
indrukwekkende kliffen, de bergketen van de Hauts 
Pitons, de watervallen, de Morne Diablotin op 1447 
m, de tropische bossen, de grillige rivieren. Dit 
geaccidenteerd reliëf, dat op sommige plaatsen 
ondoordringbaar is, hielp de laatste Amerindia-
nen om de kolonisten van de regio te weerstaan. 
Hun enige nazaten wonen momenteel in een klein 
gebied van 15 km2 langs de oostkust.

Park met onderwatersculpturen 
en een luchtgondel
Al naargelang de stopplaats ervaren we de wereld 
van de Nederlandse, Engelse, Spaanse en Franse 
koloniën. De ene dag is de “east caribbean dollar” 

de munteenheid, de andere dag wordt dat de boli-
var, de Antilliaanse gulden, de dollar of de euro. Op 
de ene plek praat je Spaans, Nederlands of papi-
amento, op de andere plek weerklinkt een ander 
Creools dan de dag voorheen, en wat verder praat 
men alles door elkaar.
De cruisekrant en de begeleidende informatie op de 
vooravond van de excursies geven een goed beeld 
van wat je op elk eiland aan bijzonders kan ver-
wachten: de kruiden en het beroemde onderwaters-
culpturenpark op St. Georges; het tropisch bos met 
zijn openluchtgondel en de vulkaan La Soufrière op 
St. Lucia; met alom de Creoolse sfeer en de rum die 
door elk eiland wordt opgeëist als zijnde de beste 
in de Antilliaanse Boog. Wie daarentegen graag ken-
nismaakt met de lokale bewoners zal zelf het initi-
atief moeten nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen 
voor een farniente op het strand terwijl anderen 
zich begeven aan een tocht in een mangrove, een 
kleine klauterpartij op de dwarswegen, het bezoek 
aan de kerkhoven en de kleine markten, met een 
korte stop bij de bewoner die zijn panoramisch ter-
ras tot een kleine bar heeft omgebouwd.

Poederachtig wit koraalzand
Op La Blanquilla, zo’n 170 km buiten de Venezolaanse 
kust, vind je enkel hagedissen, leguanen, pelikanen, 
kokospalmen en cactussen. En, zoals zijn naam aan-
geeft: een oogverblindend poederachtig wit koraal-
zand. Hoewel dit eiland officieel onbewoond is, is er 
een kleine basis waar de kustwachten geïsoleerd 
van de wereld leven en slechts om de twee maan-
den worden afgelost. Rondom hun gammele hutjes 
hebben de vissers een rustplek ingericht die zij “la 
muerta” noemen. “Hier strekken wij de benen. Is er 
trouwens geen disco aan boord van uw boot”, vragen 
ze nonchalant terwijl ze ons wijzen op de maskergen-
ten die rondom de Boréal cirkelen.

Genieten in de baai 
van St. Georges.64
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Op een eiland gaat het 
altijd bergop…
Bequia, in de Grenadines, is een populaire lig-
plaats bij de vissers. Zij komen er zich bevoorra-
den vooraleer op walvisjacht te vertrekken – wat 
hier propertjes wordt omschreven als “Aboriginal 
Subsistence Whaling”. De walvisachtigen hebben 
trouwens hun eigen klein museum op het noor-
den van het eiland. Er is ook een heiligdom voor 
zeeschildpadden. In Port-Elisabeth, waar we met 
kleine bootjes ontschepen, spoelen de vissers hun 
sloepen uit en verbouwen ze tot taxibootjes waar-

mee ze de liefhebbers naar prachtige verlaten 
stranden varen. Een bar serveert plaatse-

lijk bier. De toonbank is gemaakt van het 
kaakbeen van een potvis en de klan-

ten zitten op de wervels van een 

walvis. Er is zelfs een kleine ambachtelijke markt. 
Maar Bequia is typisch voor al deze kleine eiland-
jes waar de koraalriffen nauw aansluiten bij de 
tropische bossen. Op deze eilanden loopt het trou-
wens altijd bergop. Men heeft dan ook het gevoel 
dat het leven langs het water afspeelt. Je pakt hier 
dan ook altijd de boot om naar de andere kant van 
het eiland te varen, want door de dichte en hoge 
vegetatie is er lopend geen doorkomen aan.

… en de deuren 
staan altijd open
Wie de moed opbrengt om te klimmen, botst op 
jongens die weglopen uit een school die zich naast 
het kerkhof bevindt waar een zeemansvrouw de 
bloemen onderhoudt. Aan de overkant staat een 
winkel voor kinderspullen (!), met daarvoor een 
bus die een ongeval heeft gehad en in de zon staat 
te verkommeren. Leven en dood in een beeld 
verweven. Er is wel een kerk, maar de mis wordt 
ook opgedragen in de huizen waaruit muziek en 
gezangen weerklinken en waar de deuren altijd 
openstaan voor de bezoekers. En verder zijn er 
ook een paar eenvoudige hotelletjes die de geluk-
kigen verwelkomen die hier gemiddeld een maand 
verblijven – een droom.
Want dit eiland leeft van het toerisme. Maar op 
zijn tempo. Bij tantie Pearl, “On the Hill”, moet je 
zoon Cardwell zelfs wakker maken om het terras te 
openen met een adembenemend uitzicht over 

Uitbundig fruit op de 
markt van Bequila.

Bordjes met de wetenschappelijke 
naam en de naam in het Creools.

De Boréal ligt voor 
anker in de baai van 
Marigot op St. Lucia.

Diamond Mineral Bath op St. Lucia. 
Het water staat bekend voor zijn 
beschermende eigenschappen.

Op St. Lucia kan je deze 
luchtgondel nemen: 
spektakel en panorama's 
gegarandeerd!

▼
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de baai. Je willen iets drinken. Ja, hij heeft alles, 
maar vandaag houden we het bij water. Blijkbaar is 
tantie, of zijn oom, of zijn mama, ziek – de mix van 
basic Engels en Creools is niet goed te verstaan. 
De ganse familie is hier werkzaam in dit huis. 
Bequia is het grootste eiland van de Grenadines, 
18 km2 en 4500 inwoners. Zijn muziekfestival en 
de paasregatta zijn een begrip in de hele Carib-
bean. Zijn slogan is “the big little island». Dit is een 
mooie stopplaats.

Aankomst op Martinique in 
de baai van Saint-Pierre die 
door de vulkanische berg 
Pelée wordt gedomineerd.

Onze tips
Wij nodigen u uit om deze zevendaagse cruise te 
combineren met een kort verblijf op Curaçao en een 
ander op Martinique. De heenreis naar de Neder-
landse Antillen met Arke vertrekt vanuit Amster-
dam. U vliegt met de B787 Dreamliner die met zijn 
ecologisch en ergonomisch comfort helemaal mee 
is met zijn tijd (www.arke.nl). De terugreis van de 
Franse Antillen gebeurt met Air Caraïbes. Dit is een 
must, want de uurroosters zijn uitstekend en dat 
geldt ook voor de sfeer en de Premium economy 
class (uitstekende prijs/kwaliteitverhouding). Via 
Parijs-Orly vliegt u verder door naar Brussel (www.
aircaraibes.com). Op Curaçao kunt u starten met 
een kort verblijf in het Avila Hotel (www.avilahotel.
com). Daarna raden wij u het Sonesta Kura Hulanda 

De keuken -
p loeg staat 
bovenaan de 
applausmeter. 
De Boréal is 
culinaire top!

Village & Spa (www.kurahulanda.com) aan. Huur 
een auto en verken het eiland. Wij kozen voor 
Sunny Cars met reservatie vanuit België (iets wat 
u best voor elke bestemming doet) omwille van de 
“all-in”-formule. Deze is zonder franchise, omvat 
een tweede chauffeur en biedt een gratis transfer 
aan na het inleveren van de auto (www.sunnycars.
be). Op Martinique rondt u de reis met een zelfde 
elegantie en exclusiviteit af door enkele dagen te 
verblijven in de Cap Est Lagoon Resort & Spa. Net 
als het Avila Hotel staat ook dat “met de voeten in 
het water” (www.capest.com). Voor een vereenvou-
digde organisatie kunt u zich altijd wenden tot dé 
specialist van deze bestemmingen: t.O. travelworld 
(www.travelworld.be). 

Wegwijzer
- Inschepen Curaçao
 (Nederlandse Antillen)
- La blanquilla (Venezuela)
- St. Georges (Grenada)
- bequia (Grenadines)
- St. Lucia
- Dominica
- Ontschepen martinique
 (Franse Antillen)

Ponant biedt verschillende cruises aan in de 
Caraïben. Het gebeurt soms dat de routes licht 
worden aangepast, maar de exclusieve sfeer 
blijft onaangetast. Op sommige datums is er 
keuze uit cruises met enkele “bijzondere gas-
ten”, zoals conferenciers, ontdekkingsreizigers, 
specialisten in zeefauna… tip: volg op het inter-
net de super-interessante “ventes privilèges”, 
met prijsvoordelen op de vluchten, upgrades 
van de cabines, voorkeurtarieven.
www.ponant.com
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SAMEN 
GENIETEN

VAN 
HET LEVEN

DE HAAN
Golf by Zilverduin
Leven in mijn residentie, is thuiskomen met 
de zekerheid om op elk ogenblik omringd te 
zijn door mensen die er voor mij zijn en mij in 
hun hart nemen. Mijn residentie staat bekend 
voor de kwaliteit van haar verzorging, haar 
aangepaste infrastructuur en haar sterren-
keuken. Mijn individuele kamer geeft me de 
nodige privacy en comfort. Het personeel is 
er steeds voor mijn gezondheid en zorgt voor 
talrijke activiteiten die me de kwaliteit van 
mijn leven geven waar ik naar zocht.

Want kwaliteit in het leven is belangrijk !

Contacteer ons voor een bezoek of afspraak :
Anthony Cafmeyer, directeur
Vosseslag 143
8420 De Haan
059 25 57 00
zilverduin@orpea.net

Naast Royal Ostend Golf Club

WOONZORGCENTRA

ASSISTENTIE WONINGEN

SERVICEFLATS



Les Airelles is een charmehotel in de heuvels rond 
Courchevel. Dit kasteel zou niet misstaan in de 
allermooiste sprookjes, integendeel!

Door Miguel Tasso

Sprookjeskasteel       in de sneeuw
Les Airelles

D
it is een van de mooiste plekjes 
ter wereld voor wie van de geneug-
ten des bergen en wintersporten wil 
genieten. Een bijzondere plek, uniek 

en op elk niveau doordrenkt van levenskunst en 
excellentie. Welkom in Les Airelles, een charme-
paleis dat lijkt opgehangen aan de heuvels rond 
Courchevel 1850 tussen bergtoppen en sparren.

Les Airelles, lid van de “Leading Hotels of the 
World”, is meer dan een klassieke vijfsterren. Het is 
een paleis in de Savoie dat op maat is geknipt voor 
een zeer exclusief cliënteel. Een soort “Schone 
Slaapsterkasteel”, maar dan in een sneeuw- en ijs-
decor. Luxe, rust en weelderigheid. Hier betreed je 
een betoverende wereld met bedienden op ski’s en 
schaatsen, een stalknecht, een voerman gekleed 
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door Aprin, een door Hermès opgetuigde koets. Er 
is een chalet tussen de bomen, een privéschaats-
baan, een kookpot aan de voet van de pistes. Alles 
oogt magisch, onwaarschijnlijk, heerlijk. Alles is 
bedoeld om groot en klein te laten wegdromen, 
zoals dat nu eenmaal hoort bij sprookjes.

 “Madame” Fenestraz zag het
Les Airelles, dat is eerst en vooral een stukje 
geschiedenis. Over verliefd worden. Zoals Ray-
monde Fenestraz dit deed. Zij werd in de vallei 
van Moutiers geboren en keek toe hoe een stoet 
wagens met “daken van planken” opklom naar het 
dorpje Courchevel. Als bruidsgeschenk kreeg zij 
van haar vader, die landbouwer was, twee koeien 
cadeau. Ze verkocht er een om naar Parijs te rei-
zen, ze trakteerde zichzelf op een garderobe en 

verkaste vervolgens twee jaar naar het Verenigd 
Koninkrijk om er de “goede ladiesmanieren” in te 
studeren. Bij haar terugkeer vestigde ze zich in 
Courchevel 1650 en werkte in een vastgoedagent-
schap. Dat ze twee jaar later kocht.
In het verlengde startte “Madame”, zoals haar bij-
naam luidde, samen met haar echtgenoot in de 
jaren zeventig een bouwbedrijf op. Dat bouwde in 
het toen nog maagdelijke Courchevel woningen 
met hellende daken en houten chalets: het begin 
van een geweldige success story. 
In 1988 besliste Madame Fenestraz een “sneeuw-
kasteel” te bouwen in een verlaten hotel van de 
jaren zestig. Voor de verbouwing deed zij een 
beroep op de decorateur Richard Ferbach. Deze 
bouwde een echt bergpaleis en liet zich daarvoor 
inspireren door de Oostenrijks-Hongaarse stijl ▼

Cocooning sfeertje in het 
gepersonaliseerde salons.



uit de 19e eeuw. “Les Airelles is born”. Het adres 
krijgt al snel bekendheid. In 1992, tijdens de Olym-
pische Winterspelen van Albertville, nemen de 
Britse prinses Anne en prinses Albert van Monaco 
er hun intrek. Daarmee is de toon gezet. Vandaag 
geniet het paleishotel wereldfaam en staat het 
bekend als de absolute referentie.

Cocooning
Wie de deuren van Les Airelles openduwt, betreedt 
een andere wereld. “Een wereld en een mythe die 
we dag na dag intact houden om onze gasten te 
laten dromen en te overdonderen”, zegt Séverine 
Pétilaire-Belet, Président de sociétés van Hôtel 
Les Airelles en CEO van Lov Hotel Collection.
Het cliënteel in dit hotel zit er overduidelijk warm-
pjes in. Maar het toont dat niet. Dat is meteen de 
subtiliteit en de alchemie van deze plek waar de 
sfeer toch vooral familiaal kan genoemd worden. 
Relax. Cocooning. Geen overdadige luxe, maar een 
magische omgeving en een service die opvalt door 
zijn discretie en alomtegenwoordigheid. Zoals de 
kleine attenties alom en de cadeautjes op het bed. 
En het permanent luisterend oor om op alles te 
anticiperen en in de grootst mogelijke discretie de 
wensen van de klant in te willigen.
Dit Huis heeft honderdtachtig bedienden voor 
zevenendertig kamers, veertien suites en een 
privéappartement van 550 m2. Cijfers die doen 
dromen. “Wij doen er alles aan opdat onze klanten 
zich thuis zouden voelen en van elk moment genie-

ten. In de coulissen waken wij over elk detail ten-
einde aan alle behoeften te beantwoorden”, aldus 
nog de directrice. Zo diende zij op zekere dag een 
luchtballon te boeken omdat een gast zijn vriendin 
ten huwelijk wou vragen hoog in de lucht boven 
Courchevel. En zo zijn er meer voorbeelden…
Het hotel is enkel open tijdens het winterseizoen. 
tijdens de zomer zoekt zijn hippe cliënteel immers 
vooral de paleishotels aan de Azurenkust, Porto-
Cervo en St. Barthélémy op. “In die context zou 
het zinloos zijn om in de zomer te openen. Maar 
van december tot april ontvangen we klanten van 
alle nationaliteiten, vaak in functie van de school-
vakanties van hun kinderen.”
Die worden hier inderdaad als kleine prinsen in de 
watten gelegd met een manege, speelzalen, een 
filmzaal, kinderspeelautomaten, een versterkt kas-
teel op kindergrootte, schilder- en banketbakker-
sateliers, enz. Ook clowns en goochelaars komen 
geregeld op bezoek. En verder is er natuurlijk het 
sneeuwplezier. De pistes beginnen aan de voet 
van het hotel.

Sterrenbord
Behalve voor zijn unieke ligging en zijn gepersonali-
seerde service staat het hotel ook bekend voor zijn 
gastronomie met meerdere tafels die elke smaak-
papil tot leven wekken.
Pierre Gagnaire, de topchef uit de rue Balzac in 
Parijs, heeft er zijn “smakenlab” gevestigd. Hij 
bereidt voor zijn restaurant “Pierre Gagnaire pour 

Verzorging tot 
in de kleinste 
details.
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les Airelles” een persoonlijke keuken die zich met 
twee Michelinsterren weet bekroond. Dit gastro-
nomisch restaurant, dat door verschillende kelders 
met topwijnen wordt omkaderd, is een rustpunt in 
de tijd. Op de Louis-Philippe trolleys pronken borden 
met de handtekening van het huis Hermès. Aan de 
plafonds, die met houten krullen versierd zijn, han-
gen op maat gemaakte Saint Louis luchters. Rond de 
tafels staan zetels van de ontwerper Olivier Gagnè-
re. Deze bloemlezing van elegantie en raffinement is 
elke avond voorbehouden aan een twintigtal gasten. 
Meer niet. Dit is met andere woorden een must waar 
je vaak maanden vooraf dient te reserveren.
Het middagbuffet in “La table du jardin” overtreft 
de stoutste verwachtingen: zeevruchten, kreeft, 
kaviaar, rotisserie en een onwaarschijnlijke keuze 
aan desserts. Een beetje verder etaleert “Le coin 
Savoyard” een toegankelijke en plaatselijke keu-
ken: ideaal voor de liefhebbers van raclette, fondu, 
tartiflette of vlees dat op een houtvuur wordt gebak-

ken. Kers op de taart: vorig jaar sloot Les Airelles 
een partnership af met het prestigieus hotel Cala Di 
Volpe: een vijfsterren aan de Costa Esmeralda op 
Sardinië. toen prins Karim Aga Khan voor de charme 
van dit Italiaanse paleis bezweek, nam de legende al 
snel in kracht toe. Daardoor werd de Cala Di Volpe 
al snel een favoriete plek voor mode-shootings en 
diende hij ook als decor in de film James Bond, the 
spy who loved me. Mede hierdoor werkte hij als een 
magneet op mannequins, filmsterren en beroemde 
reizigers, op zoek naar discretie.
In Courchevel is “Cala di Volpe pour les Airel-
les” inmiddels een begrip. Elke avond verzorgt 
een brigade bestaande uit achttien personen, 
die direct afkomstig zijn uit het Sardeense hotel, 
de mooiste traditionele schotels van de Ita- ▼

Ontbijt op het zonneterras.

Molen voor kleine 
en grote kinderen.

Het restaurant 
“Pierre Gagnaire 
pour les Airelles”: 
een must.

Skiënde bedienden 
tot uw dienst.



liaanse en mediterrane keuken, alsook een 
groot gamma authentieke producten afkomstig 
van het eiland. Puur genot onder de supervisie 
van chef Stefano Spanu.
tenslotte zal de kenner niet nalaten om ’s middags 
en tussen twee slaloms door zijn stokken neer te 
planten in het “Chalet des Pierres” aan de voet van 
de pistes van de Verdon. Deze korte halte op het 
zuiderterras biedt hem de kans om de traditione-
le, lekkere keuken te ontdekken die eveneens de 
handtekening draagt van Les Airelles. De tafelbe-
dienden, die opvallen met hun baretten, gilets en 
kniebroeken, zorgen voor een bijzondere sfeer.

Spa en lichaamsverzorging
De Spa is een andere plek die zich na een dag 
op de latten zonder beperking laat genieten. De 
bezoeker kan er zich vermaken met de watervallen 
in het zwembad, de jacuzzi’s binnen en buiten, de 
3D-beleving van de sensoriële douches… Hij kan 
er zich uitstrekken in de hammam of de sauna. En 
beter nog: hij ontdekt er een surrealistisch spek-
takel in de eerste sneeuwgrot ter wereld waar een 
regen van natuurlijke sneeuwvlokken het lichaam 
en de geest verfrist bij -10°C!
De kaart van de lichaamsverzorging en de massa-
ges is vanzelfsprekend al even uitmuntend, met als 
blikvanger het unieke concept van celbehandeling 
dat is aangepast aan de fysiologische leeftijd van 
de huid. Dankzij de prestigieuze make-up lijn “by 
terry” en de parfums “Creed” behoort ook een 
haute couture verwenning tot de mogelijkheden. 
De voluptueuze pauze kan worden afgerond met 
een bezoek aan het kapperssalon of bij de barbier. 
Een golf van wellness…

Handtekening van Courchevel
Courchevel is wellicht het meest glamour van alle 
wintersportbestemmingen. Vandaar dat het soms 
het St. tropez van de sneeuw genoemd wordt. 
Chique en ontspannen sfeer, authentieke chalets, 
luxe-boetieks, sterrentafels, tentoonstellingen: het 
plaatje is compleet. En het skidomein, dat in het 
hart van les trois Vallées is gelegen, sluit daar bij 
aan. Dit is simpelweg het grootste ter wereld met 
600 km pistes waarop skiërs van alle niveaus hun 
gading vinden. Met pieken tot boven de 3000 m is 
de sneeuw er gegarandeerd van december tot eind 
april. Ook langlauf, sleeën en schaatsen behoren tot 
de mogelijkheden. Fun, fun, fun! 
Een verblijf in Les Airelles is vanzelfsprekend ideaal 
om de geneugten te proeven van dit luxe-station dat 
nooit boven zichzelf is uitgegroeid. De tarieven sluiten 
er natuurlijk aan bij de grootsheid van deze plek, maar 
voor dit soort klanten is dat slechts een detail. “Onze 
missie bestaat er in om onze gasten een echte erva-
ring te bieden die slechts één verlangen zal oproepen: 
dat om terug te keren”, aldus nog Sévérine Pétilaire-
Belet, die altijd vragende partij is om haar klanten 
– volwassenen en kinderen – optimaal te verwennen. 
Zo is er voor volgend seizoen al sprake van knuffelbe-
ren, een speelgoedfabriek, een Russische kerst, een 
sneeuwkoninkrijk. En allicht nog veel meer…
De groep “Lov Hotel Collection” beschikt in Cour-
chevel ook over het Chalet Ormello (1000 m2 aan 
de voet van de pistes, met een gepersonaliseerde 
service op maat) en Le Mélézin (rustoord met 31 
kamers en het comfort en de intimiteit van een 
manoir). Het bezit eveneens La Bastide de Gordes 
(een vijfsterren in de Luberon) en het Pan Deï Palais 
(tuin van Eden in het hart van St-tropez).

Een sterrenspa met 
zwembad: ideaal is 
om te ontspannen 
na het slalommen.
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Het Griekse eiland Andros hoedt zich voor het 
massatoerisme en schermt zijn schatten oordeelkundig 
af. Kleine kreekjes met helder water, historische sites 
tussen bossen en bergen, kloosters die aan een klif zijn 
opgehangen: dit eiland heeft zoveel meer te bieden dan 
een ligstoel onder een parasol…

Door Philippe Janssens

E
nkele winkeltjes, een paar vissersbootjes 
en een handvol terrassen: Gavrio, het 
kleine haventje dat door de zon en de 
wind wordt gewiegd, leeft op het ritme 

van de schepen die twee keer per dag de over-
steek maken naar en vanuit de haven van Rafina. 
De drukte van Athene is hier ver weg. twee uurtjes 
varen volstaan om in een andere wereld te ont-
schepen. Welkom op Andros, een van de meest 
imponerende en tegelijk ook miskende eilanden 
van de Cycladen. twaalf kilometer teerweg over 
een geaccidenteerd en kleurrijk reliëf en vijf kilo-
meter super-asfalt leiden naar het paradijs.
Aan het einde van een noordoostelijke vallei op 
dit eiland en opgehangen aan de flanken van 
een heuvel ligt het Aegea Blue Cycladic Resort  
(www.aegeablue.gr). Het lijkt wel een tempelbewa-

           Parel van
    de Cycladen

Andros

Het Aegea Blue Cycladic 
Resort biedt een schitterend 
uitzicht op de Egeïsche Zee.
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ker. Dit dorp, dat uitkijkt over de baai van Zorgos, 
bestaat uit 24 onafhankelijke villa’s. Hun architec-
tuur is geïnspireerd op de traditionele vissershuis-
jes. Zij zijn met smaak ingericht en gaan perfect op 
in het idyllisch decor tussen de zee en de bergen. 
“In den beginne ontstond dit uniek project door 
toedoen van een rijke Athener die op deze magi-
sche plek zijn vrienden en familie wou uitnodigen”, 
zegt Margarita, de gerante van het resort. “Na de 
economische crisis van 2008 evolueerde het tot 
een vijfsterrenhotel. Het is nu al ruim twee jaar 
toegankelijk voor buitenlandse gasten.”

Ideaal om te herbronnen
Of u nu kiest voor een van de terrassen van uw villa 
met zeezicht of voor het overloopzwembad met 
onvergetelijk uitzicht op bergen en vallei: de Aegea 
Blue is de gedroomde plek om te herbronnen, ver 

weg van alle stress en drukte. Een trap met 170 tre-
den voert u desgewenst rechtstreeks naar het strand 
van Zorgos dat recent nog werd uitgeroepen tot een 
van de vier mooiste stranden van Griekenland…
Als u zich voelt aangetrokken om de vele schat-
ten van het eiland eigenhandig te ontdekken, dan 
heeft Andros voldoende in petto om die honger 
te stillen. Zo is er het kleine haventje van Batsi 
vlakbij Gavrio. Dit dorpje, dat aan de heuvel lijkt 
vastgekleefd, is een en al charme met zijn witte 
huisjes die uitkijken op de zee. ’s Avonds nodigt 
deze plek uit om weg te dromen en twinkelen 
duizenden lichtjes over de baai. De zachte geur 
van gebraden octopus nodigt u uit om plaats te 
nemen op een van de vele terrassen met zeezicht 
en een schitterende zonsondergang. Een goede 
twintig kilometer verderop, op de oostelijke oever 
van het eiland, behoort Chóra, de hoofdstad ▼

Vanaf het restaurant met de 
Griekse specialiteiten zie je het 
overloopzwembad dat de blikken 
meezuigt naar de vallei.

Suites of luxueuze villa’s 
voor kroostrijke gezinnen 
met zicht op zee: er is 
voor elk wat wils.



van Andros (en soms ook Andros genoemd), 
tot een andere wereld. De stad staat trots op een 
rotsachtige punt boven de zee en wordt omgeven 
door twee zandstranden. De lange centrale straat, 
die met marmer is geplaveid, is voetgangerszone. 
Aan weerszijden staan mooie en grote huizen, met 
uitnodigende pleintjes, leuke restaurantjes en heel 
wat zacharoplastia (banketbakkerijen). Dit loopt zo 
door tot aan de rotspunt waar de overblijfselen liggen 
van het Venetiaans kastro (kasteel) dat in 1207 door 
Marino Dandolo werd gebouwd. Zowel in de lente als 
in de herfst is Chóra een oase van rust die vooral door 
Grieken wordt opgezocht, want het is er heerlijk toe-
ven. Ook zijn Museum of Modern Art is een aanrader, 
want er lopen heel vaak prachtige tentoonstellingen.

Prachtige dorpjes
Wat de andere dorpjes op het eiland betreft: er is 
echt keuze zat! Er is Ménites, dat verscholen ligt 
in het groen en prat gaat op zijn prachtige bron-
nen met leeuwenkoppen; er is Apíkia met zijn 
beroemde bron van Sariza en de kleine waterval 
van Pithara; er is Stenies met zijn mooie villa’s; 
er is het mooie dorpje Sineti dat op het einde 
van de ravijn van Dipotamata ligt en opvalt met 
zijn vele watermolens; er is het landelijke dorpje 

Vourkoti dat hoog en te midden van de terrassen 
is gebouwd. Stuk voor stuk lonen zij de moeite. 
De kloosters van Agios Nikolaos en Panachrantou, 
die langs weerskanten van de hoofdstad aan een 
bergflank zijn opgehangen, zijn andere parels om te 
ontdekken. Laat u rondleiden door de monniken: zij 
onderhouden u maar al te graag met de opwindende 
verhalen over de constructie en de evolutie van 
deze unieke gebouwen door de eeuwen heen.
Hoewel het grootste deel van de kust rotsachtig is, 
beschikt Andros ook over een aantal fraaie stranden, 
vooral dan langs de westkust in de omgeving van 
Gávrio en Batsí. Maar de aangenaamste en rustigste 
stranden zijn opnieuw deze aan de oost-zuidoost-
kust: de stranden ten noorden en ten zuiden van Cho-
ra, Nimborio (ideaal voor kinderen) en Parapórti, de 
stranden van Gialiá en Korthi en de verlaten stranden 
van Achla (vanaf het klooster Agios Nikolaos), Lefka 
en Agios Ioannis – dat je enkel te voet kunt bereiken. 
Andros ligt ook bezaaid met wandelpaden die 
perfect zijn uitgezet in een weelderige natuur. 
De sportieve geesten onder u zullen zich dan ook 
geroepen voelen om, aan het einde van de namid-
dag, op ontdekking te gaan naar de verscholen 
watermolens en de duizendjarige waterbronnen op 
dit eiland dat nooit ophoudt met verbazen.

Op verzoek brengt een 
helikoptershuttle helemaal 
tot in de tuin van uw villa…

76

F o C U S
H E R F S t  2 015

■

▼



 VICTOIRE PROPERTIES
J +32 (0)2 375 10 10 +32 (0)2 777 15 10

 IMMOBILIER NEUF
J +32 (0)2 423 00 00

 ENGEL&VÖLKERS
J +32 (0)2 373 60 00

 TREVI IMMOBILIER NEUF
J +32 (0)2 340 24 73

ADOPT A NEW BRUSSELS WAY OF LIFE

Apartment 22nd fl oor:

• 2 bedrooms
• 106 m2 
• 7 m2 terrace 

 

Number (or Type):
Floor:

Information

Gross Area:
Terrace: 
Bedroom(s):

- Furniture not included, shown as a reference only
- Kitchens are for reference only, please consult specific kitchen plans
- For all information concerning the specialized techniques, see building plans and commercial specifications.

A: Tower
B: Office
V: Terrace Building

Site Plan

Elevation

17

LEGENd
LR: Living Room
BR1: Bedroom 1
BR2: Bedroom 2

Suspended - Ceiling

developper

Architects

Inter ior  des ign by

Tower
Apartment nber :                                      A02_17

A02
17

                

106,2 m²
                        7,1 m²

2

BR1

BR2

LR

1 20 5 m43
N

www.up-site.be  I   info@up-site.be

€ 359,000

RESTAURANT SPA CINEMACONCIERGE NURSERY

ATENOR2_1512 Ann Members Only_210x297 Up.indd   1 2/09/15   12:05



Het Verdura Resort is een 
stukje paradijs in het zui-
den van Sicilië. Golf, spa, 
gastronomie en zon: als 
levensgenieter kom je hier 
altijd aan je trekken.

Door Miguel Tasso

Verdura Resort
La dolce vita
op de greens

N
u inschepen! Richting Sicilië! Sinds 
de opening in 2010 is het Verdura 
Resort uitgegroeid tot een popu-
laire bestemming bij golfliefhebbers 

die van het leven houden. Een echte must. Dit 
domein, dat vlakbij Sciacca in het zuidoosten 
van het eiland ligt, heeft alles om de golfgenie-
ter te verwennen met een vijfsterrenhotel (203 
kamers en suites met een uitgepuurd design, ver-
spreid over mooie gebouwen waarvan de archi-
tectuur lokaal is geïnspireerd), een unieke spa, 
een privéstrand naast de Middellandse Zee, een 
excellent gastronomisch aanbod en – natuurlijk 
– twee “championship courses” van topniveau. 
“Het Resort strekt zich uit over 230 ha, waarvan 
2,3 km langs de boorden van de zee. Het is groter 
dan het prinsbisdom Monaco!”, lacht Ivan Artolli, 
directeur van dit etablissement dat deel uitmaakt 
van de prestigieuze Groep Rocco Forte. Van bij 
de aankomst worden de klanten er trouwens aan-

gemoedigd om hun auto op de parking te laten 
en het domein Verdura te beleven met de fiets. 
Ontspanning verzekerd!

Vijfsterrengolf
De beide golfbanen – “East” (6686 m) en “West” 
(6692 m) – werden getekend door de Amerikaanse 
architect Kyle Philipps, bekend van Kingsbarns bij 
St. Andrews, de Yas Links in Abu Dhabi en the Gro-
ve vlakbij Londen. Voorwaar een mooi cv! In Sciacci 
ontwierp hij twee 18 holes die aan een Britse links 
doen denken. Altijd een goede inspiratiebron…
Een aantal door de zee gewiegde holes bieden 
onvergetelijke panorama’s op het water en nodi-
gen uit tot birdies. “Maar opgelet: als het hier 
waait, wordt het een ander verhaal. Dan kan men 
zich maar beter niet laten afleiden door de mooie 
omgeving en het klotsen van de golven”, verwittigt 
David Waters, de lokale head pro. In 2012 werd 
hier de Sicilian Open (Europese tour) gespeeld. 

Twee zwembaden 
die uitkijken op de 
zee: een must.
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golferscatalogi. Er zijn immers maar weinig luxe-
etablissementen in Zuid-Europa die op een zelf-
de locatie over twee links van dit niveau kunnen 
beschikken, met daar bovenop een kleine 9 holes 
en een Academy. “Hier speel je het hele jaar door 
op zomergreens. De nazomer is hier inderdaad 
bijzonder aangenaam. Wij doen er trouwens alles 
aan om steeds meer groepen, bedrijfstoernooien 
of gepersonaliseerde stages naar hier te halen”, 
voegt David Waters, die zijn opleiding kreeg in Sun-
ningdale, toe.
Een ding is zeker: ongeacht zijn niveau geniet elke 
golfer hier van beide parcours. De laatste vier holes 
op de “West”, die naast de zee zijn neergelegd, 
enten zich voor immer op het geheugen. Dat geldt 
ook voor de uiterst spectaculaire “finishing hole” 
die een beetje doet denken aan Pebble Beach.

Resort heeft alles
Maar Verdura, lid van “Leading Hotels of the 
World”, heeft nog heel wat andere troeven. “Golf 
is een echte locomotief, maar je heb ook wagon-
netjes nodig. Met 4000 m2 behoort onze spa tot de 
grootste van Europa. Klanten hebben er toegang 
tot een thalassoroute in open lucht, een binnen-
zwembad en een groot gamma lichaamsverzorging 
en massages. Ons gastronomisch aanbod, dat je 
tegelijk elegant en authentiek kan noemen, leg 
het accent op de Italiaanse en Siciliaanse keuken. 
Verder kunnen klanten hier ook beschikken over 
tennisbanen, een voetbalveld waar de Duitse nati-
onale voetbalploeg zich voor de Wereldbeker ▼

Dit is tekenend voor het niveau. Het was Sir Rocco 
Forte zelf die aan de basis lag van het domein Ver-
dura. Hij is een gedreven golfer en daarom besloot 
de “boss” om een uniek Resort te laten bouwen 
waar een exclusief cliënteel zijn dorst naar birdies 
kan lessen. “Historisch gezien is de Groep Rocco 
gespecialiseerd in stadshotels, zoals in Rome, 
Brussel, Edinburgh en Sint-Petersburg. Dit was 
dus een echte uitdaging in alle betekenissen van 
het woord”, zegt Ivan Artolli die vroeger de leiding 
voerde over de Amigo in Brussel.
Het resultaat mag gezien worden en de uitdaging 
werd ingelost. In vijf jaar tijd heeft Verdura zich 
opgewerkt tot een “must” in de meest exclusieve 

Suite met strak 
design en met 
golf- en zeezicht.

Met smaak ingerichte 
kamers die aansluiten 
bij de Siciliaanse sfeer.

De Spa-zwembaden 
met zeewater liggen 
vlak naast de golfbaan.



van 2010 kwam voorbereiden, een ultramoderne 
fitnesszaal, een prachtige Kids Club, vergaderzalen 
voor seminaries. Verder organiseren wij ook gere-
geld kook- en patisserielessen, wijndegustaties, 
enz.”, aldus nog Ivan Artolli.
Verdura is inderdaad meer dan een hotel. Het is 
een ideale plek om te herbronnen en alles los te 
laten. Die indruk van rust en het gevoel van ruimte 
– de absolute luxe – zetten trouwens van meet af 
aan de toon. Ook als het hotel vol zit, heb je altijd 
de indruk dat jij hier de speciale gast bent. 
Het Resort werd gebouwd op vroegere landbouw-
gronden en te midden van velden met olijf-, citroen- 
en appelsienbomen. Het behoorde destijds toe aan 
de beroemde Verdura-familie. De laatste hertog 
van Verdura was een neef van schrijver Giusep-
pe tomasi di Lampedusa. Zijn bekendste werk – 
“De luipaard” – ligt trouwens op alle kamers. De 
ecologische filosofie van de locatie wordt ook op 
gastronomisch vlak doorgetrokken. “Zo bestaan 
onze menu’s deels uit fruit en groenten uit onze 
moestuin”, zegt Paolo Platini die de verschillende 
restaurants superviseert en daarbij de directieven 
opvolgt van Fulvio Pierangelini, de creatieve chef 
van de Groep Rocco Forte. Verse vis van de nabij-
gelegen haven in Sciacca en de pasta’s al dente 
vervolledigen de kaarten in de verschillende res-
taurants. Ook daar dus volop genieten.
Ook het culturele luik wordt niet vergeten. Zo zijn 
er heel wat excursies mogelijk. De tempelvallei in 
Agrigento ligt op een uurtje rijden; Syracuse, de 
Etna, de Eolische Eilanden zijn wat verder weg. 
Geen zorg, want de conciërge organiseert alle ver-
plaatsingen op maat. En met rechtstreekse vluch-
ten op Palermo, trapani en Catania ligt Sicilië op 
amper 2,5 uur vliegen van bij ons.

Het golfparcours van 
Verdura: een links die tot 
de verbeelding spreekt.

Gastronomie met 
een lokale inborst.

In Verdura lijkt de 
tijd stil te staan.

Swingen met de zee 
op de achtergrond.
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De Volvo-fabriek in Gent, waar 3500 mensen zijn 
tewerkgesteld, viert dit jaar zijn 50e verjaardag. De 
grootste productiesite van auto’s in ons land speelde een 
belangrijke rol in de geschiedenis van het Zweedse merk.

Door Stéphane Lémeret

Volvo50 jaar
Belgische verhalen
50 jaar
Belgische verhalen

82

F o C U S
H E R F S t  2 015



D
e Gentse Volvo-fabriek, die in 1965 
de poorten opende, was de eerste 
van Volvo buiten zijn thuisland en 
is vandaag nog altijd de op één na 

belangrijkste voor de Zweedse constructeur. De 
eerste “Belgische” Volvo was de legendarische 
120. Dat getal zegt u niets? U kent hem inderdaad 
wellicht beter onder zijn roepnaam “Amazon”. 
Leuk detail: om redenen van copyright heeft de 
auto deze naam buiten de Zweedse landsgrenzen 
nooit officieel gedragen. Maar het enthousiasme 
van het publiek trok zich niets aan van de “intel-
lectuele eigendom”. Dus noemde iedereen de 
auto al snel “Amazon” hoewel de naam nooit de 
carrosserie heeft gesierd.
In 1967 begon de fabriek met de bouw van de 
140, het archetype van de Volvo. Zijn vierkante en 
rudimentaire vormen zouden tot in de jaren 2000 
symbool staan voor het merk. Een beeld dat zo 
sterk was dat het tot een cliché zou uitgroeien. Bij 
zoverre dat Volvo bij de eeuwwisseling een beetje 
bang was toen het zijn producten naast “veilig” ook 
als “begeerlijk” wou profileren. En nochtans…

Sexy Zweedse
Nochtans is er een Volvo die de perceptie van het 
publiek had kunnen veranderen indien men vervol-
gens harder had ingezet op de weg die was inge-
slagen door het nichemodel: de coupé P1800. Een 
auto die zo “gorgeous” was dat hij uitgroeide tot 
een grote televisiester. Dit alles dankzij zijn rol in 
de reeks “the Saint” aan de zijde van Roger Moore, 
een ander sekssymbool van die tijd. Er kwam ook 
een “Shooting Brake”-versie van de P1800 met een 
al even grote verleidingskracht. Die kracht pro-
beerde men vervolgens zonder al te veel succes 
te laten herleven in de 480 (1986-1995) en de C30 
(2006-2012). De C70 coupés, cabrio en vervolgens 
coupé-cabrio (1997-2013), boden op hun beurt heel 
wat elegantie en charme, maar zullen bij de verza-
melaars wellicht nooit het succes bereiken dat de 
P1800 vandaag te beurt valt. Maar die sexy Volvo, 
die is wellicht voor binnenkort…

Thank you, China!
“Auto’s worden bestuurd door mensen. Daarom 
is en blijft het principe bij alles wat Volvo doet: 
veiligheid”. Deze belijdenis, die in 1927 door de 
stichters van het merk werd uitgesproken, zou 
nooit in twijfel worden getrokken.
Volvo is inderdaad synoniem van veiligheid, al 
kan men ook over stabiliteit spreken. Want in een 
wereld waar merken worden op- en doorverkocht, 
samengaan en dan weer gaan scheiden, conglo-
meraten vormen waar zelfs wij – autojournalis- ▼

De legendarische 120, in de volksmond 
“Amazon”, was het eerste model dat in 
de Gentse Volvo-fabriek werd gebouwd.



ten – niet altijd het einde van zien, is het verhaal 
van Volvo vrij eenvoudig. Het merk bleef inderdaad 
ruim 70 jaar onafhankelijk, al waren er wel een aantal 
specifieke partnerships, zoals met Renault en PSA. 
Het werd in 1999 opgekocht door Ford dat grootste 
plannen had en er een “premium” merk wilde van 
maken; de evenknie van BMW, Audi en Mercedes. 
tijdens het Fordtijdperk volgde Volvo een tijdlang 
een koers in de bedoelde richting, maar zonder ooit 
de finish te bereiken. toen was er 2008 en de eco-
nomische crisis die vooral de grote Amerikaanse 
autoconcerns trof. Ford, dat zo’n zes miljard dollar 
had uitgegeven om Volvo over te nemen, verkocht 
het in 2010 en voor minder dan twee miljard door aan 
het Chinese Geely. En terwijl iedereen ervan uitging 
dat Volvo beetje bij beetje zou ontmanteld worden 
en door schaamteloze plagiators van zijn technologie 
zou worden beroofd, stellen we nu het omgekeerde 
vast. De intrinsieke waarden van Volvo zijn nog altijd 
op de afspraak en bovendien kondigt zich ook een 
esthetische vernieuwing aan. Sinds Geely de touw-
tjes in handen heeft genomen, heeft Volvo inderdaad 
verscheidene concept cars voorgesteld die zeer in 
de smaak vielen bij het grote publiek en heeft het 
dankzij het Chinese kapitaal nu eindelijk een opvol-
ger voor zijn eerste generatie van de SUV XC90. De 
intrinsieke waarden van Volvo zijn nog altijd duide-
lijk aanwezig, met de vernieuwing er bovenop. Deze 
opvolger is overduidelijk een “premium” die naam 
waardig; het eerste Volvo-model dat volop de con-
frontatie kan aangaan met zijn Duitse concurrenten 
(zie elders). En dat is wellicht slechts een begin…

Safety First
Zoals we dat in de inleiding reeds aangaven, legden 
de werkpaarden van Volvo van bij hun geboorte in 
1927 de nadruk op de veiligheid en dat credo werd 
nooit vergeten. Die vermelding is op zijn plaats, 

want heel wat constructeurs met een sterk imago 
hebben in hun geschiedenis tegen hun fundamen-
tele waarden gezondigd. Sommigen hebben dat 
niet eens overleefd. Volvo deed dat nooit. De lijst 
met vernieuwingen van het merk op het gebied van 
veiligheid is ronduit indrukwekkend. Wij beperken 
ons tot de belangrijkste: driepuntsveiligheidsgordel 
(1959), achterwaarts gekeerd kinderzitje (1972), 
zijdelingse airbags (1991), gordijnairbags (1998), 
dodehoekdetectiesysteem (2003), automatische 
noodstop in de stad (2008)… Het researchcentrum 
voor veiligheid dat Volvo in Göteborg heeft gebouwd 
is wellicht het meest performante ter wereld door 
de hoeveelheid van crashes die men er kan simu-
leren en de gespecialiseerde dienst die er al vele 
jaren samenwerkt met de Zweedse autoriteiten en 
elk wegongeval analyseert. Deze samenwerking 
resulteert niet alleen in veiliger auto’s, maar ook in 
een veiliger infrastructuur. De reputatie van Volvo 
staat dus nog steeds als een huis.

Ook vandaag nog behoren de Volvo’s tot de veiligste 
auto’s ter wereld, maar zij vallen ook steeds meer 
in de smaak door hun elegante lijnen en door hun 
bijzonder aangenaam rijgedrag.
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Proximus Privilège 
Een exclusieve persoonlijke 
dienstverlening 24/24u. 
Waar u ook bent.

Meer weten over Proximus Privilège? 
Mail naar privilege@proximus.com, bel 02 203 01 49
of surf naar www.proximus.be/privilege

Heeft u een bijkomende internet- of 
tv-verbinding nodig? Is uw onmisbare 
gsm of tablet defect of verloren? Snel een 
technische storing oplossen? Moet u plots 
naar het buitenland en wilt u een roaming 
tariefplan activeren? Maak u geen zorgen: al 
uw technische of commerciële vragen regelen 
wij voor u in een handomdraai. Zo kan u steeds 
optimaal genieten van uw Proximus diensten. 

Met Proximus Privilège geniet u van een 
uitmuntende gepersonaliseerde VIP-
behandeling voor al uw Proximus diensten. 
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Als u golf speelt, kent u zonder twijfel de putter met 
de karakteristieke clubface als een honingraat, de 
handtekening van het prestigieuze Amerikaanse merk 
Bettinardi. Een sfeerbeeld.

Door Philippe Van Holle

Bettinardi
Een droom van een putter

Z
e combineren schoonheid, gevoel en 
efficiëntie, zo wordt gezegd. Het is 
dan ook geen toeval dat heel wat 
touring professionals een Bettinardi 

putter hebben gekozen. Het is een van de 14 
scorende clubs die ze systematisch in hun golftas 
meesleuren naar alle fairways en de greens van 
de wereld.
Wij hadden onlangs de gelegenheid om de gerepu-
teerde “Bettinardi Highway twenty Invitational” uit 
te proberen; een putter die voor ophef zorgde op 
de Augusta National, thuishaven van de Masters. 
En we moeten het toegeven: we hadden de indruk 
in een andere wereld te putten…

Gefreesde putter
De geschiedenis van het merk start in 1991. Robert 
J. Bettinardi, golfliefhebber en specialist op het 
gebied van uitrusting, loopt uit nieuwsgierigheid 
de proshop binnen van een club in de buitenwijken 
van Chicago. Een van de dingen die hem opvalt, is 
een gefreesde putter. Deze komt uit een gespe-

Extreme precisie bij de fabricage 
en daarna… bij het gebruik.

86

F o C U S
H E R F S t  2 015



cialiseerd atelier uit Bridgeport dat op punt staat 
om zijn deuren te sluiten. De fabricagemethode is 
niet CNC  (“Computerized Numerical Control”), een 
techniek waarmee Bettinardi vertrouwd is en per-
fect beheerst. Hij is geïntrigeerd, grijpt zijn telefoon 
en contacteert het bedrijf. Het komt al snel tot een 
deal en dat is het begin van een geweldig avontuur 
dat zeven jaar zal duren. Zijn expertise maakt het 
verschil. De kwaliteit van zijn putters is uniek.
Vanaf 1998 wordt Robert J. Bettinardi erkend als 
de enige echte gefreesde putter uit één stuk. De 
machine draait op volle toeren en zal leiden naar 
succes op wereldschaal…
In 1999 ziet Bettinardi een van zijn “werkstukken” 
bekroond met succes. De Zweed Jesper Parnevik, 
op de ogenblik een regelmatige verschijning in het 
Europees Ryder Cupteam, wint het toernooi van 
Greensboro op de PGA tour. Parnevik was gechar-
meerd door het gevoel van deze putter die hij 
vrijwel meteen in zijn tas stopte. Hij zette prompt 
met een eindtotaal van 23 onder par een nieuw 
baanrecord neer. De Scandinavische golfer zegt 

het onomwonden: “It was love at first sight!” De 
kennismaking met het meesterschap zorgt ervoor 
dat Parnevik gaat samenwerken met Bettinardi. 
Beiden worden daar alleen maar beter van.

Made in USA
Momenteel heeft het merk meer dan zeventig titels 
op de proftour op zijn conto. Een van de meest 
prestigieuze is die van Jim Furyk tijdens de US Open 
van 2003. ter gelegenheid van deze Amerikaanse 
major beslist Furyk om van putter te veranderen. 
Zijn oog valt op de Bettinardi Big Ben en daarmee 
verricht hij wonderen op de greens van de North 
Course van de Olympia Fields Country Club. Hij 
evenaart er zelfs het baanrecord. Furyk wint die 
US Open op enkele kilometers van Chicago waar 
het grote avontuur was gestart. Qua symboliek 
kon dat tellen…
Sindsdien is het bedrijf er alleen maar op vooruit-
gaan. De gezamenlijke inspanningen van 75 inge-
nieurs en technici zorgen ervoor dat de producten 
steeds beter worden. Zij zijn de drijvende kracht 
van een bedrijf dat nog steeds in de buitenwijken 
van de grootse stad van Illinois is gevestigd. Dat is 
een niet onbelangrijk detail want de financiële (lees 
fiscale) druk zet er heel wat fabrikanten toe aan ▼

Robert J. Bettinardi blijft zijn 
putters eigenhandig controleren. 
Zeg gerust de passie om niets 
aan het toeval over te laten.



om zich elders te vestigen, met name in Azië. 
Bettinardi blijft evenwel trouw aan zijn vaderland 
en zijn basistechnieken. Ambachtelijke schoonheid 
gecombineerd met een uitzonderlijke efficiëntie.

De stempel van Matt Kuchar
Wanneer ze het over een Bettinardi hebben, praten 
Engelstalige specialisten vaak over een “versatile 
putter”. Het betreft natuurlijk geen “veelzijdige” 
putter, want daar hebben zowel de pro’s als de 
amateurs niets aan. Een betere vertaling is “poly-
valent” en daarmee krijgt Bettinardi de eer die 
hem toekomt: het is inderdaad een putter die zich 
aanpast aan elk soort green en dit ongeacht zijn 
textuur. Wat op zich het mooiste compliment is dat 
je kan krijgen…
Het succes heeft Robert J. Bettinardi het hoofd niet 
op hol gebracht. Hij houdt de twee voeten stevig 
op de grond en volgt elk product dat zijn bedrijf 
bouwt van zeer dichtbij. “Mijn kantoor ligt op enke-
le meters van de productieruimte. Ik controleer 
voortdurend mijn putters en ik kan desgewenst 
heel snel de noodzakelijke aanpassingen door-
voeren. Dat zou onmogelijk zijn indien de fabriek 

Brian Gay Matt Kuchar

zich 10.000 km van hier zou bevinden. De beste 
ambachtslui zijn bij ons werkzaam. Ik rekruteer 
overal in de VS. Er zijn heel wat manieren om een 
putter te bouwen, maar er is er maar één om een 
Bettinardi te maken die precisie, prestaties en uit-
muntendheid combineert”, aldus de boss.
Anno 2015 is de Amerikaanse kampioen Matt 
Kuchar een van de grootste ambassadeurs van het 
merk. Zijn efficiëntie op de greens ligt helemaal in 
het verlengde van de kwaliteit van zijn putter. Met 
zijn “Bettinardi Arm Lock Kuchar Model 1” (7° loft 
– het klassieke gemiddelde op de tour is 2° tot 4°) 
zet hij schitterende putstatistieken neer. 
Vorig jaar stond Kuchar in de top 10 van de putts 
korter dan 10 voet (ongeveer 3 m) van de vlag. 
Deze statistieken worden bijgehouden door de 
software op de PGA tour. Bij het schrijven van 
dit artikel kan Matt Kuchar sinds het begin van 
het jaar trouwens terugblikken op indrukwek-
kende statistieken op de PGA tour, zoals liefst 
99,6 % geslaagde 1 m-putts. Zoals elke golfer 
weet een sleutelafstand. Niet verwonderlijk dat 
men hem sindsdien de bijnaam “Mr Consistency” 
heeft gegeven!

Info (voor België): www.prostargolf.be
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Net zoals elke familie en elk bedrijf heeft 
ook elk vermogen zijn eigen verhaal. Een 
verhaal waar we graag naar luisteren. 
Vertel ons hoe u de toekomst ziet. Zo 

kunnen we elkaar inspireren, onze 
visies verruimen en samen tot 

nieuwe inzichten komen.

Elk vermogen 
heeft zijn eigen 

verhaal.

www.kbcprivatebanking.be
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De Marbella Club en de 
Puente Romano behoren 
tot de legendes van de 
beroemde badplaats in 
Andalousië. We nemen u 
mee op een wandeling door 
de tuinen van deze twee 
mythische etablissementen 
die tot de “Leading Hotels of 
the World” behoren.

Door Miguel Tasso

heeft zijn 
glamour 
helemaal

terug

M
arbella is opnieuw levensvreugde, 
pracht en praal, want na enke-
le crisisjaren heeft de jetset de 
beroemde Andalousische bad-

plaats opnieuw in de armen gesloten. Het was 
dan ook een “hot summer” op de pontons van 
Puerto Banus waar de jachten van de miljardairs 
zich thuis voelen en aan de Plaza de los Naranjos 

waar de kleine straatjes uitpuilen van de chique 
boetieks en galerijen. Zoals vroeger dus…
Samen met Saint-tropez, Cannes en Porto-Cervo 
is Marbella een van de wereldhoofdsteden van 
het luxe-toerisme. tot zij in 2008 diep in het hart 
werd getroffen door de economische crisis. Maar 
zij overleefde en herrijst nu, als een feniks, uit zijn 
as. Glamoureuzer dan ooit!

MarbellaMarbella
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Het voormalige vissersdorp behield inderdaad zijn 
magisch DNA. Naast zijn prachtige ligging aan de 
boorden van de Middellandse Zee kan het immers 
prat gaan op een heerlijk klimaat – het hele jaar 
door – een schitterende hotelinfrastructuur en dito 
vastgoed, een lokale gastronomie waar zeevruchten 
de hoofdtoon voeren en natuurlijk heel wat prach-
tige golfbanen. Alles is aanwezig om elk stukje van 
het hoofdstuk levensvreugde in te vullen. Dit geldt 
voorzeker wanneer men zijn koffers en zorgen ach-
terlaat in de “Gouden Mijl” en in de twee mythische 
etablissementen van de stad: de Marbella Club en 
het Puente Romano Beach Resort die beiden het 
label “Leading Hotels of the World” dragen (groot-
ste verzameling luxehotels ter wereld).

Marbella Club forever
De Marbella Club werd in 1954 opgericht op initia-
tief van de bekende Oostenrijkse prins Alfonso von 
Hohenlohe die verliefd werd op de toen nog vrij deso-
late streek. De Marbella Club speelde vervolgens een 
belangrijk rol in de ontwikkeling van de badplaats en 
zijn reputatie van hoofdstad van de jetset.
Vanaf de jaren 70-80 groeide het hotel zelfs uit tot 
een emblematische bestemming voor alle hippe 
feesten. Je liep er dan ook het ganse jaar door de 
grote vedetten tegen het lijf: Alain Delon, Régine, 
Mireille Darc, Julio Iglesias, Brigitte Bardot, Stevie 
Wonder, tony Curtis, Liz taylor en Sean Connery. 
Maar ook magnaten uit de financiële wereld. Prin-
sen en prinsessen. Aristocraten en miljardairs. 
Zonder Don Jaime de Mora y Aragon te vergeten, 
broer van koningin Fabiola en een grote vriend van 
prins Alfonso. Dat was de tijd toen Marbella de 
navel van de wereld was, “the place to be”.
Vandaag oogt de Marbella Club nog even magisch 
als toen. In zijn weelderige subtropische tuinen 
(42.000 m2 exotische planten), die naar de zee ▼

Afslag op de hole 
18 van het Marbella 
Club Golf Resort.

De entree van de Marbella 
Club: een onvergelijkbare 
oase van rust.

Koninklijke suite in 
de Puente Romano.



aflopen, kruis je nog altijd internationale sterren 
zoals David Beckham, Eva Longoria, tom Cruise 
en Britney Spears, die er ’s middags aan het buffet 
van de “Beach” (een van de bekendste restaurants 
van Europa) gegrilde langoesten komen smullen, 
of ’s avonds van een dorade of een chateaubriand 
op het terras van de legendarische “Grill”.
Dit hotel wordt inderdaad geregeerd door de stilte. 
Men voelt er zich meteen thuis. De luxe is niet 
opulent, maar uit zich in de details. In de kwaliteit 
van de service. In de gastronomie. In de omkade-
ring. Het privéstrand is uniek met een ponton dat 
zich uitstrekt in de Middellandse Zee en de gol-
ven komen er tot rust net voor de parasols van de 
“Beach Club”. Naast de 116 kamers en suites zijn 
er ook een 15-tal villa’s met privézwembad. Zoals 
de legendarische Villa del Mar die in haar eentje 
goed is voor 6200 m2.
De Kids Club is gevestigd in de oude villa van prins 
Alfonso. Het is een echt gepersonaliseerd paleisje 
voor kinderen, met zalen voor muziek, film en com-
putergames. Wellicht uniek ter wereld. De nieuwe 
thalasso & Spa (800 m2 zeewater), die met de laat-
ste nieuwe snufjes  is uitgerust, is de perfecte loca-
tie om alle stress en drukte van zich af te gooien.

Puente Romano
Amper enkele honderden meters verder kadert het 
Puente Romano Beach Resort in dezelfde exclu-
sieve sfeer. Ook deze creatie staat op naam van 
prins Alfonso von Hohenlohe en dateert uit 1974. 
toen was het een complex met luxeappartemen-
ten. Het werd in 1979 verkocht aan Mouaffak Al 

Midani, een van zijn belangrijkste klanten, die er 
een echt luxehotel van maakte. De plek viel met-
een in de smaak bij de jetset – wellicht ook omdat 
de “Regine’s”, de tempel van het nachtleven, er 
een onderkomen vond.
Het eerste grote evenement in de Puente Romano 
was in 1980, met het ultra gemediatiseerde huwe-
lijksfeest van Björn Borg en Mariana Simionescu. 
De bekende tenniskampioen voelde zich goed in 
het klimaat van Marbella waar hij geregeld kwam 
trainen. Niemand keek dan ook verwonderd op 
dat hij er later de teugels van de tennisclub van 
Puente Romano in handen nam, waarvan de gra-
velcourts nog altijd als referentie gelden en gere-
geld gebruikt worden voor topcompetities.

Thalasso in de Marbella Club.

Puerto Banus: onwrikbare charme.
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Vandaag is het Resort trendyer dan ooit. Het telt 
264 ultramoderne kamers en suites in de 27 luxe-
huisjes – ze heten “casitas” – die naar de zee aflo-
pen in een subtropische tuin van 55.000 m2 met 
400 verschillende plantensoorten. Zwembaden, 
privéstranden, Kid’s Club, fitness: alles is voorzien!
Ook hier wordt de gastronomie verheven tot een 
kunstvorm, met verscheidene restaurants van 
topniveau, zoals de in vis en zeevruchten gespe-
cialiseerde “Sea Grill” en de “Dani Darcia”: goed 
voor twee Michelinsterren en een echte lofzang 
aan de Andalousische keuken. De gloednieuwe 
“Six Senses” Spa, die uitkijkt op de zee, is van een 

zeldzame schoonheid en brengt de levensgenie-
ters het hele jaar door in verrukking. Hoeft het nog 
gezegd dat men in Marbella 365 dagen per jaar de 
levenskunst beoefent dankzij een klimaat zoals in 
Florida? Ook in december ontbijt je er in polo!

Golf in een privésfeer
Ook golf maakt deel uit van het plaatje. Op een 
privébaan, die aan de klanten van de beide hotels 
is voorbehouden en een 10-tal km verderop werd 
gebouwd, kunnen de aficionados in alle rust op 
zoek gaan naar birdies.
De Marbella Club Golf Resort, een par 72 van ruim 
6000 m die door de gereputeerde architect Dave 
thomas (ontwierp the Belfry) werd uitgetekend, is 
een echte must met schitterende greens en een 
serene en exclusieve sfeer. Sommige holes bieden 
een subliem uitzicht op de Middellandse Zee. Bij 
zonnig weer reikt dat zelfs tot aan de Afrikaanse 
kusten. De baan is een echte sportieve uitdaging 
want heel wat stevige waterhindernissen en ▼

Privésalon in de Villa del 
Mar van de Marbella Club.

Het zwembad van Puente 
Romano kijkt uit op de zee.

Het zwembad van de 
Marbella Club is al jaren 
onveranderd gebleven. 



bunkers zorgen voor weerwerk, vooral bij het 
aanvallen van de vlag. Op de tee van sommige 
holes (zoals de 7) zijn de vergezichten fenomenaal 
en zie je zowel Gibraltar als Afrika. De afslag van 
de finishing hole (par 5) is een echte uitdaging en 
laat een onvergetelijke herinnering na op weg naar 
het weelderige clubhouse.
Ook daar wordt alles in het werk gesteld om de 
gasten te verzorgen. Zo worden de tee times liefst 
een kwartier van elkaar gescheiden, teneinde elk 
risico op filevorming op de golfbaan te vermijden. 
De echte golfliefhebber kan zich in de omgeving 
op heel wat holes uitleven, want tussen Malaga en 
Sotogrande liggen wel tien kwaliteitsbanen. Een 
golfdesk verzorgt de nodige reservaties.
De Marbella Club en het Puente Romano Beach 
Resort behoren sinds 1993 toe aan de familie van 
de betreurde zakenman David Shamoon. Deze zet 
de traditie verder en huldigt daarbij één leitmotiv: 
kwaliteit. De beide “Huizen” zijn trouwens de trots 
van de vereniging “Leading Hotels of the World” 
waarin zij sinds 1982 zijn opgenomen. Hoewel hun 
stijlen verschillen, zijn ze perfect complementair en 

Luxueuze tuinen met 
echte groene schatten.

Privéstrand van Puente 
Romano om te relaxen.

In Marbella is de golfsport 
verheven tot een levenskunst. 
De banen zijn er het hele jaar 
door in topconditie.

bieden ze hun select cliënteel heel wat synergiën 
aan. Zo kan je via het strand heel vlotjes van het ene 
naar het andere etablissement overstappen.

Info: www.lhw.com
Voor reservaties: 00800 2888 8882
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Jérôme Theunis runt zijn eigen gelijknamige Academy op 
de Golf van Hulencourt. Het kader is uitzonderlijk en de 
infrastructuur is topkwaliteit. Golfers van alle niveaus kunnen bij 
de voormalige Belgische kampioen terecht voor zijn expertise.
 

Door Miguel Tasso

Jérôme Theunis 
Academy in Hulencourt

N
adat hij van 2004 tot 2010 als tou-
ring pro actief was en ook geregeld 
samenwerkt met Nicolas Colsaerts 
ontwikkelde Jérôme theunis zich de 

voorbije jaren tot een ’s lands meest gerepu-
teerde coaches. Zijn grote ervaring en drang naar 
nieuwe uitdagingen inspireerden hem in 2013 tot 

de opening van zijn eigen 
Academy op de Golf 

Club van Hulencourt 
in Vieux-Genappe 
(Waals-Brabant). 
“Bedoeling is om 

spelers van alle niveaus vooruitgang te helpen 
boeken en dit op hun eigen ritme en op een effici-
ente en gepersonaliseerde manier”, aldus theunis. 
“Ik werk voor mijn leerlingen een plan uit, stap 
per stap, om hun doelstellingen te helpen berei-
ken. Daarbij concentreer ik me voornamelijk op 
de “fundamentals”: plaatsing, grip, balcontact…” 
De Golf Club van Hulencourt beschikt over 
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een unieke infrastructuur. Het parcours “Le 
Vallon” (18 holes “championship course”) is 
een echte technische en tactische uitdaging in 
een magisch kader (sinds de opening in 1988 
werden 30.000 bomen aangeplant). Parallel 
beschikt de club over een 9 holes die ideaal is 
voor beginners, een overdekte “practice”, een 
grote putting green en zelfs een 1000 m2 groot 
“wedging park” waar men zijn “approaches” 
kan inoefenen. “Verder is de Academy uitge-
rust met de nieuwste technologische snufjes. 
Dankzij de ‘Flightscope’ kunnen we elke slag 
volgen en ontleden. Dit toestel is het beste 
voor 3D-ball tracking en geeft ogenblikkelijk 
informatie over het baltraject. Onze indoor 
installatie maakt ook gebruik van de ‘Swinguru’: 
een draadloos 3D-swinganalysesysteem dat 
toelaat om elke beweging vanuit alle hoeken te 
bekijken, opnieuw te bekijken en te analyseren. 
Deze software, die door een Belgisch bedrijf 
uit Louvain-la-Neuve werd ontwikkeld, geeft 

onmiddellijke feedback en levert ook geperso-
naliseerde oefeningen aan, wat zich vertaalt in 
een snelle verbetering van het spel.”
Bij de kenners is de “Jérôme theunis Golf Aca-
demy” nu al een referentie. “Wij staan open voor 
de leden van Hulencourt die hun golf willen per-
fectioneren, maar ook golfers van buiten deze 
club zijn welkom, voor zover zij respect tonen voor 
de grote traditionele waarden van onze club. En 
vanzelfsprekend leggen we een groot accent bij 
onze jeugd. Bedoeling is om zoveel mogelijk goede 
jeugdspelers te vormen.”
Jérôme theunis heeft een van de mooiste cv’s van 
de Belgische golfwereld. Als professional boekte 
hij veel ervaring op het hoogste niveau. Vervolgens 
ging hij zijn vriend Nicolas Colsaerts coachen en 
hem adviseren in zijn kort spel, zoals hij dit ook 
doet met thomas Detry en Hugues Joannes. Hij 
geeft les in heel wat clubs, zoals in de Brabant-
se en de Royal Waterloo. En kers op de taart: hij 
is ook in het bezit van een diploma psychologie 
dat hij haalde aan de Universiteit van Dallas. En 
zoals iedereen weet, is een goede mentale balans 
essentieel in golf. “Ik geef toe dat mijn verblijf in 
de VS mij sterk heeft beïnvloed, want daar is golf 
een nationale sport. Ik had de gelegenheid om er 
heel wat trainingscentra en academy’s te bezoe-
ken. Fascinerend. In Hulencourt probeer ik zoveel 
mogelijk profijt te halen uit al die ervaring en laat ik 
me inspireren door het Amerikaans model.”
Om die uitdaging waar te maken, kan Jérôme theunis 
ook rekenen op de assistentie van Naima Ghilain, 
een Belgische proëtte met een uitstekende reputatie. 
“Onze leerlingen hebben alle mogelijke spelniveaus: 
van prille beginner tot de elitespeler. Dat maakt het 
ook voor ons passionerend en motiverend.”

Jérôme Theunis: 
een gedreven 
teaching pro.

■



De bekende Schotse kampioen Colin Montgomerie 
ontwierp “The Montgomerie Marrakech”: een van de 
nieuwe parcours in de Marokkaanse Rode Stad. Bij Open 
Golf Club vindt u verblijven op maat waardoor farniente, 
cultuur en swing er zich optimaal laten combineren.

Door Miguel Tasso

Colin Montgomerie
drukt zijn stempel

in Marrakech

M
et zijn zonnig klimaat het hele jaar 
door, zijn o zo aparte sfeer en zijn 
vele kwaliteitsbanen is Marrakech 
een magische bestemming voor 

golfers. De Marokkaanse stad, de parel van het 
Zuiden, beschikt over alle troeven om de swing-
fans op hun wenken te bedienen.
De voorbije jaren zagen heel wat nieuwe parcours 
het licht rondom de Rode Stad. Een daarvan is “the 
Montgomerie Marrakech” die nu al als een refe-
rentie naar voor kan worden geschoven. Zoals zijn 
naam aangeeft, draagt deze baan de handtekening 
van Colin Montgomerie. De beroemde Schotse 
kampioen, 52 jaar en goed voor 31 titels op de 

Europese tour, is nog altijd actief in competitiever-
band, zij het voornamelijk op de Senior tour. Maar 
tegelijk is hij zich ook gaan bekwamen in het cre-
eren en ontwerpen van “championship courses” 
en dit over de hele wereld. Montgomerie kan nu al 
terugblikken op enkele voltreffers in Dubai, turkije 
en China, en natuurlijk ook in Europa. Zijn eerste 
bestelling in Afrika voerde hem naar Marrakech. 
Follow the guide!

Interessant parcours
Het parcours, dat door olijf- en palmbomen wordt 
afgeboord, is ideaal gelegen: dicht bij de luchtha-
ven en de stad. Het betreft een par 71 van 6230 m, 
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relatief vlak, maar doorspekt met technische 
en tactische uitdagingen. De golfer krijgt te 
maken met waterhindernissen (op 5 holes) 
en bunkers (81 in totaal). Hij moet er ook 
afrekenen met een stugge rough en met 
golvende greens waar de puttinglijnen 
zich maar moeizaam laten ontcijferen. 
Kers op de taart: hoewel dit geen links is, 
is dit een open en derhalve windgevoelige 
baan. Kortom: een opwindende uitdaging 
voor elke golfer die naam waardig.
Een aantal holes enten zich meteen op het geheu-
gen, zoals hole 8. Op deze par 3 van amper 124 
m wordt de green volledig omringd door water 
en bunkers. Daar is geen tekeningetje bij nodig: 
als speler moet je hier de juiste stok kiezen en de 
bal met een chirurgische precisie raken als je hier 
kans wil maken op een birdie.
De par 5-holes zijn niet erg lang, maar weinig ver-
gevensgezind, zoals ook blijkt uit de finishing hole 
(465 m): behoorlijk smal, met een green die op zijn 
beurt omkaderd wordt door zand en water.
Montgomerie benutte zijn ervaring om een leuke 
en interessante baan te tekenen voor elke golfer 
en dit ongeacht zijn/haar handicap. Uitdagend en 
aangenaam tegelijk. Die opdracht heeft hij met 
glans volbracht. Als golfer tank je volop plezier op 
de vele, vaak verhoogde afslagplaatsen.
Ook de clubinfrastructuur is bijzonder. Getuige 
daarvan het machtige clubhouse dat met een 
gigantisch terras werd uitgerust. Dit is een echte 
hymne aan de 19e hole met verschillende restau-
rants en bars, de ene al hipper dan de andere. De 
“O’Mammy Burger” is nu al een begrip vanwege de 
“gourmet” hamburgers op de menukaart. Ook het 

Frans en art-deco getint restaurant is een referen-
tie. En wat gezegd van de eerste Afrikaanse “Ice 
Bar” die versierd is met ijssculpturen!
Een mooie oefenbaan (17 zones op gras en tapijt, 
een putting green van 800 m2, een approachzo-
ne…) en een Academy vervolledigen het uiterst 
complete aanbod.

Hotels en sfeer
“the Montgomerie Marrakech” wordt beheerd 
door de Franse groep Open Golf Club, een gespe-
cialiseerd netwerk dat in zes landen – waarbij Bel-
gië – actief is en heel wat kwaliteitsgolfbanen in de 
portefeuille heeft voor golfverblijven op maat. 
In Marrakech werkt Open Golf Club (www.opengolf-
club.com) ook samen met drie gereputeerde ▼

De Schotse kampioen 
Colin Montgomerie 
is een van de meest 
g e r e n o m m e e r d e 
golfarchitecten.

Een jong en 
veelbelovend 
parcours.



etablissementen. Het Adama Resort, dat op vijf 
minuten van de golfbaan is gelegen, bestaat uit 57 
villa’s – met hotelservice – die in een schitterende 
exotische tuin zijn neergeplant rondom een zwem-
bad en een Andalousisch bad, zodat de sfeer van 
een medina wordt opgeroepen. Er is keuze uit vier 
types bewoning, stuk voor stuk symbolisch voor 
de Marokkaanse architectuur: riads met patio’s, 
fnenes met de allures van een kunstenaarsatelier, 
door villa’s en borjs geïnspireerde menzehs, torens 
met Berberse invloeden.
De Riad Chergui ligt dan weer in de Medina van 
Marrakech, op tien minuten wandelen van het 
beroemde plein Jamaä el Fna. Het betreft een riad 
met negen charmekamers: ideaal om de magie van 
de stad tot zich te laten doordringen en verpozing 
te zoeken ver van alle drukte.
tenslotte is er het prestigieuze Domaine des Rem-
parts. Dit is een vijfsterren boetiekhotel dat is 
ondergebracht in een park van 2 ha en in het hart 
van een palmentuin. Een echte oase van rust met 
een cocooning Spa, twee restaurants, een zwem-
bad, een fitnesszaal en prachtige vergezichten op 
het Atlasgebergte als prachtig extraatje.

Open Golf Club biedt verscheidene pakketten aan. 
Naast de Montgomerie Marrakech blijft er voor de golf-
fan trouwens voldoende ruimte om andere banen in de 
omgeving te ontdekken, zoals de beroemde Royal, de 
Samanah en Oasis Noria. Genieten, zonder meer.
terwijl de komst van de herfst doorgaans treurige 
klanken creëert in het oor van de Noord-Europese 
golfer is dit het startsignaal van een heerlijk sei-
zoen in Zuid-Marokko met ideale temperaturen, een 
azuurblauwe hemel en gemanicuurde golfbanen.
En dient er nog aan herinnerd hoe bedwelmend en 
rijk Marrekech is? Zoals een gedicht van Baude-
laire aangeeft, is het een stad van geuren, kleuren 
en klanken. Van historisch en cultureel patrimo-
nium, met zijn vele paleizen en moskeeën. Een stad 
met een unieke sfeer, zoals je die kan proeven op 
het beroemde plein Jamaä el Fna waar acrobaten, 
goochelaars, vuurspuwers, slangenbezweerders en 
waarzeggers elkaar voor de voeten lopen. 
Marrakech, de parel van het Zuiden, de stad van 
alle contrasten en uiteenlopende culturele tradities, 
de voormalige keizerlijke hoofdstad, laat zich niet 
vertellen. Die moet je zelf ervaren: een beetje, veel, 
waanzinnig. Op de greens en ernaast!

Info: www.opengolfclub.com

Palmbomen, zon en 
het Atlasgebergte 
als achtergrond: 
een magisch decor.

Een echte golfuitdaging met 
heel wat waterhindernissen 
op een windgevoelige baan.
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H
et Restauration Nouvelle avontuur – 
want het is er een – begon in 1985 in 
het kasteel de la Rocq in Arquennes. 
Albert en Marianne Michiels starten 

er binnen de eigen kasteelmuren een hoogstaande 
traiteurdienst op. Omdat het succes niet uitblijft, 
nemen de activiteiten toe en breidt Restauration 
Nouvelle uit met twee nieuwe locaties: het kasteel 
van Ruisbroek en het Domein des Bouleaux in 
Arquennes. Sinds 2000 zijn er liefst acht restaurants 
bijgekomen op de kaart van RN. Eerst is er de cafeta-
ria van het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. 
Al snel volgen de Midi Cinquante en de Orangerie 
van het Egmontpark. Enkele jaren later start een 
nieuwe fase in de ontwikkeling van RN met de ope-
ning van de Brasserie du Prince d’Orange in 2006. 
Sindsdien zagen vier nieuwe brasserieën het dag-
licht: in Waterloo, Louvain-la-Neuve, aan de Heizel 
en aan de Mellaertsvijvers in Sint-Pieters-Woluwe.
“Restauration Nouvelle is voor alles een familiebe-
drijf”, beklemtoont Marie. “Mijn zus Sybille houdt 
zich bezig met de traiteurdienst en Coralie met de 
decoratie. Mijn echtgenoot Alexandre is de rech-

Marie Michiels, dochter van Albert Michiels, avonturierster 
in hart en nieren en gepassioneerd door de autosport, runt 
liefst acht restaurants in Brussel en omstreken.

Door Philippe Janssens

terhand van mijn papa Albert Michiels… Zelf ben 
ik verantwoordelijk voor het beheer van de restau-
rants en van een iets persoonlijker project en dat 
is de Cabane de Marie.”
De Cabanes de Marie, die in het hart gelegen zijn 
van het park dat het kasteel de la Rocq omringt, vor-
men samen wellicht de meest romantische plek van 
België. Hun uitzonderlijke charme komt tot uiting 
in de luxueuze en comfortabele sfeer. Zij nodigen 
uit tot uniek genot, ontspanning, wegdromen, een 
bijzonder moment in volle natuur, dat alles in een 
hutje zeven meter boven de grond.
Marie, die opgroeide in de wereld van de restauratie 
maar ook die van de auto, drukt duidelijk de voetspo-
ren van haar vader. Deze jonge hyperactieve moeder 
is actief op Afrikaanse pistes, op autocircuits en in Bel-
gische rally’s. Het belet haar niet om zich in te zetten 
voor edele doeleinden. “Ik heb ervoor gekozen om de 
stichting Bikers for Life (www.bikersforlife.be) te pro-
moten, besluit onze gesprekspartner. “De opbrengst 
van verschillende partnerships en sponsorships 
wordt integraal doorgestort naar de vereniging think 
Pink die vecht tegen borstkanker.” ■

Marie Michiels
houdt familiegeest hoog 
in Restauration Nouvelle
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Reham Samir, directrice van de Egyptische Toe-
rismedienst voor de Benelux, nodigt alle liefheb-
bers van geschiedenis, maar ook van sport in het 
algemeen en van golf in het bijzonder, uit om haar 
land te komen ontdekken.

“Egypte?
  Ik nodig u uit!”

A
ls ze Engels praat, weerklinkt dat heer-
lijk oosters accent door haar zachte 
stem die altijd met passie over haar 
land spreekt. Zij woont nu al een goed 

half jaar in Brussel en nam daar haar intrek 
als directrice van de Egyptische Dienst voor 
toerisme. Zij heeft een diploma economie en 
beheerst alle domeinen van de marketing. tot 
haar grote vreugde heeft ze het in het cabinet van 
de toeristische dienst helemaal naar haar zin op 
haar nieuwe Brusselse bestemming.
“De Belgen zijn warm van hart en over het alge-
meen zeer aangenaam in de omgang. Alle contac-
ten tot op heden waren zeer… cool”, stelt deze 
jongedame spontaan. Voor haar is sport een dage-
lijkse behoefte, zowel om naar te kijken als om zelf 
te beleven. “Ik fiets erg graag en in Brussel kan ik 
dat volop doen”, zegt ze. “Ik hoop ook binnenkort 
van golf te mogen proeven, want mijn land is wat 
dat betreft een echt paradijs. Ik nodig trouwens 
de Belgische golfers uit om de verschillende golf-

banen in Egypte te komen ontdekken. Zij kunnen 
er, voor zover zij dat wensen, cultuur en sport met 
elkaar combineren. Geen enkel ander land heeft 
die karakteristieken. Iedereen weet dat Egypte 
een superrijke geschiedenis heeft. Stel je voor: 
een partijtje golf in de schaduw van de piramiden, 
in Luxor of vlakbij de site van Assouan? En “in de 
schaduw” is natuurlijk een eufemisme, want bij 
ons schijnt de zon elke dag. Verder kan je ook gol-
fen met de voeten in het water… van de Rode Zee. 
Kortom: ons land heeft alles om te verleiden, alles 
om ù te verleiden. Zoveel diversiteit in één enkele 
bestemming: dat vind je nergens anders.”
De boodschap van Reham Samir is eenvoudig en 
impliceert een uitnodiging om een reis te maken 
naar een van de mooiste wiegen van onze bescha-
ving. “De Egyptenaars staan klaar om u te verwel-
komen met de glimlach en de eenvoud die aansluit 
bij hun verlangen om u te leren kennen.” Het is een 
boodschap met een grote eerlijkheid want zij komt 
helemaal vanuit het hart. ■

Door Philippe Van Holle
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D
e filosofie van Atenor, een groep die 
zich specialiseerde in grote stedelijke 
vastgoedprojecten, spreekt zeer tot de 
verbeelding. Bedoeling is om via een 

juiste urbanistische en architecturale aanpak ade-
quate antwoorden te geven op de nieuwe vereisten 
van de evolutie van het stads- en het beroepsleven: 
mobiliteit, respect voor de omgeving, stedelijke 
verdichting, veiligheid. Een hele waslijst.
Stéfan Sonneville studeerde af bij Solvay, is vader 
van vier kinderen van 5 tot 23, en begon zijn loop-
baan in de financiële sector om vervolgens in 1997 
aandeelhouder te worden bij Atenor en in 2005 CEO. 
Hij is degene die ervoor zorgde dat het bedrijf de 
definitieve stap naar de promotie van vastgoed zette, 
daarbij geholpen door vier andere financiële partners. 
Daarom vindt hij het belangrijk om het familiaal karak-
ter van de groepen te onderstrepen die het bedrijf 
samenstellen. “Want dat is in ons beroep onmisbaar 
om succes te boeken. Familiaal aandeelhouderschap 
is aandachtig voor duurzaamheid en dat impliceert 
een langetermijnvisie. In de vastgoedwereld moet je 

Stéphan Sonneville, de 
gedelegeerd bestuurder en 
CEO van Atenor, wordt 
gepassioneerd door de 
evolutie van het stadsle-
ven waarin zijn vastgoed-
projecten zich harmonieus 
laten opnemen.

Door Philippe Van Holle

“Vastgoed in en
      rond de stad”

economische cycli kunnen doorstaan en de risico’s 
kunnen inschatten zoals een goede huisvader.”
En waarom voornamelijk stedelijke projecten? 
“Omdat ik er altijd van overtuigd ben gebleven dat 
de grote uitdagingen van ons westers leven zich 
altijd in de steden zouden afspelen. Gewoonweg 
door de groei van de bevolking en de toenemende 
‘omgevingszorg’.”
Deze thematiek heeft onze visie op de manier van 
samenleven en functioneren inderdaad grondig ver-
anderd. “De projecten waar ons bedrijf instapt, heb-
ben stuk voor stuk een duurzaam karakter en zijn 
uiterst milieubewust. Dat is vandaag trouwens een 
noodzaak om geloofwaardig te zijn…”
Stéphan Sonneville behoort tot de enkele CEO’s 
die niet golfen. Wegens gebrek aan tijd, maar ook 
omdat zijn gezin zijn andere passie is, met kinderen 
die hij graag ziet opgroeien en met wie hij graag zijn 
vrije tijd doorbrengt in de natuur in het algemeen en 
in zijn tuin in het bijzonder. “Dingen zien groeien, 
zelfs de meest onbeduidende, dat is begrijpen hoe 
de wereld in elkaar zit…” ■
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Vueling vliegt uit
De Spaanse luchtvaarmaatschappij “Vueling” 
heeft vanuit Brussel heel wat golfbestemmingen 
in de aanbieding. Zo staan dagelijks vluchten 
op het menu naar Malaga, Mallorca, Valencia, 
Alicante, Barcelona en Lissabon. Ideaal 
voor enkele leuke partijtjes in de herfst of de 
wintermaanden…
www.vueling.com

15 jaar forum 
Panerai
Al meer dan 15 jaar 
lang ontmoeten de 
trouwe fans en 
de liefhebbers/
b e w o n d e r a a r s 
van de horloges 
en chronografen 
Panerai elkaar 
op het forum van 
de website www.
paner i s t i . com. 
Een nieuw horloge 
van een speciale 
editie brengt hulde 
aan deze community 
en viert deze verjaardag. 
Ontdek de Luminor Base 
Logo Acciaio - 44mm 
met op de achterzijde de 
gravure “Paniristi.com 15th 
Anniversary”.
www.panerai.com 

Chronographe 24h Raidillon
De 24 uur van Spa-Francorchamps in één 
wijzerronde! Deze ronkende bolide van Raidillon is 
het ultieme precisie-instrument dat toelaat om via 
één toertje van de wijzer de Belgische toprace bij 
uitstek te volgen: de 24 uur van Spa Francorchamps. 
Reeks beperkt tot 55 exemplaren.
www.raidillon.com

Escale 
Worldtime
Louis Vuitton neemt 
voor de 6e keer deel 
aan “Only Watch”. Het 
creëerde speciaal voor 
deze veiling ten voordele 
van de Monegaskische 
Stichting tegen Myopathie 
(AMM) een limited edition van 
zijn horloge Escale Worldtime. Deze originele versie (in grijs 
goud) van de functie “Worldtime” (waarmee men op hetzelfde 
ogenblik kan weten hoe laat het is in de 24 uurzones) zou zowel 
de reizigers als de zakenlui moeten aanspreken die zich graag 
laten verleiden door een exclusief horloge.
www.louisvuitton.com

Smart & 
High Tech
BMW introduceert voor zijn 
i8 de slimme en chique 
“smart  key”  s leute l/
afstandsbediening met 
een touchscreen dat 
volledige controle biedt 
over de auto. Naast alle 
basisfuncties (openen, 
sluiten, koffer ontgrendelen, 
alarm activeren) toont het 
2,2 duim grote touchscreen 
ook het laadniveau van de 
accu’s, de onderhoudsstatus, 
de vergrendeling van de deuren 
en nog heel wat meer. 
www.bmw.be

Stijlvol
         shoppen
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Turkish Airlines op de greens
Turkije neemt een steeds belangrijker plaats in in de golfwereld. 
Zoals in Belek, een prachtige plek langs de mediterrane kust 
waar de ene golfbaan naast de andere ligt. Een daarvan is de 
“Montgomerie Maxx Royal” waar nu al twee jaar de “Turkish 
Airlines” wordt georganiseerd: een van de belangrijkste toernooien 
op de Europese Tour. De luchtvaartmaatschappij neemt ook het 
peterschap waar van een grote amateurcompetitie. De “Turkish 
Airlines World Golf Cup” wordt gespeeld in 47 landen, waarbij 
ook België. Op 4 september vond de Belgische manche plaats 
op de Royal Waterloo. Heel wat swingende golf-CEO’s namen 
er aan deel.
www.golf.turkishairlines.com

Nieuwe Big Bertha
De nieuwe L Big Bertha van Callaway komt er aan! Er is 
geen tekeningetje bij nodig: dit is goed nieuws voor de 
longhitters en voor al wie op zoek gaat naar elke extra 
meter. Het Amerikaanse merk uit Carlsbad implementeerde 
de laatste technologieën (Next Gen R-MOTO) op dit model 
dat mede door de dunnere clubface – optimaliseert het 
balcontact – gebruiksvriendelijk is en performant voor 
spelers van elk niveau.
www.callawaygolf.com

Omega op tee time
De editie 2015 van de Omega European Masters ging 
door op de prachtige Crans-sur-Sierre Golf Club in Crans 
Montana. Het toernooi van de Europese Tour mocht zich 
verheugen in een sterke internationale bezetting. De 
eindzege ging naar de Engelsman Danny Willett met een 
indrukwekkende 17 onder par. Bovenop zijn trofee mocht 
de laureaat uit de handen van Stephen Urquhart, president 
van Omega, ook een Seamaster 300 Master Co-Axial in 
ontvangst nemen.
www.omegawatches.com

Swingen is genieten in Beachcomber
Beachcomber, een hotelgroep met een internationale uitstraling, 
is de referentie bij uitstek op Mauritius. Het beschikt er over 
acht luxe-etablissementen waar de golfsport duidelijk aanwezig 
is. Twee hotels – Paradis en Dinarobin – liggen zelfs aan de 
rand van de “Paradis Golf Club”. Het toernooi “Les Doubles 
Champagne Henriot” wordt er van 24 januari tot 1 februari 
2016 gespeeld met de voormalige racepiloot Jacques Laffitte als 
peter. Dit is een competitie voor duo’s en de organisatie rekent 
ook op heel wat Belgische deelnemers!
www.swing.fr

18 holes in Edingen
De Golf Club van Edingen (Enghien) promoveert van 9 naar 
18 holes championship course. De Henegouwse club, die in 
1992 werd opgericht en eigendom is van de familie Snijders, 
verkreeg na een lange wachtperiode eindelijk de vergunningen 
om door te groeien naar een volwaardige 18 holes. De Belgische 
architect Bruno Steensels leverde het ontwerp dat voortborduurt 
op de oorspronkelijke 9 holes. Deze par 72 (6430 m) ligt in het 
historisch park van de stad en is een technische en tactische 
uitdaging voor spelers van alle niveaus.



Van “Brighton” tot “Stanhope”
Het restaurant “Brighton” van het Stanhope Hotel (5*) 
maakt steeds meer naam in de hoofdstad. U vindt het in de 
Handelsstraat vlakbij het Luxemburgplein. Het restaurant 
onderscheidt zich door een lekkere keuken die zowel klassiek, 
bio als inventief laat noemen en steunt op de kwaliteit van 
de producten, in het bijzonder de groenten. Het restaurant 
wordt tijdens de week druk bezocht door zakenlui, maar 
trekt tijdens het weekend steeds meer Brusselaars aan. 
De 3-gangenlunch van maandag tot vrijdag is een van de 
meest trendy van Brussel. De kaart, die de handtekening 
draagt van chef Laurent Gauze, wisselt met de seizoenen. 
We noteren het mooi terras voor de zonnige dagen. En het 
uiterst gezellig onthaal onder leiding van Eric Di Giorgio.
www.thonhotels.be

Delta Gids
De 38e editie van de Delta Gids is uit. Zoals gebruikelijk biedt hij een 
overzicht van alles wat Brussel en omgeving aan lekkere eetbestemmingen 
te bieden heeft. In totaal werden 960 restaurants, hotels en zalen voor 
seminaries onder het vergrootglas gelegd. De genomineerden voor 2015 
zijn de “Bowery” in Schaarbeek, de “Stirwen” in Etterbeek en de “Wine 
Bar” in Brussel.
www.deltaweb.be

Chefs op Hulencourt
De Golf van Hulencourt was gastheer voor de eerste editie van 
de “Masterscooks of Belgium”. Dit toernooi werd georganiseerd 
door André Poës en met de steun van de vereniging “Maîtres 
Cuisiniers” die Paul Gelders dierbaar is. Chefs en restaurateurs 
namen deel aan deze competitie die in het teken stond van 
de gezelligheid en van het inruilen van de scorekaart voor de 
menukaart van het gastronomisch diner. Op de foto herkent u 
enkele deelnemers: Pieter Lefevre, Eric Lanin, Koen Lienard, 
Dirk Vandendriessche, Daniel Molmans, Patrick Meirsman, 
Pierre Résimont, Frank Fol, Eddy Devreker, Paul Gelders, Jean-
Pierre Fleuvy, Olivier Wilbers, Alain Neckebroek, Alain Decoster 
en André Poës.

Vrouwelijke toets bij Alexandre
Alexandre, dat een onderkomen vond in de Brusselse Zuidstraat 
164, behoort tot de meest trendy eetplekjes van de hoofdstad. 
Het restaurant wordt geleid door een vrouwelijk duo. Eigenares, 
sommelier en meesteres des huizes Anca Petruscu superviseert 
de service en verzorgt het smaakakkoord tussen gerecht en 
wijn. In de keuken laat de Franse chef Isabelle Arpin haar 
artistiek talent de vrije teugels en improviseert menu’s (3 of 
6 gangen) op basis van de seizoenen. Een echt festival van 
smaken dat zich zonder beperkingen laat genieten.
www.restaurant-alexandre.be

Mariadal in Zaventem
In Zaventem, maar een eind weg van de bulderende 
vliegtuigen, verwent de Brasserie Mariadal de smaakpapillen 
in een authentiek 18e-eeuws kasteel. De prachtige kaart en 
het menu – getekend chef David Dewinter – zorgen ervoor 
dat dit topadresje van Roland Debuyst en Patrick Bil helemaal 
tot zijn recht komt. Bij de referentieschotels noteren we 
de uitstekende rundstartaar, de Vlaamse stoverij van Iers 
rundsvlees, de Brusselse trilogie (stoofvlees, vol-au-vent, 
balletjes in tomatensaus) en de gekonfijte kalfswangetjes 
met bier en espuma van aardappel of de bouillabaisse. Dit 
is veel meer dan een brasserie!
www.brasseriemariadal.be
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11 Waterloolaan – 1000 Brussel – +32 (0) 2 512 61 18 
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Marc Veyrat is een even 
beroemde als atypische 
chef en behoort tot de 
meest  emblemat ische 
persoonlijkheden van de 
hedendaagse gastronomie. 
Members Only had een 
exclus ie f  gesprek ter 
gelegenheid van een recent 
bezoek aan ons land. Klein 
portret van een grote chef.

Door Philippe Bidaine

Marc Veyrat 

H
ij is zonder twijfel een van de meest 
atypische chefs van zijn generatie. 
Marc Veyrat – altijd in het zwart 
gekleed, met zijn brede herders-

hoed die hem meteen doet opvallen tussen de 
witte mutsen – is ook de eerste chef die de 
tot dan onbereikbaar geachte 20/20 notering 
behaalde bij Gault Millau en hij is samen met 
Eugénie Brazier (1933), Alain Ducasse (1997) en 
thomas Keller (2006) een van de zeldzame chefs 
die twee keer 3 sterren konden afdwingen in de 
Michelingids.
De in 1950 in Annecy (Haute Savoie) geboren chef 
is een bergbewoner in hart en nieren, want hij 
leerde de stiel in de herberg van zijn ouders. Wij 
ontmoetten hem evenwel niet op een alpenweide, 
maar wel bij een van zijn Belgische vrienden. Daar 
was hij speciaal te gast om er een heerlijk verlo-
vingsdiner te bereiden. Het geeft aan hoezeer de 
Franse chef van onze landgenoten houdt. “U hebt 

In de schaduw van een herdershoed
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Als chef even atypisch 
als dicht bij de natuur.
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geen idee hoeveel Belgen in mijn restaurants zijn 
gepasseerd. Even aangename mensen als ken-
ners. Ach, was iedereen die op restaurant gaat 
maar als zij…”

Sterrencarrière
Marc Veyrat verdiende zijn eerste strepen in 
bekende huizen zoals l’Eridan (Annecy) waar 
hij in 1986 zijn eerste en in 1987 zijn tweede 
Michelinster veroverde, l’Auberge de l’Eridan in 
Veyrier-du-Lac waar hij in 1995 zijn derde ster 
mocht opspelden en door Gault Millau werd uit-
geroepen tot “Chef van het Jaar”. Hierna opende 
hij in Megève zijn tweede herberg “La Ferme de 
mon Père”: een replica van de traditionele platte-
landshoeve in de Savoie uit zijn jeugd. Voor hem 
was het principe simpel: “In de praktijk bracht ik 
mijn winters door in Megève en mijn zomers in 
Veyrier-du-Lac. Ik nam ook telkens mijn culinaire 
uitrusting en mijn teams mee.”
In 2001 scoorden zijn beide restaurants, voor wel-
ke hij verschillende seizoenmenu’s creëerde, elk 
19/20 in Gault Millau en was “La Ferme de mon 
Père” in Megève op zijn beurt goed voor drie ster-
ren bij Bibendum. Dat maakt van Marc Veyrat, zoals 
we hierboven al aangaven, een van de zeldzame 
dubbele driesterrenchefs uit de gastronomie. In 
2003 is hij de eerste chef die voor zijn restaurant in 
Veyrier-du-Lac de perfecte 20/20 van Gault Millau 
krijgt uitgereikt, een notering die hij het jaar daarop 
ook voor zijn restaurant in Megève zal afdwingen.
Na een ernstig skiongeval, waarvan de gevolgen 
hem gedurende vele jaren parten zullen spelen, 
herontdekt hij na heel wat problemen zijn profes-
sionele activiteiten en opent in september 2014 
het complex “La Maison des Bois” in Manigod, het 

dorpje uit zijn jeugd. Het kiest voor de combinatie 
van een aantal uiterst comfortabele gastenkamers 
met een eersteklas tafel. “Ik ontwikkelde er een 
zeer eenvoudig culinair concept, dicht bij het pro-
duct, maar redelijk ver verwijderd van de grote 
klassieke restauratie.”
Spijtig genoeg ging “La Maison des Bois” in de 
nacht van 16 op 17 maart 2015 helemaal in de 
vlammen op. Ook een deel van een unieke col-
lectie populaire kunst die hij door de jaren heen 
heeft verzameld, viel ten prooi aan het vuur. Die 
catastrofe – de derde in de carrière van de chef 
met de zwarte hoed – kan zijn enthousiasme ech-
ter niet temperen. “In principe gaat la Maison des 
Bois in september opnieuw open. In een ietwat ▼

Keukenliefhebber met 
het temperament van 
een kunstenaar.

Vanaf kindsbeen gedreven 
door passie.



klassieker en spectaculairder concept dan voor-
heen en voor een cliënteel dat, daar ben ik me van 
bewust geraakt, dat soort magie nodig heeft.”

Kwaliteit boven alles
Nochtans bestaat de keuken volgens Marc Veyrat 
in essentie uit eenvoud. Een van zijn grootste troe-
ven is zonder twijfel zijn uitzonderlijke kennis van 
bergplanten die voor unieke smaken zorgen. “Ik 
ontdekte ze overdag toen ik te voet naar school 
ging. Elke dag zes kilometer, want mijn zeer poli-
tiek geëngageerde grootvader – hij was commu-
nist – wilde niet dat ik naar de katholieke school 
van mijn dorp ging en stuurde mij naar de vrijzin-
nige school van het naburig dorp…”
toch hield Marc Veyrat aan die traumatische erva-
ring – want zijn andere grootvader was wel zeer 
katholiek – een goede herinnering over. “Dat heeft 
mij tolerantie geleerd; een fundamentele waarde.”
Een van de grootste gevechten van deze emblema-
tische chef is momenteel de strijd tegen de “fast-
food”. “Ik droom ervan om een enorme keten op te 
richten die de authentieke keuken in eer herstelt. 
Gelukkig zijn er nog geweldige vaklui die schitte-
rende producten aanbieden. Niks mooier om in de 
ogen te kijken van deze professionals wanneer ze 
over hun activiteiten praten.”
Wanneer men aanvoert dat deze producten niet 
voor iedereen betaalbaar zijn, blijft de reactie niet 
uit. “Het is vandaag een kwestie van prioriteiten. 
Wanneer men ziet hoeveel sommigen voor een 
gsm willen betalen, dan kan men zich vragen stel-
len. Ik vind dat men moet weten wat je wil, want dit 
gaat ook over de publieke gezondheid. Ik denk dat 
de oplossing ligt in een redelijker aankoopbeleid. 
Men moet minder eten, maar wel beter!”
Marc Veyrat telt de dagen af naar de heropening 
van zijn huis. Als een man met een missie. “Wij, de 
chefs, zijn de echte ambassadeurs van de goede 
producten naar het publiek toe. Ik heb het geluk 
dat de meeste van mijn ingrediënten binnen hand-
bereik liggen en de garantie bieden dat ze natuur-
lijk zijn én gezond. Dat is een groot voordeel, maar 
ook een grote verantwoordelijkheid!”

Wat het verschil maakt 
in de keuken van Marc 
Veyrat is zijn geweldige 
kennis van bergplanten en 
hun bijzondere smaken.

Eerbied voor 
authentieke 
producten.
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In het hart van de witte Bourgogne pronkt de Chablis. 
Dit is een wijn met een mineraliteit en frisheid die 
meer waardering verdient. We focussen op een kleine 
appellation met een driehonderdtal wijnbouwers die zich 
verenigen in de coöperatieve “La Chablisienne”. Het zijn 
eersteklas ambassadeurs van de Chablis.
 

Door Philippe Bidaine

Chablis
Breedvoerig en mineraal

H
eel wat verbruikers associëren de 
omschrijving witte Bourgogne auto-
matisch met een wijn die een wel-
iswaar uniek aromatisch spectrum 

heeft, dat evenwel vaak (net iets) te uitbundig 
uitvalt. Een Chardonnay die in bepaalde omstan-
digheden gebotteld is en afkomstig is uit bepaalde 

terroirs kan op die manier inderdaad bepaalde 
gekonfijte botertonen ontwikkelen die het smaak-
palet snel verzadigen. Een dergelijke visie ten 
overstaan van de witte Bourgognes – hoewel zij 
opgaat voor heel wat wijnen, vooral die uit de 
Côte-d’Or (voornamelijk Côte de Nuits en Côte 
de Beaune) – is evenwel niet verantwoord voor de 

Het gamma van La Chablisienne 
is synoniem van het beste wat 
deze streek te bieden heeft.
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producten van de wijngaarden uit de Yonne, ook 
bekend als de Basse-Bourgogne, en meer bepaald 
voor degene die het resultaat zijn van de appel-
lation Chablis. Hoewel de Chardonnay ook hier de 
enige druif is (die men ter plaatse de “beaunnois” 
noemt), komt hij hier totaal anders tot zijn recht 
dan degene die we zonet hebben beschreven.

La Chablisienne
De meeste Chablis zijn nogal bleek van kleur. Die 
neigt naar goud en vertoont enkele lichtgroene 
weerkaatsingen. Wat de neus betreft, vallen met-
een de frisheid en de mineraliteit op, vaak gevolgd 
door mooie fruitige noten van het type groene 
appel, citroen of pompelmoes, tot zelfs witte fruit-
soorten zoals de peer. Ook in de mond proef je in 
eerste instantie die zeer frisse mineraliteit met 
soms een sterke vuursteengeur of delicate vanille, 
al naargelang zijn verblijf in vaten.
Maar vergis u niet: de ene Chablis is de andere 
niet en al naargelang het klimaat (dwz. de loca-
tie ten opzichte van de blootstelling aan de zon 
en de aard van de bodem) en de behandeling 
door de producent heeft elk etiket zijn eigen per-
soonlijkheid, zelfs als we geen rekening houden 
met de millésime.
Deze appellation strekt zich inderdaad uit over 
zeventien gemeenten en de druivenstokken wor-
den geplant op de hellingen van de valleien van de 
Serein. Bij deze Chablis dient men de eerste cru’s 
te onderscheiden, dwz. de wijnen die op de hellin-
gen worden geoogst die het sterkst naar het zuiden 

en het oosten zijn gericht. Alles samen bestaan 
er negenenzeventig benamingen, verdeeld over 
veertig klimaatsoorten, geklasseerd in Chablis pre-
mier-cru, die op hun beurt zijn onderverdeeld over 
achttien benamingen… En voor de volledigheid 
mogen we ook niet vergeten om de twee AOC zus-
ters te vermelden, zijnde de Petit-Chablis, die op 
de terrassen bovenaan de heuvels worden geoogst 
en die lichter en zuurder zijn dan de “appellation 
mère”. Zij zijn goed voor leuke wijnen die men jong 
moet drinken. Dit in tegenstelling tot de Chablis 
grand cru’s die op de meest geëxposeerde hel-
ling van de rechteroever van de Serein worden 
geoogst, recht tegenover Chablis, en wijnen 
met een breed spectrum opleveren die men 
lang kan bewaren.
Hoewel het niet eenvoudig is om zijn weg te 
vinden in al deze benamingen zijn er ook 
hier – net zoals overal – bepaalde Huizen 
die zich beter op de voorgrond werken 
dan andere. Dit is dan ook een mooie 
gelegenheid om het knappe werk te 
roemen van zo’n driehonderd wijnbou-
wers bij La Chablisienne. Deze top-
professionals produceren elk jaar via 
deze coöperatieve organisatie liefst 
dertig verschillende cru’s die elk hun 
eigen karakter hebben. Alle vinifica-
ties gebeuren in de wijnkelder op 
basis van het druivensap dat door de 
aangesloten wijnbouwers wordt gele-
verd en dit zo dicht mogelijk bij ▼

De wijngaarden van de Chablis 
strekken zich uit over de prachtige 
heuvels van de vallei van de Serein.



de terroir en met het grootste respect 
voor de mineraliteit die de handtekening 
is van de appellation.

Château Grenouilles
De wijnen van La Chablisienne 
laten zich opdelen in zes grands 
cru’s, vijftien premiers cru’s, als-
ook in Chablis en Petits-Chablis. 
Bij de grands cru’s is de Château 
Grenouilles zonder enige twijfel de 
grote vedette en tegelijk de enige 
echte Château van de heuvel met 
de grands cru’s.
Deze unieke wijn is al bekend sinds 
de 15e eeuw, want de eerste tek-
sten verwijzen ernaar in 1484. Hij 
is drinkbaar op elk leeftijd en reeds 
bijzonder expressief in het jaar na 
de oogst. Maar als men het volledig 
en bijzonder weelderig smaakpalet 
van het fruit wil ervaren, dient men toch 

twee of drie jaar te wachten.
Na vijf jaar heeft het fruit zich 

stilletjes teruggetrokken en neemt de 
complexiteit over, met een smaak die 

steeds voller wordt. Vanaf acht, tien, 
tot zelfs vijftien jaar na de oogst 
werkt een hele waaier smaken zich 
naar de voorgrond. Niet alleen hints 
van jodium en mineralen, maar ook 
verbenum en bijenwas en eens te 
meer wit fruit, met een uitzonder-
lijke lengte en afdronk. En voor 
zover de millésime het toelaat, is 
de smaakbeleving bij de oudere 
wijnen nog intenser.
Samengevat: bij La Chablisien-
ne vindt u een gamma voor alle 
smaken. Van de eenvoudige en 
verkwikkende dorstlesser met 
de Petit-Chablis, tot de aristo-
cratische bevrediging van een 
echte gastronomische degus-
tatie bekroond met een Château 

Grenouilles. Kortom: een palet dat op elk 
moment een plaatsje verdient in het leven van de 
wijnliefhebber met kennis van zaken.

www.chablisienne.fr &
www.chateaugrenouilles.fr

Voor België: hducobu@skynet.be

■

Château Grenouilles is 
het enige echte kasteel 
van de appellation.
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Longines

De gevleugelde zandloper
Het Huis Longines is synoniem van een lange traditie als 
officiële tijdopnemer op grote sportevenementen. Het 
merk staat bekend voor de elegantie van zijn klokjes en 
heeft vandaag vestigingen in meer dan 140 landen. Deze 
successtory begon in 1832.

Door Raoul Buyle

2
1 mei 1927 om 22.22 
uur. De door Charles 
Lindbergh gepiloteerde 
“Spirit of Saint Louis” 

landt op Le Bourget na een 
vlucht van 33 uur en 30 

minuten zonder tussen-
stop. Deze legendarische 
tijdopname is officieel 
gechronometreerd door 

Longines. Het is het begin 
van een samenwerking tussen 

Lindbergh, die een echte held 
is geworden, en het horlogemerk, 
want het voormalige huis “Agassiz-

Francillon” (namen van de oprichters) dat zich in 
1832 in de Zwitserse Berner Jura vestigde – deze 
plek heeft de bijnaam “Les Longines” – heeft 
zonet voor zichzelf de deuren opengegooid naar 
de lucht, het avontuur en research. Wat later 
gaat het merk als Longines door het leven. Haar 
embleem is een gevleugelde zandloper die nog 
altijd – zij het lichtjes bijgewerkt – de wijzerplaat 
van elk horloge siert. Dezelfde Charles Lindbergh 
schetst een horloge/navigatie-instrument dat hij 
door de New Yorkse directeur van Longines laat 
uitwerken. Uur, afwijkingen in graden (hour angle), 
tijdverschil, synchronisatie met het radiosignaal: 
deze “Angle horaire” chronografen zullen het 
leven van de vliegeniers helemaal veranderen.

De heren Agassiz en 
Francillon: de stichters 
van het merk in 1832.

Longines Pulsometer 
Chronograaf
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Officiële tijdopnemer
Het engagement van Longines in de sportwereld 
dateert niet van gisteren. Het bedrijf – dat vandaag 
een van de vaste waarden van de Swatch Group is – 
heeft zijn hele geschiedenis lang gekozen voor een 
dubbele aanpak: de mix van een klassieke vormge-
ving met de precisie van de sportchronometrage. 
Longines is het oudste gedeponeerde horlogemerk 
ter wereld en is daar terecht trots op. In 1912 werkt 
zij het eerste systeem voor elektromechanische 
sportchronometrage uit. Het is gebaseerd op het 
systeem van het gebroken finishlint. 

Longines for ladies
1997. Longines ontwerpt de collectie “Dolce Vita”. 
Deze lijn met een hedendaagse look en een moder-
ne elegantie wordt een groot succes, vooral bij het 
jonge publiek; zij koestert een bijzondere aandacht 
voor de vrouwelijke pols. Het merk kiest voor de 
slogan “Elegance is an attitude” met de beeltenis 
van de unieke Audrey Hepburn. De slagzin verwijst 
naar de aandacht die Longines schenkt aan de tijd-
loze elegantie. Dat is een van de kernwaarden van 
het merk dat verder kijkt dan alleen maar het uiter-
lijk. Deze zomer verrijkt Longines zijn ladiesgamma 
met de lijn “Longines Mini”. Deze met diamanten 
versierde minihorloge volgt de huidige trend van 
“small is beautiful”. De schitterende armbanden 
spreken de vrouw aan voor wie schoonheid ook 
een kwestie is van het kleinste detail en dat zowel 
overdag als ’s avonds.

Dit wordt gebruikt op het 
“Fête fédérale de Gymnas-
tique” in Bazel. Vanaf 1952 
maakte Longines zijn intrede 
op de Olympische Spelen als 
officieel tijdopnemer en zal het 
op vrijwel elke olympiade aan-
wezig zijn. Het merk van Saint-
Imier specialiseert zich in de tijd-
opname van autocompetities. De 
chronograaf Formule 1 van 1988 uit 
de familie van de “Conquest” geldt 
nog immer als een referentie. Om het 100-jarig 
bestaan van het merk te vieren, brengt Longines 
in 1989 een horloge met “grande complication” 
op de markt: de “Effemeridi Solari” of het model 
“automatique Astronomique”. Hierna volgen nog 
meer chronografen en prestigehorloges, zoals 
een chronograaf in platina die op 100 exemplaren 
is gemaakt en de “Cristobal C” die een eerbe- ▼

Vliegtuigpionier Charles 
Lindbergh; 1927.

Longines Conquest 
1-100 Roland-Garros.

Het horlogehuis Longines, dat 
sinds 1832 in het Zwitserse Saint-
Imier is gevestigd, behoort vandaag 
toe aan de Swatch Group S.A., de 
grootste fabrikant ter wereld van 
horlogeproducten.



v a n a f  18 81 
gebruikt op de 
Amerikaanse hip-
podrooms en liet 
toe om de tijd te 
tot op één seconde 
te chronometreren. 
Vandaag is Longines 
“title Partner”, “Official 
timekeeper” en “Official 
Watch” van de Longines 
Global Champions tour: een 
prestigieus circuit dat de dertig beste ruiters van 
de wereld naar iconische steden brengt. 
Acteur Simon Baker behoort tot de ambassadeurs 
van het merk en was in juni jongstleden te gast op 
de Royal Ascot. Longines is partner en “Official 
Watch” van dit prestigieuze evenement. Er staat 
een Longines chronometer vlakbij de finish die 
de visibiliteit van het merk nog verhoogt. Dit ligt 
helemaal in de lijn van het partnership dat in 2007 
werd opgestart en de Zwitserse horlogemaker de 
kans biedt om zijn elegantie en stijl te etaleren die 
perfect aansluiten bij dit prestigieuze koninklijk 
rendez-vous.

toon is aan Christoffel Columbus en 
de ontdekking van Amerika. De ruim 
100-jarige alliantie met de sportwereld 
heeft er Longines toe geïnspireerd om 
een volledige catalogus uit te werken 
van systemen die records kunnen vast-
leggen en deze aan de wereld kunnen 
tonen. Het is onmogelijk om de naam 
niet te zien opduiken op onze schermen 
want het merk, dat partner is van heel 
wat internationale federaties, verzekert 
de officiële tijdopneming van een enorme playlist 
van prestigieuze kampioenschappen. Niet alleen 
wielrennen (tour de France), tennis (Roland-Gar-
ros) en paardrijden (Royal Ascot), maar ook boog-
schieten, alpineskiën en gymnastiek.

Passie voor het paard
Van België tot Japan, maar ook in Frankrijk, Aus-

tralië en Dubai, vergezelt Longines de 
paardensportdisciplines op elke 

hippodroom. In 1878 reeds 
produceerde het horlogehuis 

een chronograaf met de 
ets van een jockey en zijn 
rijdier. Dit horloge werd 

▼

166e editie van de Prix de 
Diane Longines in Chantilly.

Simon Baker, de Longines 
“Ambassador of Elegance”, 
tijdens de paardenrennen 
op Royal Ascot.

Een oude 
reclame 
uit 1900.

■

Longines 
Conquest 
Classic.
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Vermogensbeheer.

Risico’s nemen om een uitzonderlijke vermogensgroei te realiseren is geen kunst.  
Maar verantwoorde risico’s nemen om een goed rendement te behalen is echt uitzonderlijk.  
En dat is wat Merit Capital voor haar cliënten doet. Wij behandelen uw vermogen met  
de grootst mogelijke zorg. Dit doen we met een transparante en persoonlijke aanpak.  
Transparant, door altijd een helder antwoord te geven op uw vragen. Persoonlijk, omdat  
uw wensen het uitgangspunt zijn. Onze mensen gaan voor een lange termijn relatie  
en geven advies op maat. Daarom maken wij meer tijd vrij om naar u te luisteren.

“Paardenkracht”:  een term zelden gebruikt  
om vermogensbeheer te omschrijven.

www.meritcapital.eu

Vermogensbeheer
Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Kortrijk | Leuven | Zurich



Sinds 1828 en de eerste fabriek in Parijs heeft het Huis Guerlain, 
dat een keizerlijke, goud gelakte bij als embleem heeft, Frankrijk 
nooit verlaten. Vandaag wijdt het merk “La Ruche” in: een nieuwe 
productiesite gewijd aan lichaamsverzorging en make-up. Zeg 
maar een gulden middenweg tussen traditioneel en ultramodern.

Door Raoul Buyle

N
et zoals Versailles is ook Guerlain 
een naam die toebehoort aan het 
Franse patrimonium. Maar de legen-
de reikt verder dan dat. Zowel in het 

verleden als vandaag wordt dit bijna tweehonderd 
jaar oude huis opgezweept door zijn creativiteit 
en zijn drang naar excellentie. 

toen Pierre-François-Pascal Guerlain in 1853 zijn 
Eau de Cologne Impériale opdroeg aan keizerin 
Eugenie stond hij er niet bij stil dat dit het eerste 
hoofdstuk zou worden van een geschiedenis die het 
lot van het Huis aan dat van de bij zou verbinden. 
Deze beroemde en inmiddels iconisch geworden 
flacon is inderdaad versierd met 69 gelakte gouden 

Van bij tot korf
Guerlain :Guerlain

De mythische 
Te r r a c o t t a 
van Guerlain.
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bijen, het embleem van het keizerrijk. Pas heel wat 
later en zich baserend op de werken van professor 
Descottes (die aantoonde dat de bijenproducten 
uitermate goed geschikt zijn om littekens te her-
stellen) boog Guerlain zich steeds nadrukkelijker 
over de honing en de koninginnenbrij om op een 
wetenschappelijke manier te bewijzen dat beide 
een uitzonderlijk herstellend vermogen hebben om 
de tekenen van veroudering tegen te gaan. 
Om naast een optimale kwaliteit ook de ultieme 
traceerbaarheid van de koninginnenbrij te garan-
deren, installeert Guerlain in Sologne – regio 
bekend voor zijn wilde fauna – een 200-tal 
korven. Deze zijn exclusief gereserveerd 
voor de productie van een van de bekend-
ste producten: de verzorgingslijn “Abeille 
Royale”. In 2007 en bij de intrede van 
Laurent Boillot aan het hoofd van Guerlain 
bestond een van de doelstellingen er in om een 
cosmeticasite te bouwen die “de mooiste, 
de meest efficiënte en de meeste duur-
zame zou zijn, en die zou toelaten om de 
uitdagingen van de komende jaren op een 
succesvolle manier aan te gaan”.
Om die uitdaging te beantwoorden, werd 
vlakbij Chartres een gloednieuwe productie-
site gebouwd. “La Ruche” werd ontworpen 
door architecte Stéphanie Pichotin en is ruim 
20.000 m² groot: qua oppervlakte het dubbele van 
de vorige fabriek. De volledige wereldproductie van 
de cosmetica heeft er een onderkomen gevonden.
Bernard Arnault, CEO van de groep LVMH, spaart 
zijn loftuitingen niet. “Deze site heeft een zeer 

hoog technologisch vermogen en is zo ecologisch 
als mogelijk. Dit sluit aan bij de strategie van de 
groep die in Frankrijk zijn knowhow blijft verbete-
ren en de beste producten ontwikkelt die respect 
tonen voor de hoogste kwaliteitseisen.”

Onwrikbare klassiekers
Het Huis Guerlain, dat zijn natuurlijk de mythisch 
geworden parfums (Shalimar, Vol de Nuit, Habit 
Rouge, Vetiver, Samsara, Aqua Allegoria en La 
Petite Robe Noire), maar ook de iconisch geworden 
verzorgingslijnen en make-up (terracotta, Météo-

rites, Rouge G, Lingerie de Peau, Abeille Royale, 
Orchidée Impériale, Super Aqua-Sérum). 
Herinner u: het avontuur begon in de rue de Rivoli 
met de verkoop van de beroemde “sapoceti”, een 
zeep op basis van walvisvet en natuurlijke geuren. In 
1870 kwam de eerste tube lipstick op de markt. Deze 
werd in 1880 gevolgd door het compact poeder. In 
1939 opende Guerlain zijn eerste schoonheidsin-
stituut op de Champs-Elysées nr. 68. Kunstenaars 
zoals Diego Giacometti, Christian Bérard en Jean-
Michel Franck verleenden hun medewerking aan de 
creatie van een plek die vandaag als historisch 

Guerlain, 68 Avenue des 
Champs-Elysées 68.

▼

“La Ruche” Guerlain 
in Chartres.

Abeille Royale: een iconisch geworden 
anti-aging productengamma.



monument geklasseerd staat. Met zevenhonderd 
creaties op het actief is Guerlain een trendsetter in 
de geschiedenis van de parfumerie en de cosmetica, 
met producten die de tijd hebben doorstaan.
Elk jaar worden wereldwijd liefst veertien miljoen 
flacons parfum verkocht. Guerlain maakt er een ere-
zaak van om telkens de beste grondstoffen te kie-

zen. thierry Wasser, de “neus” 
van het huis, legt uit dat de mix 
van sommige van deze basis-
grondstoffen resulteert in wat 
men het concentraat noemt 
of het zuivere parfum. Daarna 
volgt de rijping waarvan de 
tijd varieert al naargelang het 
beoogde resultaat. Het con-
centraat wordt vermengd met 
alcohol en dat gaat vervol-
gens naar de maceratie. Eens 
het parfum klaar is, wordt het 
gefilterd en vervolgens in het 
atelier op flacons getrokken. 

thierry Wasser preciseert dat 
elk parfum door zijn team gecontroleerd wordt want 
de kwaliteit moet onberispelijk zijn.
Idem voor de make-up en het artistieke imago van 
het Huis. Hiervoor is Olivier Echaudemaison verant-
woordelijk. Deze gerenommeerde make-upspecia-
list en visagist kwam in 2000 bij Guerlain met als 
opdracht om de make-uplijn te moderniseren zonder 
de ziel van het huis te verloochenen. Hij creëerde de 
lipsticks Kiss Kiss en Rouge G, en moderniseerde 

▼

grote klassiekers, zoals terracotta, Rouge Automa-
tique en Météorites. Hem danken we ook de recla-
mecampagnes en de shootings met de verrukkelijke 
Natalia Vodianova. “Ik ben de schoonheidsmissio-
naris van Guerlain! Al tien jaar lang reis ik elk jaar 
drie keer de wereld rond. Ik praat met journalisten, 
verdelers, verkoopsters en ik train alle jonge make-
upartiesten die ik op mijn weg tegenkom. Zodat 
iedereen die voor Guerlain werkt hetzelfde verhaal 
vertelt, en dat van Shanghai tot Montbéliard.”

Gelaat en persoonlijkheid
Esther Kamatari, de prinses van Burundi, werd 
onlangs uitgeroepen tot nieuwe ambassadrice van 
Guerlain. Het schoonheidsmerk verrast ons met 
een overtuigde keuze die klinkt als een ode aan het 
multiculturalisme. Een keuze die niet enkel is inge-
geven door het mannequinverleden van Esther (zij 
was een van de eerste zwarte topmodellen die over 
de Parijse catwalks defileerde), maar ook en vooral 
door de unieke persoonlijkheid van de prinses die 
vanaf het begin de basiswaarden van dit schoon-
heidshuis heeft verdedigd. Naast de overdracht en 
de cultuur van de schoonheid maakt zij er ook een 
erezaak van om de unieke ontwerpen en de emo-
ties die zij oproepen tot hun recht te laten komen.
Deze samenwerking kreeg een vijftal jaar geleden 
vorm toen Laurent Boillot, Esther Kamarati ont-
moette tijdens “Culture & Création”. Dat modede-
filé stond in het teken van de diversiteit en de ex-
mannequin engageerde zich volkomen. Zij nam het 
in het bijzonder op voor de vrouwen, want zij nam 
de mannequins van één dag onder haar hoede om 
hen te leren defileren en hen wegwijs te maken in 
dit vak. Met deze overtuigde keuze en de weerklank 
die eraan gegeven werd, ging Guerlain dus door op 
de weg van het multiculturalisme.

Laurent Boillot, CEO van Guerlain, met 
Esther Kamatari, prinses van Burundi 
en ambassadrice van het merk.

Eerbetoon aan de grote “neuzen” 
van het huis Guerlain.

E e n  o u d e 
schoonheids-
reclame; jaren 
twintig.

■

Aanrader: Exposition Guerlain et Art Contemporain 
– “Genre idéal?” – in het kader van het “Parcours 
Privé de la FIAC”, van 16 oktober tot 13 november 
2015 – 68, Champs-Elysées, 75008 Parijs
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Peter Hahn Cashmere
Luxe aan een kasjmier draadje
Zij zijn zacht, gewillig en onweerstaanbaar licht. En of 
ze nu dun en soepel zijn of sportief en warm: de kasjmier 
pulls van de collectie Peter Hahn hebben alles om u te 
verleiden. Het summum van zachtheid.

Door Raoul Buyle

A
ls het lekker weer is, draag je hem 
rechtstreeks op de huid. Eens het kou-
der wordt, zorgt het zachte breiwerk 
van kasjmier voor een behaaglijke 

warmte. Meisjes zijn dol op zijn warmte-isoleren-
de eigenschappen. Jongens ook. Kasjmier is een 
edele, wonderlijke en ronduit luxueuze wol die het 
huis Peter Hahn nauw aan het hart ligt. Want er is 
kasjmier en kasjmier…
Bij Peter Hahn, een van de grootste en bekend-
ste webshops en specialist van het betere gamma 
prêt à porter, is enkel het beste goed genoeg. Het 
huis gaat prat op ruim 40 jaar ervaring en heeft 
een collectie kasjmier pulls die het zelf produ-
ceert. Klassieke, geraffineerde en chique klasse 
waarmee het duizenden mannen en vrouwen in 
Europa overtuigt. Klassiek dus, maar wel een her-
uitgevonden klassiek en daardoor zeer actueel. 
Kasjmier is een van de kostbaarste natuurharen ter 

wereld. De wol is afkomstig van een Aziatische geit 
waarvan er een vijftiental variëteiten bestaan. De 
beste soorten grazen op de hoogste Himalayapla-
teaus van Ladakh en tibet. De kasjmiergeiten, die 
kleiner zijn dan de Europese, hebben een dikke 
wolachtige vacht. Om zich tegen de bittere koude 
(tot -40° C) te beschermen, dragen zij onder hun 
stug zomerjasje een dikke ondervacht met fij-
nere, soepeler vezels. Het is deze vacht die de 
kasjmier levert. Het oppervlak van de kasjmierwol 
is veel regelmatiger en heel wat zachter dan die 
van traditionele wol.
Vandaag vind je de grootste productiecentra in 
China en Mongolië. Deze landen zijn samen goed 
voor driekwart van de wereldproductie (de rest 
komt uit Iran, Afghanistan, Pakistan en, sinds kort, 
ook Australië en Nieuw-Zeeland). De uit China of 
Mongolië afkomstige kasjmier is van betere kwa-
liteit, want de geiten worden gefokt in een klima-

Mongoolse geiten.
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tologisch ideale omgeving die helemaal 
overeenstemt met de omstandigheden 
van hun land van afkomst.

Fabricagestappen
De eerste stap is het kammen van de 
geit. Elke geit is goed voor ongeveer 
een kilogram wol per jaar. Daarvan 
blijft uiteindelijk zo’n 250 g over – 
het gewicht van een pull. De vezels 
worden ter plaatse – lees in Binnen-
Mongolië – opgedeeld volgens 
hun kwaliteit. Bij Peter Hahn kijkt 
men vooral naar de zuiverheid 
en de lengte van de vezels. Voor 

kenners is 36 mm een belangrijke 
maatstaf. Vanaf die lengte is het “ech-

te” kasjmier die kan geweven of gebreid 
worden. Voor de echte purist is een vezel 
van 20 tot 36 mm dat niet.
De zuiverheid van de wol wordt ook gecon-
troleerd onder de microscoop, zodat men 
zeker is dat het over 100 % kasjmierwol 
gaat. Eens de wol gesorteerd is, wordt ze 
gewassen. Voor het “walken” of “vollen” 

– het doen vervilten van de wol – worden 
de vezels in grote bakken water gewas-

Mongoolse geiten.

Collectie A/W 2015. Collectie A/W 2015.

▼



sen waaraan zeep is toegevoegd. Het resultaat 
lijkt op katoenwatten. Het is pas hierna dat de 
witte (grijze) bollen een kleurtje krijgen. Dit kan 
op verschillende manieren gebeuren: ofwel door 
de vezels te kleuren zodra zij van de geit zijn 
afgehaald, ofwel door de draad te kleu-
ren, ofwel door het eindproduct (trui) te 
kleuren. Drie verschillende processen 
die drie verschillende kwaliteiten van 
kasjmier opleveren. De beste kwaliteit 
wordt bereikt via het eerste proces. 
De volgende stap is het op spoelen 
trekken van de gekleurde wol. Dit pro-
ces duurt een twintigtal dagen. Daarna 
volgen de weeffases, het assemble-
ren, het uitstrijken op ultramoderne 
elektronische machines. Dat duurt 
ongeveer vier weken. Want ja, er is 
tijd nodig om een kwaliteitstrui te 
maken! Niet onbelangrijk: de echte 
wol van natuurlijke kasjmier is een zeldzaam goed 
want een geit produceert gemiddeld 120 tot 180 g 
kasjmier per jaar. Voor de productie van een Peter 
Hahn op 2 draden gesponnen pull is 300 tot 360  g 
kasjmier nodig.
“Voor ons is de kwaliteit van het materiaal essen-
tieel”, stelt Heike Hillebrecht, inkoopmanager bij 
Peter Hahn. “Maar niet alleen kwaliteit. Wij hech-
ten ook veel belang aan de werkomstandigheden 
van de medewerkers die onze truien produceren. 
Wat dat laatste betreft, zijn we zeer blij dat al onze 
leveranciers het “BSCI”-label hebben, wat staat 
voor fair trade en duurzame handel.”

Winter en zomer
Het aantal draden is illustratief voor de dikte en 
het gewicht van een trui: van zeer dun (1 draad) tot 
zeer dik (10 of 12 draden). Maar de kwaliteit van de 
kasjmier hangt voornamelijk af van de keuze van 
de grondstof waaruit de draad is opgebouwd. De 
langste en dunste haren geven de beste kwaliteit.
Bij Peter Hahn hangt de keuze van het aantal dra-
den voornamelijk samen met de seizoenen. Zo 
is een “pull-1 draad” een lichte wol die perfect 
tijdens de zomer kan worden gedragen… zelfs 
op de blote huid. Zijn licht- en soepelheid beant-
woorden bijzonder goed aan de verlangens van de 
moderne vrouw. De pull-2 draden is de populair-
ste in de verkoop want dankzij de uitzonderlijke 

isothermische kwaliteiten 
van kasjmier laat dit soort 
trui zich het ganse jaar dra-
gen (bij gelijke dikte is een 
kasjmier trui veel warmer 

dan een trui in schapenwol). 
De pull 4-draden heeft een dikte die overeenkomt 
met een “standaard” wollen trui. Hij valt enorm 
in de smaak bij de mannen. Dit is een goede trui 
voor het tussenseizoen want hij kan zonder jas kan 
worden gedragen – bijvoorbeeld op de golfbaan. 
Wat de pulls-6 tot 12 draden betreft, dat zijn reso-
luut wintertruien. Door de dikte komt de sensuele 
zachtheid van de kasjmier en zijn uniek comfort 
nog meer tot zijn recht.

▼

Drie merken. 
Wat is het verschil?
Peter Hahn Cashmere GOLD: Dit is de must der 
musts. De artikelen worden ontworpen in Italiaan-
se topateliers. De kasjmierharen zijn de allerbeste 
en komen van de beste leveranciers ter wereld, 
zoals Cariaggi en todd & Duncan.
Peter Hahn Cashmere NAtURE: “Puur natuur” 
is het devies. De kasjmier is natuurlijk en niet 
geverfd, noch gebleekt. Daardoor is hij nog zach-
ter. Deze kasjmier is dan ook slechts beschikbaar 
in drie kleuren: beige, lichtbeige clair en kastan-
jebruin. De wol van deze kasjmier komt exclusief 
uit Mongolië.
Peter Hahn Cashmere: : Dit merk staat voor de 
bekende kwaliteit van Peter Hahn, met heel wat 
modellen en kleuren. Zeer aantrekkelijke prijs/
kwaliteitverhouding. De kasjmierwol is afkomstig 
uit Binnen-Mongolië.

■

Collectie 
Peter Hahn 
Cashmere 
GOLD.

Collectie A/W 2015.

Spoelen met 
kasjmierwol.
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HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF LE 

BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

ROYAL OAK
CHRONOGRAPH 
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SOLE AGENT
02/351.44.40

ROYAL OAK
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Surfen op de golven van het geluk
De lezer laten dromen: dat is al nu al bijna veertien jaar lang de edi-

toriale roeping van Members Only. De lezer meevoeren op een onein-

dige reis naar de levenskunst en dat in de breedst mogelijke zin. Een 

bestemming dichtbij of ver weg, een mooie golfbaan, een magische 

Spa, een oldtimer, een zeldzame wijn: de invalshoek doet er niet toe, 

zolang enthousiasme en vervoering op de afspraak zijn.

Samen met dit nummer komt ook de winter er aan. De dagen worden 

korter en kouder. Waarom daar dus niet van profiteren voor een trip 

naar verre contreien. Theedrinken in het Indiase Darjeeling; golfen 

onder de Egyptische zon, slalommen vlakbij de pistes van l’Apogée in 

Courchevel; een escapade in de Provence in de heerlijke Bastide de 

Gordes. U hoeft het roadbook van onze journalisten maar te volgen!

Maar de winter is ook – en vooral – de tijd van feestvieren. Iets waar de 

levensgenieter wekenlang naar toeleeft. Het is de tijd van de cadeautjes, 

de familiemaaltijden, de eindejaarsfeesten. Onder de kerstboom is enige 

originaliteit welkom. En waarom geen combinatie van kaviaar en cham-

pagne, twee producten die de magie van een avond perfect symbolise-

ren? Onze gastronomische criticus stelt u zijn mooiste plannen voor.

Omdat golfers vaak op hun honger blijven wanneer de hemel zijn witte 

deken over de fairways uitspreidt, profiteren zij van de winter om de 

wereld te verkennen. Waarom dus niet inschrijven voor een uitzonder-

lijke reis, uniek in zijn genre: een trip rond de wereld over de mooiste 

banen van onze planeet, van Singapore tot Pebble Beach, al over Hawaï. 

Onze partner Active Golf heeft deze one-lifetime-experience helemaal 

uitgewerkt en verklapt exclusief het programma van de festiviteiten: 

21 dagen ultiem geluk in januari en februari 2017. U hebt dus nog een 

jaartje de tijd om u hiervoor klaar te stomen!

Ja, dit eclectisch nummer heeft als ambitie om de harten te verwarmen 

en te surfen op de golven van het geluk, het plezier en de traditie. Dat 

is het DNA van dit magazine dat zich richt tot de levensgenieters met 

hoofdletter L, de liefhebbers van mooie dingen.

En dit biedt ons natuurlijk ook de kans om u nu al een heerlijke jaar-

wisseling toe te wensen. We geven u graag afspraak in 2016 voor 

nieuwe avonturen.

Voorwoord
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De 23-jarige Jordan Spieth is zonder enige twijfel dé speler van het jaar. 
Nadat het Amerikaanse wonderkind al indruk maakte tijdens alle Majors 
(titels in de Masters en de US Open, vierde in de British Open en tweede in 
de USPGA) sloot hij het seizoen in glans af met een overwinning in het Tour 
Championship in Atlanta. Het leverde hem in één ruk ook de bonus van 10 
miljoen dollar op die de laureaat van de Fedex Cup binnenrijft.
Kers op de taart: de Texaan sluit het seizoen ook af op de eerste plaats van 
de wereldranglijst en dit tot grote trots van het horlogemerk rolex waarvan 
hij één van de “ambassadeurs” is. Spieth drukt hiermee de voetsporen van 
Bernhard Langer, Fred Couples, Luke Donald, Tiger Woods, Adam Scott en 
Martin Kaymer: andere ambassadeurs van rolex die het seizoen op het 
hoogste schavotje hebben afgerond. ■

Jordan Spiethis Speler          van het Jaar



C
allaway is een referentiemerk op wereld-
schaal en laat de ene na de andere gene-
ratie golfers swingen. Elke lente opnieuw 
kijken de liefhebbers uit naar de nieuw-

ste modellen, zoals gsm-liefhebbers dit doen met de 
nieuwste iPhones. Logisch ook, want Callaway staat 
zowel op technisch als technologisch niveau aan de 
top van de golfindustrie. Ervaring, creativiteit, kwali-
teit: de excellentie vervoegt zich over alle geledingen 
in de bekende fabriek in Carlsbad, tegelijk ook het 
hoofdkwartier van het bedrijf.
De Californische firma is een referentie die tot de ver-
beelding spreekt. Geen toeval dus dat de grote ster-
ren van de greens precies deze producten hanteren 
bij hun jacht op birdies. Heel wat topnamen maken 
gretig gebruik van de stokken met het merklogo: niet 
alleen de kanjer Phil Mickelson, maar ook Henrik 
Stenson, Jim Furyk, Chris Kirk, Gary Woodland, 
Patrick reed, Alvaro Quiros, Branden 
Grace, Morgan Pressel, Lydia Ko en 
nog heel wat anderen, waaron-
der ook onze Nicolas Colsaerts en 
Thomas Pieters. Zelfs de oude glo-
riën Arnold Palmer, Gary Player en 
Annika Sörenstam swingen nog 

altijd met het materiaal van dit legendarisch bedrijf. 
Het in Wall Street noterend Callaway stelt vandaag de 
dag wereldwijd om en bij de 1700 mensen te werk. Het 
is aanwezig op de vijf continenten. In 2014 haalde het 
bedrijf een omzet van 887 miljoen dollar. Een getal dat 
des te meer tot de verbeelding spreekt wanneer men 
het afzet tegen het teruglopend aantal golfers in grote 
markten zoals de VS en Groot-Brittannië.

Stamvader 
De geschiedenis van het merk is in de eerste plaats 
die van Ely Callaway, want hij is degene die het merk 
zijn naam gaf. Hij werd in 1919 geboren in Georgia 
en studeerde af aan de universiteit van Emory. Hij 
was altijd visionair, durver, gepassioneerd, soms 
anticonformist, immer integer.
Ely Callaway maakte fortuin in de textielwereld – met 
de verkoop van het kousenmerk Burlington – en in de 

wijnsector – met het aanleggen van verschillen-
de wijngaarden in het zuiden van Engeland. 

Het was pas in 1982, op 62-jarige leeftijd, 
dat hij besliste om zich in de golfindustrie 
te lanceren.
Ely Callaway was een ervaren golfer die in 
zijn tas stokken van het merk Hickory 

Het prestigieuze Californische merk Callaway, dat op de beurs 
in Wall Street is genoteerd, is een topnaam in de golfindustrie. 
De grootste sterren van de greens zweren er trouw aan.

Door Miguel Tasso

Callaway
Er was eens...
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Ely Callaway

Er was eens...



Sticks had zitten. Toen dit bedrijf in financiële 
moeilijkheden verkeerde en bij de gevoelsmens Cal-
laway kwam aankloppen, stak hij het zijn reddende 
hand toe. Hij verkocht vervolgens een van zijn wijn-
gaarden en gebruikte het geld om, in twee keer, de 
aandelen van het bedrijf over te kopen dat hij al snel 
zijn naam gaf. Het merk Callaway was geboren!
Het nieuwe bedrijf kende een moeizame start. De 
markt bood weinig mogelijkheden en om onnodige 
kosten te vermijden, verkocht de nieuwe eigenaar 
zelfs golfclubs vanuit… zijn Cadillac! Het bleek 
het begin van een geweldig avontuur. De gedre-
ven ondernemer Ely Callaway hield ervan om op te 
vallen en had een zeer goede neus voor zaken. 
Bovendien was hij erg ambitieus en verlegde 
hij voortdurend zijn grenzen. En beoogde hij 
immer excellentie. “Ik ben een te slechte 
verkoper om rommel te verkopen”, lachte 
hij. Het bleek een winnende formule.

Big Bertha-revolutie
Flash-back. Terug naar het begin van de jaren 
negentig. In de VS en Europa zit de golfbusi-
ness volop in de lift. Dit is het moment waarop 

Callaway heeft gewacht. 
Het haalt de grote artillerie 
boven met zijn nieuwe driver. 
Die krijgt de naam “Big Bertha”, 
naar analogie met het langeafstands-
kanon “Die Grosse Bertha” dat de Duitsers in 
1918 gebruikten om Parijs te bestoken. De stok, 
die in samenwerking met een kenner van… biljartkeus 

wordt ontworpen, zet de golfindustrie 
helemaal op zijn kop!

De “Big Bertha” is een metal 
wood driver die is voorzien 
van een gigantisch – voor die 

tijd toch! – stalen clubhoofd van 
190 cm3. Na de nieuwsgierigheid 

volgt al snel het enthousiasme. 
In 1991 wordt Mark Brooks de 
eerste (van een lange reeks) 

die een toernooi wint op 
de PGA Tour en daarbij 

gebruik maakt van deze 
bijzondere stok. Het is 
het begin van een echt 

succesverhaal.  Vreemd 

Gary Player

Nicolas Colsaerts
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genoeg waren de golfclubs tot op 
dat moment nauwelijks geëvolueerd. 
De enige stokken die toen gebruikt 
werden, hadden een extra lang en zeer 
plat clubhoofd. De spelers gebruikten ze zowel 
voor lange als korte slagen en zelfs bij het putten. In 
het begin waren de houten clubhoofden gemaakt 
van stukken beuk, appelaar en doornstruiken. De 
komst van de metalen shafts, vanaf 1930, was het 
sein voor een eerste grote ontwikkeling. De geboorte 
van de ijzeren clubhoofden in het begin van de jaren 
zestig gaf de technologische ontwikkeling een nieuwe 
boost. Het gewicht werd niet langer geconcentreerd 
in het centrum van de achterzijde van de stok, maar 
verdeeld over de hele omtrek van het clubhoofd. Zo 
werd de metalen stok beetje bij beetje de standaard 
met, voor de fabrikanten drie belangrijke doelen: het 
verhogen van de balsnelheid, de tolerantie en het 
MOI (moment of inertia), dwz. de weerstand tegen 
torsie (draaien) bij impact (balcontact).
De “Big Bertha” wordt dan ook al snel ingeschreven 
als een revolutionair gereedschap dat voldoet aan de 
regels. Het helpt de spelers om de bal verder te slaan 
en meer controle te behouden. Dit komt mede door 
de shaft die oploopt tot twee centimeter boven de 
impactzone. Sterker: door de bijzondere afmetingen 

Thomas Pieters

van het clubhoofd is hij ontzettend 
vergevensgezind, ook voor de swing 
van de beginners. Het maakt niet uit of 

de bal netjes in het hart van de clubface 
wordt geraakt: het blijft een goede slag. 

Of toch bijna…

Genoteerd op Wall Street
Voor Callaway is deze driver in elk geval een 

geschenk uit de hemel. Ondanks zijn hoge prijs (24.000 
Bef toen) is hij een geweldig succes. Hij gaat in de 
Amerikaanse proshops als zoete broodjes over de 
toonbank. Een beetje zoals de Apple-producten van 
nu. De Big Bertha wordt al snel een begrip en dat van 
New York tot Melbourne al over Londen. In 1992 is 
de winst zo hoog opgelopen dat het merk zijn entree 
maakt op de New York Stock Exchange. Ely Callaway 
gelooft zijn ogen niet: zijn hobby – golf – heeft van hem 
een wereldster gemaakt.
Nieuwe materialen, nieuwe designs, nieuwe uitdagin-
gen: de Big Bertha verplicht de concurrenten van Cal-
laway om hun eigen ontwerpen te herzien. In enkele 
maanden tijd zorgen de ingenieurs voor een totaal 
nieuwe aanblik van het golflandschap. In 1992, ter gele-
genheid van de British Open, is de Engelsman Sir Nick 
Faldo zo de laatste speler die een Major wint met ▼



een 100 % houten driver. De toekomst ligt inderdaad 
meer dan ooit bij grafiet en titanium.
En mede door zijn technologische voorsprong gaat 
Callaway ook in die race aan de leiding. Het product 
evolueert met de jaren en wordt nog lichter, sneller, 
toleranter. In 1995 lanceert Callaway de eerste 100 % 
titanium driver. Die wordt “Great Big Bertha” gedoopt. 
Nog wat later rolt de “Biggest Big Bertha” uit de Cali-
fornische fabrieken.

Compleet gamma
Sinds die gouden tijden is Callaway altijd dezelfde 
winnende koers blijven aanhouden en een referentie 
gebleven. Door de jaren heen stapelde het bedrijf de 
successen op.
In Carlsbad, in het hart van de Silicon Valley van de 
golfsport, zetten de ultragespecialiseerde ingenieurs 
elke dag hun beste beentje voor om nog ultra-gesofis-
ticeerder materiaal te ontwerpen, daarbij geïnspireerd 
door de laatste nieuwigheden bij de Nasa, het leger 

of raceauto’s. Zo bracht Callaway enkele jaren 
geleden zelfs een driver op de markt met 

een… vierkant clubhoofd. Het idee 
is nog altijd hetzelfde: het slaan 
makkelijker maken en ervoor 
zorgen dat de bal de langst 

mogelijke afstand aflegt zonder 
te veel van zijn baan af te wijken. 

Aerodynamiek, titanium, grafiet: 
dat zijn de sleutelwoorden!
Om zijn gamma te vervolledi-
gen, koopt Callaway in 1997 het 
puttermerk Odyssey over, dat 
is uitgegroeid tot de absolute 

must van de greens. Het is dit merk dat in het begin van 
de jaren 2000 de “White Spot” uitvindt en het concept 
van de “2-ball putters”. Ook vandaag nog wijst 
Odyssey miljoenen spelers de juiste 
puttinglijnen op de greens en dit 
zowel letterlijk als figuurlijk. 
De helft van alle golfers 
op de wereld put met een 
exemplaar van dit merk.
Ook de sector van de golfballen 
is de voorbije jaren ontzettend geëvo-
lueerd. Er werd op dat vlak een gigantische vooruitgang 
geboekt, vooral dan met betrekking tot de aerodynamica, 
de penetratie in de lucht, de souplesse. Dit verklaart mee 
waarom “longhitters” de golfbal met de driver tegen-
woordig tot voorbij de 300m-grens katapulteren. Sinds 
1996 staat Callaway altijd op de eerste rij voor wat de 
technologische vooruitgang betreft en is het eveneens 
een topspeler geworden voor wat betreft de fabricage en 
de verkoop van de laatste generatie golfballen.
Kortom: voor al wie door golf gepassioneerd wordt, 
heeft Callaway de dag van vandaag een 
zeer ruim en ultra-kwalitatief hoog-
staand gamma van producten in 
petto. De laatste nieuwkomers zijn 
daar een nieuw bewijs van, zoals 
de nieuwe versies van de “Great Big 
Bertha”. Alweer een schot in de roos!
CEO Chip Brewer, die begin 2012 aan 
het commando kwam, levert duidelijk 
schitterend werk en dat geldt ook voor zijn 
research and Development teams. Met bijna 25 
% marktaandeel is Callaway meer dan ooit dé hoofd-
rolspeler in de golfindustrie.

Phil Mickelson
20

G E S C H I E D E N I S  E N  T R A D I T I E
W I N T E r  2 015

■

▼



a
u

s
t

In
 - M

G
 - L

A
N

D
 R

o
V

E
R

 - L
A

G
o

N
D

A
 - D

E
 T

o
M

A
S

O
 - M

A
S

E
R

A
T

I - F
IA

T
 - R

E
N

A
U

L
T

 - Is
o

 R
IV

O
L

TA
 - H

E
A

L
E

Y
 -- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso C

IT
R

o
E

N
 -

 I
N

V
IC

TA
 -

 A
U

D
I 

- 
F

er
r

A
r

I 
- 

A
S

T
o

N
 M

A
R

T
IN

 -
 J

A
G

U
A

R
 -

 R
O

L
L

S
 R

o
Y

C
E

 -
 A

L
FA

 R
o

M
E

O
 -

 A
L

V
IS

 -
 o

p
el

 - bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -

SPONSORS

N E D E R L A N D  /  P A Y S - B A S
14 / 15 / 16 / 17 jaNUari / janvier 2016

INTERcLASSICS
MAASTRICHT ’16
INTERcLASSICS
MAASTRICHT ’16

THEMA’S
THEMÈS

interclassicsmaastricht.nl

100 years

ICM16 adv A4 NL-FR beursspecial.indd   1 08-10-15 - wk 41   16:53



E
n zeggen dat alles op... drie wielen begon. 
In 1922 richt William Lyons inderdaad 
geen automerk op, maar een merk voor 
side-cars: een model dat in die tijd sterk 

in trek is. Het succes is meteen op de afspraak 
voor het merk Swallow Sidecars, bij zoverre dat 
het bedrijf zich al na enkele maanden genoodzaakt 
ziet om te verhuizen. De nieuwe ruimte is in wezen 
te groot, maar daar vindt Lyons al snel wat op.

De stap naar de auto
Lyons wil zijn investering rentabiliseren met het 
aanbieden van herstellingen en spuitwerk voor 
auto’s. Hij start ook een afdeling op voor motor-

Jaguar blies dit jaar 80 
(ontstekings)kaarsjes uit, 
maar vergis u niet: deze  
tachtiger oogt kraniger 
dan ooit! Na periodes 
van succes, twijfel, foute 
beslissingen, aftakeling, 
stofferigheid… vond het 
eerb iedwaard ig  merk 
zichzelf opnieuw uit door 
zich los te maken van die 
wankele prestaties. Het 
is nu volop bezig met een 
geslaagde inhaalbeweging.

Door Stéphane Lémeret

JaguarJaguar
Kat met veel levens
viert 80e verjaardag
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kappen en zadelmakerij. Van daar naar “coach-
building” is slechts een kleine stap die Swallow 
al snel zal zetten. De eerste Swallowcarrosserie 
wordt in het geheim gebouwd op het chassis van 
de populaire Austin 7. Austin is inderdaad bijzonder 
strikt voor het gebruik dat van zijn chassis wordt 
gemaakt, maar wanneer het kennismaakt met de 
charmante carrosserie van de cabrio-tweezitter 
die door Swallow is ontworpen, is de Engelse con-
structeur al snel gewonnen voor het idee en zet 
het licht op groen.
De eerste Austin die door William Lyons van een 
carrosserie wordt voorzien, komt in 1927 op de 
markt. Het succes is derwijze dat Swallow zich het 
jaar daarop alweer verplicht ziet om te verhuizen. 
Het merk vestigt zich dichter bij het hart van de 
Britse auto-industrie en neemt zijn intrek in Coven-
try dat later de wieg zal worden van Jaguar.

SS
De Swallowcarrosserieën zijn erg 
populair, de zaken gaan goed en in 
1929 slaan Lyons en John Black – 
toen directeur van het merk Standard 
– de handen in elkaar om een geza-
menlijke droom te verwezenlijken: 
het bouwen van een sportmodel. Op 
esthetisch vlak overtreft het resul-
taat de stoutste verwachtingen. Het 
blijft bij één model, maar de naam 
– S.S. voor Standard Swallow – zal 
blijven doorleven. Standard en Swal-

low kunnen het inderdaad zo goed met elkaar vin-
den dat zij in 1932 samen hun eerste reeks auto’s 
uitbrengen. Dit leidt tot de geboorte van het bedrijf 
S.S. Cars Limited. Het eerste model, de S.S. One, 
komt uit in drie versies: coupé, roadster én ber-
line. In 1935 – dus 80 jaar geleden! – lanceert het 
merk een nieuw model: een prachtige karakter-
volle berline die de naam krijgt S.S. Jaguar. Een 
nieuw succes die de naam Jaguar beroemd maakt. 
Zo beroemd, populair en nadrukkelijk aanwezig in 
het collectief geheugen dat in 1945 de bestuurlijke 
raad van het merk beslist om de letters SS te laten 
vallen, ook al omdat die geassocieerd worden met 
een sombere periode uit de wereldgeschiedenis. 
Dit is de wedergeboorte van het merk Jaguar.

De S.S. One uit 1934 – 
de allereerste.

De naam verschijnt in 
1935 op de S.S. Jaguar.
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XK en MK
Jaguar vestigt zijn reputatie op het einde van de 
jaren veertig en het begin van de jaren vijftig. De 
eerste voltreffer is de XK120. Dit model wordt in 
1948 gelanceerd en dankt zijn naam aan de voor 
die tijd fabelachtige topsnelheid van 120 mijl per 
uur (192 km/h). In 1949 verbetert een XK120 het 
wereldrecord van het snelste serievoertuig. Hij klokt 
213 km/h, record dat hij in 1953 zelf scherper stelt 
naar meer dan 270 km/h. Dit record wordt gevestigd 
op een stuk autoweg tussen Jabbeke en Oostende 
dat voor de gelegenheid is afgesloten. Hierna volgen 
de al even legendarische modellen XK140 en XK150. 
Zij halen momenteel hoge prijzen wanneer ze door 
bekende veilinghuizen te koop worden aangeboden.
In diezelfde periode bouwen ook de Jaguarberlines 
een stevige reputatie op. Een van de meest emble-
matische is de MKII. Omdat hij erg sportief is en even 
sterk presteert als auto’s die veel duurder zijn, groeit 
de MKII in de sixties uit tot de favoriete… gangster-
auto. Een schurkerig trekje dat zijn populariteit in het 
Engeland van de jaren zestig nog doet toenemen!

Het icoon
In 1961 zorgt Jaguar opnieuw voor sensatie met de 
presentatie van zijn nieuwste sportmodel dat zal 
uitgroeien tot dé ultieme Jaguar: de E-Type. Zijn look 
is zo adembenemend mooi dat zelfs Enzo Ferrari 
bewonderend staat te kijken. Sterker: hij stelt rond-
uit dat de Jaguar E-Type de mooiste auto is die ooit 

De XK120: het eerste 
recordbeest van Jaguar.

Deze berline MK II viel vooral 
in de smaak bij gangsters.

De C-Type en de D-Type waren 
goed voor 5 overwinningen op de 
24 Uur van Le Mans: een mijlpaal.

24

G E S C H I E D E N I S  E N  T R A D I T I E
W I N T E r  2 015

▼



is gebouwd! En de E is niet zomaar een dom blondje: 
hij is revolutionair! In tijden waar de auto’s – ook de 
sportmodellen – uit zijn prijscategorie allesbehalve 
snel zijn, tegendraads remmen en alleen maar op de 
weg blijven als zij daar zin in hebben, is de E-Type 
gebouwd op basis van de Type D die op de 24 Uur 
van Le Mans volop in de prijzen is gevallen: monoco-
que, vier schijfremmen, vier onafhankelijke wielen, 
een topsnelheid van 240 km/h, 0 tot 100 km in 
minder dan 7 seconden… Niemand die ook maar 
enigszins in de buurt komt! Of toch wel: Ferrari’s en 
Aston Martins die het dubbele kosten. Jaguar pakt 
dus eens te meer uit met een van zijn grootste troe-
ven: een onvergelijkbare prijs/kwaliteitverhouding.
De E-Type zal tot in 1974 gebouwd worden. Daarna 
krijgt Jaguar het moeilijk om datzelfde enthousiasme 
los te weken voor zijn sportmodellen. De series XJS en 
XK halen niet hetzelfde “postergehalte”. Er dient tot 
2013 gewacht vooraleer er opnieuw een Jaguar road-
ster opduikt die de autowereld doet dromen en de 
bewondering van de concurrentie opwekt: de F-Type.

Sport
De XK120 wordt al snel na zijn lancering ook in 
competitieverband uitgespeeld. Voor Lyons staat 
de stap naar de autosport evenwel niet gelijk met 
een zoektocht naar glorie of een grote zegedrang. 

Hij zoekt gewoon extra erkenning voor zijn ingeni-
eurschap. Maar die glorie volgt uiteindelijk toch. 
Zo wint Jaguar in totaal 7 keer de 24 Uur van Le 
Mans: in 1951 en 1953 (Type C), daarna in 55, 56 
en 57 (Type D) en tenslotte in 1988 en 1990 (proto 
XJr). Het merk Jaguar schittert dus ook in de uit-
houdingsraces! In de Formule 1 daarentegen loopt 
het een heel stuk minder. Vijf seizoenen Jaguar 
racing (2000-2005) leveren amper twee podium-
plaatsen op. Daarna wordt de renstal opgekocht 
door red Bull, met het bekende succes.

Hoogten en laagten
Vanaf zijn geboorte tot de jaren zeventig volgen de 
successen elkaar op bij Jaguar. Maar wanneer de 
conjunctuur en de politiek zich in de debatten begin-
nen te mengen, wordt het plots een ander verhaal. Zo 
wordt Jaguar in 1965 min of meer gedwongen tot een 
fusie met de British Motor Corporation, die op dat 
moment al synoniem is van alles wat vierkant draait 
in de Britse automobielindustrie. Eens het merk deel 
uitmaakt van de verziekte groep, slaagt het er niet 
langer meer in om te doen waar het in excelleert: 
investeren in toekomstgerichte projecten. Het gam-
ma vernieuwt zich, dat zeker, maar doet dit vaak op 
basis van verouder(en)de structuren of ten koste van 
de verdere technische ontwikkeling van de auto’s. 
Het merk verzeilt in een soort vagevuur waar het tot 
1989 en de overname door Ford zal blijven.
Dankzij de Amerikaanse reus kan het eerbiedwaardi-
ge Britse merk eindelijk zijn gamma gaan vernieuwen 
en ontwikkelen. Zo maakt de XJ-limousine – hoewel 
die zijn traditionele vorm behoudt – gebruik van een 
aluminium chassis. De XK blijkt een goede vervanger 
van de XJS. De S-Type en X-Types breiden het gamma 
uit en spreken mede hierdoor een ruimer cliënteel 
aan. Jaguar krijgt weer voet aan de grond, maar de 
comeback van het grote charisma laat nog even op 
zich wachten. Bovendien draait nu ook bij Ford alles 
vierkant. Zodat de groep zich in 2007 gedwongen 
ziet om Jaguar te verkopen. In 2008 komt het merk 
zo terecht in handen van Tata Motors, de Indiase 

Jaguar XJ Series 1, 1968.

Jaguar S-Type, 1999.

De F-Type luidt de 
echte verrijzenis 
in van het merk.

Met de proto voegde 
Jaguar twee titels toe aan 
zijn erelijst op Le Mans.

▼



nr. 1 uit de autowereld. In heel wat commentaren 
wordt hiermee de draak gestoken: zij hebben het over 
het Brits kroonjuweel dat door een van vroegere kolo-
nies van de dood dient gered… ratan Tata, de CEO van 
de groep, is een echte autoliefhebber. Voor de parel 
die hij in zijn bezit heeft gekregen, is alleen het beste 
goed genoeg. Jaguar kan plots genieten van enorme 
investeringen. Er wordt een herlanceringsplan uitge-
werkt die naam waardig. De volledige vernieuwing van 
het gamma, dat reeds door Ford was gepland, wordt 
op de rails gezet. En er wordt ook beslist om enkele 
risico’s te nemen teneinde het imago van het merk 
nieuw leven in te blazen.

Nieuwe horizon
De X-Type wordt geslachtofferd zonder directe vervan-
ger. De zware S-Type ondergaat hetzelfde lot, maar 
wordt vervangen door de eerste XF. Diens look, een 
ontwerp van Ian Callum, kondigt de nieuwe esthetiek 
van Jaguar aan en een grote ommezwaai. Het duurt 
even vooraleer de auto aanslaat bij het grote publiek, 
al reageert dat wel vrij enthousiast. Het succes groeit 
langzaam. Daarna is het de beurt aan de nieuwe XJ. 
Zijn uiterlijk betekent een schok voor de zestigers 
en zeventigers die nog altijd gek waren van het oude 
model. Jaguar weet dat het sommige fans tegen de 
schenen schopt, maar het zet vooral in op een jonger 
cliënteel. Het zuigt de aandacht steeds meer naar zich 
toe, ook al vertaalt ook dat zich niet meteen in astro-
nomische verkoopcijfers. De nieuwe XJ is een officieel 

statement van die nieuwe koers, van een merk dat 
bezig is om zichzelf heruit te vinden. Dan komt de 
langverwachte climax: de F-Type. Een prachtig model 
dat opnieuw aansluit bij de sportieve waarden van het 
merk, iets waar de krachtige XKr-S niet in geslaagd 
waren. Het enthousiasme is ogenblikkelijk en het suc-
ces ook. De perceptie van Jaguar is veranderd. Daarna 
volgt de “kleine” XE die de aandacht zoekt van de eige-
naars van de BMW Serie 3, de Mercedes C-Klasse en 
de Audi A4. Hoewel dit een geslaagd model is, staat 
hij toch voor een zware taak en is het nog te vroeg om 
te voorspellen of hij de verwachtingen zal inlossen. 
Maar iedereen is het er over eens: technisch is hij 
helemaal top en hij is zelfs een van de – misschien wel 
dé – meest dynamische auto van zijn categorie. Idem 
dito voor de XF van de nieuwe generatie. Beide recente 
modellen sluiten helemaal aan bij het DNA van Jaguar: 
het quasi exclusief gebruik van aluminium, identieke 
prestaties die soms zelfs hoger liggen dan die van de 
rivalen en dat tegen een scherpere prijs.
Het klopt: Jaguar heeft nog wat weg af te leggen om 
opnieuw het merk te worden dat tegenwringt, dat de 
gevestigde waarden het vuur aan de schenen legt. Maar 
het is duidelijk op de goede weg en met het volgende 
model kantelt de balans mogelijk definitief weer in de 
goede richting. Want de eerste SUV Jag, de F-Pace, 
komt er binnenkort aan. En als we stilstaan bij de laatste 
producten van het merk, dan durven we er ons hemd op 
te verwedden: hij zal er staan als een huis. Sir William 
Lyons mag dan ook trots zijn op zijn baby.

Sir William Lyons 
naast zijn absoluut 
meesterwerk: de 
Type E.
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DOORGEDREVEN EXPERTISE 
EN BEWEZEN SOLIDITEIT
EEN PRIVATE BANK 
IN VOLLE GROEI

A N T W E R P E N  B R U S S E L  H A S S E LT  L U I K  M E I S E  N A M E N  S I N T- M A RT E N S - L AT E M  WA R E G E M



In 1890 opent Café Metropole. Het is een project van 
de broers Prosper en Edouard Wielemans, sinds 1862 
bekend als succesvolle brouwers. Dankzij het enorme succes 
kunnen zij vervolgens ook het aangrenzend gebouw – op 
dat moment het hoofdkwartier van de Spaarkas – kopen. Zij 
verbouwen het tot een echt paleishotel dat in 1895 wordt 
ingehuldigd. Welkom in de legende van Hotel Metropole.

Door Pierre Henri De Vigne

Hotel Metropole
Ultiem paleishotel

Het gerestaureerde Café 
Métropole is opnieuw een 
deel van het hotel.
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D
e geschiedenis van het Metropole is 
nauw verbonden met die van Brussel 
en het bekende Brouckèreplein. Het 
hotel en het zenuwcentrum van onze 

hoofdstad werden vrijwel op hetzelfde ogenblik 
geboren. De drie gebouwen die door het beroem-
de etablissement worden ingenomen, zijn sinds-
dien een emblematisch geheel dat de zijkant 
van het plein tussen de Noorddoorgang en de 
Wolvengracht domineert. 
Op het einde van de 19e eeuw is het concept van het 
paleishotel volop in de mode. Het symboliseert het 
super-de-luxe hotel dat is uitgerust met de voor die 
tijd meest vooruitstrevende technologie: liften, elek-
triciteit, centrale verwarming, zonder de rijke aan-
kleding en de uitmuntende service te vergeten. Het 
Metropole verenigt al die criteria. Qua decoratie zijn 
alle architectuurstijlen er vertegenwoordigd in een 
sfeer van luxe en rijkdom van materialen: lambrise-
ringen, gepolijste teak, marmer uit Namibië, verguld 
brons en smeedijzer. Comfort en weelderigheid!
Die bijzondere sfeer danken we in de eerste plaats 
aan de Franse architect-decorateur Alban Cham-
bon. Hij zorgde voor een unieke sfeer met exotisme 
en fantasie. Kosten noch moeite werden gespaard. 
Lang voor de officiële opening gaat het Metropole al 
over de tongen. Het straalt inderdaad de feeërieke 
sfeer uit die een afspiegeling is van de magie en de 
opulentie van de “Belle Epoque”.

Schoon volk!
Hotel Metropole wordt al snel de ontmoetingsplek 
bij uitstek van de internationale adel. Gasten uit de 
politieke, wetenschappelijke en artistieke wereld 

worden aangetrokken door zijn prestige en lopen 
er elkaar voor de voeten! Dit Brussels paleishotel is 
“the place to be!”. Het merendeel van de nationale 
en internationale evenementen die in de hoofdstad 
werden georganiseerd, vonden er plaats. Zoals het 
eerste “Conseil international du Physique Solvay” 
dat toonaangevende wetenschappers naar Brussel 
lokte, zoals Einstein, Marie Curie, Poincaré…
Filmsterren, gekroonde hoofden, staatshoofden: 
het Metropole heeft altijd de VIPS aangetrokken 
die op doortocht waren in Brussel. Het volstaat om 
de archieven te doorbladeren om zich daar reken-
schap van te geven. U vindt er foto’s van de Sjah 
van Iran, de presidenten Eisenhower, Hoover en 
Johnson, generaal de Gaulle, Alain Delon, Gérard 
Depardieu, Isabelle Adjani. En nog heel wat ande-
ren. Jacques Brel vertoefde er graag en deed gans 
Brussel “brusseler”. Ook Annie Cordy loopt er nog 
altijd graag binnen.
Dankzij de Cinema Metropole, waarvan de familie 
Wielemans-Ceuppens eveneens eigenaar was, ont-
stonden er nauwe banden met de artiesten.
Eric Wielemans is spijtig genoeg niet meer van 

Altijd een prestigieus onthaal.
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de partij. Hij overleed in april jongstleden op 
93-jarige leeftijd. Hij was degene die bij het over-
lijden van zijn vader Leon moest waken over de 
bestemming van het etablissement. Hij herinnerde 
zich altijd met veel emotie de bijzondere ontmoe-
ting met de “groten” van de 7e kunst. Zo waren 
Fernandel en Marcel Pagnol er echt vriend aan 
huis. En de anekdote van raimu, die om vier uur ’s 
morgens in pyjama aan de receptie binnenstormde 
omdat hij zich in een ander en nochtans gerenom-
meerd etablissement slecht voelde ontvangen, 
wordt nog geregeld doorverteld… 
Sacha Guitry is ook een vertrouwde gast. Ook 
Louis de Funès behoorde tot de vriendenkring van 
de familie Wielemans. Hij voelde zich helemaal op 
zijn gemak in de rust van het hotel dat zijn planken-
koorts wegnam op de première-avonden.

Veel meer dan een hotel
Het Metropole is veel meer dan een simpel hotel. 
Het is een museum. Een geschiedenisboek. Een 
pelgrimsoord. Follow the guide…
De toegang in Franse renaissancestijl leidt naar 
de hall in Empirestijl waar de zuilen en pilaren 
het decor bepalen. Aandachtige bezoekers staan 
ongetwijfeld ook even stil bij de vele prachtige 
glas-in-loodramen die later nog gekopieerd zullen 
worden door de art-nouveaustijl. 

Een decor, een stijl… 
een paleishotel!

B e s c h e r m d e 
overblijfselen uit 
het verleden.
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Aan de ingang pronkt de rijzige trap en de zo ken-
merkende lift met zijn elegante en tijdloze struc-
tuur in acajou. Chambon aarzelde niet om een 
beroep te doen op de allerbeste vaklui van zijn 
tijd om hem te assisteren bij zijn werk. Zo vroeg 
hij Julien Dilles om de bronzen nimf op de fontein 
van het in romaanse stijl ingerichte restaurant te 
ontwerpen en uit te werken – restaurant dat van-
daag is omgetoverd tot Café Métropole (waar ooit 
Toots Thielemans debuteerde!). Een Indiase lounge 
en een ontvangsthall in Italiaanse renaissancestijl 
vervolledigen dit geraffineerde stijlpalet.
De voorgevel en de benedenverdieping werden 
trouwens in april 2002 geklasseerd als historische 
monumenten door de Directie Monumenten en Land-
schappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Na WOI, toen het hotel door de bezetter was opge-

van de gouden tijden van de dancings), banketza-
len en twee bijkomende verdiepingen met kamers 
met patio boven de bioscoop. De opdracht werd 
toegewezen aan Adrien Blomme. Hij tekende een 
echt architecturaal meesterwerk waarbij techni-
sche procedés aan esthetische verfijning werden 
gekoppeld. De voorgevel in gele travertijn gaf uit 
op de Nieuwstraat met heel wat grote ramen en 
een prachtige interieurdecoratie, met spiegels, 
glanzend metaal, kostbare houtsoorten. Dankzij 
de extreem doordachte verlichting kwam dit alle-
maal optimaal tot zijn recht. Zoals dit hoorde, was 
de officiële opening in aanwezigheid van koningin 
Astrid en raimu (altijd van de partij) een voltreffer 
over de hele lijn.
Tijdens WOII werd Hotel Metropole eens te meer 
opgeëist door de Duitse bezetter en daarna gedu-
rende een jaar door de Geallieerden.
De Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 blijft 
zonder enige twijfel een van de hoogtepunten 

eist, ondernamen de eigenaars grote uitbreidings-
werken. Die leidden in 1925 tot de constructie van 
een aanpalend gebouw met de bedoeling om het 
aantal kamers op te drijven.
De uitbreidingswerken van de Cinema Metropole, 
die in 1932 werden afgerond, waren eveneens 
indrukwekkend. Als gevolg hiervan gingen in de 
Nieuwstraat heel wat aanpalende gebouwen tegen 
de grond. Het project omvatte ook winkels, een 
brasserie, de danstempel “La Frégate” (symbool 

De beroemde lift 
(en de bijpassende 
groom)… als een 
reis door de tijd.
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in de geschiedenis van België. Hotel Metropole 
speelde een belangrijke rol in de voorbereiding 
hiervan en fungeerde als etalage voor de organi-
satie. In juni 1957, minder dan een jaar dus voor 
de opening van de Expo, werd in de salons van 
het paleishotel een inhuldigingscocktail gehouden 
voor een ambitieuze reclamecampagne die het 
evenement moest aankondigen. Met het bekende 
populaire gevolg.
Na de afwerking van de metrowerken in 1976 nam 
het hotel alweer een nieuwe start die geconcreti-
seerd werd met de inplanting van de bar “le 19ème” 
en het restaurant “L’Alban Chambon”, tot nader 
order nog altijd een van de beste tafels van onze 
hoofdstad. In 1995 werd het 100-jarig bestaan met 
de gepaste praal en luister gevierd.

Respect voor het verleden
De Metropole is de 21e eeuw op een resolute 
manier binnengestapt. Het restaurant werd in de 
zomer van 2002 volledig gerenoveerd in Italiaanse 
barokstijl. In 2011 kreeg de bar een nieuwe naam 
“Le 31” alsook een nieuw decor en nieuw meubilair 
in een unieke stijl geïnspireerd door de 19e eeuw. 
En op 21 februari 2014 koos ook Café Metropole 
voor een volledige make-over na een inactieve 
periode als gevolg van zijn herstructurering.
Dankzij die rustperiode, die behalve noodzakelijk 
ook verkwikkend was, werd de uitdaging om dit 
historisch decor nieuw leven in te blazen helemaal 
waargemaakt. Dit Art Nouveau-paleishotel heeft 
niets van zijn ziel verloren. Omdat zowel het interi-
eur als het exterieur geklasseerd zijn, kon geen 
enkele grote ingreep worden uitgevoerd. Dat ver-
klaart de vele subtiele en verfijnde nieuwe details. 

De klanten hebben een betere keuze – zoals vroe-
ger – om het intieme en weelderig interieur van 
het café op te zoeken,of de polsslag van de stad 
te voelen – zomer én winter – door een tafeltje 
uit te kiezen op het vergrote en verwarmde ter-
ras. Dit geeft uit op het Brouckèreplein dat sinds 
de herinrichting duidelijk meer voetgangerszone 
is geworden.
Meer dan 120 jaar zijn vervlogen sinds de inhuldi-
ging en Hotel Metropole heeft zijn identiteit weten 
te bewaren. Dit cachet vrijwaren en tegelijk beant-
woorden aan de verlangens van een cliënteel dat 
mee evolueert met zijn tijd: ziedaar de uitdaging 
die de directie van het etablissement (onder leiding 
van Gwenael Ondongui) graag waarmaakt onder de 
tedere en wakende blik van de erfgenamen van de 
pioniers-stichters. Patrick Wielemans en Jean-Pier-
re Bervoets, de respectievelijke achterkleinzonen 
van Prosper en Edouard Wielemans, zijn inderdaad 
nog altijd afgevaardigde bestuurders.
Onlangs onthulde het plafond van de bar toeval-
lig - want na een banale renovatie – prachtige 
fresco’s die verloren waren gegaan in de tijd. Er 
bestaan ongetwijfeld nog meer schatten en gehei-
men… Ach, wat zou het mooi zijn als de muren er 
konden spreken!

Topevenementen in een 
majestueus kader.
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E
ind september werd de 1e editie van de 
“Business Golf Day by Société Générale 
Private Banking” afgewerkt in het prach-
tig kader van de Golf Club de Sept 

Fontaines in Eigenbrakel. Het toernooi, dat voor-
namelijk voor Frans/Belgische zakenlui was gere-
serveerd, was een groot succes. Gepersonaliseerd 
onthaal, lunchbuffet op het terras, (shotgun)com-
petitie in “scramble” met twee op het parcours 
van Le Château, initiatie op de oefenbaan voor de 
beginners, prachtige prijzentafel en hoogstaand 
walking dinner: deze tegelijk feestelijke, hoog-
staande en gezellige dag had alles.
Het toernooi, dat op perfecte wijze georganiseerd 
werd door de teams van “Swing” en YMF Develop-
ment, genoot de steun van prestigieuze partners. 
Naast de “Société Générale Private Banking”, die 
zijn naam gaf aan het evenement, noteerde men 
in de frontlijn ook de aanwezigheid van Maserati, 
Ald Automotive, Golf Plus en B19 Country Club. 
Parallel had het luxe-schoenenmerk Bowen in het 

clubhouse zijn eigen hoekje geïnstalleerd met een 
gepersonaliseerde service voor alle deelnemers.
Een door Château Minuty en Champagne Henriot 
aangeboden cocktail ging de prijsuitreiking en de 
tombola vooraf, met als hoofdprijs een verblijf in 
de Golf du Paradis op Mauritius aangeboden door 
de “Groupe Beachcomber”. Nog even meegeven 
dat het team bestaande uit Jean Brice Boivin en 
robert Spaans winnaar werd in de competitie 
“scramble” en het duel België-Frankrijk door de 
thuisploeg met 12-7 werd gewonnen. We kijken nu 
al uit naar 2016 voor de revanche.

bUSINESS GOLF DAy by SOCIéTé GéNéRALE

Businesssfeer op
7 Fontaines
Leuke sfeer voor de eerste 
editie van dit business getint 
Frans/Belgisch toernooi.

Door Miguel Tasso

■
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O
p 25 september werd de Belgische 
finale van de editie 2015 van de 
Audi quattro Cup gespeeld. De 
locatie? De gloednieuwe 18 holes 

van Golf Ter Hille in Koksijde. 84 spelers, samen 
42 teams, namen deel en kruisten de ijzers en de 
woods in een sportieve en gezellige sfeer. 
De spelformule – greensome stableford – legt het 
accent op teamsport, complementariteit, strategie. 
Ter herinnering: beide spelers slaan af van de tee 
en wisselen elkaar vervolgens af tot aan de hole. 
Dat is het fabrieksmerk van dit toernooi.
Toen de eindbalans werd opgemaakt, bleek het 
team bestaande uit zanger Charles Van Domburg en 
Francis Fabri de beste score te hebben verzameld: 
45 punten stableford. Een prachtig eindtotaal dat 
beiden nu de kans biedt om de Belgische kleuren 
te verdedigen tijdens de wereldfinale die van 29 
november tot 3 december wordt afgewerkt op de 

heerlijke baan van de Cabo del Sol Ocean Course 
in Mexico. Voor wie dit nog niet mocht weten: 
de Audi quattro Cup wordt elk jaar in een 50-tal 
landen gespeeld en de laureaten van elke editie 
nemen het vervolgens traditioneel tegen elkaar op 
in een internationale finale die de handtekening 
van Audi draagt.
De finale op Koksijde was in elk geval een succes 
over de hele lijn. De zon straalde boven de 
Belgische kust en het hemelblauw contrasteerde 
prachtig met het groen van de fairways. 
De Golf Ter Hille, die in 2014 werd ingehuldigd, 
heeft al heel wat adelbrieven op zijn actief. Deze 
baan is prachtig ingeplant in een natuurlijk decor, 
tussen duinen en polders. Een uniek sportief 
recreatiegebied. Door de vele waterhindernissen, 
de diepe bunkers en de golvende greens is dit 
parcours een echte test voor de golfers, vooral 
wanneer de wind op het rendez-vous is. De 

AUDI qUATTRO CUP

Droomfinale in Koksijde
De zon was op het rendez-vous voor de finale van de 
Audi quattro Cup 2015. En het was een bekend gezicht 
dat er met de eerste prijs ging lopen!

Door Miguel Tasso

Iedereen zette zijn 
beste beentje voor 
op deze finale...
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kwaliteiten van de baan werden na afloop door 
alle finalisten in koor bezongen.
Zoals gebruikelijk hadden de organisatoren (het 
team van d-side sport) heel wat randanimaties 
voorzien. Zo konden de deelnemers zich op hole 17 
meten met Belgisch kampioen Guillame Watremez 
ter gelegenheid van een competitie “Beat the 
pro”. Heel veel sfeer ook tijdens de “hole in one” 
competitie. Logisch ook, want er hing een unieke 
prijs aan vast: een gloednieuwe Audi Q7! Spijtig 
genoeg slaagde niemand in de stunt om zijn bal 
met één klap in de hole te doen belanden…
Heel wat bekenden, liefhebbers van de swing, 
waren van de partij in Koksijde. Xavier Malisse, 
Marlène de Wouters, Dirk Wouters en Eric 
Struelens etaleerden ook zelf hun liefde voor de 

swing en waren natuurlijk de eersten om hun vriend 
Charles Van Domburg met zijn titel te feliciteren. 
Perfecte organisatie, ontspannen sfeer, iedereen in 
zijn nopjes: alle ingrediënten waren op de afspraak 
voor een onvergetelijke dag. En die werd, zoals 
het hoort, afgerond met een leuke receptie en een 
champagnecocktail Laurent-Perrier!
Met 24 edities op de teller is de Audi quattro 
Cup een instituut van het amateurgolf. De 14 
kwalificaties die dit jaar in België georganiseerd 
werden, trokken meer dan 2000 spelers aan die 
ofwel waren uitgenodigd door het verdeelnetwerk 
van Audi, ofwel leden waren van de bezochte club. 
Een magische formule die – hoe 
kan het ook anders – in 2016 
wordt vervolgd. ■

Sterrenteam!

De laureaten Charles Van 
Domburg en Francis Fabri 
met Frédéric Hurchon (Audi).

Het prachtig 
parcours van 
Koksijde.



B
egin september werd de tweede edi-
tie van de Belgische manche van de 
“Turkish Airlines World Cup” gespeeld 
op de prachtige baan van La Marache in 

de royal Waterloo. De deelnemers hadden er ook 
afspraak met een uitbundige zon!
Gepersonaliseerd onthaal en ontbijt in het club-
house, shotgunstart, competitie in single stable-
ford, prijsuitreiking en gezellig buffet met mediter-
rane geuren: de 80 deelnemers werden als vips 
ontvangen door Odette Swinnen en haar team.
Toen de scores werden verwerkt, ging de overwin-
ning in Cat. 1 naar Anna Jung (34 p.) en naar Dae 
Sung Van Steenkiste (39 p.) in Cat. 2. Beide spelers 
hebben er intussen de grote wereldfinale opzitten 
waarvoor zij eind oktober waren uitgenodigd op 
de prachtige Montgomerie Maxx royal in Belek. 
Op die competitie waren alle laureaten van de ver-
schillende kwalificatiewedstrijden uitgenodigd die 
in 45 verschillende landen werden afgewerkt.

Turkije profileert zich, meer dan ooit, tot een van 
de internationale topbestemmingen voor golf. 
Langs zijn mediterrane kust, meer bepaald in de 
omgeving van Belek en Antalya, liggen een aantal 
van de mooiste golfbanen van Europa (Maxx royal, 
Cornelia, Lykia, National…) die door toparchitec-
ten werden ontworpen. De swing is dan ook uitge-
groeid tot een belangrijke troef voor het toerisme 
langs de Turkse riviera. En dat zorgt voor een echte 
dynamiek op de greens.
Mede door zijn uitstekende service aan boord 
positioneert “Turkish Airlines” zich tot de referen-
tieluchtvaartmaatschappij voor wie 
graag op birdies jaagt. Het is 
dus absoluut geen toe-
val dat het elk jaar 
een van de groot-
ste toernooien 
op de Europese 
Tour sponsort.

TURkISH AIRLINES wORLD GOLF CUP

Met Belek 
als beloning
Op de Royal Waterloo werd de Belgische manche van de 
“Turkish Airlines World Golf Cup” gespeeld. De ideale 
gelegenheid voor de luchtvaartmaatschappij om de vele 
golftroeven van Turkije naar voor te schuiven.

Door Miguel Tasso

■

De prachtige Maxx Royal 
in Belek: schouwtoneel 
van de wereldfinale.

De laureaten van de 
Belgische editie die 
gespeeld werd op 
de Royal Waterloo.
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D
e Belgische finale van de BMW 
Golf Cup 2015 werd op 2 oktober 
jongstleden afgewerkt op prach-
tige baan van La Marache op de 

royal Waterloo. De 51 gekwalificeerde spelers 
werden er verwend met ideale, bijna zomerse 
omstandigheden (én bijzonder snelle greens!). 
“Het betrof de 27e finale van het toernooi en de 
passie is nog altijd even groot als vroeger en 
dit zowel voor de deelnemers als voor de orga-
nisatoren”, stelt Christophe Weerts, Corporate 
Communication van BMW België.
Het is waar dat deze wedstrijd nog altijd even 
hard tot de verbeelding spreekt bij de grote fami-
lie van Belgische golfers. Zo waren ook dit sei-

zoen de vijftien kwalificatiemanches helemaal 
volgeboekt. In totaal namen 1664 spelers deel, 
klanten of genodigden van het prestigieuze Duit-
se automerk. “Er is een sterke historische band 
tussen golf en BMW. Dat geldt op alle niveaus. 
Het is geen toeval dat wij grote internationale 
competities sponsoren en partner zijn van tal 
van profkampioenen. De BMW Golf Cup ligt in 
het verlengde van deze passie voor de swing en 
dit voor de amateurs en wereldwijd”, aldus nog 
Christophe Weerts. Dit golftoernooi, dat als een 
referentie geldt, helpt BMW om banden aan te 
halen, contacten uit te bouwen en klanten of 
prospects te ontmoeten in een zeer aangenaam 
kader en dito sfeer.

bMw GOLF CUP

Al 27 gelukkige 
jaren op de greens
Never change a winning formula. De BMW Golf Cup is 
daar meer dan ooit het beste bewijs van. Dit bleek eens te 
meer tijdens de Belgische finale die op de Royal Waterloo 
werd gespeeld.

Door Miguel Tasso

Een toernooi dat op heel wat 
ervaring kan terugblikken 
en zijn deelnemers blij 
blijft maken.
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De finale op de royal Waterloo was vanzelfspre-
kend een grote voltreffer en het spelniveau van de 
deelnemers bleek er even sterk als de kwaliteit van 
het onthaal. Bij de Dames ging de titel naar Car-
men Esteves-ramirez (hcp 22,5 - Golf Club Beve-
ren) met een nettoscore van 39 punten. In Cat. 2 
bij de Heren was de overwinning voor Laurent De 
Greef (hcp 24,8 - Golf Club Edingen). Hij verzamel-
de eveneens 39 punten. In Cat. 1 bij de Heren ten 
slotte ging de titel naar Didier Colin (hcp 6,5 - Golf 
de Falnuée) met een totaal van 35 punten.
Onnodig te vermelden dat de drie laureaten in 
de wolken waren tijdens de prijsuitreiking die ’s 
avonds plaatsvond in het prachtig kader van de 
BMW Brand Store aan de Waterloolaan in Brussel 

en dit in aanwezigheid van Jean-Philippe Parain, 
President & CEO van BMW Belux. Dit trio geniet 
inderdaad de eer en het voorrecht om de Belgische 
kleuren te verdedigen tijdens de wereldfinale in 
maart 2016. Deze wordt gespeeld in het schitte-
rende Fancourt (Zuid-Afrika). Zoals gebruikelijk 
zullen de laureaten uit de veertig landen in alle 
werelddelen waar de BMW Golf Cup georganiseerd 
wordt hieraan deelnemen.
Tijdens de champagnecocktail en het galadiner 
die de feestelijke dag afsloten, was de goede sfeer 
helemaal op de afspraak. Gemaakte en gemiste 
birdies gingen over de tongen, maar velen zaten 
met hun gedachten al in de toekomst en verlang-
den al volop naar de editie van volgend jaar… ■

De BMW Golf Cup overhandigt 
traditioneel een cheque aan 
een goed doel. Dat was dit jaar 
de Stichting tegen Kanker.

Jean-Philippe Parain (rechts op de 
foto’s), president en CEO van BMW 
Belux, met de gelukkige winnaars.



Sterren op de greens
      van

O
p de derde editie van de “La 
Tournette Celebrity Trophy by 
Optima” verenigden zich zoals 
gebruikelijk een indrukwekkend 

aantal personaliteiten die gepassioneerd worden 
door de golfswing. Bij de deelnemers aan deze 
hoogkwalitatieve “Star-Am” herkenden we onder 
meer Olivier en Christophe rochus, Eric van 
de Poele, Bruno Taloche, Dominique Monami, 
Philippe Collin, Xavier Siméon, Thierry Tassin, 
Wesley Sonck, Tomasz radzinski, Tomas Van den 

Spiegel, Philippe Alliot, Marc Degryse, Geert De 
Vlieger, Baudouin remy, Maurice De Schrijver, 
Gaston roelants, Philippe Saive, B.J. Scott en 
François Damiens. Er heerste dan ook een opper-
beste sfeer tijdens dit sportief en gezellig toernooi 
dat door heel wat prestigieuze merken werd 
gesponsord (vanzelfsprekend Optima, maar ook 
Michel Herbelin, Be tv, Proximedia, Active Golf, 
De Keyzer Drinks, Bridgestone Golf, Thon Hotels, 
Ferrero, Louis Widmer, Mondial Gifts, Peugeot, 
Tao, Paris Match en Members Only).

LA TOURNETTE CELEbRITy TROPHy by OPTIMA

Veel deelnemers en een oergezellige sfeer: dat waren ook 
dit jaar de ingrediënten op dit toernooi dat is uitgegroeid 
tot een must voor de vedetten.

Door Miguel Tasso

La Tournette

Heel wat sterren in de 
salons van het clubhouse.
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Deze competitie – een initiatief van de Corpo-
rate Club van de Golf Château de la Tournette – 
werd op de zeer uitdagende Amerikaanse baan 
gespeeld en was een voltreffer over de hele lijn. 
“Ondanks de dreigende wolken bleef het bijna de 
hele tijd droog. En afgezien van de actieve tennis-
kampioenen (David Goffin, Steve Darcis en ruben 
Bemelmans zijn prima golfers!), die weerhouden 
werden voor de halve finale van de Davis Cup 
tegen Argentinië, waren alle uitgenodigde ster-
ren op de afspraak”, lachte Thierry Desogne, de 
ceremoniemeester van een toernooi dat door de 

jaren heen een voorkeurplekje heeft afgedwon-
gen in de agenda’s van de VIPS van de greens. 
Het concept heeft inderdaad een grote aantrek-
kingskracht, want elk van de twintig vierkoppige 
teams wordt aangevoerd door een vedette. Ook 
de spelformule (“beste twee ballen” per team) sti-
muleert de gezelligheid omdat elke speler zijn best 
doet om voor zijn team het maximaal aantal punten 
te vergaren. Zodat golf, per definitie toch een indivi-
dueel gebeuren, plots een teamsport wordt…
Bij de afrekening bleek het team van Gaston 
roelants het best te hebben gescoord. De olympi-
sche kampioen van Tokio 64 – vandaag 78 jaar oud 
– bewees dat net zoals een goede wijn ook de ▼

Mooie bunkerslag door 
Jacques Ohn (Be tv).

Het winnende team: David Maus, 
Marcel Verdood (clubvoorzitter), Gaston 
Roelants en Mustapha Azzouzi.

Benoît Stoop, Christophe Rochus, 
Anne-Marie Meur-Patigny en 
Alain Devleschoudere.

Marc De Keyzer, Danny De Raeymaker, 
Jacques Ohn, Bruno Rees, Hugo 
Dekegel en Thierry Dosogne.

François Damiens, Olivier 
Rochus, Christophe Rochus en 
Olivier Kinable.

De gebroeders Christophe 
en Olivier Rochus: allebei 
bezeten van de golfswing!



swing nog verbetert met de jaren. roelants werd 
in zijn queeste geassisteerd door Marcel Verdood, 
David Maus en Mustapha Azzouzi.
Het Optima-team, bestaande uit basketter Tomas 
Van den Spiegel, Jeroen en ruben Piqueur en Gorik 
Vandersanden, werd tweede, maar schonk als 
eventsponsor zijn prijs aan het team onder leiding 
van Philippe Alliot, dat derde werd. We noteer-
den eveneens speciale prijzen voor Dominique 
Monami (“Nearest to the pin”), Christophe rochus 
(“Longest Drive”) en ex-rode Duivel Maurice De 
Schrijver (Approach).
De feestelijke dag werd zoals het hoort afgerond 
met een gezellig “walking dinner” in de knusse 

▼ salons van het Clubhouse van het kasteel waar 
alle prestaties op de golfbaan en de wereldse 
gesprekthema’s aan bod kwamen. De 19e hole 
heeft immers al langer zijn adelbrieven afgegeven 
als een perfecte plek voor “B to B” en networking.
Golf Château de la Tournette, een referentieclub 
ten zuiden van Brussel, is een van de hoogst aan-
geschreven Belgische clubs, met name voor de 
kwaliteit van zijn twee “championship courses”, 
het niveau van de service en de kwaliteit van zijn 
infrastructuren, alsook voor zijn dynamisch cluble-
ven. Deze Celebrity Trophy droeg daar op zijn beurt 
een nieuw steentje toe bij. We kijken nu reeds uit 
naar de eerstvolgende editie in 2016.

Thierry Tassin aan het 
stuur in het gezelschap van 
Christophe Mathieu, Hugo 
Dekegel en John Mestdagh.

Prijsuitreiking met David Maus, 
Marcel Verdood, Jacques Ohn, Olivier 
Kinable, Gaston Roelants, Guy De 
Waele , Mustapha Azzouzi, Marc De 
Keyzer en Daniel Dressen.

© Foto's: Paul Coerten

■
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D
e finale van de “Beauty Golf Trophy 
by Louis Widmer” ging op 1 oktober 
door op de Amerikaanse baan van Golf 
Château de la Tournette. Er namen 

120 speelsters aan deel die samen 60 clubs verte-
genwoordigden. In cat. 1 (hcp 0-18,4) ging de eind-
zege naar Catherine Geerts. In cat. 2 (hcp 18,5-36) 
toonde Greta Heylen zich de beste.
Dit toernooi, dat door Golf.be georganiseerd wordt, 
heeft zich door de jaren heen geprofileerd tot een must. 
Oordeel zelf: dit jaar namen liefst 2522 speelsters – een 
record  – deel aan de 70 kwalificatiewedstrijden die door 
verschillende clubs van het land werden gecombineerd 
met de Ladies Day. Perfecte organisatie, welkomstge-
schenk, ontspannen en sportieve sfeer, een geanimeer-
de 19e hole: het recept heeft door de jaren heen zijn  
deugdelijkheid bewezen.

Voor het prestigieuze Zwitserse cosmeticamerk 
Louis Widmer is deze Trophée een ideale gelegen-
heid om de golfspeelsters op te zoeken in een gezel-
lig kader en hen eraan te herinneren hoe belangrijk 
het is om zich afdoend tegen de zonnestralen te 
beschermen. Tijdens de finale had het bekende 
merk trouwens twee van zijn specialistes uitge-
stuurd om alle deelnemers een “huidpaspoort” aan 
te bieden. Waarna zij de producten mochten mee-
nemen die aansluiten bij hun analyse.
Meer dan ooit en mede dankzij Louis Widmer zwe-
ven de damesparfums over de Belgische greens. De 
Zwitserse specialist is trouwens zinnens om op de 
ingeslagen weg door te gaan. Tijdens de prijsuitrei-
king meldde managing director Giovanni Oliveri met 
terechte trots dat er in 2016 een 6e editie komt. Een 
boodschap die op luid applaus werd onthaald.

bEAUTy GOLF TROPHy by LOUIS wIDMER

Ladies first!
De “Beauty Golf Trophy by Louis Widmer”, een toernooi 
voorbehouden aan de ladies, lokte dit jaar meer dan 2500 
speelsters naar de greens. Ook de finale was een succes.

Door Miguel Tasso

■
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Een plaats die de levenskwaliteit
in stand houdt.
Deze kwaliteitsvolle residentie biedt de verwachte standing: een gastronomische 
keuken onder leiding van sterrenchef Yves Mattagne, infrastructuur met alle 
comfort, aangename en ruime privékamers, gevarieerde activiteiten, kwaliteitsvolle 
verzorging, hoffelijk personeel, een huiselijke sfeer, zwembad en welness center. 
Een uitzonderlijke omgeving die u niet meer wil missen!

Brent Debie, directeur
Duinenwater, naast           Knokke
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D
e internationale finale van de editie 
2015 van het toernooi “Passion for 
Golf” bracht 135 finalisten – stuk voor 
stuk laureaten van de kwalificatiewed-

strijden – van 15 tot 18 oktober naar de Algarve.
“Passion for Golf”, dat op initiatief van de Bank 
Degroof Petercam wordt georganiseerd, heeft 
zich al na vier edities opgewerkt tot een van de 
blikvangers van de Belgische kalender. Een echte 
must waar door heel wat swingliefhebbers in het 
land naar wordt uitgekeken. “Dit jaar werden de 
kwalificaties in 26 verschillende clubs gespeeld. 
22 hiervan waren voorbehouden voor de leden van 
de bezochte clubs en 4 voor genodigden. In totaal 
namen meer dan 3300 spelers deel aan ons eve-
nement”, aldus Benoît Lacheron die dit evenement 
orkestreert voor Degroof Petercam.
Gepersonaliseerd onthaal, mooie golfbanen, prach-
tige prijzentafel (met name dankzij de medewerking 
van TaylorMade, Bushnell, Club Med en Brussels 
Airlines): de formule klopt als een bus. En het voor-
uitzicht om aan de grote finale te mogen deelne-

men, spreekt bij iedereen tot de verbeelding. 

“Dit jaar organiseerden we een tombola, zodat ook 
spelers die niet te best hadden gepresteerd op de 
golfbaan een wildcard voor Portugal konden win-
nen! Voor ons is dit toernooi een kans om onze 
klanten en prospects te ontmoeten in een ander 
en aangenaam kader. Het laatste wat wij wensen, 
is hier een publicitair agressief evenement van te 
maken. Wij zijn zeer discreet aanwezig, naar het 
beeld van ons beroep van private banker...”
De grote finale werd in Club Med de Da Balaia gespeeld. 
De spelers van 1e cat. beten zich vast in het parcours 
Quinta de Cima, de spelers van 2e, 3e en 4e cat. deden 
dat op de Quinta da ria. De twaalf besten vonden 
elkaar daags daarop terug op de prestigieuze baan van 
Monte rei, een van de mooiste van Europa. De andere 
deelnemers hadden de gelegenheid om de 3e dag van 
de Portugese Masters bij te wonen die op datzelfde 
ogenblik in Vilamoura werd gespeeld met Nicolas Col-
saerts en Thomas Pieters bij de deelnemers.
Kortom: deze editie 2015 was een schitterend suc-
ces en Bank Degroof Petercam voelt zich meer 
dan ooit thuis op de greens. Afspraak in 2016 voor 
nieuwe avonturen.

PASSION FOR GOLF by DEGROOF PETERCAM

Winnende swings
in Da Balaia
Het toernooi “Passion for Golf”, dat door Bank Degroof 
in het leven werd geroepen, is uitgegroeid tot een van de 
belangrijkste op de Belgische kalender. De finale 2015 
werd gespeeld in Portugal.

Door Miguel Tasso

■
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Ambitie koppelen 
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vooruitzichten
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De wereld verandert voortdurend. Het gaat 
er dus om uitdagingen te grijpen en risico’s 
te beheersen. Te combineren. Zoals, in een 
globaal aanbod, een dynamisch beheer 
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B
egin oktober vond de Europese finale 
2015 van de Porsche Inter-Company Golf 
Challenge plaats, een toernooi voorbe-
houden aan Belgische en Luxemburgse 

bedrijven. Dit gebeurde onder het partnership van 
de Spaanse Dienst voor Toerisme.
Er zijn maar weinig grote hoofdsteden die op 
hun territorium golfbanen van een hoog niveau 
hebben liggen. Madrid is er zo een, want het telt 
enkele echte schatten in zijn buitenwijken. Zo 
ook de Golf de La Moraleja, die op een halfuur-
tje rijden van het stadscentrum is gelegen en in 
een unieke residentiële zone ligt gesitueerd. Deze 
club is liefst vier 18 holes rijk: een referentie. “Alle 
deelnemers aan de finale kregen de kans om baan 

nr. 2 te spelen als training en vervolgens baan 
nr. 1 voor de officiële competitie. Beide banen 
dragen de handtekening van Jack Nicklaus”, aldus 
toernooiorganisator Denis Heskin. Meer uitleg is 
niet nodig: de finalisten genoten met volle teugen 
van deze droomplek.
Het team bestaande uit John Toussaint en Michel 
Mabille bracht op zaterdag en na afloop van de 
oefencompetitie de beste kaart binnen (47 pun-
ten). Maar op zondag, toen het uur van de waar-
heid was aangebroken, eigende de tandem Arthur 
van der Linden- Stefan Boschmans van team Merit 
Capital zich de trofee toe. Beide spelers vulden 
elkaar heel goed aan en beëindigden hun fourball/
best ball met een score van 39 punten. Dat was 

PORSCHE INTER- COMPANy GOLF CHALLENGE

Niets 
dan blije 

gezichten
in Madrid
De finale van de Porsche 
I n t e r - C o m p a n y  G o l f 
Challenge werd gespeeld op 
de Madrileense greens van 
La Moraleja. Daar heerste 
een opperbeste sfeer en die 
zagen we ook tijdens een 
unieke stadswandeling met 
de Harley Davidson.

Door Miguel Tasso

Jean Heinen (Porsche) met Denis 
Heskin (toernooiorganisator): een 
opperbeste verstandhouding.

Arthur van der Linden en Stefan 
Boschmans van Merit Capital 
krijgen felicitaties van Jean Heinen.
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twee punten beter dan het duo Hervé de Hont-
heim-Laurence Blondeau. Het toernooi voor de 
genodigden werd gewonnen door Giovani Fulgaro 
en Olivier Goies.
Deze finale, die in het teken stond van de levens-
kunst en de goede sfeer, oversteeg ruimschoots 
het kader van de fairways. Drie dagen lang genoten 
de 42 deelnemers – spelers en sponsors – immers 
met volle teugen van de “vida madrilena”!
Het hoofdkwartier van het toernooi was gevestigd 
in het schitterende vijfsterrenhotel Melia Castilla 
in het noorden van de stad, vlakbij het stadion San-
tiago Bernabeu. “Wij werden er ontvangen als VIPS 
en het is trouwens in de salons van het etablis-
sement dat wij op zaterdag de champagnecocktail 
Drappier hebben gehouden”, aldus Denis Heskin.
Op vrijdag werd het eerste diner genuttigd op de 
7e verdieping van het bekende warenhuis El Corte 

Inglés. Op het menu: een uniek uitzicht op de stad 
en vooral een originele gastronomische ervaring 
met een defilé van tapas begeleid door lekkere 
rioja-wijnen. Zonder meer een mooie manier om 
zich te laten bedwelmen door de feestelijke en 
latino Castiliaanse sfeer.
De niet-golfende deelnemers hadden het voor-
recht om op zaterdag de stad te verkennen aan 
boord van een Harley Davidson! De Spaanse 
Dienst voor Toerisme had inderdaad een tiental 
van deze legendarische motorfietsen afgehuurd 
om over de grote boulevards van de stad te rijden. 
Puur genot. “De mensen draaiden zich om op het 
voetpad om de stoet te zien voorbijtrekken”, ver-
telden de bikers enthousiast.
Op zondagavond werd de driedaagse afgrond met 
de prijsuitreiking gevolgd door een galadiner. Dit 
ging door in het kader van de Club Allard, een ▼

De finalisten op het parcours 
van La Moraleja.

B e r n a r d 
en Melany 
Hertoghe.

Michel Mabil le, John 
Henrard, John Toussaint.

Barry Stamps, Denis Heskin 
en Bernard Hertoghe.

Danielle Huby van 
de Spaanse Dienst 
voor Toerisme.



prestigieus tweesterrenrestaurant waar de chef 
iedereen in verrukking bracht met een gastrono-
misch degustatiemenu met een tiental gerechtjes. 
Het is immers geen toeval dat de Spaanse keuken 
wereldwijd tot de verbeelding spreekt, want zij weet 
als geen ander hoe zij smaken en producten moet 
combineren. Het sterrendiner was ook de perfecte 
gelegenheid om de 25 jaar samenwerking van het 
toernooi en Paris-Match te vieren. Jean-Pierre Tor-
deurs vond de juiste woorden om de geheimen van 
dit oneindig verbond te ontsluieren. 
Toen het dessert werd opgediend, was het de beurt 
aan Jean Heinen. De directeur van Porsche kon-

digde met een krop in de keel het einde aan van 
de sponsoring van het merk. Zoals voorzien geeft 
het prestigieuze automerk na een feilloos tienjarig 
parcours de fakkel door. “Porsche was een feno-
menale title-sponsor voor ons toernooi en zorgde 
voor een extra dimensie in de wereld van golf en 
business. Dit waren tien ontzettend mooie jaren”, 
aldus Denis Heskin.
In 2016 keert de Inter-Company terug naar de 
greens van de 30e editie. Er komen enkele nieuwe 
partners bij, maar de filosofie blijft onveranderd: 
de mix van business met golfplezier en swingende 
CEO’s-Golfers! ■

▼

Er is meer dan golf in het leven! Jean Heinen, 
Isabel Verheughe, Jean-Pierre Tordeurs, 
Frederica Stamps, Patricia Fulgaro, Gisele Baert, 
Hugues Ducobu, Danielle Huby en Ann Marie 
Austraete verkenden Madrid als toeristen.

Uitstap met de Harley Davidson 
voor Hugues Ducobu (Drappier) op 
de Madrileense boulevards.
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Vermogensbeheer.

Risico’s nemen om een uitzonderlijke vermogensgroei te realiseren is geen kunst.  
Maar verantwoorde risico’s nemen om een goed rendement te behalen is echt uitzonderlijk.  
En dat is wat Merit Capital voor haar cliënten doet. Wij behandelen uw vermogen met  
de grootst mogelijke zorg. Dit doen we met een transparante en persoonlijke aanpak.  
Transparant, door altijd een helder antwoord te geven op uw vragen. Persoonlijk, omdat  
uw wensen het uitgangspunt zijn. Onze mensen gaan voor een lange termijn relatie  
en geven advies op maat. Daarom maken wij meer tijd vrij om naar u te luisteren.

“Paardenkracht”:  een term zelden gebruikt  
om vermogensbeheer te omschrijven.

www.meritcapital.eu

Vermogensbeheer
Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Kortrijk | Leuven | Zurich



Het autorijk
van het Zoute

V
ijf jaar al! Vijf jaar dat dit evenement 
groeit zonder te verouderen en de 
allermooiste auto’s naar onze kust 
lokt. Dat alles in een herfstweekend 

waarin Knokke-Zoute tot een internationale 
hoofdstad op wielen wordt gepromoveerd. 

Want door de jaren heen en na afloop 

van dit eerste lustrum dringt één conclusie zich 
op: de Zoute Grand Prix, die in vijf gescheiden 
evenementen is opgedeeld, is uitgegroeid tot 
een rendez-vous met een internationale uitstra-
ling waaraan iedereen die van mooie carros-
serieën houdt deel moet nemen of, ten minste, 
zijn neus moet laten zien. Vijf evenementen die 

Liefst 150.000 toeschouwers voor de 6e editie van de 
Zoute Grand Prix! De straten en de dijk van onze hipste 
badplaats kleurden bij momenten zwart van het volk.

Door Philippe Janssens

Het autorijk
van het Zoute

Het concours d’élégance lokte 
heel wat belangstellenden naar 
de Royal Zoute Golf Club.
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feilloze mechaniek, glimmend metaal en ouder-
wets handwerk met elkaar combineren… En 
terwijl het Albertplein bij deze gelegenheid zijn 
bijnaam van “Place m’as-tu vu?” nooit beter 
droeg dan nu, moeten we toegeven dat autolief-
hebbers tijdens dit weekendje aan zee hun hart 
konden ophalen. Want er was voor elk wat wils. 
Op vrijdag was er de Zoute rallye, het eerste 
substantiële evenement dat vijf jaar geleden op 

poten werd gezet door Jacques “Kiki” Bruyns en 
zijn team. Goed voor een defilé van bijna 200 old-
timers in het achterland, met onderweg een erg 
gewaardeerde regelmatigheidsproef, met tussenin 
de spectaculaire “flying 1/4 mile” in Heist. Voor 
de toeschouwers het ideale moment om enkele 
vedetten te ontdekken, zoals Jochen Mass, of de 
modellen van vroeger te zien voorbijrijden die 
met grote zorg door tal van gepassioneerde lief-
hebbers zijn gerestaureerd – liefhebbers die hun 
parels graag uit de garage halen. Aan het indruk-
wekkende defilé te oordelen op de dijk tijdens de 
technische controles op donderdag is het duidelijk 
dat België nog heel wat achter de hand heeft.
Voor dit weekend trok Knokke inderdaad opnieuw 
zijn mooiste kostuum aan. Er stonden soms zoveel 
mensen langs de kant dat het bijna onmogelijk was 
om een glimp op te vangen van de auto’s die langs-
reden of ze te fotograferen. Een onwaarschijnlijke 
drukte die deed denken aan de overrompeling van 
de Croisette in Cannes bij het bekende filmfestival.
De Zoute Grand Prix heeft zijn programma door 
de jaren heen verder gediversifieerd. Naast de 
Zoute Top Marques, de tentoonstelling van sport- 
en prestigewagens op de bekende Kustlaan en 
de dijk, is er inderdaad de Zoute Sale, een steeds 
drukker bijgewoonde veiling onder leiding van het 
uiterst professionele veilinghuis Bonhams. Er werd 
dit jaar voor meer dan 7,2 miljoen uitgegeven, en 
de veilinghamer had het dus lekker druk. Blikvan-
ger was een Ferrari 599 SA Asperta uit 2011 die 
voor liefst 891.000 euro van eigenaar wisselde!
Op zondag waren de recentere auto’s aan de beurt. 
De voorbije twee jaar zijn het inderdaad de recen-
tere sportmodellen die zich over de kleine landwe-
gen begeven in het kader van de Zoute GT Tour, 
met ex-tenniskampioen Xavier Malisse dit jaar als 
belangrijkste gast.
En terwijl de GT’s langs de kanalen tussen Brugge 
en Damme hun gebrom lieten horen, was het op 
zondagmiddag ook erg druk in de prestigieuze 
royal Zoute Golf Club. Op het dagprogramma stond 
immers de Zoute Concours d’Élégance. Twee cate-
gorieën auto’s zetten hun beste beentje voor vlak-
bij de green van hole 18. Prachtige vooroorlogse 
modellen, maar eveneens naoorlogse exemplaren 
die deden terugdenken aan de grote verbeeldings-
kracht van de grote autodesigners. ■

Een beetje adrenaline 
bij de snelheidsproef 
over een kwartmijl.

Een prachtige Bugatti aan 
de start van de rally.



Het paleis van de auto

T
erwijl het Autosalon elk jaar de grote 
massa naar de Heizel lokt, miste onze 
hoofdstad een toprendez-vous voor 
het toenemend aantal oldtimerlief-

hebbers. Die lacune werd deze herfst opge-
vuld met de eerste editie van de InterClassics 
Brussels. En hoe! Op deze eerste Brusselse 

oldtimerbeurs kwamen begin november liefst 
15.000 toeschouwers af. Zij vergaapten zich 
aan het prachtig aanbod in de 22.000 m2 van de 
Paleizen 11 en 7.
“Ons belangrijkste doel dit jaar was het opstar-
ten van een kwaliteitsbeurs met een hoge toege-
voegde waarde, zoals wij dit al 23 jaar lang doen 

InterClassics Brussels

Drie dagen lang zinderden de Paleizen 11 en 7 van de 
Brussels Expo op het ritme van mooie oldtimers. Met om 
en bij de 15.000 bezoekers was de eerste editie van de 
InterClassics Brussels dan ook een echte voltreffer.

Door Philippe Janssens

Het paleis van de auto
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tijdens de maand januari in Maastricht”, aldus Erik 
Panis, de organisator van het evenement. “Maar 
in Nederland worden wij geconfronteerd met een 
gebrek aan plaats. Er staan liefst 100 exposanten 
op de wachtlijst! Vandaar dat Brussel ons de ideale 
plek leek om onze organisatie een grotere interna-
tionale uitstraling te geven.”
Want ook al lijkt enige “overlapping” tussen beide 
organisaties onvermijdbaar: het duidelijke doel 
is om een Belgisch, Frans en zelfs Brits cliën-
teel naar Brussel te lokken dat Maastricht te 
ver vindt. “Dat wij tijdens deze beurs op zoveel 
enthousiaste bezoekers en kopers mochten reke-
nen, bevestigt dat wij ook in België de juiste weg 
zijn ingeslagen.”
Zoals elke beurs die zichzelf respecteert, werden 
de bezoekers ook hier verwend met een totaal-
pakket. Exposanten, ambachtslui, maquettisten, 
gespecialiseerde boekhandels, accessoiristen: 
er was voor elk wat wils. Ook op het gebied van 
carrosserieën was er heel wat fraais te zien, met 
een Italiaans merk in de vedetterol. Op de ten-
toonstelling rond Bugatti pronkten inderdaad 30 
Bugatti’s die de geschiedenis van het Transal-
pijnse merk in kaart brachten. ▼

Liefst 500 auto's werden 
tentoongesteld.

Dertig Bugatti's 
belichaamden de 
geschiedenis van 
de constructeur 
uit de Elzas.



Bugatti Brown
De grote blikvanger was natuurlijk de beroemde 
Bugatti Brown die door Autoworld Brussel ter 
beschikking werd gesteld. Deze bijzondere blauwe 
Bugatti is een ontwerp van de Frans-Engelse artiest 
James (Jacques) Brown, de uitvinder van het poly-
ester. Naast de T57, die door Albert D’Ieteren werd 
getekend, was er ook de T37 (1927): een uniek 
exemplaar dat in Sicilië werd geleverd aan Elisa-
beth Junek. Zij is van de eerste en bekendste vrou-
welijke racepiloten. Kortom, u hebt het begrepen: 
dit was een niet te missen rendez-vous voor elke 
autoliefhebber die zichzelf au sérieux neemt…

De DS van De Gaulle
“Voor deze eerste beurs in Brussel moesten we 
de dingen groots aanpakken en dat hebben we 
gedaan met Bugatti”, aldus Erik Panis. “De collec-
tie die wij uitstalden, was een echte must voor de 
oldtimerliefhebber.”
Ander kroonjuweel van deze Interclassics Brus-
sels, de eerste met die naam, was de tentoonstel-
ling gewijd aan 60 jaar Citroën DS. Met natuurlijk 
de Citroën DS 21 cabrio van de Franse president 
Charles de Gaulle, een auto die in maart 1966 door 
Henri Capron werd gebouwd. Deze auto verscheen 

voor het eerst op de openbare weg in maart 1966 
ter gelegenheid van een officieel bezoek van de 
Franse president aan Djibouti. Hij werd nooit 
gerestaureerd en wordt ook nu nog rijklaar gehou-
den. Andere Parijse ster in Paleis 7 was de Lor-
raine DS 23 injection. Dit is de allereerste auto die 
door Chapron werd gebouwd op het chassis van 
een Citroën DS en het enige exemplaar bekend 
als “séparation chauffeur 23 injection” uitvoering. 
Deze auto, die vijf keer zo duur was als de Citroën 
DS 23 met injectie, werd destijds rechtstreeks bij 
de familie gekocht en had toen amper 10.000 km 
op de teller. 
“Het is precies met dit soort authentieke auto’s 
met een grote toegevoegde waarde dat wij de 
geloofwaardigheid van onze organisatie bekrachti-
gen”, onderstreept Erik Panis. “De kwaliteit van de 
aanwezige stands was resoluut top voor een eerste 
organisatie. Vooral als men weet dat 70% van de 
tentoongestelde auto’s verkocht konden worden. 
Geloof me vrij: wij zijn van plan om de lat nog hoger 
te leggen tijdens de editie 2016 die van 18 tot 20 
november wordt gehouden, met als voornaamste 
thema: de mythe van Spa-Francorchamps.”
Dat belooft! Speciaal voor die gelegenheid wil 
Interclassics Brussels de showruimte trouwens 
verdubbelen van twee naar vier Heizelpaleizen… In 
afwachting focussen Erik Panis en zijn team nu al 
op hun eerstvolgende afspraak: de moederorgani-
satie van de InterClassics Maastricht die van 14 tot 
17 januari doorgaat in MECC Maastricht. Centrale 
thema’s aldaar: 100 jaar BMW en de British royals: 
Bentley & rolls royce.

▼

■

De Bugatti Brown.

De 60e verjaardag van de 
Citroën DS was de andere 
grote aantrekkingspool van 
deze InterClassics Brussels.
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H
oewel de esplanade van het Jubelpark 
al lang niet meer opkijkt van een unieke 
auto meer of minder, had het aanbod 
op die mooie herfstzondag toch een 

trotse allure. De glimmende carrosserieën, die netjes 
en met hun fiere neuzen tegenover de ingang van het 
Autoworld Museum stonden opgesteld, trokken de 
aandacht van iedereen die de start van de editie 2015 
van Stars rallye Télévie niet wilde missen.
Modern of oldtimer: er was voor elk was wils. Al had 
Willy Braillard, de bedenker van het evenement, wel 
iets bijzonders bedacht: een 20-tal bolides verzame-
len die rechtstreeks uit de garages van de grootste 
Belgische invoerders waren gereden en hen te kop-
pelen aan sterren uit de sport-, televisie- of show-
bizzwereld. Dit alles natuurlijk met de bedoeling om 
vervolgens een veiling te kunnen organiseren voor 
de zitjes van co-piloot ten voordele van Télévie en 
derhalve ook van het FNrS-FrS (Fonds National de 
recherche Scientifique) van professor Arsène Burny.

Op het dagprogramma: liefst 400 km onder de vorm 
van een heen en terug naar Quiévrain, via een tracé 
dan zorgvuldig was uitgetekend en georkestreerd 
werd door Dan Erculisse over de mooiste Belgische 
wegen met tussenstop in rocroi. Geen betere tus-
senstop dan deze vestingstad om de Star rallye te 
ontvangen! Het was eveneens in de omgeving van het 
centrum, in de Pôle Mécanique des Ardennes, dat de 
auto’s werden uitgenodigd voor een 400 m spurt met 
stilstaande start.
Na een lunch onder de stadswallen was het voor de 
karavaan al snel tijd om naar Brussel terug te keren. 
Zij meldde zich op het einde van de namiddag aan het 
Jubelpark na een magisch ommetje door de Ardennen, 
de Condroz en Haspengouw. Daarna was er de cock-
tail en de veiling van een aantal verzamelvoorwerpen. 
Hierna kon de eindbalans worden opgemaakt van 
deze nieuwe operatie met een groot hart. Uiteindelijk 
bleek dat de Stars rallye dit jaar zo’n 60.000 euro kon 
doorstorten ten voordele van Télévie. Proficiat!

Stars Rallye Télévie
Autosport met een groot hart

De editie 2015 van de Stars Rallye Télévie, die Willy Braillard o 
zo dierbaar is, koos dit jaar voor een retourtje Frankrijk. Meer dan 
200 auto’s, met daarbij de klassieke “supercars”, namen deel met 
bekenden uit de sportwereld of de showbizz achter het stuur.

Door Philippe Janssens
■

De nieuwe Mercedes AMG 
GT was van de partij.

Wi l l y  Bra i l la rd 
en Bas Leinders 
tijdens de veiling.

Een van de oudste 
blikvangers: deze 
prachtige Bugatti.
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Voorsprong is intens.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

3,7 - 6,1 L/100 KM ◆ 95 - 139 G CO2/KM.

Configureer uw nieuwe Audi A4 op audi.be

De nieuwe Audi A4 bekoort dankzij een vooruitstrevende synthese 
van technologie en schoonheid. De als optie beschikbare innoverende 
virtual cockpit met een helder LCD-scherm van 12,3 duim en 
het 3D-geluidssysteem van Bang & Olufsen Sound zorgen voor 
aantrekkelijke accenten in het interieur en bepalen nieuwe normen 
in het segment. Er is al een Audi A4 vanaf €29.950.

De nieuwe Audi A4.
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Active Golf heeft een unieke reis in petto voor de 
golfliefhebber: een reis rond de wereld in 21 dagen, met 
op het menu tien van de mooiste golfbanen op deze 
aardbol. Een droom die in vervulling gaat…

Door Michel Thibaut

Enkel
  superlatieven
kunnen volstaan

W
elke golfer droomde er nooit 
van om, op een mooie dag, de 
wereld rond te reizen, de mooi-
ste golfbanen te bespelen en te 

verblijven in de mooiste paleishotels? Welnu, het 
is precies dit soort magische en unieke reis die 
onze partner Active Golf momenteel aanbiedt aan 
alle gepassioneerden van de swing.

Tien legendarische banen, vijf bestemmingen, vier 
continenten en mythische hotels: de gelukkigen die 
deze uitnodiging niet hebben weerstaan, zullen 21 
dagen lang genieten van een onvergetelijke golfodys-
see. Voldoende gespreksstof op 
de 19e hole tot het einde 
van hun dagen!
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Ook golfers leven maar één keer. Deze golftrip 
op maat van de levensgenieter beantwoordt dan 
ook aan het ultieme verwachtingspatroon! Vertrek 
vanuit Frankfurt in businessclass op zaterdag 28 
januari 2017, terugkeer in Frankfurt op woensdag 
15 februari 2017. Tussen die twee datums in niets 
dan genot met gastronomische sterrendiners, cul-
turele bezoeken met gids, gepersonaliseerde trips 
per helikopter. En natuurlijk tien golfbanen die zich 
tot in het oneindige laten genieten. 

Raffles Hotel, Singapore

Serapong Course 
Sentosa Golf, hole 5

Het aftellen is begonnen: u hebt nog precies één 
jaar om toe te happen!

Singapore als opwarmer
De eerste bestemming brengt de gelukkige glo-
betrotters naar de greens in Singapore en naar 
het mythische raffles Hotel – beschouwd als een 
van de meest prestigieuze paleishotels ter wereld. 
Dit is de eerste rustpauze voor de koffers en de 
golftas. De deelnemers trekken vervolgens naar 
het eiland Sentosa, dat vlak tegenover de haven is 
gelegen, voor hun eerste drives. Op dag 1 spelen 
zij op Serapong, op dag 2 op Tanjong. Het zijn twee 
van de mooiste banen in Zuid-Oost-Azië.
Serapong (par 72, 6676m) is een ontwerp van 
ronald Fream en de traditionele gastheer van de 
Singapore Open. De baan ligt bij de zee en in ▼



een idyllisch kader. Het is een echte uitdaging 
door de vele waterhindernissen, de diepe bunkers 
en de duizelingwekkende greens. Heerlijk om naar 
de kijken, maar een test voor elke swing!
Ook Tanjong (par 72, 6218m), een werkstuk van 
Frank Pennink, is uitzonderlijk. Dit juweeltje, dat ver-
scheidene keren en met de inbreng van vele miljoe-
nen dollars werd gerenoveerd, is een lust voor het 
oog. De grote blikvanger is hole 2: een par 3 waar-
van de green lijkt op een eiland… in het eiland.
Exotisme ten top op deze twee banen en een stevige 
uitdaging voor al wie er de holes ontdekt. Temeer 
omdat het weer in Singapore het tegengestelde is 
van onze koude winter, met temperaturen zo rond 
de 30° C. En ook omdat het raffles Hotel een echte 
oase is waar de omschrijving luxe zich oneindig laat 
vervoegen en dat zowel overdag als ’s nachts. 

De magie van de tegenvoeters
Na de eerste smeerbeurt van de golfmechaniek in 
Singapore reist het gezelschap door naar Australië. 
Concreter: naar Sydney. Ook hier met een vlucht in 
businessclass en een gepersonaliseerd onthaal. De 
infanteristen van de greens verblijven er in het Four 
Seasons hotel, wellicht het bekendste van de stad 
waar in 2000 de Olympische Spelen werden georga-
niseerd. Ook hier worden alle registers opengetrok-
ken: avondje opera, rondvlucht boven de stad met de 
helikopter, diner bij Doyles op het strand.
En neen, u hoeft niets te vrezen: de jacht op birdies 
staat ook op het menu. Die wordt zelfs gehouden 
op de New South Wales Club die te boek staat als 
een van de mooiste banen ter wereld. Mogelijk ook 
omwille van zijn architect: een zekere Alister Mac-
Kenzie (1928). Er zijn onvoldoende superlatieven om 
deze ultra-spectaculaire links te omschrijven waar de 
speler op elke hole zicht heeft op de zee en swingt 
langsheen de rotsen. Dit is een zeer selecte club die 
zijn greens slechts uitzonderlijk openstelt voor over-
zeese gasten. Dat is dit keer het geval. Alweer een pri-
vilege waar men met volle teugen moet van genieten. 
Van Sydney gaat het richting Nieuw-Zeeland. Een 
ietwat miskende golfbestemming, maar wel een 

met heel veel parels. Zoals het hotel The Lodge op 
Kauri Cliffs. Het ligt aan het einde van de wereld, 
maar het is gewoonweg magisch, want er is de 
hemel, de zon en de zee. Kauri Cliffs ligt op een 
domein van 24 vierkante kilometer vlakbij Matauri 
Bay. Het is een stukje van het paradijs met een 
180° uitzicht op de Stille Oceaan. Dit hotel was 
vroeger een plantage die aansloot bij een bos 
van Podocarpus totara. Het is uitgerust met een 
kuurcentrum en met een gastronomisch restau-
rant met het label “relais & Châteaux”. Het sluit 
derhalve perfect aan bij de omgeving. En boven-
dien geeft het uit op een fabuleuze golfbaan met 
onvergetelijke vergezichten. Deze baan staat twee 

New South Wales Golf Club

Kauri Cliffs 

Four Seasons, Sydney, Australië
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mes van de archipel van Hawaï te beschrijven – van 
deze Amerikaanse staat die in… Oceanië is gelegen.
De kamers zijn nu al geboekt in de Four Seasons 
van Hualalai. Het betreft een grand luxe vijfster-
ren op de Kona-Kohala Coast, recht tegenover de 
Stille Oceaan. Vanaf het terras kan je de zee bijna 
aanraken. Ook hier staat een helikoptervlucht op 
het feestmenu.
Qua golf is ook Hawaï een echte must. Het is dan 
ook geen toeval dat op dit eiland elk jaar een aantal 
wedstrijden van de Amerikaanse PGA Tour worden 
georganiseerd. Vandaar dat er twee banen op het 
programma staan: de Hualalai Golf Club en de Manele 
Challenge. Er opent zich een totaal nieuwe wereld.
De Hualalai Ke’olu (par 72) werd in 2002 ontwor-
pen door Tom Weiskopf. Hij loopt langs de oceaan 
en langs een oude lavastroom. Een zonder meer 
indrukwekkende omgeving. Ook tactisch is dit een 
speciale uitdaging, want de afzwaaiers worden 
opgeslokt door de vele zwarte rotsen die de fair-
ways afbakenen.
De Manele Challenge draagt de handtekening van 
niemand minder dan Jack Nicklaus. De beroemde 
kampioen leverde er een meesterwerk af met een 
championship course die zijn weg zoekt over de 
kliffen. Adembenemende vergezichten. Op elke 
hole hoor je de golven tegen de rotsen aanrollen en 
de speler wordt er vaak gevraagd om zijn bal over 
de inhammen te slaan. Geen makkelijke uitdaging, 
maar wie de juiste richting mist, vindt ongetwijfeld 
troost in de schitterende omgeving.

Pebble Beach, of course
De laatste etappe van deze trip, die zich enkel mid-
dels superlatieven laat omschrijven, voert naar Cali-
fornië. Deze streek behoort inderdaad tot de wereld-
top qua golf. Dit moest er gewoon bij. En hoe!
Na een korte vlucht van San Francisco naar Mon-
terey openen zich de poorten van de beroemde 
Lodge op Pebble Beach. Dit super-de-luxe hotel 
ligt naast de mythische Amerikaanse baan waar al 
ontelbare toptoernooien zijn georganiseerd. Ook 
hier zijn de “tee off”-tijden al gereserveerd voor 
zondag 12 februari 2017! 

keer op het menu: gewoon, voor het plezier. En 
voor het geheugen. In deze droomomgeving durf 
je als speler nauwelijks de bal weg te slaan, want 
dit filmisch decor – met Cape Brett en de Cavalli 
Eilanden als getuigen – is hallucinant mooi. Kauri 
Cliffs Golf Club (par 72, 6510 m) is ontworpen door 
Darmen. 15 van de 18 holes lopen langs de oceaan. 
Een verbluffend uitzicht. En dat geldt ongetwijfeld 
ook voor de helikoptervlucht over de omgeving die 
in het pakket is opgenomen…

Het decor van Hawaï
De volgende stap is al even exotisch. Van Auckland 
gaat het inderdaad naar Honolulu. Onnodig de char-

Four Seasons, Hualalai, Hawaï

Hualalai Ke’olu, Hawaï

Pebble Beach Golf Links, hole 7
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Pebble Beach is voor het Amerikaanse golf wat  
St. Andrews is voor het Europese. Een pelgrimsoord. 
Dankzij de televisie hebben de golfliefhebbers al 
kennis kunnen maken met deze legendarische links 
en zijn fameuze finishing hole langs de Stille Oce-
aan. Maar als je ter plaatse bent, wordt alles nog 
ettelijke keren uitvergroot. En verder is er de o zo 
bijzondere sfeer van het clubhouse en de trots die 
men ervaart wanneer men over de fairways loopt 
die door zovele groten van deze sport zijn betreden, 
en dat sinds zijn geboorte in 1919. Pebble Beach laat 
zich niet vertellen. Dat moet je spelen en proeven.
Ook de twee andere Californische banen die op het 
programma staan, zijn absolute musts: Spanish 
Bay en Spyglass. Jawel! De Links van Spanish Bay 
draagt de handtekening van robert Trent Jones en 

Het unieke programma
Zaterdag 28 januari 2017:
vlucht Frankfurt-Singapore
Zondag 29 januari: intrek in het raffles Hotel
Maandag 30 januari: golf Serapong Sentosa 
Island
Dinsdag 31 januari: golf Tajong Sentosa Island
Woensdag 1 februari: vlucht Singapore-
Sydney
Donderdag 2 februari: intrek in Four Seasons 
Hotel in Sydney
Vrijdag 3 februari: golf New South Wales
Zaterdag 4 februari: helikoptervlucht in 
Sydney, lunch op het strand
Zondag 5 februari: vluchten naar Auckland en 
Kerikeri, intrek in Lodge op Kauri Cliffs
Maandag 6 februari: golf Kauri Cliffs Club
Dinsdag 7 februari: golf Kauri Cliffs Club
Woensdag 8 februari: vluchten naar Honolulu, 
intrek in Four Seasons Hualalai
Donderdag 9 februari: golf Hualalai Club 
gevolgd door rondvlucht per helikopter
Vrijdag 10 februari: golf Manele Challenge
Zaterdag 11 februari: vlucht naar San 
Francisco

beweegt zich deels in het bos en langs de zee. Spy-
glass Hill is eveneens van de hand van deze grote 
Amerikaanse architect en ook dat is een mees-
terwerk. De eerste vijf holes hebben het parfum 
van een echte links, maar de volgende – tussen 
de naaldbomen – zijn anders. Om het geheel te 
omschrijven, past slechts één woord: geniaal.
Dat deze wereldreis zijn beslag krijgt in de omge-
ving van Monterey en op Valentijn lijkt de logica 
zelf. Niemand die er aan twijfelt dat er heel wat 
verhalen en anekdotes aan bod zullen komen 
tijdens het galadiner in het prestigieuze Peppoli 
restaurant in Pebble Beach. De terugvlucht naar 
Frankfurt brengt de geluksvogels die aan deze reis 
deelnemen ongetwijfeld weer met de voetjes op 
de aarde.

Zondag 12 februari: intrek in Lodge op Pebble 
Beach en golf Pebble Beach
Maandag 13 februari: golf Links Spanish Bay
Dinsdag 14 februari: golf Spyglass Hill Course 
gevolgd door het afsluitend galadiner in Peppoli
Woensdag 15 februari: terugvlucht naar 
Frankfurt

Bovenop de greenfees voor alle vermelde golfba-
nen en de overnachtingen in de vijfsterrenhotels 
omvat deze unieke reis ook alle diners in de gas-
tronomische restaurants, heel wat bezoeken en 
excursies, de helikoptervluchten.

Info en boeking:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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De beste thee ter wereld wordt geoogst op de onderste 
hellingen van de Himalaya, met zicht op de eeuwige sneeuw 
van de majestueuze Kangchenjunga en onder de spirituele 
bescherming van de boeddhakloosters. Darjeeling is een 
oud koninkrijk dat tot de Sikkim behoorde. Het werd 
vervolgens een Brits luchtkuuroord en tegenwoordig een 
openluchtsanatorium. Het is ook de ingangspoort tot de 
valleien van de Himalaya en een uitnodiging tot de natuur 
en de mystiek. Voorwaar een mooie reisbestemming. 

Door Béatrice Demol

Boeddha was een veelreiziger en hij dronk thee

O
m Darjeeling op een kaart aandui-
den, moet u eerst Calcutta vinden 
en vervolgens opklimmen naar de 
Himalaya. Waar we meteen aan 

toevoegen dat “Het land van de Bliksem” het 
tegengestelde is van de hoofdstad van Bengalen, 
want hier hebben de rust en de zuivere lucht het 

Een thee in Darjeeling

voor het zeggen. Geen drukte dus, geen vervui-
ling, geen chaos, maar een Indiase cultuurhaard 
die uitnodigt om dit land en zijn inspirerende 
cultuur van binnenuit te verkennen. Men begrijpt 
dan ook meteen waarom de Britse officieren die 
aan de Britse Oost-Indische Compagnie verbon-
den waren hier met plezier hun tenten opsloegen 
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verblijf voor de vicekoningen van het Victoriaans 
India. Daarna volgden de cricketvelden en de kleine 
paleizen voor de gouverneurs en de handelaars. 
Er werd een weg uitgegraven die de drukbezochte 
stad verbond met de velden rond de Ganges.

De “champagne” van de 
zwarte thee
Hierna experimenteerde een legerarts in zijn tuin 
met Camelia sinesis planten die uit China waren 
ingevoerd. Het groene goud van Darjeeling ver-
overde al snel de berghellingen en de valleien met 
hoge toppen tot boven de 2000 m. De plantages 
namen toe en er werden extra theemeesters en 
-pluksters aangetrokken uit China, vervolgens uit 
Nepal en Bhutan. Er werd een spoorweg gebouwd 
om de thee naar de vallei te brengen en bekend te 
maken in de wereld, die al snel begreep dat dit het 
beste brouwsel was in zijn soort. Sindsdien is de 
suprematie van de Darjeeling thee onaangeroerd 
gebleven. Hij draagt nog altijd de bijnaam “cham-
pagne van de zwarte thees” en de keuze (mede door 
het klimaat) voor kwaliteit veeleer dan rendement 
heeft er de kwekers toe aangezet om te innoveren 
met bio. Een vijfde van de bebouwde oppervlak-
ten zijn gecertificeerd bio en Darjeeling zou al snel 
moeten doorgroeien tot de eerste 100 % bio appel-
lation. De omvang van de vervalsingen – naar schat-
ting 40.000 ton, die twee keer goedkoper is dan de 
productie van de “echte” Darjeeling thee waarvan 
amper 11 ton per jaar wordt geproduceerd – leidde 
in 2012 tot een wereldwijde erkenning, met de tra-
ceerbaarheid van 87 theetuinen: de grands crus. 
Als u hem ter plaatse drinkt, hetzij langs de weg, 

toen ze de jungle hadden doorkruist waarvan de 
schoonheid door Kipling werd bezongen. De streek 
was hen ook niet onbekend, want het was via 
Darjeeling dat zij de Nepalezen rekruteerden die 
in “Her Majesty’s Army” de bekende royal Ghorka 
rifles uitmaakten, een eliteregiment. rond dit dorp 
met een honderdtal Lepchas – de oudste bevol-
kingsgroep in de vallei van de Himalaya – werd toen 
nog rijst verbouwd op terrassen, werden runderen 
gekweekt en werd Boeddha vereerd. In 1835 had 
het Britse leger geen enkele moeite om het dorp en 
de omringende gronden te kopen voor… 3000 roe-
pies. Op de heuvels werd tussen de mistslierten en 
de gigantische bamboe al snel een sanatorium voor 
uitgeputte soldaten gebouwd alsook een zomer-

Enkel vrouwen op de 
plantages: voor hen 
is theeplukken de 
belangrijkste bron 
van inkomsten.

▼

Darjeeling ligt aan de voet van de 
majestueuze Kangchenjunga, de vijf 
heilige toppen van de Himalaya.



aan een kraampje, bij de bakker in het centrum 
van de stad of in de rookzaal van een oude koloniale 
manoir met zicht op de Himalaya: de kwaliteit zal 
altijd heerlijk zijn. Zelfs met melk, kruiden en suiker 
– de nationale “chai” –, haar noten van muskaat en 
de fijne aroma’s van karamel en amandel blijven 
altijd uniek in de neus van de kenner.

Toy Train: 80km in 8 uur
De weg naar Darjeeling leidt via de doorreisstad 
Siliguri: een verplichte stop op de weg naar Nepal, 
Bangladesh en China. Daar huurt u een 4x4 of stapt 
u op de Toy Train. Deze mythische spoorweg, die als 
Unesco-werelderfgoed geklasseerd is, is dezelfde 
die in de 19e eeuw de thee en de arbeiders vervoerde 
die anders drie dagen met buffel en kar nodig hadden 
om hun werkplek te bereiken. Wanneer er geen ver-
traging is op het enige spoor dat 80 km lang is en 900 
bochten telt, haalt hij een gemiddelde van 10 km/h 
op de klimtocht van 2 m boven de zeespiegel naar 
2500 m. De landschappen zijn van een adembene-
mende schoonheid en voeren tussen theeplantages 
die progressief op de steile hellingen zijn uitgewerkt, 
en daarna door bossen en dorpjes waar men de hui-
zen en de winkels bijna met de hand kan aanraken. 
Dat dwingt de treinconducteur om extra stoom te 
produceren voor zijn hoorn, waardoor de dorpsbewo-
ners al die passanten met tegenzin groeten.

Ver van de klassieke 
Indiase bevolking
reeds op de gewone weg is duidelijk voelbaar dat 
men een ander land betreedt, een andere dimen-
sie. Bij de aankomst is het vooral de koude die 

verrast en de extreem zuivere lucht. En daarna 
de rust, want auto’s zijn verboden in het centrum, 
en zelfs het hart van de markten en de winkels, 
tussen de sherpa’s en de groepen alpinisten die 
naar hun hotel terugkeren of bij bewoners logeren, 
ligt ver van de klassieke Indiase drukte. Hier is 
alles anders: de gewoonten, de kledij, de religies, 
de aangezichten. Onze gastheren lijken meer op 
Nepalezen en Bhutanezen dan op Indiërs. Hun ogen 
staan schuiner, de vrouwen dragen geen sari’s, 
maar lange kleurrijke jurken die uit verscheidene 
lagen bestaan al naargelang de temperatuur. De 
stad kruipt in etages de hellingen op. De koloniale 
verblijven en de hotels, met de charme van weleer 
maar zonder de luxe van de paleishotels in Calcut-
ta, vormen samen de hoogstad. De woningen van 

De Toy Train: 80 km 
in 8 uur...

Het Tibetaanse klooster 
van Ghoom: een van de 
bekendste in de Himalaya.70
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de benedenstad lopen in elkaar over en zijn soms 
opgehangen aan steile wanden waar de planten-
groei het uitzicht van het landschap blijft bepalen. 
We moeten ons door een doolhof van straatjes 
heen werken om het centrum te bereiken, waar het 
sluiten van de Chowk Bazar om 22 uur gelijkstaat 
met het doven van de lichten. De kleurrijke stof-
fen van de boeddhistische gebedsvlaggen die in 
de wind wapperen, vertellen voortdurend dat heel 
wat Tibetanen in het vluchtelingencentrum werk-
zaam zijn of in het bekende Chapkori Institute voor 
Tibetaanse geneeskunst. Ook deze gemeenschap 
in ballingschap draagt bij tot de sterke identiteit 
van Darjeeling. Deze gemeenschap, die heel wat 
etnische volken en stammen uit de bergen omvat 
en waarvan de Tibeto-Birmaanse en Nepalese dia-

lecten het officiële Engels verdringen, kenmerkt 
zich door een grote samenhorigheid en door de 
grote harmonie tussen hindoeïsme, boeddhisme 
en islamisme.

“Thee en boeddhisme hebben 
dezelfde stamvader”
De ontwikkeling van de theecultuur werd vanaf de 
19e eeuw begeleid door de opening van verschei-
dene boeddhistische kloosters. Hoewel er geen 
direct verband is, verwijzen de grootmeesters van 
de thee vaak naar de kwaliteiten van de thee die 
voor rust zorgt, de passies tempert en de schoon-
heid doet ontluiken – “thee zuivert zowel fysiek als 
mentaal”. Eigenschappen die ook worden opgeëist 
door de adepten van de gedachtestroom die 

Theeplukster 
en studente: 
in Darjeeling 
is de invloed 
van de Britten 
nog duidelijk 
aanwezig.

Aan de gezichten en de kledij 
te oordelen te oordelen is dit 
niet langer India. Toch wel.

Heel wat Tibetaanse monniken 
zoeken hun toevlucht in Darjeeling.

Gebedtapijten en Tibetaanse klokken 
voor een boeddhistisch spiritualisme.
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oproept tot harmonie, zuiverheid en scherp-
zinnigheid. Voor hen wordt de vergankelijkheid 
van het leven, de grondslag van het boeddhisme, 
weerspiegeld door de thee. Bij elke oogst en elke 
degustatie vertegenwoordigt deze namelijk de per-
fecte band tussen de vitale energie van het univer-
sum en deze die ontstaan is vanuit het werk van 
de mens: “Thee en boeddhisme hebben dezelfde 
stamvader”. Op het terrein zijn het vooral de disci-
pline en het rituele die men tegelijk ontwaart in de 
theetuinen en de kloosters. Enerzijds de stappen 
van een spirituele reis, anderzijds de fases van het 
seizoen dat elk jaar weer wordt opgestart. Beide 
volgen een precies ritme; elke realisatie is afhan-
kelijk van de vorige en leidt naar een volgende die 
nog rijker is. Dat geldt zeker voor thee die wordt 
gegangmaakt door de bodem, de seizoenen en 
de hoogte. En verder door zijn graad van oxidatie 
die men tempert door het verhitten van de blade-
ren, door de bitterheid die door het lichtjes drogen 
en rollen van de bladeren wordt bereikt, door de 
oxidatie die via de fermentatie wordt ontwikkeld 
en door de smaak die gefixeerd wordt door het 
drogen in de oven. Ofwel een reeks stappen die 
de handtekening van de theeplanter dragen en 
maar één zekerheid heeft: DJ01, de eerste dag van 
de eerste oogst, wanneer de kleine scheuten nog 

maar kiemen en de aroma’s het subtielst zijn, is de 
belangrijkste. Want deze “first flush” is de voorbo-
de van de bekende “champagne” van Darjeeling.

“De berg waaraan wij onze 
dank opdragen”
Wie Darjeeling bezoekt, doet dit dus met andere 
woorden voor de theeplantages. Maar ook om dicht 
bij de Himalaya te zijn, want dit is een reis door de 
tijd en in de ruimte. En spiritueel ook, dat zeker. Als 
de dag aanbreekt en men heeft zicht op de overwel-
digende Kangchenjunga (top op 8586 m), vijf van 
de hoogste bergtoppen ter wereld en de status van 
heilige grond, voelt men zich gezuiverd door de lucht 
die men inademt. De Tibetaans-Birmaanse vertaling 
van dit spektakel – “de berg waaraan wij onze dank 
opdragen” – krijgt op dat moment zijn volle beteke-
nis. Dank voor die visie. Ook wanneer de dag ver-
vaagt na enkele mooie ontmoetingen en bezoeken 
aan majestueuze sites. We laten ons achterover zak-
ken in de ruime lederen zetels bij een haardvuur dat 
al honderd jaar lijkt te knapperen. In een hotel dat 
ruikt naar de eerste bourgeois diplomaten/reizigers 
die hier in de 19e eeuw neerstreken. Hun verbleekte 
en “so british” foto’s glanzen nog aan de muur. Dank 
ook voor het beeld van Alexandra David-Néel dat we 
plots zagen opduiken onderin ons theekopje.

Onze tips
De suggesties van de Indiase Dienst voor Toeris-
me (www.incredibleindia.org) en van Lonely Planet  
(www.lonelyplanet.fr) over Noord-India volstaan om 
in Darjeeling te verblijven waar de ontmoetingen 
de rest doen. Zij die bang zijn dat onverwachte ont-
wikkelingen en de fantasierijke tijdschema’s van de 
treinen, de bussen en de taxi’s voor vertraging zullen 
zorgen, kunnen zich richten tot specialist Indebo  
(www.indebo.com) dat de reis aanpast aan elk profiel, 
en een chauffeur en een gids regelt voor wie gehaast 
is. Wij logeerden in de Cedar Inn omdat ontwaken 
met zicht op de Himalaya gewoonweg subliem is 
(www.cedarinndarjeeling.com) en wij aten “momos” 
(Tibetaanse vegetarische ravioli) in het Kunga res-
taurant want die zijn daar, en op straat, het lekkerst. 
Wij vlogen naar Calcutta met Jet Airways met ver-
trek vanuit Brussel (www.jetairways.com) in de zeer 
betaalbare First Class – zij hebben overigens ook een 
First met een afgesloten kamer.

Ook in de Himalayan 
Padmaja Naidu Zoo is er 
immigratie, in casu met 
Tibetaanse wolven.

Elke dag worden de 
vrouwen gewogen 
na hun oogst en 
betaald op basis van 
het gewicht.

De wind die door de vlaggen blaast, 
verspreidt heilige formules naar de 
goden en naar al wie ze horen wil...

© Foto's: Movi Press/Eeman.
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Net zoals elke familie en elk bedrijf heeft 
ook elk vermogen zijn eigen verhaal. Een 
verhaal waar we graag naar luisteren. 
Vertel ons hoe u de toekomst ziet. Zo 

kunnen we elkaar inspireren, onze 
visies verruimen en samen tot 

nieuwe inzichten komen.

Elk vermogen 
heeft zijn eigen 

verhaal.
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Oetker Collection
De Oetker Collection is een prestigieuze hotelgroep 
met unieke bestemmingen voor exclusieve klanten. Met 
andere woorden: dit is maatwerk voor de levensgenieter.

Door Miguel Tasso

Oetker Collection
Luxe in alle geledingen

D
e Oetker Collection is een van de 
meest prestigieuze hotelgroepen ter 
wereld en synoniem van uitmuntend-
heid op alle niveaus. In wezen zijn de 

legendarische etablissementen zoals de parels 
van een halssnoer: stuk voor stuk verschillend, 
maar verenigd in hun drang om het beste te bie-
den, niets dan het beste.
De Oetker Collection is uniek in zijn genre. Het 
bestaat momenteel uit negen betoverende hotels 

waar de levenskunst zich in alle golflengten laat 
vervoegen. “De filosofie is overal dezelfde: onze 
klanten kwaliteitsmaatwerk aanbieden op het vlak 
van het onthaal, de service, de ligging, de gastro-
nomie en het verblijf”, vat Alain Brière, Vice Presi-
dent Communications, samen.
We danken deze prestigieuze hotelgroep aan een 
Duitse dokter/apotheker: de uit Bielefeld stam-
mende August Oetker. In 1891 richtte hij met het 
oog op de toekomst een bedrijf op dat zijn naam 

Zwembad van 
het hotel Cap-
Eden-Roc.
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droeg en gespecialiseerd was in banketbakkers-
gist. Met de jaren en door de generaties heen 
breidde zijn bedrijf uit op internationaal vlak en 
boorde nieuwe commerciële activiteiten aan. 
Het groeide uit tot een echte multinational die 
actief is in de voedingssector (met onder meer de 
wereldwijd bekende pizza’s), alcoholvrije drank-
jes, wijnen, geestrijke dranken en het bankwezen. 
Het hotelwezen kwam er eigenlijk een beetje per 
toeval bij. “De familie Oetker had de gewoonte 
om zijn vakanties door te brengen in het pres-
tigieuze Brenners Park Hotel & Spa in Baden-
Baden, in het hart van het Zwarte Woud. In 1941 
besloten ze om het etablissement te kopen. Dat 
werd uiteindelijk het begin van een fantastisch 
avontuur…”, aldus Alain Brière.

Brenners Park Hotel & 
Spa in Baden-Baden: 
het vlaggenschip van 
de groep.

▼

Palais Namaskar 
in Marrakech: een 
oase van rust onder 
de palmbomen.



Brenners en Villa Stéphanie
Het Brenners Park Hotel & Spa is ook vandaag 
nog altijd het vlaggenschip van een groep waarvan 
het aandeelhouderschap volledig in de familie is 
gebleven. Het symboliseert perfect de magie van 
Baden-Baden met zijn thermale bronnen, zijn zui-
vere natuur en zijn culturele rijkdom. De Duitse 
stad is een van de bekendste thermale steden ter 
wereld. De lichaamsverzorging in het Brenners is 
van een ultieme zachtheid. Het is afgestemd op 
elke klant afzonderlijk, zodat die volledig kan ont-
spannen en voluit van deze zeldzame rustmomen-
ten voor de geest en het lichaam kan genieten. De 
kuurgangers hebben er eveneens keuze uit vier 
restaurants, waarbij één tweesterren: een refe-
rentie. In de voorbije 140 jaar kreeg Brenners heel 
wat personaliteiten en hoogwaardigheidsbekleders 
over de vloer: een historische erfenis die nog altijd 
voelbaar aanwezig is in de 110 kamers – de meeste 
met balkon en met zicht op het beroemde park.
De Villa Stéphanie, die gelinkt is aan het hotel, 
opende begin dit jaar zijn deuren. Dit historisch 
gebouw uit de 19e eeuw is helemaal mee met de tijd 
en biedt de keuze uit drie suites en twaalf kamers. 
De Villa Stéphanie laat zich graag omschrijven als 
de “meest luxueuze spa van Europa” en biedt zijn 
exclusief cliënteel innoverende concepten aan 
die een combinatie zijn van schoonheid, gezond-
heid, wellness en medische verzorging. Dankzij het “Digital Detox”-systeem kan al wie dit wil zich hier 

afsluiten van elke elektronische verbinding! “In een 
wereld waar iedereen constant bereikbaar is, is het 
belangrijk om momenten te creëren waar men de 
kans krijgt om op zichzelf te focussen. Dat is ook 
de roeping van de Villa Stéphanie”, klinkt het uit de 
mond van directeur-generaal Frank Marrenbach. 

Levenskunst op z’n Frans
Heel wat etablissementen van de Collection zwe-
ren bij de levenskunst op z’n Frans. Het bekend-
ste is wellicht het Hôtel du Cap-Eden-roc, op een 
rotspunt aan de Cap d’Antibes. Tijdens het Fes-
tival van Cannes zijn heel wat filmsterren hier te 
gast. Ook de hoge adel van de rivièra loopt hier 
geregeld binnen. “Op het einde van de jaren zestig 
kocht de heer Oetker dit mythische etablissement 
in een opwelling”, herinnert Alain Brière zich. Het 
hotel ligt in een betoverend kader, met de Middel-
landse Zee als enige getuige. Het telt 118 kamers 
en suites, een private aanlegsteiger, een zwembad 

Château St-Martin & 
Spa in de Provence.
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met zeewater, een kuurcentrum, een champagne-
lounge, privécabines langs de Middellandse Zee 
en vanzelfsprekend ook een gastronomisch res-
taurant. Exclusiever dan dit aan de Azurenkust is 
er wellicht niet!
Een beetje verder, in de heuvels van het dorpje 
Vence, vervolledigt het Château Saint-Martin & 
Spa het Zuid-Franse aanbod. Ooit het hoofdkwar-
tier van de Tempeliers, nu een vijfsterrenhotel. De 
seculaire geschiedenis sluit er naadloos aan bij 
de huidige verfijnde luxe. De 51 kamers hebben 
stuk voor stuk een prachtig uitzicht op de tuinen 
en het platteland van de o zo mooie Provence. Het 
kuurcentrum, het overloopzwembad, de onder-
grondse wijnkelder, het gastronomisch restaurant, 
de zomergrill omringd door eeuwenoude olijfbo-
men en het gezang van de cicaden vervolledigen 
de magie van deze plek.
Deze “made in France”-luxe vinden we ook terug in 
de Bristol Paris, een ander legendarisch huis uit de 
Collection. Dit Parijse paleishotel, een tempel van 

elegantie, is een beschermd monument en dat in 
elke zin van het woord. Het ligt op een steenworp 
van het Elysée en is wereldberoemd door zijn 188 
kamers en suites, zijn majestueuze salons, zijn 
groene oase in het centrum van de stad en, natuur-
lijk, zijn vier Michelinsterren: drie voor L’Epicure en 
een voor de 114 Faubourg.
L’Apogée Courchevel, een fascinerend hotel waar-
over we het elders hebben, vervolledigt de Franse 
toets van de hotelgroep, maar dan met het accent 
op sneeuw en ijs.

Van Londen tot de Seychellen
De Oetker Collection vestigde zich onlangs ook in 
Londen met The Lanesborough op twee stappen van 
Buckingham Palace. Het hotel is volledig gerenoveerd 
en biedt heel wat mogelijkheden met 93 kamers 
(waarvan 43 suites), een buitengewone gastronomie 
in restaurant Celeste en een o so British “Library 
Bar”. De cognacbar is er een van de beste in het Ver-
enigd Koninkrijk en bijgevolg ook van de wereld. ▼

Le Bristol in Paris: 
een van de meeste 
p r e s t i g i e u z e 
paleishotels ter 
wereld.



L’Apogée Courchevel is het enige etablissement uit 
de Oetker Collection dat in een sneeuwrijke omge-
ving is gelegen. De ligging in het prestigieuze Franse 
wintersportoord is evenwel uitzonderlijk. Het hotel 
heeft 55 kamers waarvan 33 suites. Een penthouse 
– met privaat kuurcentrum en buitenjacuzzi – en een 
chalet vullen het aanbod aan.
L’Apogée opent slechts vier maanden per jaar (van 
half december tot half april) en is een must op het 
gebied van stedelijke verfijning in de bergen. India 
Mahdavi en Joseph Dirand, de beide architecten/
designers, overtroffen er zichzelf bij de uitvoering. 
Zij bundelden hun stijlen en opvattingen over intiem 
en warm comfort. Een beetje kleur en vrouwelijk-
heid bij de ene, meer soberheid voor de tweede. 
Hier gaat het sparrenhout harmonisch samen met 
zachte materialen zoals wol en fluweel. En dat geldt 

ook voor de rest. Elke kamer is uitgerust met een 
badkamer in Fiori di Bosco-marmer en zwarte steen 
uit Zimbabwe. Het resultaat is verbluffend en is er 
duidelijk op gericht het exclusief en veeleisend cli-
enteel tevreden te stellen.
De restaurants “Le Comptoir de L’Apogée” (chique en 
tijdloze brasserie) en “Koori” (authentieke en verfijnde 
Japanse keuken) staan onder leiding van chef Jean-Luc 
Lefrançois en brengen de smaakpapillen in verruk-
king. De rokerszaal en de bar verhogen de gedempte 
sfeer. En het kuurcentrum, dat de handtekening van 
Sisley draagt, is ideaal voor de après-ski met ham-
mam, sauna, zwembad en – natuurlijk – een groot 
aanbod lichaamsverzorging. Onnodig aan te stippen 
dat elk detail in deze sterrenoase van rust bestudeerd 
is en dat geldt ook voor de kinderen die volop kunnen 
genieten van een Kids Club “Petit Vip”.

L’Apogée Courchevel: luxe in sneeuwversie

Een ander juweel van de groep, het Palais 
Namaskar in Marrakech, is duidelijk helemaal 
anders. Dit hotel – wellicht een van de mooiste van 
Afrika – ligt in een park van vijf hectare dat uitkijkt 
op de besneeuwde toppen van het Atlasgebergte. 
Privé jacuzzi’s, zwembad, bougainville, sinaasap-
pelbomen, patio’s afgeboord met zwembaden met 
rozenblaadjes, kuurcentrum, hammam: de geuren, 
kleuren en geluiden vullen elkaar aan in deze luxu-
euze oase van rust waar het ritueel van de munt-
thee onveranderlijk op het programma staat.
L’Eden roc in Saint-Barthélémy en het Frégate 
Island Private op de Seychellen behoren tot de 
meer exotische, maar daarom niet minder epicu-
rische bestemmingen. L’Eden roc werd zeventig 
jaar geleden gebouwd op de rotsachtige kaap van 
de baai van St-Jean en kan derhalve bogen op een 
adembenemend uitzicht. Een fenomenale en unie-
ke ligging in de Caraïben. 

Het Fregate Island Private ademt een zelfde sfeer 
uit. De zestien prachtige residenties, die op een 
rotspunt zijn gebouwd en een schitterend uitzicht 
bieden op de turquoise oceaan, beschikken elk 
over een privé zwembad en een elektrische buggy. 
Elke klant wordt er door zijn eigen majordomus 
opgewacht. Die waakt persoonlijk over de kwali-
teit van het verblijf. Verder beschikt het hotel over 
zeven schitterende stranden, eigen koraalriffen en 
kronkelende paden door het hart van de jungle.
“Oetker is of de eigenaar, of de beheerder van 
al deze hotels. En overal zet hij zijn persoonlijke 
stempel neer, een soort van haute-couture van 
het hotelwezen”, verduidelijkt Alain Brière. In de 
komende jaren zou de Collection verder moeten 
uitbreiden met nieuwe aanwinsten, onder meer in 
Zuid-Amerika en in New York.
Ja, dokter Oetker en zijn nakomelingen hebben niet 
slecht geboerd…

Het groenblauwe water 
van de Seychellen op 
Fregate Island.
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Tunesië ligt op amper drie uur vliegen vanuit België. Een 
heerlijk klimaat en grandioze sites. Zonder de mooie 
golfbanen te vergeten.

Door Pierre-Henri De Vigne

Swingend

D
e Tunesische golfbanen liggen voor-
namelijk langs de kust waar het 
hotelaanbod het grootst is. Ze zijn 
het hele jaar open en dat is heerlijk 

nieuws voor alle golfliefhebbers.
Het golftoerisme zit volop in de lift en dat vertaalt 
zich in verschillende formules: ontdekkingsstages, 
perfectioneringsstages, golf en thalasso…
De golfbanen liggen in een zeer aangename omge-
ving, vaak zelfs vlak bij de zee, en werden zo ontwor-
pen dat ze beantwoorden aan de wensen van alle 
golfniveaus. Dit komt mee door de vele afslagzones.

Tunesische zon
onder de

Kwaliteitsbanen
La Soukra, de golfclub van Carthago, werd in 1927 
aangelegd en is zo een van de eerste banen in het 
noorden van Afrika. Zij werd in 1991 gerenoveerd en 
biedt de golfers een echte tactische en technische 
uitdaging. Deze 18 holes, die in een zeldzaam mooi 
eucalyptusbos en tussen twee meren is gelegen, 
vereist omzichtigheid en regelmaat.
De Golf El Kantaoui richt zich tot spelers van alle 
niveaus. Deze baan dateert uit 1979 en werd ontwor-
pen door de bekende architect ronald Fream. De club 
heeft 27 holes die worden opgedeeld in drie lussen van 
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9. De holes strekken zich uit over 103 ha met zowel 
bebost terrein als fairways naast de zee. Heerlijk om 
naar te kijken en een uitdaging voor de swing.
Meer naar het zuiden, in Monastir, hebben de golfers 
de keuze uit twee clubs. De 18 holes Flamingo Golf 
Course is zeer technisch. De holes golven heen en 
weer tussen bergen en dalen, met tal van waterhinder-
nissen. Golfers hebben keuze tussen vijf afslagzones, 
drie oefenholes en een practice.
Niet ver daar vandaan ligt de Palm Links. Dit is een 
werkstuk van Chris Pittman. Het opende in 1994 
de deuren en ligt in een woestijnachtige zone, tus-
sen duinen en palmbomen. U vindt er een 18 holes 
championship course voor de ervaren golfer en een 
kleine 9 holes voor beginners. Het aanbod wordt er 
afgerond met prachtige oefenfaciliteiten.

Van Tabarka tot Djerba
We trekken nog verder zuidwaarts en vinden er de 
Djerba Golf Club. Goed voor 120 ha met een achter-
grond van duinen, palmbomen en, natuurlijk, de zee. 
Deze baan, die door de bekende Britse architect 
Martin Hawtree werd uitgetekend, richt zich zowel 
tot de professionele golfers als amateurs. Ook deze 
club is goed voor 27 holes, met drie lussen van 9: 
“Les palmiers”, “La mer” en “Les acacias”.
In het noorden is de golf van Tabarka een bijzonder 
mooie verrassing. Deze 18 holes championship 
course is bijzonder mooi gelegen in een heuvelach-
tig gebied met uitzicht op de zee. De holes zoeken 
hun weg in een bos van eiken en eucalyptus van 
110 ha. Soms lijkt het wel alsof we ons in de Franse 
Landes bevinden! ▼



De prestigieuze Californische architect ronald 
Fream benutte de schitterende omgeving door 7 
holes uit te tekenen die langs de zee lopen. Als 
golfer ben je dan ook verplicht om je beste spel 
naar boven te halen, zowel letterlijk als figuurlijk, 
vooral wanneer de wind op de afspraak is. Dit is 
zonder meer een van de zeer bijzondere banen 
in het land.
ronald Fream tekende eveneens de 18 holes van de 
Golf Oasis in Tozeur uit. In dezelfde regio vinden we 
verder ook nog The residence Golf langs de kust van 
Carthago: een ontwerp van robert Trent Jones Jr.

Omar Cherif is de voorzitter van de “Association des 
Directeurs de Golfs en Tunisie”. Deze man is bezeten 
van zijn sport en trots op zijn land. Hij leidt eveneens 
een uiterst actieve syndicale kamer die dagelijks in 
de weer is voor een steeds efficiëntere samenwer-
king tussen het publiek en de privé in de toeristische 
sector. Interview.

Hoe definieert u de Tunesische “golfidentiteit”?
“Sinds 2009 leveren wij echt teamwork met alle 
directeurs van de golfclubs. Na de revolutie in 2011 
zijn we veel nauwer gaan samenwerken met de admi-
nistratie en bieden wij een meer coherent product 
aan. Akkoord: Tunesië valt nog niet te vergelijken 
met Spanje en Portugal, maar ons totaalaanbod is 
eclectisch en bijzonder aangepast aan het Europese 
cliënteel. Het is ook belangrijk te onderstrepen dat 
Tunesië zich geëngageerd heeft om al zijn golfbanen 
te onderhouden met gerecycleerd water. Een golf-
baan betekent dus automatisch een waterzuiverings-
station. Dat is een echt statement naar de ecologie 
en de toekomst toe!”

Wat zijn jullie grootste troeven en wat zijn de 
punten waaraan nog dient gewerkt?
“De grote kracht van Tunesië is natuurlijk zijn zonnig 
klimaat en dat het ganse jaar door. Dat is erg belangrijk 
voor golfers. Bij ons kan je ’s winters spelen met polo 
en bermuda! Verder beschikt Tunesië over een grote 

natuurlijke rijkdom en kan het qua cultuur terugblikken 
op 3000 jaar geschiedenis. Sites genoeg om te bezoe-
ken. Ons land gaat van de zee tot aan de eerste uitlo-
pers van de bergen, met woestijn zo ver het oog reikt. 
Ideaal voor wie het thuisgevoel even opzij wil zetten. De 
verschillende acteurs van de reissector hebben dit goed 
begrepen. Het kwalitatieve aanbod van de touropera-
tors is dan ook bijzonder sterk. Wij nodigen hen uit om 
bepaalde sites te bezoeken en stevig uit te testen, en 
pas dan gaan we er mee naar de klant. Ook de verhou-
ding prijs/kwaliteit blijft een essentieel element in onze 
ontwikkeling. Zo kost een volledige week golf in Tunesië 
met verblijf in een 4 of 5-sterren hotel ongeveer 700 
euro! In de toekomst denk ik dat wij met het oog op een 
betere nationale spreiding nog nauwer moeten gaan 
samenwerken met low-cost luchtvaartmaatschappijen. 
Dat zou onze positie nog sterker moeten maken.”

Ook de veiligheid blijft een bijzonder 
belangrijke factor?
“Wij leven spijtig genoeg in een maatschappij die, 
op internationaal vlak, oproept tot voorzichtigheid. 
Ons land ontsnapt daar niet aan, maar onveiligheid is 
Tunesië niet eigen. Wij zijn met z’n allen slachtoffer 
van een situatie waarvan de geopolitieke oorzaken 
globaal zijn. De Tunesische autoriteiten hebben in dat 
opzicht zeer veel werk in de diepte geleverd. Ik kan u 
melden dat de toeristische zones vandaag genorma-
liseerd zijn en alle garanties bieden.”

Ten zuiden van Hammamet werd de Yasmine 
neergelegd in een omgeving als een prentbrief-
kaart met palmbomen, parasoldennen en zicht 
op de Middellandse Zee. Deze baan speelt ont-
zettend aangenaam en is toegankelijk voor alle 
spelniveaus.
In Hammamet zelf is de Citrus Golf synoniem voor 
het grootste golfresort van Tunesië met liefst 45 
holes: twee 18 holes championship courses en 
een 9 holes. In totaal werden 173 ha vrijgemaakt 
voor de sport van St. Andrews in een droomdecor 
met ontelbare olijfbomen.”

“Tunesië biedt alle garanties”
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Golf Collection 2015 avail able at: 
General Store Leuven & Knokke (Opening July 2015)

Golfcenter Waver /  Absolutely Golf De Panne /  Peak Lodge Schilde
Hannon Sports Knokke /  Citabel Golf Luxembourg

Heriot Jacket & Heriot Pant

#catchmagichour



Proximus lanceerde kort geleden zijn concept “Privilège”. 
Het richt zich tot de klanten die graag willen genieten 
van een exclusieve en unieke service in België.

Door Pierre-Henri De Vigne

Proximus
op z’n exclusiefst
Een vertrouwenscontract

M
ichel Honlet, Director Corporate 
relations, leidt deze afdeling met 
de passie en de ervaring die hem 
eigen zijn na 37 jaar trouwe dienst 

bij de groep. Hij heeft alle echelons beklommen 
en kent het huis van A tot Z. Zijn management 
sluit aan bij de sfeer die tekenend is voor de 
dienstverlening van dit bedrijf: dicht bij de klant 
en beschikbaar tot en met. Interview.

Waaruit bestaat de 
“Club Privilège”?
“Het betreft een gepersonaliseerde service voor 
mensen die een exclusieve begeleiding wensen 
op menselijk, professioneel en technisch vlak 

en dit voor alle prestaties die ons linken. Een 
soort ‘private banking’ met, voor elk Clublid, 
een persoonlijke directie-assistent die 24u/24 
en 7d/7 ter beschikking staat om de behoeften 
te evalueren en alle vragen te beantwoorden. 
Hebt u dringend een bijkomende internet- of 
tv-verbinding nodig? Is uw onmisbare gsm of 
tablet defect of verloren? Snel een technische 
storing oplossen? Moet u plots naar het buiten-
land en u wil een roaming tariefplan activeren? 
Geen paniek! Uw persoonlijke gesprekspartner 
is gevolmachtigd om al uw problemen op te los-
sen. Een installatie, een snelle technische inter-
ventie of volgens een vastgelegde afspraak: 
onze teams reageren op de meest optimale 

S a n d r i n e  To ë l e n , 
executive assistant 
P r i v i l è g e ,  M i c h e l 
H o n l e t ,  D i r e c t o r 
Corporate Relations en 
Dominique Leroy, Chief 
Executive Officer.
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manier teneinde de klanten tevreden te stellen 
die nood hebben aan adequate oplossingen en 
dito comfort.”

Tot wie richt deze 
VIP-service zich?
“Wij hebben vastgesteld dat een bepaald cliën-
teel gevoelig was voor een grotere personalisering 
van onze professionele contacten en dat zij bij het 
oplossen van hun problemen een grotere reactivi-
teit nodig hebben van onze kant uit. Wij engageren 
ons tot het scheppen van een echt vertrouwenskli-
maat dat rekening houdt met verschillende para-
meters, zoals vertrouwelijkheid, kwaliteit, de snel-
heid van registratie en de tussenkomsten die daar 
het gevolg van zijn. Maar onze tussenkomsten rich-
ten zich in het algemeen tot iedereen die van een 
supplementaire privéomkadering en VIP-service 
wil genieten en bereid is om daar een extraatje 
voor te betalen.”

Wat is het streefdoel op de 
lange termijn?
“Wij passen ons aan aan de vraag van het cliënteel. 
Onze focus ligt voornamelijk op het tevredenstellen 
van onze leden. Een tevreden klant is een trouwe 
klant en de beste ambassadeur om het imago van 
ons bedrijf te verdedigen. In die zin verkiezen we 
veeleer kwaliteit dan kwantiteit. De Club Privilège 
is en zal beperkt blijven op het vlak van het aantal 
leden zodat we altijd een gepersonaliseerde ser-
vice kunnen verlenen. De toekomst zal ons helpen 
het juiste evenwicht te vinden en het concept te 
consolideren. Het tot op heden geboekte succes 
moedigt ons aan om door te gaan op deze weg 
van het personaliseren van onze relaties met een 
select cliënteel.”

Welk soort evenementen biedt 
u uw leden aan?
“Elke persoonlijke afgevaardigde luistert naar de 
verlangens van zijn klant. Op die manier ontstaat 
een vertrouwensband en ons doel is om een extra-
tje te leveren op het vlak van gezelligheid. Al naar-
gelang de gepersonaliseerde relatie zich verder 
uitdiept, doen onze teams hun uiterst best om zo 
dicht mogelijk bij de wensen van ieder te komen. 
Wij profiteren van de mogelijkheden die ons door 
de afdeling sponsoring van Proximus worden aan-

geboden om de activiteiten aan te 
passen die wij met de leden van de 
Club delen. De menselijke verhou-
dingen staan daarbij centraal, want 
passie is iets wat je deelt!”

Interesse? Stuur een mail naar privilege@
proximus.com of bel 02 203 01 49. Een 
van de Privilège Account Managers zal u 
in detail alle voordelen van het lidmaat-
schap uitleggen.

Menselijk contact
Voor het vervolg van het gesprek komt Sandrine 
Toëlen erbij zitten. Zij is executive assistant en 
vertelt meer over haar opdracht. “Al naargelang 
een relatie zich ontwikkelt, gaan wij onze trouwe 
klanten beter kennen, hun affiniteiten, hun instal-
laties… Eén enkele vertrouwenspersoon biedt 
de zekerheid van een voorkeurbehandeling en de 
garantie van totale veiligheid. Wij doen er alles aan 
om de rust van onze klanten te verzekeren. Onze 
aanwezigheid is in de eerste plaats de verbinte-
nis van een gepersonaliseerde, bijna affectieve 
dienstverlening. Ik herinner me een lid dat tijdens 
de Wereldbeker in Brazilië een aanpassing van het 
geheugen van zijn gsm nodig had om foto’s te kun-
nen doorsturen naar zijn zoon. Ondanks het tijd-
verschil was dat probleem zeer snel opgelost! Het 
zijn kleine details die de tevredenheid uitmaken 
van de klant… en van ons. Ander voorbeeld was 
die zakenman die om 6 uur ’s morgens naar China 
vertrok en zich zorgen maakte over de configuratie 
van zijn telefoon. Toen hij ons belde, verwachtte 
hij een voicemail te horen! Toen hij wel degelijk 
een echte en vriendelijke stem aan de lijn kreeg, 
was hij verrukt over de kwaliteit van onze dienst-
verlening. Opgelucht over de antwoorden op zijn 
ongerustheid stelde hij vervolgens dat ‘het woord 
privilege perfect de lading dekt’. Dat is voor ons de  
mooiste reactie die we kunnen krijgen.” ■



Van Sanremo naar Genua, met onderweg een “zeeslag” van 
drie dagen in de Golf van Saint-Tropez: de Giraglia Rolex 
Cup behoort tot de grote klassiekers van de zeilsport. Dit 
jaar kwamen liefst 277 teams aan de start.

Door Philippe Janssens

Giraglia zet alle 
zeilen bij!

M
inimaal één keer de Giraglia zei-
len”. Het is een eenvoudig voorne-
men – zij het minder eenvoudig te 
realiseren – dat vaak in de winter 

wordt geuit wanneer men zin heeft om de grote 
plas op te varen. Niettemin worden ze steeds tal-
rijker aan de start van de Giraglia rolex Cup, een 
wedstrijd die nu al 63 lentes telt.
Het verhaal van de Giraglia, dat elk jaar mooier 
wordt, start in het begin van de jaren vijftig. Om 

precies te zijn in 1953 wanneer Beppe Croce, op 
dat moment voorzitter van de Yacht Club Italiano, 
en rené Lelainville, voorzitter van de Union Nati-
onale des Croiseurs, elkaar in een Parijse bistro 
opzoeken. Zij willen de vriendschapsbanden tus-
sen de Franse en Italiaanse zeelui verder aanhalen 
met een spraakmakende competitie in de Middel-
landse Zee. Vijf maanden later is “La Giraglia” een 
feit! Deze wedstrijd tussen Italië en Frankrijk haalt 
zijn inspiratie uit een andere mythische regatta die 

«

“
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zijn adelbrieven al heeft afgegeven: de “Fastnet”.
Na een nachtproef met start in Sanremo verzamelt 
de vloot in Saint-Tropez voor drie dagen competitie 
langs de kust, in de “baie tropézienne”, vooral-
eer de 243 zeemijl lange oversteek te maken naar 
het Italiaanse Genua. Daarbij dient verplicht het 
eilandje Giraglia gerond: een imposante rots die 
van kapitaal belang was in de geschiedenis van de 
navigatie en op amper duizend nautische mijl van 
Corsica is gelegen.
Dit eiland en zijn vuurtoren zijn legendarisch gewor-
den. Samen met de rots van de “Fastnet” (rolex Fast-
net race), de “Organ Pipes” (rolex Sydney Hobart) 
en de “Stromboli” (rolex Middle Sea race) behoort 
ook de Giraglia tot de musts van de zeilsites.
Karakteristiek voor het evenement is de Latijnse 
sfeer, die het uniek maakt. De toegelaten zeilboten 
gaan van de traditionele Swan naar de ultramo-
derne Wally, al over de Maxis, de Beneteau 40.7, 
47.7, de Corel 45 en de Farr 40,… Kortom: boten 
langer dan 33 voet.
Sinds het begin van zijn partnership met rolex in 
1998 heeft de YCI ervoor gezorgd dat de interna-

© Foto's: Rolex/Carlo Borlenghi

tionale belangstelling voor deze race alleen maar 
is toegenomen. Dit ook dankzij de kostbare mede-
werking van de Yacht Club Sanremo en de Société 
Nautique de Saint-Tropez. 
In 1997 namen een 40-tal boten deel. De vloot van 
2015 brak alle records met 277 teams voor alle 
wedstrijden, met bemanningen die vanuit de hele 
wereld kwamen ingezeild en ingevlogen. Voor het 
eerst in 64 jaar tijd mochten aan deze editie 2015 
ook solozeilers deelnemen.
De grillige weersomstandigheden op de al even 
grillige Middellandse Zee zorgen ervoor dat de 
strategische keuzes een doorslaggevende rol kun-
nen spelen. “Het succes van de Giraglia is onmis-
kenbaar. We tellen steeds meer deelnemers en 
ook het niveau zit al jaren in de lift. De teams en 
de bemanningen worden almaar performanter. 
Zij komen allemaal om de Giraglia te winnen. 
Alle teams maken daar trouwens kans op door 
het systeem van tijdcompensatie”, aldus André 
Beaufils, voorzitter van de Société Nautique de 
Saint-Tropez, co-organisator van het evenement in 
samenwerking met de Yacht Club Italiano.

Op het water krijgen de teams 
het zwaar te verduren tijdens 
deze Giraglia Rolex Cup.

Saint-Tropez is de 
gastheer van een 
zeeslag die drie 
volle dagen duurt.

■



U voelt zich minder op uw 
gemak achter het stuur in 
deze tijd van het jaar? Of, 
meer algemeen: u zou liever 
de juiste reflexen willen 
aanleren en deze verfijnen nu 
de winter voor de deur staat? 
De speciaal in deze optiek 
georganiseerde stages van de 
RACB Academy ontvangen 
u met open armen.

Door Stéphane Lémeret

Stages RACB Stages RACB 

H
et omruilen van zomer- voor winterban-
den is al een uitstekend vertrekpunt 
voor de “slechte” jaargetijden. Het bezit 
van een moderne auto die met heel wat 

elektronische hulpmiddelen is uitgerust, en eventueel 
met vierwieltractie, is dat ook. Maar toch volstaat dit 
niet altijd om zich veilig op een ondergesneeuwde 
weg te begeven, een bocht te nemen wanneer de 
weg met dode bladeren ligt bezaaid, in de mist te 
rijden of door diepe waterplassen. Want indien de 
moderne technologieën een zekere invloed hebben 
op de manier waarop een voertuig aan de weg kleeft 

Gecontroleerde slip

Op de RACB Academy leer je 
elke soort slip beheersen.

De ondergrond in epoxy 
laat toe om op een zeer 
efficiënte manier het gevoel 
van ijzel te creëren.

Tot het uitgebreid opleidingspalet 
van de RACB Academy behoren ook 
de lessen ecodriving in realistische 
omstandigheden, dus op de weg.
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en zich gedraagt op een gladde ondergrond, blijven de 
reflexen van de bestuurder primordiaal om incidenten 
en ongelukken te voorkomen zodra de weersomstan-
digheden kritiek worden. Bovenop de vele stages 
van verdedigend rijden, milieuvriendelijk rijden of 
het perfectioneren van de stuurmanskunst voor de 
sportieve chauffeur biedt de rACB Academy ook twee 
specifieke opleidingen aan om zich te wapenen tegen 
grillige en gevaarlijke weersomstandigheden.

Nieuwe naam
Ter gelegenheid van zijn 25e verjaardag is de groots-
te autorijschool van België van naam veranderd. 
Zeg dus niet meer “Ecole Peugeot de Maîtrise Auto-
mobile”, maar “Peugeot Driving Academy powe-
red by rACB”. Het lijkt wel alsof de jongedame 
de bescherming van haar vader heeft afgezworen 
en de naam van haar echtgenoot heeft aangeno-
men. Want achter deze naamsverandering, die eind 
2013 werd doorgevoerd, gaat ook een aanpassing 

schillende soorten gladde onder-
gronden (regen, sneeuw, ijzel…), 
de aangepaste remtechnieken bij 
gladheid, de noodstop met het ver-
mijden van obstakels, gripverlies in 
een bocht… Maar ook, en dat is pri-
mordiaal, het juiste gebruik van de 
moderne elektronische hulpmiddelen 
(ABS, ESP) alsook hun beperkingen.
De kostprijs van deze stage beloopt 295 
euro en omvat een individuele verzekering, het ter 
beschikking stellen van de auto’s van de rACB Aca-
demy alsook van hun privépiste, de theoretische en 
praktische lessen die door gespecialiseerde monitors 
worden gegeven en een lichte lunch. Op het einde van 
de dag kunnen de deelnemers ook hun eigen auto 
gebruiken voor enkele oefeningen vooraleer naar huis 
terug te keren.

Stage “beheersing”
Omdat de rACB Academy er zich van bewust is dat 
een dergelijke hoeveelheid informatie op één dag 
soms moeilijk “verteerbaar” is, vooral dan voor wat de 
praktijk betreft, biedt het eveneens een stage “beheer-
sing” van moeilijke omstandigheden aan. Deze strekt 
zich uit over twee dagen en kost 495 euro. Deze stage 
biedt de instructeurs de kans om dieper in te gaan op 
de technische details (zoals de middelpuntvliedende 
kracht en het effect daarvan op het gedrag van de 
auto) terwijl de leerlingen op hun beurt nog meer erva-
ring kunnen opdoen met praktische oefeningen.
Er is geen geheim: het is dankzij training en het her-
halen van de probleemsituaties dat de chauffeurs ver-
trouwd kunnen worden met de juiste handelingen; 
handelingen die in bepaalde gevallen niet alleen de 
carrosserie voor schade kunnen behoeden… maar 
ook de personen die daar in zitten!
Info: www.racb.com

in de diepte schuil van de structurele organisatie. 
Door de teugels van “zijn” school los te laten, laat 
schepper Pierre Laoureux ze nu in de handen van 
de royal Automobile Club de Belgique (rACB). 
Peugeot Belux heeft al jaren een trouwe band met 
de rACB. Het zet dit partnership verder met deze 
nieuwe structuur en stelt altijd een 20-tal auto’s ter 
beschikking voor de drie opleidingscentra: Nijvel, 
Francorchamps en Bernister.

Stage “ontdekking”
De stage “découverte” duurt één dag en richt zich tot 
al wie zijn reflexen wil verbeteren en zijn stress wil 
verminderen zodra het weer omslaat. In de theoreti-
sche opleiding wordt de deelnemers aangeleerd hoe 
ze op kritische situaties kunnen anticiperen. Daarna 
volgt een praktische opleiding op een gesloten piste 
waar ze hun auto “tot leven” voelen komen op een 
spekgladde ondergrond. Behalve het aanscherpen van 
hun reflexen maken de leerlingen van deze oefeningen 
ook gebruik om de stress te beheersen die onvermij-
delijk opduikt bij dergelijke kritieke situaties. De hele 
dag door snijden de instructeurs (met de glimlach) 
verschillende onderwerpen aan: actief sturen, hoe 
goed en juist te kijken, de karakteristieken van ver-

Winterbanden zijn 
een must bij winterse 
omstandigheden. 
Maar zij volstaan niet: 
je moet ook de juiste 
reflexen aanleren.

■



Waarom deze winter geen mix organiseren van swingplezier, 
farniente en cultuur? Waarom niet de Egyptische zon 
opzoeken, tussen de piramides en de Rode Zee?

Door Philippe Van Holle

Egypte & Golf
Een echt liefdesverhaal

V
oor de gemiddelde sterveling is het 
eerste beeld dat bij de gedachte aan 
Egypte opduikt ongetwijfeld dat van 
de pyramiden; die schitterende bouw-

werken die teruggaan naar de unieke Egyptische 
geschiedenis, die een stuk van de wereld domi-
neerde – nog voor de opkomst van het romeinse 
rijk. Heel wat vestingen uit die glorietijd schitte-
ren ook vandaag nog en behoren er tot de groot-
ste toeristische attracties.
Maar Egypte is ook een land in opmars, een 
modern land, met “top class” hotelinfrastructuren 
om bezoekers te ontvangen die van een streepje 
cultuur houden, maar ook van ontspanning, sport 
en de zon. Daartoe behoren vanzelfsprekend de 
golfers die uit de hele wereld komen om hun swing-
kunsten te vertonen in het land van de farao’s.

Met zicht op de pyramiden
Voor wie dit nog niet mocht weten: ook in Egypte 
kan de golfsport terugblikken op een stevige tra-
ditie. Getuige daarvan ook de vele en prestigieuze 
internationale competities. Egypte, door de bewo-
ners met trots “Omm eddonia” (moeder van de 
wereld) genoemd, heeft inderdaad drie banen die 
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zich als historisch laten omschrijven, want zij wer-
den ruim 100 jaar geleden door de Britten ontwor-
pen. U vindt ze in Alexandrië naast de Middelland-
se Zee (Sporting Club, opende in 1889), in Caïro op 
een eiland in de Nijl (Gezira Sport Club, de oudste 
baan in het Midden-Oosten) en aan de voet van 
de pyramiden van Gizeh (Mena House Golf Club, 
prachtig uitzicht op deze eeuwenoude site).

Dit gezegd zijnde: in enkele decennia tijd heb-
ben deze drie mythische banen het gezelschap 
gekregen van een 20-tal andere banen die elkaar 
bekampen op het vlak van schoonheid en… kwali-
teit. Zij liggen over het hele land verspreid.
De eerste grote golfarchitecten die in Egypte aan 
de slag gingen, luisteren naar de namen van Gary 
Player, Fred Couples en Karl Litten. Kwamen daar 
later bij: Nick Faldo, Greg Norman, robert Trent 
Jones Jr, Jack Nicklaus en vijfvoudig British Open-
winnaar Peter Thompson. Alleen maar topnamen, 
dus! En er wordt ons verzekerd dat er nog meer 
topprojecten in de pijplijn zitten!
Maar laten we even terugkeren naar die 100-jarige 
Mena House, een 18 holes die zich over 9 fairways 
uitstrekt. De nabijheid van de grote pyramiden, die 
men op heel wat afslagplaatsen, fairways en greens 
kan bewonderen, geeft deze site een grandioze 
aanblik. Een feeëriek beeld dat de indruk wekt 
om in een andere tijd te zijn beland… een unieke 
ervaring die men nooit meer vergeet. Bovendien is 
het Mena House Hotel een zeer bijzondere verblijf-
plaats, helemaal in het verlengde en op amper 500 
m van de pyramiden van Gizeh. Hier verbleven de 
hoge omes uit de wereld van de adel, de politiek, 
de kunst en de cultuur. De inrichting is overweldi-

gend, met name door de schitterende antieke 
meubelen die men zelden in hotels aan-

treft. Zonder het aangenaam verwarmd 
zwembad en het kuurcentrum te 

vergeten waar het aan-
genaam relaxen 

is na een ▼

De omringende bergen 
geven de site een extra 
indrukwekkende dimensie.

Een oase van groen 
in een prachtige 
woestijnomgeving.



dag op de golfbaan. En natuurlijk is er ook de 
gastronomie met keuze uit verschillende restau-
rants, zoals het heerlijke Moghul room en zijn 
overdonderende Indiase specialiteiten.
Dreamland wordt door heel wat golfers beschouwd 
als de mooiste baan in de omgeving van Caïro. 
Het is ook het bloemrijkste, met op bijna elke hole 
grote, kleurrijke bloemperken. Puur genot voor de 
ogen en dat ervaar je ook tijdens het spel. De baan 
is evenwichtig uitgetekend, de greens zijn groot 
en rollen schitterend, en er zijn heel wat waterhin-
dernissen, al zijn die minder bepalend dan men op 
het eerste gezicht zou denken. Verder ligt ook deze 
plek een stevige swing verwijderd van de pyrami-
den die men bij helder weer ziet opduiken. Een 
beeld dat men nooit vergeet en men mee naar huis 
neemt voor de momenten dat onze weermakers 
het laten afweten.
De royal Golf ligt op minder dan 20 minuten met 
de auto van het historisch centrum van Luxor. Ook 
deze baan is interessant om spelen, zowel voor zijn 
techniciteit als zijn omgeving (woestijn). Het komt 
er op aan om heel precies te spelen tussen de 
vele vijvers, de o zo natuurlijk zandhindernissen en 
de verhoogde greens die zich niet makkelijk laten 
temmen. Een echte uitdaging met ook hier weer 
adembenemende vergezichten.

De magie van de Rode Zee
Indien u een zwak hebt voor al het moois van de 
zee is een verblijf aan de rand van de rode Zee 
natuurlijk een must. Op die manier verenigt u het 
genot van het strand met dat van golf. El Gouna, 
ook wel eens het kleine “Venetië van Egypte” 
genoemd, biedt keuze uit een 15-tal hotels, het 
ene al charmanter dan het andere. Er zijn gratis 
shuttles naar de golfbaan, een ontwerp van Gene 

Bates en Fred Couples. Ook hier komt het er op 
aan om de juiste route te vinden tussen de uit-
gestrekte zandpartijen, de diepe bunkers en het 
heldere water van de zee die vlakbij ligt. Een… 
rode Zee met een turquoise schittering die zich 
leent tot een onvergetelijke duik naar diepten van 
een onwaarschijnlijke schoonheid. Ideaal om de 
frustratie van een gemiste putt te vergeten…
Net zoals de El Gouna Golf is ook die van Sharm 
El Sheikh een heerlijk complement voor een spor-
tieve vakantie waarbij men de prachtige zeebodem 
wil ontdekken. Deze baan is een parkland, een 
uitdaging in “Florida style”, die vraagt om precisie 
en doorzettingsvermogen.
Maar Egypte heeft natuurlijk nog veel meer golfba-
nen te bieden! Het is moeilijk om die hier allemaal 
te vermelden, maar als er een is die we absoluut 
niet willen vergeten, dan zeker Cascades. Dit is 
zonder meer een van de mooiste van deze regio 
en hij opende de deuren in 1999. De tekening is 
gewoonweg fenomenaal met een perfect tech-
nisch evenwicht en een idyllische omgeving. Er 
liggen vier holes naast de zee, met daarbij hole 5: 
een par 3 met een green op het water. Verder is er 
hole 12 (origineel met zijn gescheiden fairways – 
vandaar zijn naam: “Dilemma… Dilemma”) en de 
18 die finisht aan indrukwekkende en bijzonder 
mooie watervallen. Als een echte fata morgana in 
het midden van de woestijn…
Afrondend nog dit, niet onbelangrijk detail. Egyp-
tenaren zijn ontzettend bereidwillig en trots op 
hun land dat ze graag laten ontdekken en dit zowel 
voor zijn patrimoniale rijkdom, het zuivere water, 
het wit zand, de rozenkrans van oases en de bij-
belse bergen als voor de greens en fairways in een 
droomdecor. Aan u te beslissen of deze droom ook 
helemaal werkelijkheid wordt.

De zee ligt als het ware 
binnen swingbereik.
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De Bastide de Gordes domineert een van de mooiste 
Franse dorpjes. Het is dan ook een unieke uitvalsbasis om 
een streek te ontdekken waar de tijd lijkt stil te staan.

Door Miguel Tasso

Bastide de Gordes

D
e Provence. De naam alleen al doet 
wegdromen naar zingende cycladen, 
geuren van lavendel en pastis, de 
magie van een prachtige zonsonder-

gang. Belgische toeristen zakken per traditie graag 
af naar dit gezegende stukje Frankrijk waar de tijd 
lijkt stil te staan. Wij bevinden ons in Gordes, op 
een halfuurtje rijden van Avignon. Als de zon neer-
schijnt op de hoge huizen in stenen stapelmuren 
lijkt dit kleine dorpje dat op een rots is gebouwd 
bij momenten op een versterkte burcht.
Gordes behoort tot de mooiste Franse dorpjes en 
inspireerde heel wat kunstenaars, zoals Chagall, 
Mara en Vasarely. De terrassen en hangende tui-
nen, de Chapelle des Pénitents Blancs, de Abbaye 
de Sénanque, de Aumônerie Saint-Jacques, het 
glasmuseum, de oliemolen, de fonteinen en de 
trappen bieden een ongerept uitzicht op de toppen 

van de Luberon. Met aan de voeten de uitgestrekte 
Cavaillon en de vele taxus, wijngaarden en laven-
del. Op de stenen die als kostbare edelstenen in 
de zon schitteren, verheft zich de Bastide die nog 
hoger ligt en nog mooier is. Het licht van de Pro-
vence weerkaatst er in een zachte wiegbeweging. 
Als een tedere verwelkoming en de voorbode van 
de uitzonderlijke rust die hier heerst.

Vijfsterrenhotel
Welkom in de Bastide de Gordes. Na een geëner-
veerde werf waar gedurende vele maanden 
meer dan 150 mensen werkzaam waren, lijkt dit 
16e-eeuwse bouwwerk op de middeleeuwse ves-
tingen nu weer helemaal als nieuw en is het vanaf 
nu een vijfsterrenhotel met het label “Lov Hotel 
Collection”: dezelfde groep als Les Airelles in Cour-
chevel en het Pan Deï Palais in Saint-Tropez.
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Veertig kamers en suites, drie restaurants, vier bui-
tenzwembaden, een 800 m2 groot kuurcentrum, 
vijf zalen voor vergaderingen en banketten, terras-
tuinen en zeven terrassen waarvan eentje geldt als 
het mooiste van Europa: de Bastide de Gordes is 
uitgegroeid tot een unieke plek die zich openstelt 
voor de liefhebber van excellentie en levenskunst. 
Luxe, rust en weelderigheid!
Teneinde het prachtig uitzicht op de vallei niet te 
verstoren en elk uitzicht op gemotoriseerde stoor-
zenders te voorkomen, kunnen de klanten gebruik 
maken van een gigantische tunnel die in de rotsen 
is uitgehouwen en werd aangekleed met houten 
balken en bibliotheken. Op die manier kunnen 
zij zich vlot van het ene naar het andere gebouw 
bewegen en zich in hun kamerjas discreet richting 
de Sisley Spa begeven.
Het decor, dat vergelijkbaar is met dat van familie-
kastelen, is het werk van binnen- en buitenhuisar-
chitect Christophe Tollemer die ook het sneeuw-
paleis in de Airelles op zijn cv heeft staan. Twee 
kilometer rekken met boeken, 2000 antieke schil-
derijen, 3000 meubelstukken: je kijkt je ogen uit! 
Tegelijk is er niets dat choqueert of opzichtig over-
komt. Alles is beredeneerd met de juiste kleuren en 
indelingen. “De renovatiewerken waren gigantisch. 
Het budget oversteeg de 20 miljoen euro. Maar we 
zijn nu heel blij en trots op het resultaat. De Bastide 
de Gordes behoort nu tot de topadressen van deze 
regio en beantwoordt aan een echte behoefte”, 
stellen Séverine Pétilaire-Bellet, directeur-generaal 
van de groep, en Jean-Pierre Lerallu, directeur-
generaal van de Bastide in koor.
Dit is in elk geval een ideale bestemming om de 
batterijen op te laden, de charmes van de Provence 
te ontdekken en te genieten van een Huis met een 
unieke uitstraling en met maatwerk voor elke klant. 
Want ook dat behoort tot het DNA van de groep.

Kasteelsfeer
reeds vanaf de buitenkant oogt de Bastide de 
Gordes ronduit spectaculair. Die indruk wordt ook 
langs de binnenzijde doorgetrokken. Op de vloer 
trillen de terracottategels uit de 15e eeuw onder 
het gewicht van de voetstappen: een rustgevend 
ouderwets klankspel. Op het einde van de dag 
hoor je het haardvuur knapperen in de salon.
Het uitzicht vanaf het terras, achter het balkon in 
smeedijzer, nodigt uit tot rust en ontspanning. ▼



Elk meubel, siervoorwerp, lichtpunt, tapijt, spie-
gel, console, marmeren beeldhouwwerk, kandelaar 
of biscuit was het voorwerp van een gerichte zoek-
tocht van Noord- tot Zuid-Frankrijk, bij de groot-
ste Parijse of Italiaanse antiquairs, op veilingen, 
teneinde van dit hotel een kasteel te maken waar 
men zich helemaal thuis voelt. “Een droom voor 
al wie niet het geluk heeft over een gezinswoning 
te beschikken”, stelt Christophe Tollemer. Deze 
estheet tot in de toppen van zijn vingers vond zelfs 
een brief terug van de secretaris van Lodewijk XIV 
en Lodewijk XV die hij liet inkaderen.
Elke nieuwe steen die bij de uitbreiding van de 
Bastide werd gebruikt, is afkomstig van een steen-
groeve in de buurt. In de terrastuinen nodigen ban-
ken en antieke stenen waterpartijen uit tot een 
romantische pauze. Alle kamers zijn verschillend en 
aangekleed met Indiaas bedrukt katoen, typische 
cretonne van de streek, bucolische toiles de Jouy 
van Frey of een andere stoffenspecialist. Zij geven 
de indruk dat je binnenloopt in de slaapkamer van 
een oma uit de Provence die haar ganse leven lang 
aardewerk en portretten heeft verzameld.
In de badkamer dateren de cementen tegels op de 
vloer uit de 19e eeuw. Op sommige ervan zijn fres-
co’s afgebeeld – zoals het panoramisch behang van 
Zuber, met “vergezichten” geïnspireerd op land-
schappen met taxussen tegen een oranje hemel. 
Een minutieus werkje van de getalenteerde kun-
stenaar/aardewerkspecialist Louis-Daniel Jouve. 
De kamers zijn uitgerust met subtiel met de hand 
gepatineerde houten lambriseringen. Deze gaan 
harmonieus samen met de oude tapijten die de 
krakende parketvloer bedekken, net zoals vroeger. 

En dat geldt ook voor de andere ruimtes. Salon, 
bar, restaurants: elk detail is bestudeerd.

Spa, golf en gastronomie
De Sisley Spa strekt zich uit over drie niveaus. Dit 
kuurcentrum is helemaal afgestemd op wellness en 
nodigt uit tot farniente, nietsdoen, zich laten gaan. 
Hier ben je als bezoeker lichtjaren verwijderd van 
de stadsdrukte en kan men zich laten wiegen op 
het gezang van de cycladen, en dat zowel letterlijk 
als figuurlijk. Het wegdromen neemt een aanvang 
in het kleurentherapie bad met masserende sproei-
ers, geisers, jacuzzi en borrelende zitjes. Daarna 
is er de keuze uit de vele mogelijkheden tot fyto-
aromatische lichaamsverzorging en relaxerende 
massages. Op dat moment zweven de gedachten 
definitief weg naar de glazen deuren en de olijfbo-
men en wijngaarden die daar achter liggen.
Ook de gastronomie wordt niet vergeten. Onder 
leiding van keukenchef David Millet toveren zowel 
de Orangerie als de Citadelle de zon op het bord 
met een bewuste keuze voor regionale gerechten. 
Bij Péir brengt de eigenzinnige en met drie sterren 
bekroonde Pierre Gagnaire hulde aan de Provençaal-
se keuken. Getuige daarvan: zijn “artichauts poivra-
des crus et bavaroise de poivron rouge à la menthe”, 
de “rougette de Montpellier”, “le petit homard bleu 
poché, riz sauvage de Camargue, poutargue...”
En ook de golfer komt aan zijn trekken, zoals op 
de Provence Country Club (op 9 km) en Pont royal 
(op een 20-tal km). En nog andere indien gewenst! 
Kortom: dit is een unieke bestemming voor al wie 
op zoek is naar enkele dagen ontspanning in het 
teken van genot en levenskunst.
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De gloednieuwe 18 holes van Golf Club Edingen zijn een 
voltreffer. Deze behalve aangename ook zeer uitdagende 
baan beantwoordt volop aan de verlangens van spelers 
van alle niveaus. Een aanrader.

Door Miguel Tasso

Golf Club Edingen
Eindelijk volgroeid

E
indelijk! Eindelijk is de Golf van Edingen 
bij machte om de officiële geboorte van 
zijn 18 holes aan te kondigen. Na een 
administratieve lijdensweg om de nodi-

ge bouwvergunningen te bekomen, werden de  
nieuwe holes op 26 september met de nodige 
luister geopend. En de commentaren waren met-
een en unaniem lovend.
De nieuwe 18 holes is een zeer uitdagende par 
72 van 6393 m vanaf de back tees. Mede door 
de twee spectaculaire en lange par 5 holes (530 
m) is dit een van de langste banen van België. 
Heel wat bunkers, eeuwenoude bomen en water-

hindernissen verzorgen er de omkadering. Dit 
levert een visueel prachtig geheel op dat zich 
als een stevige tactische uitdaging profileert –  
vooral wanneer de wind op de afspraak is. Kort-
om: spelers van alle niveaus komen er stevig aan 
hun trekken en dit ondanks de bij momenten 
hoorbare aanwezigheid van een drukke autoweg 
en een dito treinverbinding.

Nieuwe uitdagingen
Bij zijn geboorte in 1992 luisterde de Golf van 
Edingen naar de naam “Golf des 7 Etoiles”. Hij 
telde amper vier holes en richtte zich daardoor 
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tot de beginnende spelers. De baan groeide ver-
volgens door naar een 9 holes en is nu met 18 
stuks gewapend voor een nieuwe toekomst en 
voor nieuwe uitdagingen.
De lat werd hoog gelegd voor deze laatste uitbrei-
ding. Het resultaat mag dan ook gezien worden. 
Nadat hij reeds verantwoordelijk was voor het 
ontwerp van de eerste 9 holes liet de vermaarde 
Belgische golfarchitect Bruno Steensels zijn talent 
de vrije loop. Met een bijzonder geslaagd resultaat. 
“Dit is een belangrijke stap die voor ons de weg 
opent naar nieuwe leden en die ons toelaat om ons 
als een echte championship course te profileren”, 
stelt club-pr Sophie Vanden Bossche. Het aanbod 
wordt afgerond met een compacte baan (Bru-
nehault Course) die ideaal is voor starters of team-
buildings. Het is duidelijk dat de club wil doorgaan 
met het opleiden van nieuwe golfers. Dat behoort 
nu eenmaal tot het DNA van Golf Club Enghien.
Het clubhouse is ondergebracht in een oude hoe-
ve. Het is uitgerust met vergaderzalen en als de 
zon schijnt, is het zeer aangenaam toeven op het 
terras van de 19e hole.

Uniek kader
Golf Club Edingen is sinds 2007 eigendom van 
de bijzonder dynamische familie Snijders die 
eveneens de teugels in handen houdt van Golf 

Château de La Tournette en de Golf de Pierpont. 
De club geniet van een bijzonder natuurkader. 
Hij ligt inderdaad in het hart van het historisch 
park van de stad Edingen, het voormalig domein 
van de familie Arenberg. Mede door het prachtig 
kasteel dat in 1913 op verzoek van baron François 
Empain werd gebouwd, is het een van de mooiste 
parken van België. Om maar te zeggen dat het 
aangenaam swingen is in dit groene kader dat op 
minder dan een halfuur rijden van Brussel is gele-
gen en zeer vlot bereikbaar is vanuit Vlaams- en 
Waals-Brabant, Henegouwen en Oost-Vlaande-
ren. Het is dan ook geen toeval dat de verhouding 
tussen Frans- en Nederlandstaligen zo goed als in 
evenwicht is bij de pakweg 700 leden.
De kostprijs van het lidgeld is zeer redelijk te 
noemen (van 680 tot 1360 euro voor volwas-
senen) en er is geen instapgeld. Met deze 18 
holesbaan hoopt Edingen vanzelfsprekend om 
nieuwe leden aan te trekken, zonder hiervoor af 
te stappen van zijn open politiek (ontdekkings-
dagen, beginnerspakketten, jeugd, stages…) en 
zijn filosofie die op gezelligheid is gebaseerd. 
Voor de economische en toeristische sector van 
deze regio is deze uitbreiding alvast een gewel-
dige boost. Indien u deze Henegouwse club nog 
niet op uw lijstje hebt staan, aarzel dan niet. U 
wordt niet ontgoocheld. ■



Het tweesterrenrestaurant 
van Patrick Henrioux 
beschikt tevens over een 
hotel dat volledig werd 
gerenoveerd. Een ideale 
stop op weg naar de zon!

Door Miguel Tasso

La Pyramide
   van Vienne

H
et is een ideale stopplaats op de weg 
naar de Azurenkust. We bevinden ons 
in Vienne, een Gallo-romeins stadje 
in de Isère, zo’n 30 km ten zuiden 

van Lyon. En in die stad ligt het hotel-restaurant La 
Pyramide met label “relais & Châteaux”.
Dit Huis heeft een lange geschiedenis waarvan het 
slothoofdstuk wordt geschreven door de huidige, 
gelukkige eigenaars Patrick en Pascale Henrioux. 
Naast het tweesterrenrestaurant – een van de beste 
van Lyon – is er nu ook een bistrot en vooral: een hotel 
met 19 kamers en 4 suites met het grootste moderne 
en technologische comfort. Kortom: het is heerlijk 
verblijven aan de voet van de piramide van Vienne, 
een romeins monument dat bijna 2000 jaar oud is.
Het adres is in de eerste plaats een referentie omwille 
van zijn gastronomisch restaurant dat eveneens hele-
maal vernieuwd werd. Het lijkt immers alsof chef 
Patrick Henrioux kan toveren. Hij gaat trouwens zelf 
op zoek naar de beste seizoenproducten. Dat levert 
een verbluffend resultaat op en mythische gerech-
ten zoals de “minute de turbo en rosace”, “les cuis-
ses de grenouilles sur une émulsion revisitée”, “le 
homard bleu en trois façons”, “le suprême de pigeon 
à la viennoise” en “le carré d’agneau ‘allaiton’ rôti”. 
Zonder natuurlijk het dessertaanbod te vergeten met 

de emblematische “piano au chocolat praliné”. De 
smaakpapillen reageren verrukt vanaf het begin tot 
het einde van een maaltijd die volgens de regels van 
de kunst wordt geserveerd, met de glimlach en de 
gepaste efficiëntie. Onnodig te vermelden dat ook 
de wijnkaart in deze Franse streek een aanrader is, 
met onder meer enkele grands crus Côtes du rhône 
waarbij enige uitleg door de sommelier welkom is.
Het Huis telt heel wat Belgische passanten die hier 
een korte gastronomische halte inbouwen vooraleer 
hun weg te vervolgen op de “Autoroute du soleil”.
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Q
uentin de Valensart is een ex-topspeler 
die de golfsport meer dan trouw is geble-
ven. “Ik beëindigde mijn carrière in 2011. 
Daarna ben ik les gaan volgen aan de 

Ichec Brussels Management School. Tegelijk volgde ik 
de opleiding bij de PGA om mijn diploma van ‘teaching 
pro’ te behalen. Vandaag geef ik les op de ravenstein en 
vooral: ga ik nieuwe uitdagingen aan in de golfbusiness. 
Zo heb ik teambuildings uitgewerkt voor bedrijven. Op 
het programma staan ‘clinics’ en initiaties onder de 
vorm van competities en wisselbekers, met of zonder 
dj. Clubs kunnen mij ook inhuren voor een ‘after work’. 
Verder organiseer ik ook de officiële wedstrijd van de 
professionele Europese Tour van de ‘Longest Drive”.
Omdat hij graag nieuwe markten aanboort en zijn erva-
ring ten dienste van bedrijven en privépersonen wil stel-
len, creëerde Quentin de Valensart eveneens het “Quick 
Golf Company”-concept (www.quickgolf.be). “Het is de 
bedoeling om ons te positioneren als de designers van 
een unieke golfwereld. Wij bieden indoor en outdoor 
golfactiviteiten aan. Een en ander zorgde ervoor dat het 
“Martin’s Hotel Château du Lac” in Genval werd uitge-
rust met een oefenbaan, een drijvende green en een 
permanente synthetische putting green van 120 m2.”
Ook de individuele golfer wordt niet vergeten! “Speciaal 
voor hem vonden we de ‘Golf Cube’ uit, of de kunst om 
golf te spelen in je tuin of bij je thuis. Het is een platform 
waarmee je het putten finetunet (3 holes) alsook het 
lange spel, met slagen in een net of een projectiedoek. 
Wij hebben eveneens een drijvende green gelanceerd 
voor zwembaden: ontzettend leuk en een geweldig suc-

Ex-profspeler Quentin de 
Valensart biedt diverse 
golfpakketten aan voor 
bedrijven en particulieren.

Door Miguel Tasso

© Foto's: Olivier Melebeck

ces de voorbije zomer. Wij hebben ook simulators waar-
mee je ’s winters kan trainen en je bij je thuiskomst 
Pebble Beach of Augusta kunt spelen. Eigenlijk leveren 
wij maatwerk op basis van de beschikbare ruimte en 
dat gaat zelfs zover als een eenvoudig terras van een 
appartement. Het kunstgras dat voor deze greens wordt 
gebruikt is van polymeer polyethyleen. Daardoor heeft 
de bal een prima voorwaartse rol. Het is waterbestendig 
en heeft een hele mooie prijs/kwaliteitverhouding. En 
het is 100 % Belgisch…”

Quentin de Valensart
Alle facetten van golf

■
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G
iovanni Fulgaro is 55 jaar oud en stamt 
uit het Italiaanse Puglia. Hij kwam in 
1966 naar België. Na zijn schitterende 
elektronicastudies startte hij zijn eer-

ste bedrijf op. Dat was gespecialiseerd in afstands-
bedieningen en alarmsystemen voor auto’s. Het 
begin van een echte successtory. “Het concept was 
nieuw en is blijven evolueren. Toen ik aan het hoofd 
stond van Securysat ben ik me gaan specialiseren 
in de geolocalisering via satelliet van luxe-auto’s. 
Daardoor heb ik de facto ook meegeholpen om de 
verzekeringspremies te verlagen…”
In 2009 stimuleert de verkoop van zijn bedrijf hem 
ertoe om nieuwe uitdagingen aan te gaan, met 
name in de vastgoedsector. Met Marc Toledo en 
Pierre Vierendeel koopt hij het bedrijf “Be4You” 
over, een communicatieplatform gekoppeld aan 
een motivatiesysteem. En sinds begin dit jaar is hij 
ook – en vooral – de grote baas van ALSEC, een 
Nijvels bedrijf dat maatwerk aflevert op het vlak 
van elektronische beveiliging en videobewaking. 
“Dat is mijn echte specialiteit. Ik stel een 20-tal 
mensen te werk en wij werken voor ruim 6000 
klanten, voornamelijk bedrijven en KMO’s”, aldus 
deze wijze en visionaire zakenman.
Omdat hij van golf houdt, zoekt hij graag de greens 
op. Voor de ontspanning en occasioneel ook busi-
ness. “Op de golfbaan ben ik op de sportieve uitda-
ging gefocust. Daar ga ik helemaal in op. Maar de 
19e hole is ideaal om professionele banden aan te 
halen. Mijn mooiste deals sloot ik trouwens af nadat 

Giovanni Fulgaro
Business & Greens
Hij combineert swing en business op een succesvolle 
manier met elkaar. Sterker: de grote baas van ALSEC, een 
bedrijf van elektronische veiligheidssystemen, erkent dat 
hij zijn mooiste contracten op de golfbaan kon afsluiten.
 

Door Miguel Tasso

ik op de golfbaan enkele mensen had ontmoet…”
Giovanni Fulgaro is lid op de Golf van Hulencourt 
en probeert twee keer per week zijn 18 holes te 
spelen. En meer als het even kan. “Ik heb het geluk 
dat ik geregeld aan businesscompetities en Pro-
Ams kan meedoen. Ik speel ook regelmatig in de 
roda Golf, vlakbij Murcia, waar ik een buitenver-
blijf heb. En ik neem natuurlijk altijd mijn golfclubs 
mee als ik in het buitenland ben, want elke nieuwe 
golfbaan die je ontdekt heeft iets aparts, iets bij-
zonders. Heerlijk…” ■
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Fraai aan de pols
Terwijl het Amerikaanse bedrijf de lippen 
op elkaar houdt voor wat betreft de ver-
koopcijfers van zijn Apple Watch kondigde 
het wel een elegante synergie aan met het 
huis Hermès voor drie armbanden in gestikt 
leder. Wat wordt het: de “Simple Tour”, de 
“Double Tour” of de “Manchette”?

Overwinningsdrang
De nieuwe chronograaf Bentley GT3 brengt hulde 
aan de Continental GT3 en de overwinningen van 
Bentley in de autocompetitie. Hij valt op door zijn 
ronduit sportief karakter. Deze reeks is beperkt tot 
500 exemplaren. Zwarte titanium kast, wijzerplaat 
in carbonvezel, uniek systeem van dubbele tellers en 
automatisch gangwerk met chronometer.

Goud aan de voeten
Ziehier een van de duurste baskets ter wereld: de Nike Air 
Foamposite One Chromeposite Mirror. Zij werden slechts in 
twee boetieks ter wereld te koop aangeboden: in Manhat-
tan en in Dubai.
Prijs: 817 dollar en uitsluitend op bestelling.

Na de it-bag, de it-bike! 
Als er een fiets is die je “right now” zou moeten 
hebben, dan zeker de Martone Cycling Co in 
electric blue, rose pink, gold of fluo orange. 
Hij is getekend door Lorenzo Martone en ver-
vaardigd uit een combinatie van staal en alu-
minium. Daardoor weegt hij amper 12 kg. Hij is 
uitgerust met lekbestendige banden en heeft 
een versnellingsbak met 2 snelheden. Wordt 
momenteel verkocht bij Colette in Parijs en 
op het internet.

Praktisch en chic
Voor wie op zoek is naar een prachtig en sportief 

horloge: dit is een model van Versace. Het is 
bestemd voor zakenmensen die zweren bij een 

functioneel uurwerk met stijl. Deze V-Race GMT 
Alarm is niet alleen praktisch, maar ook erg 

chic. Uitermate gesofistikeerd in marine-
blauw; sportiever in de versie Silver.

Stijlvol
         shoppen
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De laatste must 
van Motocaddy
De elektrische golfkar wordt 
steeds lichter en meer design. En 
sterker! Beste bewijs is de M1: een 
van de laatste modellen van het gamma 
Motocaddy dat over een nieuw remsys-
teem beschikt. Behalve ultracompact (33x50x56cm 
opgeplooid) is hij ook uitgerust met de laatste nieuwe 
technologieën (zoals een USB-aansluiting om de smart-
phone of gps op te laden), een lithiumbatterij (autono-
mie 27 holes) en een ergonomische handgreep. Een 
echte must om in alle rust op jacht te gaan naar birdies 
zonder de concentratie te verliezen.
www.motocaddy.fr

Srixon steeds sterker
Het Aziatische Srixon heeft de wind in de zeilen. De Z355 
driver is inderdaad een prachtstuk met 12 afstellings-
mogelijkheden (loft, lie en hoek clubface). Dankzij het 
lichte clubhoofd (211g) verhoogt de swingsnelheid van 
spelers van alle niveaus, daarbij gebruik makend van de 
mechanische natuurwetten (Action Mass Technology). 
Het gamma Z355 bestaat ook in woods en ijzers.
www.srixon.com

Dubbelspel voor Bushnell
De telemeters Bushnell vallen steeds beter in de 

smaak bij de golfer. Het model TourXJolt is uitgerust 
met de Technologie Exchange waardoor men vlot kan 
overstappen van de “Slope” modus – wanneer de rode 
sleutel actief is – naar de “Non-Slope” modus die in 
competitie is toegelaten. Dankzij de technologie “Dual 
Display” kan men inderdaad makkelijk de kleur van de 
zoeker wisselen van felrood naar zwart al naargelang de 

lichtomstandigheden. Ideaal en zeer praktisch.
www.bushnell.com

Nieuwe reeks ijzers
De nieuwe ijzers Apex CF 16 van Callaway zijn uit-

gerust met de technologie Cup 360. Die maakt 
het mogelijk om een regelmatige balvlucht 

en -snelheid te bereiken ongeacht het 
raakpunt op de clubface, terwijl hij de 

speler laat genieten van de excellentie 
van forged steel. Resultaat: precisie 
en tolerantie. Er bestaat een versie 
pro voor de lage handicapper.
www.callaway.com

Callaway Great Big Bertha
De nieuwe driver Great Big Bertha van Callaway is gemaakt om 
golfers maximale afstand te geven. Deze driver is een echte 
technologische revolutie die uitgaat van een aerodynamisch 
geheel uit verschillende materialen en een verstelbaar gewicht 
om geen meter te verliezen. Thomas Pieters testte hem uit en 
stopte hem meteen in zijn golftas. Nicolas Colsaerts verkiest de 
versie 816. Twee referenties.
www.callaway.com



Omega en de gebroeders Borlée 
op Sart-Tilman
Omega is niet alleen nadrukkelijk aanwezig in de coulissen van 
het wereldgolf; het toont zich ook op de Belgische greens. Zo 
geeft het prestigieuze Zwitserse horlogemerk sinds kort het 
vertrekuur aan op de Royal Golf Club du Sart-Tilman in Luik. 
De gebroeders Borlée waren de peters van de inhuldiging 
van deze “Golf Clock” op de eerste hole. Een mooi gebaar 
nu golf zijn grote olympische terugkeer viert ter gelegenheid 
van de Spelen van 2016, waar Omega natuurlijk een van de 
emblematische partners zal zijn. Op de foto: Dylan Borlée, Eric 
Vanderhoeven (Brand Manager Omega Benelux), Kevin Borlée 
en Jonathan Borlée.

André Dekeijser: “Couples”
André Dekeijser staat bekend voor zijn unieke mobiele beel-
den die volledig demonteerbaar zijn, maar bij u het koud 

zweet doen uitbreken indien u ze toevallig uit elkaar hebt 
gehaald en opnieuw tot hun unieke originele vorm 
moet herstellen. Deze grote Brusselse beeldhou-
wer verkent het koppel in drie dimensies, drijft 
het patina van het brons tot het uiterste en ver-
heldert zijn werken met contrasterende aanpak 
op allerlei vlakken.

Van 20 november tot 16 januari - Din-Zat: 12-18 uur
Hangar H18 Gallery – Kasteleinsplein, 18 – 1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 538 00 85 - gallery@h18.be - www.h18.be

Jean Graton en Michel Vaillant 
Het autoavontuur…
Jean Graton en Michel Vaillant boeiden heel wat generaties 
met hun autoavonturen. Van de lezers van Michel Vaillant 
werden er later heel wat piloot of Formule 1-journalist. Of 
designer, want Jean Graton ontwierp meer dan 200 model-
len voor de renstal Vaillante. Deze biografie van 320 pagi-
na’s, die door Xavier Chimitz is geschreven, helpt om de 
tekenaar in een ander daglicht te stellen. Zij omvat meer 
dan 400 foto’s en illustraties, vaak onuitgegeven, zoals de 
eerste perstekeningen van Jean Graton die zijn carrière 
begon bij de krant “Les Sports”.
“Jean Graton et Michel Vaillant, l’aventure automobile”. 
Uitg. Editions Hors Collection – 59 euro

De goede swingvoornemens 
van Barcelo 
De Spaanse hotelketen “Barcelo” (meer dan 100 etablissemen-
ten in 16 landen) wordt steeds bekender. Voor de golfer zijn onder 
meer de hotels “Barcelo Estepona Thalasso & Spa” (onze foto) en 
“Barcelo Marbella” ideaal gelegen langs de Costa del Sol, vlakbij 
enkele van de mooiste golfbanen in Zuid-Europa. Perfect voor 
een swingende winter. Optimaal comfort en zachte prijzen.
www.barcelo.com

Brussels Airlines en golf
De catalogus met reisbestemmingen van de Belgische lucht-
vaartmaatschappij Brussels Airlines breidt almaar uit. En de 
golfers worden niet vergeten, met rechtstreekse vluchten 
naar Malaga, Barcelona, Nice, Lissabon, Faro en Edinburgh. 
Goed om weten: het transport van de golftas is gratis voor 
zover de reiziger de franchise van de toegelaten bagage 
respecteert (lees: aantal stukken en gewicht). 
www.brusselsairlines.com
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Sunny Cars surft op succes
Het bedrijf Sunny Cars, dat in 1991 in Duitsland werd opgericht, is uitgegroeid tot 
een internationale referentie op de markt van huurwagens. Het is vertegenwoordigd 
in 120 landen (8000 bestemmingen) en biedt onder meer een “all-in”-formule aan 
(met zelfs de terugbetaling van de franchise) tegen een zeer voordelig tarief. Sunny 
Cars is zeer actief in België. Het is de voorkeurpartner van de meeste reisagent-
schappen en won verscheidene prijzen voor zijn efficiëntie en zijn professionalisme. 
Omdat het altijd toekomstgericht bezig is, biedt het zijn klanten zelfs aan om naar 
sommige landen een wifi-ontvanger in de auto mee te nemen. Ideaal om permanent 
verbonden te blijven.
www.sunnycars.be

Kostbare Cordelia 
De Greef brengt een juweelversie – de Cordelia ringen – uit van 
een van zijn emblematische modellen (de Saturn). Spetterende 
groene smaragd, zonnekleurige saffier, hypnotiserende oranje 
saffier of saffier in lavendelblauw: al deze unieke stenen worden 
op (witgouden) bogen “geplaatst” en versierd met briljanten die 
doen denken aan de sterrenhemel.
www.degreef1848.be

Parfumkaarsen Lalique
De unieke knowhow van Lalique gaat van 
kristal tot tafelkunst al over juwelen en par-
fum. Met de creatie van zijn lijn kaarsen 
“Voyage de Parfumeur” verenigt het Huis 
de parfum- en decoratiekunst. Vanaf nu 
zullen ook Lalique-kaarsen hun parfum-
geuren verspreiden in de interieurs.
www.lalique.com

Ambachtelijke aanstekers
Heerlijk toch: een knus haardvuur om ’s win-
ters op te warmen! Het “Atelier de Caroline” 
maakt originele aanstekers die bovendien 
gezond en duurzaam zijn (dankzij de recy-
clage van gebruikte kaarsen). Zij steken in 
een oogwenk alle soorten hout- of koolvuren 
aan (barbecues, open haarden, brasero’s, hout-
kachels)… Makkelijk in het gebruik en helemaal 
Belgisch. Cocooning verzekerd.



“Ninety one”
Het nieuwe restaurant “Ninety one”, dat ideaal is gelegen aan de 
Louizalaan 91 (in het hotel Thon Stéphanie), opende zijn deuren 
in een elegant hedendaags kader. Chef Sébastien Lemmens biedt 
een originele kaart aan met uitheemse accenten. Naast de klas-
sieke brasseriegerechten (kroketten, salades, clubsandwich,…) 
vindt men dus ook meer uitgewerkte en exotische gerechten, 
zoals yakitori van kwartelfilets, verse ananas, wok van kabeljauw, 
pak choï, rode pepers en oestersaus en snoekbaarsfilet in een 
korst van pistachenoten, prei en ravioli van Noorse king crab. 
Zonder de tapas te vergeten. Kortom: dit is een ultra-interessant 
adresje en dit zowel ’s middags als ’s avonds voor de kleine of de 
grote honger. De wijnkaart is al even werelds en imponerend.
www.thonhotels.be

Grey Goose: Franse wodka
In 1997 vatte keldermeester François Thibault het plan op 
om in Frankrijk de beste wodka ter wereld te gaan produ-
ceren, meer bepaald in de Cognacstreek. Hij gaat die uitda-
ging aan met Grey Goose dat zich kan beroemen op de titel 
van hipste wodka ter wereld. Grey Moose is het resultaat 
van de kennis om cognac te maken en het gebruik van zui-
ver bronwater uit de Grande Champagne en prachtige tarwe 
uit Picardië. Het product was onlangs de blikvanger bij een 
voorstelling die korte tijd neerstreek in de ambachtelijke 
bakkerij François in Antwerpen. 

De referentie Georges Blanc
Iedereen kent het restaurant Georges Blanc dat prat gaat op drie 
Michelinsterren en het label Relais & Châteaux draagt. Dit huis is 
al sinds 1872 een monument van de Franse gastronomie en een 
topreferentie in het hart van de “Pays de Bresse”. Ons Belgisch 
koningspaar was er recent trouwens te gast (onze foto). In Von-
nas heeft de bekende chef een echt genietersdorp uitgebouwd 
op vijf hectaren, met een Spahotel, een bistrot en boetieks.
www.relaischateaux.com

Nicarao: kwaliteitssigaar
Nicarao, het sigarenmerk dat in Nicaragua door Didier Houvenaghel werd opge-
richt – Belgische landbouwingenieur die in Cuba heeft gestudeerd – brengt voor de 
jaarwisseling een assortimentkoffertje uit met modules van het formaat “Robusto”. 
Deze zijn representatief voor de drie lijnen die het gamma Nicarao uitmaken: Anno 
VI Clasico, Especial en Exclusivo. Het koffertje bevat vier sigaren van elke van deze 
drie lijnen en is te koop in de betere handel voor 105 euro.
www.nicaraocigars.com

Jean Galler onthult 
zijn kerstboom
Een elegante spiraal met smaken van speculaas 
en fondantchocolade, met aan de voet enkele 
pralines als geschenkjes: puur genot voor de 
smaakpapillen en voor de ogen! Of hij nu als 
eindejaarsgeschenk wordt uitgespeeld of 
als het verleidende middelpunt van de tafel: 
de kerstboom van Galler is een unieke 
gelegenheid om samen te genieten van een 
heerlijk degustatiemoment.
www.galler.com
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Duivelse Amimono!
Welke golfer bezwijkt niet voor de “headcovers” van Amimono? Zij worden 
met de hand gemaakt uit acrylwol en microvezels. Hierdoor zijn ze makke-
lijk in het onderhoud en bieden ze de stokken een optimale bescherming. 
Hun aanpassingsvermogen is optimaal: drivers, fairway woods en putters. 
Het model “Duivel” zal in elk geval de Belgische voetballiefhebber aanspre-
ken in de aanloop naar Euro 2016!

Bettinardi 
op de greens
Het prestigieuze Amerikaanse 
merk Bettinardi is een referentie 
bij de golfers. Elk stuk – subtiele mix 
van forged steel voor de wedges en zacht 
koolstofstaal voor de putters – is een kunstwerk 
op zich en garandeert een balcontact dat de meest 
veeleisende spelers in verrukking brengt.

Evoque geeft zich bloot!
Eindelijk! Na drie jaar studie en ontwikkeling pronkt de Evoque 
Cabriolet eindelijk officieel in de Range Rovercatalogus voor een 
ronduit gedurfde uitdaging. Slaagt Land Rover waar anderen 
faalden? De Britse constructeur heeft in elk geval een elegante 
lijn bedacht voor zijn Evoque. Het merk koos voor een soepele 
dakbekleding in lichte stof voor wanneer de natuurelementen 
in actie treden. Nadat hij in 2012 als “concept car” werd voor-
gesteld op het Salon van Genève zou de Range Rover Evoque 
Cabriolet vanaf de lente 2016 in de showroom moeten staan.
Kostprijs: vanaf 52.500 euro.
Versies: SE Dynamic en HSE Dynamic.

Zeg het met rozen
RosaPiù (“Più” staat voor “meer dan”) is geboren uit de 
verbeelding van Concetta Spitaleri, een creatieve en dyna-
mische zakenvrouw. Zij is gespecialiseerd in florale kunst 
op basis van gestabiliseerde bloemen en bladeren. Haar 
producten zijn 100 % natuurlijk en hebben een levensduur 
van minimum drie jaar. Geen water of onderhoud nodig. 
Om het gemis aan geur van deze gestabiliseerde rozen te 
compenseren, lanceerde Concetta de eerste geur op basis 
van rozenextracten om te verstuiven. In Lasne heeft RosaPiu 
haar eerste winkel in België geopend. 
www.rosapiu.com

Tempel van de 
goede smaak
MDH Food Service is een bekend 
bedrijf bij de professionals van de 
horeca en de gastronomie. Spe-
ciaal voor het eindejaar richt het 
zich ook tot de particulier. De 
bekende Brusselse groothan-
delaar bracht een catalogus 
met meer dan 1000 producten 
uit, met onder meer 30 soorten 
ganzenlever, wild, schelpdieren 
en patisserie. Daarmee maak je 
elke fijnproever blij.
www.mdhfoodservice.be



Nu de glorieperiode van de traditionele wilde kaviaar 
uit Rusland en Iran voorbij is, gaat alle aandacht naar de 
steur. Het Spaanse merk “Per Sé” levert jaar na jaar betere 
producten af. Focus.

                  Door Philippe Bidaine

Kaviaar
Een korreltje zaligheid

E
r was een tijd – eigenlijk tot en met de 
jaren negentig – dat de kaviaarhandel 
zich in één volzin liet omschrijven, want 
rusland en Iran hadden vrijwel de hele 

markt in handen. Op dit moment zijn er nog altijd 
overvloedig veel steuren te vinden in de Kaspische 
Zee (89 % van de productie) en in de Zwarte Zee, 
maar ook in verschillende stromen met zeer toe-
gankelijke estuariums, zoals de Volga, de Oeral, 
de Amoer en de Donau, die zij opzwemmen 
tijdens de paartijd. De intensieve visvangst, de 
zware vervuiling en de bouw van stuwdammen 
op de grootste rivieren hebben evenwel geleid tot 
een forse daling van het aantal steuren en bijge-
volg is ook de kaviaarproductie teruggelopen.
De combinatie van de grotere zeldzaamheid en 
de zeer intensieve stroperij leidde tot het opstel-
len van de “Convention on International Trade in 
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Endagered Species of Wild Fauna and Flora”, de 
bekende Cites wetgeving, waarbij de regering dier-
soorten beschermt die met uitsterven zijn bedreigd 
en simpelweg de uitvoer van steur verbiedt naar 
landen die van oudsher kaviaar produceren.
Hierdoor behoren drie grote variëteiten die des-
tijds in hun Iraanse of russische versie werden 
verkocht helaas tot het verleden. Exit dus de wilde 
eitjes van de beluga (van de steur huso huso – de 
grootste en de duurste), de oscietra (van de steur 
acipenser gueldenstaedti – destijds zeer gewaar-
deerd bij de kenners) en de sevruga (van de steur 
acipenser stellatus – de kleinste en goedkoopste, 
maar beslist niet de slechtste).

Kaviaar Per Sé
Is er dan geen kaviaar meer? Integendeel! Sinds 
enkele jaren vindt u hem overal ter wereld, want er 
werden grote inspanningen geleverd om verschil-
lende steursoorten te laten acclimatiseren en te 
kweken tot ze volwassen zijn, met de bedoeling 
om een gecontroleerde productie op te starten. 
Verder zijn naast de grote producenten, zoals 

China dat het leeuwendeel voor zich opeist, in 
deze sector ook andere kleine operatoren actief, 
zoals Frankrijk, Italië, Iran en zelfs België. Het is 
nochtans Spanje dat het meest opvallende aanbod 
genereert. Ja, Spanje.
Terwijl de steurvangst tot in de jaren zeventig tra-
ditioneel in de grote stromen van het Iberische 
schiereiland werd beoefend, zoals de Guadalqui-
vir, de Ebro, de Douro en de Taag, was de lokale 
steursoort, de Acipenser Naccarii, er vrijwel uit-
gestorven. Dit was evenwel zonder het initiatief 
gerekend van de organisatie Piscifactoría Sierra 
Nevada (PSN), die besliste om de steurkweek een 
nieuwe boost te geven, met een uitstekend resul-
taat. Onder de merknaam “Per Sé” vindt u nu op de 
markt een kaviaar met een uitstekende prijs/kwali-
teitverhouding, ideaal voor de eindejaarsfeesten.
Dit product, dat het label “Iranian method” draagt, 
komt zonder twijfel zeer dicht in de buurt van de 
kleine heerlijkheden qua textuur en smaak die des-
tijds uit Iran kwamen. Het is inderdaad op basis van 
de originele recepten van dit land dat het product 
zorgvuldig in de originele dozen wordt verfijnd ▼



gedurende een rijpings-
fase die drie tot zes maan-
den duurt. Die verfijning en 
het ontwikkelde smaakpalet 
maken van de kaviaar “Per Sé” 
een product met een afgeronde 
smaak en boordevol nuances. Dit ligt echt heel 
dicht bij – voor degenen die zich dit nog herinneren 
– de beste Iraanse eitjes, met lange uitlopers van 
noten en room.
Goed om weten: hij is te koop in twee kwaliteiten, 
“black” of “gold”, al naargelang de grootte van de 
eitjes. De kaviaar afkomstig van de Acipenser Nac-
carii van het merk “Per Sé” zou binnenkort trou-
wens het gezelschap moeten krijgen van een kavi-
aar afkomstig van de steursoort Acipenser Baerii, 
afkomstig uit Siberië en waarvan de acclimatisering 
in Spanje zich als veelbelovend laat omschrijven.

Verwen uzelf
De kaviaar “Per Sé” wordt in België ingevoerd door 
Hugues Ducobu via zijn bedrijf “Bristol Food and 
Wine”. Hij staat op de kaart bij heel wat gastro-
nomische etablissementen die met deze kaviaar 
teruggrijpen naar de glorietijden van de Iraanse 
kaviaar. Jean-Michel Hamon behoort tot deze ken-
ners/professionals en heeft zich mede door zijn 

beide “Toucan”-restau-
rants opgewerkt tot een 
echte ambassadeur van 

het merk. Niet alleen in de 
“Toucan sur Mer”, maar even-

eens in zijn admiraalschip “Tou-
can Brasserie”, waar sinds kort met Cyril Jolivet een 
nieuwe chef achter het fornuis staat, biedt de meest 
Bretoense van alle Brusselaars de kaviaar “Per Sé” 
aan: zowel als degustatie, als verwerkt in een aantal 
gerechten waar hij bijzonder goed tot zijn recht komt. 
Zoals in de rundstartaar, volgens de traditie van het 
betreurde “Maison du Boeuf”, of gecombineerd met 
heerlijke Sint-Jakobsschelpen. Genieten!
Dit product, dat zich idealiter laat begeleiden door 
een lichte champagne, zoals de Brut Nature van 
Drappier, zal zich de komende weken en maanden 
dan ook met heel veel interesse laat ontdekken of 
herontdekken. Of gewoonweg wanneer men zin 
heeft om zichzelf te verwennen…

Bristol Food and Wine
Vorstlaan 100, 1170 Brussel. Tel.: 02 895 95 52 
Toucan Brasserie & Toucan sur Mer
Louis Lepoutrelaan 1 & 17, 1050 Elsene.
Tel.: 02 345 30 17. Open: 7d/7.
web: www.toucanbrasserie.com

Hugues Ducobu (Drappier) 
met Jean-Michel Hamon en 
Cyril Jolivet (baas en chef 
van de Toucan).

Versheid is een absolute 
noodzaak om de eitjes 
van de steur op hun echte 
waarde in te schatten.

Wat ook zijn afkomst is: kaviaar 
is even fijn op zich als verwerkt 

in succulente gastronomische 
bereidingen.
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5,7–11,1 L/100 KM. CO2: 149–264 G/KM.

Vanaf € 73.250 btwi. Afgebeeld model met optionele uitrusting. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. 
Geef voorrang aan veiligheid. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking.

NIEUWE JAGUAR XJ
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Champagne is de droomwijn bij uitstek en synoniem 
van ultiem plezier. Hij is dan ook onlosmakelijk 
verbonden met de topgastronomie. Pascal Devalkeneer, 
de tweesterrenchef van het Chalet de la Forêt, laat zijn 
kennersblik neerdalen over dit magische vocht.

Door Philippe Bidaine

Koning van het feest

H
et Chalet de la Forêt, dat centraal in 
het Zoniënbos is gelegen en op twee 
Michelinsterren mag bogen, behoort 
zonder twijfel tot de meest opge-

merkte restaurants in de hoofdstad van Europa. 
Pascal Devalkeneer staat aan het hoofd van dit 
elegant instituut en profileert zich als een van 
de toonaangevende chefs in het gastronomisch 
patrimonium van ons land. Als lid van de prestigi-
euze vereniging “Tradition & Qualité” en de keten 
“relais & Châteaux” is hij dan ook een bijzonder 
interessante gesprekspartner wanneer het er op 
aankomt om het belang van champagne in de res-
tauratie in te schatten. Champagne is en blijft nu 
eenmaal een product om bij weg te dromen…

Als aperitief
Wie zijn gedachten laat afdwalen naar de meest 
prestigieuze van alle mousserende wijnen denkt 
meteen aan het begin van het feestje: het moment 

waar het nog maagdelijk smakenpalet zowel naar 
frisheid als emotie snakt. In het Chalet de la Forêt 
genieten de bubbels een voorkeurpositie. “Ik 
geloof dat wij een van de weinige Huizen zijn die 
voor het aperitief de keuze laten uit drie verschil-
lende coupes champagnes. Voor wie het graag 
klassiek houdt, is er de Brut zonder jaartal van 
Louis roederer: een elegant en consensueel pro-
duct dat nooit ontgoochelt. Voor de klant die iets 
meer durf aan de dag legt, hebben wij ook de Brut 
nature van Drappier. Door zijn heerlijke frisheid en 
zijn hogere mineraliteit valt die steeds meer in de 
smaak”, aldus Pascal Devalkeneer.
Ter herinnering: dit soort cuvée wordt gemaakt 
zonder “dosage”, dat wil zeggen, zonder toevoe-
ging van suiker bij het degorgeren. Een procedé 
dat enkel door extreem uitgebalanceerde wijnen 
wordt verdragen, met als resultaat dat zij na afloop 
enkel de suiker van hun eigen bezinksel behouden, 
zijnde iets minder dan 2 %. De Brut nature van 
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Drappier, die voor 100 % uit Pinot noir bestaat, 
leent zich bijzonder goed tot het aperitief, maar 
gaat bijvoorbeeld ook heerlijk samen met kaviaar. 
“Verder bieden wij ook, nog steeds aan het glas, 
een rosé champagne aan. Momenteel is dat er een 
van het Huis Billecart-Salmon. Deze brut scoort 
zeer goed bij het vrouwelijk cliënteel…”

Aan tafel
Wanneer we aan tafel gaan, worden de dingen ietwat 
gecompliceerder. Of zoals Pascal Devalkeneer het 
stelt: “Zodra we eten, moeten de bubbels bijzonder 
fijn zijn, bijna onzichtbaar. Een te hoog mousserend 
gehalte dient absoluut vermeden, want het zal de 
smaak van de producten benevelen. Verder moet 
de champagne over voldoende body beschikken 
om de confrontatie met het gerecht aan te gaan. 
Het is daar dat de cuvées millésimées en de grote 
cuvées doorgaans tot hun recht komen. Ik denk 
daarbij aan de uitstekende cuvée La Grande Sen-
drée met de handtekening van Drappier of aan een 
roederer millésimé… in magnum!”
We geven ons daar inderdaad zelden rekenschap 
van, maar bij gelijke kwaliteit is een champagne 
bijna altijd beter in een magnum (1,5 l) dan in een 
fles (75 cl), dit omwille van een betere rijping bij 
grotere volumes. De magnum leent zich perfect 
voor een mooi gedekte tafel, vooral wanneer men 
met meer dan zes is. En hij is een extra bonus voor 
de gezelligheid.

Een bijzonder kwalitatieve wijngaard.

“Wij moeten er geen doekjes om winden: een kwa-
liteitschampagne is geen goedkoop product. En 
ook al vind ik dat een trieste zaak: je hoort vaak dat 
mensen verwachten dat ze acht coupes uit een fles 
kunnen halen, wat onmogelijk is… Je moet niet 
verder springen dan je stok lang is, maar ik begrijp 
dat de mensen bij ons terugschrikken om prijzen 
te betalen zoals in Parijs, waar het courant is dat 
de champagnes in de grote restaurants verkocht 
worden tegen 28 en 30 euro per coupe!”
Vanuit dat standpunt is de chef van het Chalet de 
la Forêt geen protagonist om de volledige maaltijd 
met een champagne te ondersteunen. “Mijn ▼

Cesar Roman, de nieuwe 
sommelier van het Chalet de 
la Forêt, met de meester des 
huizes Pascal Devalkeneer.
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visie van een perfecte maaltijd begint bij een 
aperitief met champagne. Daarna volgt een over-
stap naar een witte wijn aan tafel en vervolgens is 
er de eventuele terugkeer naar een champagne bij 
het dessert, waardoor het feestelijk karakter van 
het samenzijn wordt doorgetrokken…”
Die analyse belet onze chef evenwel niet om een 
aantal 100 % bubbels gerelateerde herinneringen 
te koesteren. “Mijn mooiste ervaring in dit domein? 
Een poularde met morieljes en champagne, met 
een magnum roederer 87, ietwat wijnachtig en 
gezegend met hele fijne belletjes…”

Welk glas?
In een huis van het niveau van de Chalet de la Forêt 
staat het optimale klantenadvies natuurlijk helemaal 
voorop. Omdat de chef voornamelijk in de keuken 
actief is, is dit de taak van de sommelier. Deze functie 
wordt hier ingevuld door een bekende naam in het 
vak die tot voor kort nog werkzaam was in de kel-
der van de Comme chez Soi. Cesar roman komt uit 
Spanje, maar zijn wijnkennis is fenomenaal. Voor hem 
“dient een wijn verteld als een verhaal. Vandaar dat 
het belangrijk is om voeling te hebben met de plaats 
waar hij geproduceerd wordt. Mede door het grote 
aanbod op de markt is het duidelijk dat het publiek 
nood heeft aan gedegen informatie.”
Maar bovenop het advies op zich bestaat het werk 
van de sommelier ook uit zijn rol als beheerder – 
voor alles wat te maken heeft met de relaties met de 
producenten en de organisatie van de kelder – en als 
technieker, onder meer voor het correct serveren van 
de wijn. “Terwijl je voor het aperitief nog de fluit kan 
overwegen – hoewel wij meer de tulpvorm verkiezen 
– vraagt de tafel absoluut om een glas dat de aroma’s 
tot hun recht laat komen. Een tulp bijvoorbeeld, maar 
ook een echt wijnglas waardoor de smaakakkoorden 
vlotter hun weg vinden naar onze zintuigen.”
Men zegge het voort: het Chalet de la Forêt is een 
topadres waar de champagne als koning van het feest 
fungeert en van geen wijken wil weten!

Le Chalet de la Forêt
Lorrainedreef 43, 1180 Brussel. Tel.: 02 374 54 16 
website: www.lechaletdelaforet.be
Open ’s middags en ’s avonds van maandag tot vrijdag.

De magnum, ofwel de inhoud 
van twee flessen: dit is de 
perfecte hoeveelheid.©
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49 - 186 CO2 G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK
ONTDEK DE VOLVO XC90 OP WWW.VOLVOCARS.BE
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Les Nouveaux Ateliers
Maatwerk in 
een nieuw jasje

Bij “Les Nouveaux Ateliers” bent u 
aan het juiste adres voor een collectie 
mannenhemden en -pakken die 
aansluiten bij de gewenste sfeer en 
stijl: casual, business of ceremonieel. 
U wordt er opgemeten door een… 
uniek 3D-systeem!

Door Raoul Buyle

F
rançois Chambaud en Nicolas Wolfovski 
creëerden een zeer succesvol nieuw con-
cept. Daardoor bieden zij hun klanten de 
toegang tot kostuums die in alle opzich-

ten uniek zijn. Dit alles dankzij een combinatie 
van traditionele knowhow en een gepatenteerde 
toptechnologie. Daardoor blijft het eindproduct 
betaalbaar want het silhouet van de klant wordt 
in 3D gemodelleerd, waarna de kledij wordt ont-
worpen die daar perfect bij aansluit. De gebruik-
te techniek is semi-traditionele “entoilage” (en 
dus geen “thermogekleefd”). Ter herinnering: de 
entoilage is de binnenvoering die vorm geeft aan 
de voorpanden van het pak. Het eindresultaat is 
betaalbaar maatwerk dat helemaal aansluit bij uw 
persoonlijke smaak van de dag. Te ontdekken op 
de Square Orban in Brussel.
Bijna iedereen is het daar over eens: als men een 
keer een maatpak heeft gedragen, kan men niet 
meer zonder. Dankzij het maatpak ervaart de man 
het perfecte akkoord tussen zijn kledij, zijn per-

soonlijkheid en zijn lichaamsbouw. Dit wordt “stijl” 
genoemd en die vindt hij niet terug in het tradi-
tionele modeaanbod. Er wordt vaak gesproken 
over de traditionele “cutters” die de reputatie van 
Savile row in Londen hielpen maken, of over de 
kleermakers van Hong Kong. Er wordt veel minder 
gesproken over deze nieuwe (jonge) ondernemers 
die blijven inzetten op maatwerk.

Vernieuwend concept
François Chambaud en Nicolas Wolfovski, de 
twee directeurs van Les Nouveaux Ateliers (www.
lesnouveauxateliers.com), kozen voor een ver-
nieuwend concept dat aanspreekt: het goedko-
per maken van maatwerk zonder in te leveren 
op het comfort of het gemak van een perfect 
gesneden maatpak. Eén: u kiest een stof en een 
snit. Twee: u laat uzelf opmeten in een 3D-cabi-
ne. Drie: u haalt binnen een termijn van vier tot 
zes weken uw afgewerkte producten op. Passen 
en goedkeuren gebeurt in de winkel. Zo is de ▼

François Chambaud 
& Nicolas Wolfovski: 
medeoprichters van 
Les Nouveaux Ateliers.
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Maatwerk.



klant zeker dat hij vertrekt met een kledingstuk 
dat helemaal aan zijn verlangens beantwoordt. 
“Het is niet altijd even eenvoudig om het juiste 
pak voor de juiste gelegenheid te vinden”, zegt 
François Chambaud. “Je wordt al snel geconfron-
teerd met een jasje dat slecht valt, een te lange 
schouder, te korte mouwen, een slecht uitgeba-
lanceerde kraag… Vandaar dat wij mannen een 
andere manier aanbieden om zich modieus te kle-
den en dit tegen zeer scherpe prijzen. Wij hadden 
het idee om een alternatief aan te bieden voor 
het ouderwetse maatwerk en de onaangepaste 
prêt-à-porter en dit dankzij een unieke (en gepa-
tenteerde) technologie voor het opnemen van de 
maten. Deze is in elke van onze winkels aanwezig. 
Wie in de “cabine” binnenstapt, wordt in amper 
enkele seconden helemaal opgemeten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van lichtstralen. Dankzij 
200 meetpunten wordt uw silhouet in 3D gemo-
delleerd. Dit levert een totale precisie op voor het 
maken van het pak, broek of hemd dat perfect 
bij uw lichaam aansluit – sterker: dat uw kleine 
tekortkomingen corrigeert. Alle opties om te per-
sonaliseren zijn gratis. De mening van de experts 
blijft natuurlijk onmisbaar. Vandaar dat onze spe-
cialisten/stilisten in de boetieks altijd voor u klaar-

▼ staan. Het is een stijl die aanslaat, want wij kleed-
den de journalisten van Canal+ voor het Festival 
van Cannes en wij zijn de exclusieve modepartner 
van de keten BeIN SPOrTS.”

Bondgenoot van de zakenman
Het grote pluspunt van maatwerk? Eens je het 
bewuste kledingstuk hebt aangetrokken… vergeet 
je het, want een pak dat lekker zit, houdt rekening 
met de dagelijkse bewegingen die het moet volgen. 
Maatwerk is dan ook een bondgenoot van de zaken-
man. Dit geldt evenzeer voor een meer casual dres-
sing (ontspanning) als voor de smokings en andere 
ceremoniële kledij (voor topgelegenheden). 
Maar niet voor mij, want “peperduur”, denkt u nu. 
Integendeel! Vanzelfsprekend hangt de prijs van 
uw maatpak samen met de gekozen stof. Bij Les 
Nouveaux Ateliers is er keuze uit meer dan 500 
merken, met daarbij de unieke wol getekend Hol-
land & Sherry en Loro Piana. De evolutie ligt in het 
steeds lager gewicht van deze stoffen: Super 130 
en Super 150 wol, combinaties van kasjmier en 
zijde, en andere cool wools (zoals de bekende wol 
Winter Tasmanian) vertegenwoordigen de nieuwe 
generatie van opwindende stoffen: super-elegant 
en vrijwel onkreukbaar.

Enkele cijfers
Les Nouveaux Ateliers zitten sinds 2011 in 
de lift. Het is in Frankrijk uitgegroeid tot 
het grootste merk voor 3D-hoogkwalitatie-
ve maatpakken met meer dan 70 verschil-
lende looks vanaf 49 euro voor de hemden 
en 290 euro voor de pakken. Het merk telt 
35.000 klanten en fabriceerde al meer dan 
130.000 producten. Deze worden geleverd 
in 8 boetieks en franchises in Parijs, rijsel, 
Straatsburg, Luxemburg en Brussel. Er werken 
momenteel 200 bedienden in Frankrijk en in 
het buitenland. 40 % van het zakencijfer komt 
van nabestellingen (shop of internet).
www.lesnouveauxateliers.com

De shop op de Frère-Orbansquare 7 
in Brussel.

Keuze uit een 20-tal 
verschillende kragen.

■
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“Voor het beheer van mijn 
vermogen zijn mijn Private 
Banker en ik zeer goed 
omringd.”
“Never change a winning team”, dat durven we u te 
verzekeren. Want om uw vermogen optimaal te beheren, kan 
uw ING Private Banker rekenen op tal van experts binnen onze 
private bank. Samen vormen ze een team dat uw situatie 
vanuit alle mogelijke perspectieven bekijkt. En u wint daar 
alleen maar bij. Want onze klanten hebben genoten van een 
nettorendement van 5,31% per jaar over een periode van 
5 jaar (voor een discretionair beheermandaat bij ING Private 
Banking, en dit met een balanced profi el*). Zo wordt 
beleggen bij ING een uitgemaakte zaak.  

ing.be/privatebanking

* Het betreft het gemiddeld actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis voor de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2015, door het volgen van de beleggingsstrategie van ING Private 
Banking onder de vorm van het discretionair beheer Ceres Balanced. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en houden geen rekening met eventuele 
belastingen. Kosten werden wel reeds in rekening gebracht. Wees ervan bewust dat de prestaties eveneens afhankelijk zijn van uw beleggersprofi el. Dit is een promotioneel document, 
uitgegeven en verspreid door ING België. Het bevat geen beleggingsadvies en/of een aanbeveling om in te tekenen en/of een aanbeveling om gelijk welke operatie uit te voeren 
en kan niet als dusdanig beschouwd worden. ING België nv - Bank/Kredietverlener – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: 
BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

297x210_ING_PB_EXPERTISE_Ahmet_NEW2015_FRNL.indd   2 02/11/15   09:39



Holemans

Holemans behoort al bijna een eeuw lang tot de 
speerpunten van de Belgische juwelierskunst. Dit huis 
pakt het verleden op in hartje Brussel en blijft trouw aan 
datgene waarvoor het vermaard is: het werk in het atelier. 

Door Raoul Buyle

N
iemand beter dan Moïse Mann (Manalys) 
om de sleutels en de naam Holemans toe 
te vertrouwen! Toen Thierry Holemans in 
2013 besliste om zich terug te trekken, 

wou hij de teugels van het familiebedrijf overlaten 
aan “iemand van binnenuit”. Moïse Mann kent dit 
huis inderdaad als zijn broekzak, want hij was er 
twintig opeenvolgende jaren werkzaam als juwelen-
maker, verkoopverantwoordelijke en directeur van 
de boetiek die het Belgisch huis op de Parijse place 
Vendôme had geopend. 

De geschiedenis van het huis zelf begint bij Henri Hole-
mans en de aanloop naar WOI. In 1914 is hij ongeveer 
twintig wanneer hij, zoals alle Belgische jongemannen, 
wordt opgeroepen om aan het front te gaan vechten. 
De visionaire koning-soldaat Albert I liet op dat moment 
beroepsopleidingen organiseren in de loopgraven. Daar 
ontdekte de jongeman zijn roeping als goudsmid toen 
hij het koper van granaathulzen moest bewerken. Toen 
de vrede was teruggekeerd, bleef hij bij zijn passie en 
richtte in 1922 zijn eigen atelier op. Dat produceerde 
tot in 1950 prachtige sierstukken voor de kerk die – 

Terugkeer van Art Deco

Ringen Anti lope, 
Holemans Création.

Collectie 
Gabrielle, 
Holemans 
Création. 
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net zoals juwelen – met parels, goud, verguld zilver 
en edelstenen waren bekleed. Door de com-

binatie met de sobere en meetkundige 
achtergronden van de Art Deco, waar-
van België de voorloper was, groeide 
Henri Holemans al snel uit tot een 
bekende ambachtsman van de ker-
kelijke smeedkunst. Zijn werken zijn 
overal ter wereld te vinden en som-
mige behoren toe aan de Schat van 
de Basiliek van Koekelberg. Zij waren 
het resultaat van een grote techni-
sche kennis waarvan het geheim aan 

zijn zoon Jean werd doorgegeven.

Zelfde geest, andere 
facetten

Niets gaat verloren, alles wordt gecreëerd: het 
zou het devies kunnen zijn van het nieuwe Holemans-
atelier dat een ideaal onderkomen heeft gevonden op 
de Zavel, in een 18e-eeuws herenhuis dat door de Brus-
selse architect Olivier Dwek werd gerenoveerd. De 
emblematische kleuren van het huis Holemans – oranje 
en zilver – betoveren deze ruimte die zich onderscheidt 
door zijn durf en gestrengheid, warmte en verfijning. 
Het kostbare houtwerk sluit perfect aan bij de zachte 
natuursteen en de kracht van een gestructureerde 
muur in geborsteld aluminium. Een spectaculaire, Art 
Deco-geïnspireerde glaspartij laat het onmisbare dag-
licht volop in het atelier binnenstromen.
Scherp, verjongd, nieuw leven ingeblazen: de geest 
van Holemans is nu al merkbaar in de nieuwe ontwer-
pen. Het ontwerpteam onder leiding van Moïse Mann 
ontwikkelt verschillende collecties. Daarbij de  

Interieur getekend Olivier Dwek.
▼

De voorgevel 
van Holemans 
op de Zavel.



collectie “Gabrielle” die de interne band weer-
geeft die de liefde smeedt tussen twee mensen. Er 
wordt gebruik gemaakt van elegante schakels die 
versierd zijn met diamanten. Het model wordt uit-
gewerkt in een trouwring, een verlovingsring en 
een halsketting. Dit alles tegen uiterst scherpe 
prijzen. De honderden schetsen en ontwer-
pen die in de archieven van het Huis werden 
gevonden, zijn een onuitputtelijke inspiratie-
bron voor de ontwikkeling van de collecties. 
Ook de lakken hebben de wind in de zeilen. 
Zonder de horlogeafdeling te vergeten, 
want bij Holemans vindt u de uurwerken 
Baume et Mercier en de horloges Hermès.

Vertel ons…
wat moeten we verstaan onder de “geest 
van Holemans”?
Moïse Mann: “De geest van het huis, dat is zijn atelier en 
zijn ambachtslui die iedereen die de nieuwe boetiek aan de 
Zavel binnenloopt live aan het werk kan zien. Onze juwelen 
hebben als uniek element dat het bestellingen zijn die op 
maat zijn gemaakt en aangepast aan iedereen die ze draagt. 
Geen tussenpersonen nodig. Elk juweel is een technisch 
meesterstukje op zich dat zich moeilijk op grote schaal laat 
toepassen. Dat is de kracht van Holemans en zijn grootste 
troef. Een dergelijk atelier in het hart van een juwelierswin-
kel is momenteel een zeer zeldzame luxe.”
Een eerste balans één jaar na de opening?
“Zeer positief. Wij overstijgen de jaarverwachtingen. Het 
lijkt wel alsof de naam Holemans nooit van de Brusselse 
markt is weggeweest.”
Een emblematisch juweel uit de collectie Holemans?
“Een nieuwe versie van de solitaire ‘Antilope’ die in de jaren 
tachtig door Jean Holemans werd getekend. Vroeger was 
deze ring in geel goud met de randen in platina; nu is hij 
volledig platina.”
Hoe zit het met de “Tulipe” broches in goudbruine lak en 
eierschaal gecentreerd met geel goud en geaccentueerd 
met diamanten, een grote klassieker van Holemans?
“Ietwat uit de mode. Als het goed gebruikt wordt, verleent 
de lak het juweel een fascinerende uitstraling. Mijn team 
is momenteel op zoek naar innoverende pigmenten om 
‘andere’ lakken te maken. Dit zit volop in de testfase.”
Geen rivaliteit tussen Holemans en Manalys?
“Geenszins. Bij Manalys heerst de cultus van de Haute Joal-
lerie. Bij Holemans is het veeleer de geest van de ‘collecties’. 
Met voor beide de liefde van handgemaakte juwelen.”

Moïse Mann.

■

▼

De collectie Flocon wordt geïnspireerd 
door de bekende kunstbeweging 
Art Deco. De grondstof wordt zeer 
omzichtig bewerkt met gebruik 
van symmetrisch decoupeerwerk. 
Resultaat? Een reeks grafische juwelen 
met een tijdloze elegantie.
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De stad leeft. Ze zit boordevol contrasten en uitdagingen. 
De stad is niet alleen de ontmoetingsplaats van de ver-
schillende stromingen in onze maatschappij, ze is er ook 
het symbool van.
Vandaag telt onze planeet 3,3 miljard stadsbewoners. Dat 
is 4,5 keer meer dan in 1950. In 2030 zouden ze zelfs 
meer dan 60% van de wereldbevolking uitmaken.
Als vastgoedontwikkelaar volgt Atenor die evolutie van 
het stadsleven op de voet. Als speler in de noodzakelijke 
en onvermijdelijke transformatie van het stadsweefsel 

ontwikkelt Atenor gemengde projecten. In het hart van 
de stad, vlakbij de communicatieknooppunten.
Zo biedt Atenor alle stedelingen – of ze nu wonen of 
werken in de stad – gebouwen op maat van hun nieuwe 
eisen en van een harmonieus samenleven.

DE STAD  
MOET JE 
BELEVEN

ATEN 3839-001 Annonce corporate A4 NL.indd   1 12/11/15   16:20



IWC trekt alle 
registers open
Kunst, emotie, passie, vakmanschap: het zijn elementen 
die zowel de IWC-horloges als de filmwereld kenmerken. 
Deze complementariteit laat zich bevestigen in de 
intieme band met de (film)festivals die wereldwijd met 
grote zorg worden geselecteerd.

Door Raoul Buyle

De subl ieme Karol ina 
Kurkova op het Filmfestival 
van Peking (Bejing).
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Z
ondag 30 augustus in Angoulême. 
Georges Kern, CEO van IWC 
Schaffhausen, overhandigt de “Valois 
IWC du réalisateur” voor de beste 

regie aan Emmanuel Finkiel voor zijn film “Je 
ne suis pas un salaud”. Ter gelegenheid van 
een schitterend diner in een naburig kasteel-
park (met als thema: “Pour l’amour du cinéma”) 
brengen een honderdtal selecte genodigden een 
huldebetoon aan de creativiteit en de diversiteit 
van de Franse film. Dit alles omringd door een 
resem sterren zoals Claude Lelouch, Christopher 
Lambert, Vincent Lindon, Jean-Hugues Anglade, 
de sublieme Louise Bourgoin, Béatrice Dalle, 
Marie Gilain en onze eigen Stéphane De Groodt. 
Deze intieme band met een aantal topkunstenaars 
uit de filmwe- reld maakt dit Festival dan 
ook uniek. “Het festival van de Franstalige 
fi lm van Angoulème, dat erkend 
wordt omwille van zijn grote artistieke 
waarde en in 2008 door Marie-France 

enkel de creatieve kracht van ontelbare mede-
werkers helpt om een werkstuk af te leveren 
dat ons gedurende enkel uren meevoert naar 
een andere wereld.” Nog even aanstippen dat 
de laureaat een prachtige Portofino remontage 
Manuel Huit Jours in ontvangst mocht nemen.

Horloges en sterren
Zij is de stille ster van Schaffhausen. Al ruim een 
kwarteeuw kiest de familie van de horloges Portofi-
no voor een klassiek armbandhorloge waarvan het 
vakmanschap tekenend is voor de ervaring van de 
ingenieurs bij IWC. Klassiek, dat zeker, maar een 
heruitgevonden classicisme en daardoor an sich 
zeer actueel. De Portofino is niet enkel het basis-
model van het gamma IWC-horloges, maar het is 
ook het ideale horloge voor al wie stijl heeft, met 
een echte toegevoegde waarde voor wat betreft 
het kaliber. Dit jaar verrijkt IWC zijn gamma Por-
tofino met twee nieuwe modellen. De kast is 37 
mm groot en op die manier verleidelijker dan ooit 

Brière en Dominique Besnehard werd opgestart, 
geniet een enorme bekendheid die zich tot ver 
buiten de taalgrenzen uitstrekt. Wij zijn trots 
dat wij de creativiteit van de Franstalige film 
kunnen steunen”, zei Georges Kern. “De Haute 
Horlogerie zweert bij een fascinerende mecha-
niek die wordt aangedreven door geschiedenis 
en magie, gepassioneerd (precisie)werk en heel 
wat talenten. Idem dito voor de zevende kunst: 

voor de liefhebbers van horloges die iets kleiner 
uitvallen aan de pols. De met diamanten versierde 
Portofino Automatic Moon Phase 37 heeft er een 
nieuwe variant bijgekregen. Met zijn kast in gepo-
lijst dun staal is hij een en al discrete luxe. Verder 
omvat de reeks Portofino Automatic 37 nu ook 
twee juweeltjes waarvan de lunet met diamanten is 
getooid. Twee andere modellen zetten in op kleur. 
De ene doet dit met een blauwe wijzerplaat en ▼

In Angoulême: Georges Kern, CEO van 
IWC Schaffhausen, met de stichters 
van het festival Marie-France Briere 
en Dominique Besnehard.

De Manufactuur 
IWC Schaffausen 
aan de boorden 
van de Rijn.



een armband in blauw leder, de andere met 
een verzilverde wijzerplaat en een armband in 
frambooskleurig leder.

Passie voor film
IWC is al jaren zeer nauw betrokken bij de filmwe-
reld en sponsort actief de filmfestivals van New York 
(Tribeca), Zurich, Londen, Dubai en Peking. Sinds 
dit jaar kwamen daar ook Singapore en Angoulême 
bij als officiële “Festival-Time”-partner. Het spreekt 
voor zich dat de Manufactuur deze festivals benut 
om haar knowhow en haar horlogeontwerpen en 
meest buitengewone complicaties aan de wereld 
voor te stellen. Naast virtuositeit en inventiviteit 
vallen deze klokjes ook op door hun schoonheid, 
betrouwbaarheid en unieke prestaties. “Elk van 
onze horloges”, stelt Georges Kern, “vertelt ons een 
verhaal over zijn oorsprong, zijn cultuur en traditie. 
Het geeft aan hoe laat het is, maar de boodschap 
reikt veel verder dan dat. Het is een individueel 
expressiemiddel, een mechanisch meesterwerk 
dat ons aanspreekt, waarvan de interactie goed 
lijkt op het werk van de acteurs, regisseurs en 
cameramensen die beeld na beeld schieten om een 

nieuw werk te 
creëren.” Om 

die reden onder-
houdt het merk ook 

nauwe banden met tal 
van wereldberoemde 

acteurs zoals Cate Blan-
chett, Kevin Spacey, Jean 

reno, Christoph Waltz, Zhou 
Xun, James Marsden en Ewan McGregor, en verder 
ook regisseur Marc Forster. De IWC-horlo-
ges waren trouwens al te zien in ontelbare 
Amerikaanse films en reeksen. Zo droe-
gen de hoofdpersonages van de thril-
ler Wall Street, de box-office Ocean’s 
Thirteen, de actiekomedie red en de 
spionagethriller Jason Bourne: the 
heritage stuk voor stuk klokjes 
“made in Schaffhausen”. Deze 
laatste zijn eveneens populair 
bij de hoofdrolspelers in de 
Amerikaanse reeksen “Grey’s 
Anatomy”, Private Practice en 
The Good Wife. 
De vertelkunst verhoogt zonder eni-
ge twijfel de emotionele waarde van 
het merk en verhoogt de belangstel-
ling van de klant voor de Haute Horlo-
gerie. “Ik ben blij dat ik jonge en veelbe-
lovende talenten uit de filmwereld kan 
steunen en op die manier de traditie kan 
voortzetten die IWC sinds lang met de film-
kunst heeft opgebouwd”, aldus nog Georges Kern. 
Een verhaal vertellen is een essentieel element dat 
diep verankerd is in alles wat IWC onderneemt en 
dat geldt ook voor de uitmuntendheid op technisch 
vlak. Twee dingen die eveneens onlosmakelijk met 
topcinema zijn verbonden.

Festival Time 
Partner  op 
het Singapore 
International 
Film Festival 
(SGIFF).

▼

Chronograaf 
Portofino IWC.

Portugieser Hand-Wound Eight 
Days Edition “75th Anniversary” 
IWC Schaffhausen.

Portofino 
Automatic 
37 IWC.

■
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OPEN van dinsdag tot zaterdag : 10:00 ‐ 18:30                                                            www.deslaapadviseur.be       

 

BRUSSEL   met ondergrondse parking    |    Louizalaan 221   l    1000 Brussel 
LINKEBEEK    Alsembergsesteenweg 37   |   1630 Linkebeek   

TERNAT      Assesteenweg 24   |  1740 Ternat  



www.porsche.be

Een legende worden volstaat niet.

Het gaat erom het te blijven.

De nieuwe 911.

Waarom die eeuwige strijd? Om een rijtechnologie te creëren die inspireert en om te slagen in de allerzwaarste 

proef: de beste zijn. Met een gloednieuwe bi-turbo boxermotor die een kracht heeft van 309 Kw (420 pk) en een 

koppel van 500 Nm. Met nieuwe aangedreven achterwielen voor nog meer wendbaarheid. Wie er uiteindelijk wint? 

De sportwagen van de toekomst. En uzelf, uiteraard. Ontdek hem op www.porsche.be.

Fiscale aftrekbaarheid: tot 70% bij aankoop van een Porsche 911 Carrera. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 911 Carrera.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 7,4 - 8,8 / CO²-UITSTOOT (G/KM): 169-202
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