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MEETS FAST
FORGIVENESS

The NEW XR is unlike any driver we've ever created because it was engineered unlike any driver we've 

ever made. Through a unique partnership with Boeing, we set out to make an extremely forgiving 

driver, extremely fast. We worked with Boeing to re-engineer the size, shape and placement of the 

Speed Step. Our engineers at Callaway streamlined the shape of the head and re-engineered the face.  

The NEW XR driver is an extraordinarily forgiving and fast distance machine.

WE MADE XR FORGIVING. BOEING MADE IT FAST

STENSON XR16 DPS AD DPS- 210x297.indd   1 10/03/2016   11:36
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FAST
We worked with the experts at Boeing to redesign and re-engineer the 

Speed Step, resulting in our most advanced aerodynamic head shape ever.

FORGIVENESS. . .
is faster ball speeds across the face. So we started with a lighter 

and larger head. We stretched the shape, lowered the CG and 
then added a thinner, lighter and stronger R•MOTO face. 

EXTREME 
FORGIVENESS + 

ADVANCED 
AERODYNAMICS
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Geluksrecepten
Members Only heeft zijn 15e jaargang ingezet. Het is een tijdsspanne 

die aangeeft hoezeer we met z’n allen naar elkaar zijn toegegroeid. 

Een trouwe band die heel bijzonder is binnen de huidige chaotische 

leefwereld van de schrijvende pers.

Dit magazine zweert inderdaad bij een bijzonder DNA en dat geldt 

zowel voor zijn concept als voor zijn doelgroep. In de eerste plaats 

richt Members Only zich tot een lezerspubliek dat van het leven houdt 

en de levenskunst smaakt in de edelste zin van het woord. Elk trimes-

ter opnieuw spreekt het – als het ware meedeinend op de seizoenen 

– een publiek aan dat, net zoals het blad zelf, van mooie dingen en 

mooie verhalen houdt. Een select publiek in golfclubs, privékringen, 

trendy restaurants… Onze rubrieken en de editoriale lijn sluiten per-

fect aan bij die mentaliteit die zich laat inspireren door genot en 

traditie. De artikels gaan dan ook niet alleen over golf, maar ook over 

oldtimerrally’s, legendarische auto’s, prachtige reizen naar de andere 

kant van de wereld, sterrengastronomie, mode en schoonheid. Stuk 

voor stuk onderwerpen die gaan blinken op het glanzende papier!

Een van de blikvangers in dit eerste nummer van 2016 is de gloed-

nieuwe vastgoedrubriek, met daarin onder meer exclusieve adver-

tenties van tophuizen of -villa’s in binnen- en buitenland. Het is het 

zoveelste gloednieuwe extraatje waarmee we op de verlangens van 

ons lezerspubliek inspelen!

In deze verwarrende tijden en de vaak dramatische actualiteit is het 

dikwijls nuttig om stil te staan bij de mooie dingen, te genieten van 

het hier en nu, te surfen op dromerige golven, zich gewoonweg te 

laten leiden door de dolce vita. Kortom: blijk te geven van optimisme. 

Ziedaar onze ambitie – het is bijna een roeping. Carpe diem!

Dit 57e nummer sluit aan bij de vorige en wil u graag door de grote 

poort het lenteseizoen binnenleiden. De dagen worden langer, de 

jurken korter, de barometers zetten hun klim in. Zodra de eerste len-

testralen zich laten voelen, gaat het kriebelen. Met birdies, cabrio’s 

en een pastis op het terras. En hopelijk nog veel meer.

Veel leesplezier!

Voorwoord

© Foto : Reporters
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JAGUAR F�TYPE
KRACHTIG. SEXY. 
BRITS.

Beschikbaar als Coupé of Cabriolet. Motoren met compressor: 3.0 V6 (340 of 380 pk) en 5.0 V8 (550 pk). 
Prijs vanaf € 67.010 btwi op 1 december 2015. Ook beschikbaar met vierwielaandrijving (AWD). Getoond model: F-TYPE Cabrio V8. 
Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en 
geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking.

8,4–11,3 L/100 KM. CO2: 199–269 G/KM.
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Uw vermogen verdient onze ervaring en onze expertise

Delen Private Bank is een familiale onderneming die gespecialiseerd is in patrimoniumbeheer. 

Als dynamische goede huisvader streven we een gezonde groei en de bescherming van uw patrimonium na. Onze 
bedrijfsfilosofie en onze manier van werken weerspiegelen familiale waarden en een hechte bedrijfscultuur. Waarden 
zoals verantwoordelijkheid, transparantie, duurzaamheid, integriteit en betrouwbaarheid dragen we hoog in het vaandel. 
Wij houden van heldere, eenvoudige oplossingen die de tand des tijds kunnen doorstaan. 

Neem contact op met één van onze zetels voor een vrijblijvende afspraak of bezoek de website.
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De Belgische kampioen thomas Pieters is uitstekend aan het seizoen begon-
nen, met onder meer een 2e plaats in het Abu Dhabi Championship achter 
de Amerikaan Rickie Fowler. De nog altijd maar 23-jarige Antwerpenaar lijkt 
nu definitief vertrokken voor een topcarrière en in de coulissen circuleert zijn 
naam als een mogelijke kandidaat voor de komende Ryder Cup. De Belgische 
‘t.P.’ is erg sterk in alle onderdelen van het golf. Hij is ambitieus en een harde 
werker, en behoort duidelijk tot de grote beloften van het Europese golf. Dat is 
ook Rolex niet ontgaan, want het ambitieuze horlogemerk trok thomas Pieters 
aan als een van hun ‘brand ambassadors’ op de greens. Onze landgenoot deelt 
daarmee het gezelschap van andere iconen, zoals tiger Woods, Jordan Spieth, 
Phil Mickelson, Martin Kaymer en Nicolas Colsaerts. Zeg maar een echte erken-
ning van zijn talent. ■

Thomas Pieters
reikt naar de top
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Passioneelrood!
Op het Salon Rétromobile in Parijs werd een legendarische race-Ferrari 
uit de jaren 50 verkocht voor meer dan 32 miljoen euro. Dat betekent een 
nieuwe recordprijs voor een auto die via een veiling van eigenaar wisselt. 
Deze Ferrari 335 S Spider uit 1957, die met een indrukwekkende erelijst 
kan uitpakken, ging tijdens de bekende Artcurialveiling voor 28 miljoen 
euro onder de hamer. Dat was meteen de onderste marge van de prijsvork 
(de hoogste lag op 32 miljoen euro). Met de kosten erbij moet de nieuwe 
eigenaar dus de kokette som van 32 075 200 euro neerleggen. Aldus de 
berekening van het veilinghuis… ■



I
n Schotland, de geboortegrond van de swing, 
beantwoordden de eerste golfbanen uitslui-
tend aan de wetten van de natuur. Daar 
kwam geen architect bij te pas. De wind en 

de schapen boordden de fairways af die hun weg 
zochten langsheen de duinen, tussen de zee en 
de polders. Eolus liet de zandgrond golven en de 
herkauwers hielden de begroeiing kort. Golfers 
kozen de vlakke en afgegraasde stukjes om hun 
holes te beëindigen.
De mythische Old Course van St Andrews is hier een 
mooi voorbeeld van. Deze baan, die in 1754 werd uit-
getekend, had holes die de golfer wegleidden (Out) 
en terugvoerden (In) naar het clubhouse. Dat was 
toen het heersende principe van de linksbanen die 
langs de zee in smalle trechters werden gebouwd.
Met de introductie van de echte greens, afslagplaat-
sen en natuurlijk, holes werd het golfspel door de 
jaren heen meer gestructureerd. Door de continue 
evolutie van de uitrusting en de ballen dienden heel 
wat parameters telkens opnieuw in vraag gesteld.

De erfenis van ‘Old’ Tom Morris
Historici zijn het er over eens: de Schot ‘Old’ tom 
Morris was de eerste echte golfarchitect (toen nog 
omschreven als ‘keeper of the green’). De win-
naar van vier British Opens (1861, 1862, 1864 en 
1867) was de eerste die met tekeningen werkte. 
Hij ontwierp onder meer de legendarische links 
van Muirfield die nog altijd als een referentie geldt. 
Hij tekende ook de prestigieuze banen van Prest-
wick (waar de eerste Opens werden gespeeld), 
Carnoustie en Royal County Down. Morris was uit-
sluitend actief op linksbanen en creëerde begrip-
pen als rough, semi-rough en green. 
Na hem stuwde Willie Park Junior, de zoon van de 
eerste winnaar van de British Open, de golfsport 
een nieuw architecturaal tijdperk in. Deze visio-
nair bracht golf het land in: naar de bossen en de 
weilanden rond de steden. Een echte revolutie. 
Een van zijn meesterwerken is de Old Course van 
Sunningdale die in 1901 werd ingehuldigd.
De architectuur van linksbanen vertoonde weinig 

Ooit was het de natuur die de golfbanen 
uittekende. Er vond dan ook een grote 
evolutie plaats van de eerste Schotse 
links naar de moderne en spectaculaire 
championship courses van vandaag.

Door Miguel Tasso

Van ‘Old’ Tom 
Morris tot 
Tiger Woods

© Foto : Frank Christian
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afwisseling. Doorgaans werd in rechte lijnen 
gespeeld op vlakke oppervlakken zonder bomen. 
Willie Park ‘vond’ een verschillend concept ‘uit’ 
door doglegs, hazards (hindernissen) en greens 
met verschillende niveaus te introduceren. Hij stak 
met zijn concepten de Atlantische Oceaan over en 
leverde op die manier ook een bijdrage aan de golf 
in de USA. Willie Park tekende Olympia Fields en 
paste de baan van Atlantic City aan. Zijn klassieke 
en subtiele stijl kwam ook tot uiting bij ons, want 
in 1913 stond hij aan de tekentafel voor de tweede 
versie van de Royal Antwerp in Kapellen.

Harry Colt: de referentie
De Schot Harry Shapland Colt was een discipel 
van Park. Het toeval speelde daarin een rol, want 
hij was lange tijd secretaris van de golfclub in 
Sunningdale. We mogen Colt rustig als de eerste 
‘fulltime’ golfarchitect omschrijven. Deze jurist 
van opleiding was immers de eerste die zich sys-
tematisch van een tekentafel bediende om zijn 
championship courses uit te tekenen. Dat zorgde 
voor een echte revolutie.
Harry Colt leidde golf definitief het moderne tijd-
perk binnen. tot dan waren de golfbanen immers 
veeleer eentonig, zonder veel variatie. Sir Harry 
gooide dit helemaal om en voerde met zijn ver-
nieuwende ontwerpen een tactische aanpak in. 

Hij gebruikte zijn potlood op een gedurfde wijze 
en liet de golfwereld kennismaken met boch-
ten, doglegs, solitaire bunkers, smalle fairways. 
Colt speelde met de natuur en interpreteerde de  
landschappen.
Colt was zeer actief. Getuige daarvan zijn vele 
werkstukken, zoals Wentworth, Saint-Cloud, Saint-
Germain, Puerta de Hierro, le touquet (Mer), Ken-
nemer en natuurlijk ook de Royal Zoute. telkens 
weer vind je er dezelfde filosofie terug en de wil 
om de golfer tot strategisch denken te verplichten 
teneinde de hindernissen en vooral de oordeelkun-
dig geplaatste bunkers te vermijden. Colt verstond 
ook de kunst om zijn ontwerpen zo in het land-
schap in te bouwen dat zij naast een sportieve uit-
daging ook het oog gingen bekoren. Ook vandaag 
nog getuigen de parcours van zijn hand van een 
geweldig modernisme. De evolutie van het spel en 
het materiaal hebben nauwelijks vat gehad op zijn 
ontwerpen. Zij doorstonden de tand des tijds zoals 
alleen echte kunstwerken dit doen.

De stempel van dokter 
MacKenzie
Geen verhaal over golfarchitectuur zonder stil te 
staan bij de Augusta National, de thuishaven van 
de Masters. Het is bekend dat deze unieke baan is 
ontstaan vanuit het verlangen bij Bobby Jones 

De Old Course 
van St. Andrews.

Het Schotse Turnberry: 
een links zoals het hoort.

▼



om een championship course te creëren die niet 
alleen visueel een prachtstuk moest zijn, maar de 
golfer ook bij elke slag tot de perfectie zou ver-
plichten en elke uitschuiver zou bestraffen.
Het wordt vaak vergeten dat Jones zijn opdracht toe-
vertrouwde aan de Engelse architect (met Schotse 
roots) Alister MacKenzie (een erfgenaam van Colt). 
De Augusta National verenigt twee essentiële para-
meters van het golfspel: enerzijds is er de techni-
sche en tactische uitdaging, anderzijds het visuele. 
Op deze baan die door een weelderige plantengroei 
omgeven wordt en waar elke hole de naam van 
een bloem draagt, wordt de speler geconfronteerd 
met een ongelofelijk hoge moeilijkheidsgraad: fair-
ways met een lichte hellingsgraad, diepe bunkers, 
bomen in de lijn van de bal en vooral onnoemelijk 
complexe greens. De Augusta National, die in 1933 
zijn deuren opende, blijft een van de moeilijkste 
‘inlands’ ter wereld. Wie er aan twijfelt, kijkt best 
eens naar de scorekaarten van de Masters die zel-
den onder par duiken. 
Alister MacKenzie, die arts en chirurg was vooraleer 
hij golfbanen ging ontwerpen, tekende nog andere 
legendarische parcoursen in de USA: Cypress Point, 
Seminole en Pine Valley, dat vaak als de mooiste 
baan ter wereld wordt omgeschreven. Hij etaleerde 
dat talent ook bij onze tegenvoeters, met meester-
werken in Melbourne, Sydney en Adelaide.

In diezelfde geest – en trouwens ook in dezelfde 
periode – droeg ook de Engelsman tom Simpson 
zijn steentje bij tot de geniale golfarchitectuur. Zijn 
invloed was zeer groot, vooral in Frankrijk (Morfon-
taine, Chantilly, Chiberta en Hardelot), maar ook 
in België tekende hij heel wat letterlijk en figuurlijk 
koninklijke banen. Zoals in Spa, Sart-tilman en 
Hainaut die hij uit de grond stampte. Maar ook op 
de Ravenstein en de Royal Antwerp die hij met heel 
veel bijval renoveerde.

Getekend Robert Trent Jones
tussen beide WO’s door leverde Donald Ross in 
de USA ook een niet onbelangrijke bijdrage. Deze 
Schotse emigrant droeg onder meer zijn steen-
tje bij tot de ontwikkeling van Pinehurst in North-
Carolina waar hij het legendarische parcours n° 2 
tekende, een bekende locatie voor de US Open. In 
het verlengde ontwierp hij ook nog Oakland Hills 

De mythische 17 
van Valderrama.

De moderne banen hebben vaak 
natuurlijke tribunes om de toeschouwers 
te ontvangen ( zoals hier op de 
Congressional GC in Washington)
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en Congressionnal. Ook Albert tillinghast ver-
dient een vermelding: hij was de architect achter 
de schitterende San Francisco Golf Club. Maar 
in onze ogen blijft Robert trent Jones veruit de 
Amerikaanse referentie bij uitstek. De grote ster. 
Hij heeft bijna 500 banen op zijn lijstje staan in 35 
verschillende landen. Gigantisch…
Jones, een landbouwkundige van opleiding en 
bezeten van economie, was een uitstekende gol-
fer met een neus voor zaken. Hij combineerde zijn 
beide troeven en verhief op die manier het beroep 
van golfarchitect tot een echte industriële busi-
ness. toen golf in de USA onder impuls van Arnold 

Palmer uitgroeide tot een sport in de mode stond 
Robert trent Jones klaar om daar de dividenden 
van te plukken. 
Deze perfectionist bij uitstek speelde in op de 
specifieke verzoeken van zijn opdrachtgevers. Hij 
leverde maatwerk af en was ook niet blind voor de 
combinatie van golf en vastgoed. Maar achter dat 
aangeboren zakelijk inzicht gingen ook echt talent 
en een pure visie schuil. Zo was Jones de eerste 
architect wereldwijd die in zijn aanpak alle para-
meters van zijn voorgangers opnam. lange tees 
om voor meer hoeken te zorgen, brede fairways, 
talloze waterhindernissen, vlakke fairwaybun-

Drie legendarische golf-
kampioenen die ook naam 
maakten als architect: 
Gary Player, Arnold Palmer 
en Jack Nicklaus.

Royal Melbourne: een werkstuk 
van Alister MacKenzie.

▼



kers en diepere bunkers rond de greens: het 
recept klopte als een bus en leende zich tot alle 
spelniveaus. Soms ging hij zover in zijn detailwerk 
dat hij de greens met de hand afwerkte. Een aantal 
van zijn werkstukken zijn legendarisch, zoals Val-
derrama, Sotogrande, Oakland Hills, Olympic Club 
en Hazeltine waar in september de Ryder Cup zal 
worden gehouden. De beide zonen van trent Jones 
namen vervolgens de fakkel over en runnen nu hun 
business met veel succes.

De Trump International 
vlakbij Aberdeen.

© Foto : Iain Lowe, 
courtesy of Trump 
International Scotland

Nieuwe parameters
In de voorbije kwarteeuw hebben heel wat grote 
kampioenen de overstap gemaakt naar het vak 
van architect – de ene al met meer succes dan 
de andere. We denken hierbij natuurlijk aan Jack 
Nicklaus en Arnold Palmer, maar ook aan Gary 
Player, Colin Montgomerie, Severiano Ballesteros, 
Greg Norman, Bernhard langer en Ben Crenshaw. 
Het is een ideale reconversie die bovendien de 
geloofwaardigheid van nieuwe golfbanen verhoogt. 
Zelfs tiger Woods ontwierp onlangs zijn eerste 
parcours in Mexico.
tegelijk is het moeilijk om nieuwe concepten uit te 
vinden, maar met de mondialisering van de golf-
sport buigen steeds meer ‘nieuwe’ architecten zich 

over het design en het visuele aspect. Zij laten 
hun ontwerpen aansluiten bij de nieuwe afstanden 
die de ballen halen, de natuurlijke golvingen en 
de snelheden van de greens, en vooral: zij tonen 
steeds meer respect voor het omgevingsbeleid 
en voor de bio-ecologische parameters. Zo teken-
den Pete Dye (Casa de Campo, PGA West, Kiawah 
Island en natuurlijk tPC Sawgrass) en tom Doak 
(Pacific Dunes, Ballyneal, Barnbougie Dunes en 
vooral de zeer recente Grand Saint-Emilionnais) 
voor enkele nieuwe ‘golfmonumenten’.
Golf evolueert. De architecten ook. Maar gelukkig 
blijven ook de goede oude recepten van ‘Old’ tom 
Morris meegaan met de tijd.

De moderne golfer wil 
mooie en spectaculaire 
banen (zoals hier met Terre 
Blanche in de Provence).

In Dubai  werden de 
golfbanen aangelegd in 
het hart van de woestijn.
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W
e spoelen terug naar de tijd dat 
racepiloten zich nog niet speci-
aliseerden; zij nog geen astro-
nomische bedragen verdienden; 

zij zich lieten drijven door hun passie; zij van alle 
disciplines konden proeven zonder dat een ver-
zekeringsmaatschappij of manager stokken in de 
racewielen kwam steken; zij tussen een rally en 
een eenzitter-Grand Prix door de 24 uur van le 
Mans konden rijden. Het was de tijd dat elk van 

hen wist dat hij de dood op zijn pad kon tegen-
komen. De tijd dat België heel wat flamboyante 
piloten uitstuurde naar de 24 uur van le Mans.

Gendebien, de gentleman
Voor de eerste Belgische overwinning op le Mans 
moeten we terug naar 1958 en naar Olivier Gen-
debien. Hij won vervolgens nog 3 keer: in 1960, 
1961 en 1962. De Brusselaar was een schitterende 
piloot en een echte gentleman, en dit zowel achter 

Heel wat Belgen presteerden uitstekend in de 24 uur 
van Le Mans, de mythische koers bij uitstek. Bij een 
terugblik in de achteruitkijkspiegel duiken al snel enkele 
memorabele overwinningen op.

Door Stéphane Lémeret

    Le Mans
    op z’n
Belgische best

Start Le Mans, 1966.
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het stuur als in het dagelijkse leven. Vooraleer uit 
te groeien tot een van de legendarische figuren van 
deze uithoudingsrace had hij naam gemaakt in de 
rallysport. Maar niet in rally’s zoals die vandaag 
worden ingevuld, maar wedstrijden met ‘uithou-
ding’. Zoals luik-Rome-luik (overwinning met een 
Mercedes 300 S), targa-Florio (overwinning met 

Ferrari) en de tour de France Auto, die hij 3 keer 
won met een Ferrari 250 Gt. Eén hiervan in het 
jaar toen hij voor het eerst won op le Mans – ook 
toen met Ferrari. Gendebien nam in totaal 8 keer 
deel aan de 24 uur en boekte er 4 eindzeges. Het 
was op de avond na zijn 4e titel dat hij besliste om 
de helm aan de haak te hangen. Wellicht omdat 
hij ’s nachts maar net aan een crash was ontsnapt 
die fataal had kunnen aflopen. Zijn echtgenote 
Gilberte was op dat moment zwanger van hun 3e 
kind. Voor Olivier Gendebien het sein om een punt 
te zetten achter zijn carrière.
Olivier Gendebien stopte op zijn hoogtepunt want hij 
was net de absolute recordhouder geworden op le 
Mans. Maar misschien wist hij toen al dat dit record 
hem zou worden afgesnoept door een jonge bewon-
deraar die naar de naam Jacky luisterde en die hij op 
een dag had ontmoet aan de rand van een circuit…

Gehaaste journalist
Paul Frère was een van de tijdgenoten/piloten 
van Olivier Gendebien, al was hij vooral bekend 
voor zijn uitmuntende carrière als autojournalist. 
In 1960 deelden beide mannen de zege in le Mans. 
Het was de enige titel voor Frère op het circuit 
van de Sarthe. Het zou makkelijk zijn om die over-
winning voornamelijk aan zijn getalenteerde 

Paul Frère, bij het publiek beter 
bekend door zijn journalistieke 
kwaliteiten, werd winnaar van de 
24 uur van Le Mans.

Nadat hij als allerlaatste van 
start ging, won Jacky Ickx 
zijn eerste 24 uur van Le 
Mans met een Ford GT40.

Vier overwinningen in amper acht deelnames: Olivier Gendebien 
nam met opgeheven hoofd afscheid van de 24 uur van Le Mans.
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ploegmaat toe te schrijven, maar dan zouden 
we vergeten dat Paul Frère dat jaar al voor de 3e 
keer aan de start stond van de 24 uur terwijl Gen-
debien aan zijn proefstuk toe was. En dat onze 
betreurde collega toen ook al kon terugblikken op 
heel wat jaren ervaring als F1- en F2-piloot. 
Waarom hij dan, met al dat talent en die ervaring, 
geen grotere carrière heeft uitgebouwd? Volgens 
sommigen kwam dit omdat hij te recht voor de raap 
was, te eerlijk en te vriendelijk, en dat die kwalitei-
ten ertoe leidden dat hij zich vaak bij de neus liet 

De piloten van de Bianchi-familie 
hebben vaak afspraak met het 
noodlot: Lucien, zijn broer Mauro 
en onlangs Jules werden slachtoffer 
van hun passie.

nemen. Niet dat hij daar grote spijt van had, want 
toen hij afscheid nam van de kuipstoeltjes koos hij 
met hart en ziel voor een carrière die hem een ander 
facet van zijn autosportpassie liet beleven. Een car-
rière die hem uiteindelijk nog meer waardering zou 
opleveren, want hij schreef voor Britse, Amerikaan-
se, Japanse en Koreaanse bladen, was 15 jaar voor-
zitter van de Europese jury van de ‘Auto van het Jaar’ 
en leverde als gespecialiseerd journalist een grote 
bijdrage aan het op punt stellen van heel wat auto’s 
waarvan u er mogelijk eentje gekocht hebt. Hij kon 

ook terugblikken op ontelbare bekroningen en ron-
kende titels… Zijn leven was een aaneenschakeling 
van opwindende momenten en anekdotes. Zoals die 
ene dag in 1955 toen hij, smerig en bezweet, te voet 
uit de paddocks van de Grand Prix van Monaco naar 
zijn hotel stapte en onderweg werd aangeklampt 
door een heer met grijzende haren. Die drukte hem 
hartelijk de hand en zei: ‘Ik ben gelukkig en trots 
dat ik u leer kennen. tot op heden had ik u enkel op 
foto’s gezien. Ik dank u dat u mijn zoon hebt mee-
genomen naar Francorchamps.’ Frère dacht dat hij 

met een supporter te maken had en vroeg de man 
naar zijn naam. Het antwoordde luidde: ‘leopold, ik 
ben de vader van koning Boudewijn.’ 
Kortom: toen Paul Frère voor het laatst en op 91-jari-
ge leeftijd de ogen sloot, heeft hij wellicht heel wat 
opwindende beelden uit zijn leven zien passeren!

Italo-Belg
lucien Bianchi, een Belg van Italiaanse afkomst, 
had een minder gelukkige levensloop. Nadat hij 
in 1950 samen met zijn vader naar België was  

Na zijn overwinning in Le Mans in 
1968 met een Ford GT40 sterft 
Lucien Bianchi het jaar daarop tijdens 
de oefenritten. Kort na deze tragedie 
wordt de legende Ickx geboren.
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gekomen, nam hij al op jonge leeftijd deel aan 
competities en toonde zijn talent zowel in rally’s 
als op het circuit. In 1957 nam hij voor de 2e keer 
deel aan de 24 uur van le Mans en veroverde de 
titel in een tweeliter Ferrari. Datzelfde jaar reed hij 
de tour de France Auto met een Ferrari 250 Gt. 
Olivier Gendebien was zijn teamgenoot. Zij won-
nen samen voor het eerst de wedstrijd en deden 
dat in 1958 en 1959 nog eens over. Hun beide car-
rières verliepen vervolgens via een zelfde stramien 
met wedstrijden in eenzitters die ze onder meer 
afwerkten voor de ‘Ecurie Nationale Belge’. ter-
wijl Gendebien de titels in de 24 uur van le Mans 
opstapelde, telt Bianchi vooral het aantal opgaves: 
liefst 10 stuks op 13 deelnames! Hij boekte welis-
waar successen in andere uithoudingswedstrijden, 
maar de ultieme bekroning volgde pas in 1968 toen 
hij op zijn beurt ‘la plus grande course du monde’ 

won aan het stuur van een Ford Gt40. Het jaar 
daarop verdedigde hij zijn titel met een Alfa Romeo 
33/3. Al van in de oefensessies lopen de dingen 
verkeerd: zo heeft de motorkap van de auto de 
neiging om op topsnelheid open te springen. Het 
euvel wordt een 1e keer hersteld en daarna een 
2e keer. Bianchi vertrekt voor de 3e keer, maar de 
auto heeft een nieuw probleem, raakt de kant van 
de piste en rijdt zich te pletter tegen een telefoon-
paal. De Alfa schiet in brand en ontploft. lucien 
Bianchi overlijdt ter plaatse. Hij wordt 34 jaar, 9 
jaar ouder dan zijn achterneef Jules die in 2015 
sterft aan de gevolgen van een crash in de Grote 
Prijs Formule 1 van Japan in 2014.

Mijnheer Le Mans
1969 had een donker jaar kunnen blijven voor de 
Belgische autosport indien een andere jonge piloot 
– toen al bekend voor zijn overwinningen in F3, F1, 
toerisme en de 24 uur van Spa – zich niet was begin-
nen onderscheiden en dat op meer dan één vlak. En 
dan hebben we het natuurlijk over Jacky Ickx.
In 1969 rijdt Jacky Ickx inderdaad voor de 3e keer 
de 24 uur van le Mans. Zijn eerste twee deelna-
mes waren geëindigd met een opgave. Ickx laat 
zich meteen opmerken van bij de start die toen nog 
‘à l’ancienne’ werd gegeven, met de auto’s opge-
lijnd aan de ene kant van de piste en de piloten aan 
de andere. Als het startschot weerklinkt, rennen ze 
allemaal naar hun bolide toe om zo snel moge-

Om te protesteren tegen de ‘Le Mans’-start die hij gevaarlijk 
vindt – en wellicht ook geïnspireerd door de dood van Bianchi 
enkele uren vroeger – stapt Jacky Ickx naar zijn auto en vertrekt 
als allerlaatste. Maar hij komt als winnaar over de streep.

Derek Bell (met 
de fles), Jacky Ickx 
en Ferry Porsche 
(rechts) relaxen 
met hun entourage 
onder een parasol.
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lijk weg te scheuren. Sommigen ‘vergeten’ daar-
bij zelfs om hun veiligheidsgordels vast te gespen. 
Om tegen die gevaarlijke praktijken te protesteren 
en wellicht ook omdat hij onder de indruk was van 
de dood van Bianchi enkele dagen eerder, stapt de 
jonge Belg op zijn dooie gemakje naar zijn auto en 
vertrekt helemaal als laatste. Maar na 24 uur rijdt 
zijn Ford Gt40 wel als eerste onder de geblokte 
vlag door na de meest legendarische slotfase van 
deze uithoudingsrace. Het is de 1e van in totaal 6 
titels (1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982) en zij 
leveren Ickx de bijnaam ‘Monsieur le Mans’ op. 
Het is dus een Belg die een andere Belg – Olivier 
Gendebien – aflost als recordhouder. Dat record 
van Ickx houdt stand van 1982 tot in 2005 want 
dan wint de Deen tom Kristensen de 24 uur voor 
de 7e keer (momenteel 9 stuks).

Gachot: de laatste 
van het rijtje
We kunnen dit herinneringsalbum niet afsluiten 
zonder een verwijzing naar Bertrand Gachot. Deze 
piloot is misschien niet even legendarisch als de 
andere – en ook niet helemaal Belgisch, want hij 
was vooral Fransman – maar zijn overwinning in 
de 24 uur van le Mans 1991 bezet toch ook wel 

936 77, Le Mans, 
1977, Porsche AG.

Jacky Ickx ,  a l ias 
‘Monsieur Le Mans’: 
zes overwinningen in 
de 24 uur waarvan 
vier met Porsche.

een bijzondere plek in de geschiedenisboeken. Het 
is inderdaad de enige titel tot op heden voor een 
Japanse constructeur en met een rotatiemotor: 
deze van de fabuleuze Mazda 787B.
Het record der records, de vroege dood van een 
titelverdediger, legendarische auto’s… Zoveel is 
duidelijk: als de Belgen zich tonen op het circuit 
van le Mans, kan je daar onmogelijk naast kijken. 
Hopelijk voegt ook de nieuwe generatie snel een 
aantal nieuwe pagina’s toe aan deze saga…

© Manfred GIET pour Autonewsinfo

De overwinning van Bertrand Gachot is 
de laatste ‘Belgische’ titel. Hij blijft in de 
annalen om dat het de enige overwinning 
tot dusver is van een Japanse auto met 
een rotatiemotor (wankelmotor).
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H
et is een van de meest gerenommeer-
de en exclusieve etablissementen in 
Europa. Een paleishotel aan de zee 
dat uniek is in zijn soort en generatie 

na generatie fascineert en doet dromen. Het Hôtel 
du Cap-Eden-Roc, dat op het uiterste puntje van de 
Cap d’Antibes – tussen Cannes en Nice – is gelegen, 
ontvangt sinds mensenheugenis de groten van deze 

wereld: gekroonde hoofden, politieke 

leiders, artiesten en, natuurlijk, elk jaar ook de sterren 
van het Festival van Cannes, die er vaak met de boot 
en via de private aanlegsteiger hun intrek nemen.
Het is een magische plek die volop in het teken staat 
van de levenskunst. Het grote paviljoen in Napoleon 
III-stijl wordt omringd door een bos van zeldzame 
planten en een romantische rozentuin. langs een 
majestueuze laan bereikt u eerst het legendarische 
overloopzwembad en vervolgens de Middellandse 
Zee die nergens meer privé oogt dan hier. Heerlijk 
zijn ook de schaaldieren, langoesten en zeevruchten 

op het terras met uitzicht op de lérins-eilanden, 
een duik in de zee vanaf de springplank op de 

In het legendarisch hotel Cap-Eden-Roc aan de Azurenkust 
zijn al meer dan 100 jaar de groten van deze wereld te gast. 
De must? Een aankomst via de zee, aan boord van een Riva, 
zoals de sterren op het Festival van Cannes.

Door Miguel Tasso

Cap-Eden-Roc
Juweel van de          French Riviera

Marlène Dietrich geniet 
van haar favoriete plekje.

De magie heeft 
de  tand  des 
tijds doorstaan. 
Wel ja: de zon, 
de zee en de 
blauwe lucht...
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rotsen en het genot van een siësta in een van de 31 
beroemde ‘Cabanes’: kleine houten chalets en schut-
tingen naast het water om volop van de farniente te 
genieten. Ook de rest is topklasse in deze oase van 
rust met de stempel van de Oetker Collection. 

Als het zomert…
Het elegante bouwwerk Villa Soleil – zijn originele 
naam – werd in 1870 opgericht door de stichter van de 
Franse krant le Figaro, Auguste de Villemessant. Het 
was aanvankelijk bedoeld om er schrijvers te ontvan-
gen die op zoek waren naar inspiratie, maar dat project 
stierf al snel een vroege dood. Mede als gevolg hiervan 
werd in 1889 het Grand Hôtel du Cap geboren onder 
leiding van de visionaire Piëmontees Antoine Sella.
De opening van de spoorlijn Parijs-Marseille-Menton 
en de introductie van de luxetreinen, zoals de Sint-
Petersburg-Wenen-Cannes-Nice, leidde mee tot de 
geboorte van een ‘Côte d’Azur’ waarvan de liber-
taire denker Elysée Reclus had voorspeld dat zij zou 
uitgroeien tot de ‘residentie van heel Europa’. Een 
evolutie waarin ook het Hôtel du Cap gretig mee-
ging, mede geholpen door zijn ideale ligging vlakbij 
de Middellandse Zee.

Jean-Pierre Aumont en 
Maria  Montez; 1946.

Een mooier uitzicht 
aan de Azurenkust is 
haast ondenkbaar.
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In die tijd hadden de inwoners van Cannes en Nice de 
gewoonte om de tuinen van de Villa Nelly Roc op de Cap 
d’Antibes te bezoeken. Deze uitstappen met de koets 
behoorden tot het klassieke tijdverdrijf van de notabe-
len uit de streek. In 1914 had Antoine Sella het briljante 
idee om in het verlengde van de grote hoofdlaan naar 
het Grand Hôtel du Cup een bijgebouw op te trekken 
dat als theesalon voor de passanten zou fungeren. Het 
was de bedoeling om de koetsiers die naast het etablis-
sement passeerden aan te sporen om er, in ruil voor een 
gouden louis, de plaatselijke klanten op te pikken. Het 
systeem bleek al snel een schot in de roos…
Gedurende heel wat jaren was het Grand Hôtel du Cap 
een exclusieve winterbestemming. In het begin van 
de 20e eeuw bekeek de high society de Azurenkust 
inderdaad als een plek die weinig geschikt was voor 
de zomervakanties. Ondanks dat scepticisme besliste 
Antoine Sella toch om een zwembad met zeewater 
te laten bouwen dat in het basalt van de rotsen werd 
uitgehouwen. Zo werd hij, zonder dit zelf te beseffen, 
de voorloper van het zomerseizoen op de Azurenkust, 
met name bij een gefortuneerd buitenlands cliënteel. 
De success story staat nu definitief op de rails.

The place to be
Vrij kort na het einde van WOI, periode waarin het 
Grand Hôtel du Cap als hospitaal voor gewonde sol-
daten fungeerde, namen heel wat bekenden er hun 

intrek. George Bernard Shaw, Nobelprijswinnaar lite-
ratuur, was er jarenlang een van de trouwste gasten. 
Anatole France schreef er zijn mooiste romans. Hij 
heeft er trouwens vandaag zijn eigen monument in 
het park van het hotel, op de plek zelf waar hij zich 
terugtrok om te schrijven. Jean Borotra en Suzanne 
lenglen speelden er partijtjes tennis…
In die periode is het hotel het schouwtoneel van onver-
getelijke avonden die de internationale faam verder 
helpen uitdragen. De opening van de Club Nautique 
zorgt voor een bijkomend elan en ook steeds meer 
Amerikanen ontdekken deze unieke plek. De schat-
rijke Gerald en Sara Murphy zijn de pioniers. Daar-
na volgen onder meer F. Scott Fitzgerald en Ernest 
Hemingway. Ook actrice Annabella en haar echtge-
noot tyrone Power bezwijken voor de charme van de 
plek die met de snelheid van het licht uitgroeit tot ‘the 
place to be’.
De hertog en de hertogin van Windsor trekken er 
zich geregeld in alle discretie terug, net zoals Mar-
lène Dietrich en haar minnaar, de auteur Erich-Maria 
Remaque. Marc Chagall 
maakt er zijn beroemde 
tekeningen in een van de 
beroemde cabanes.
Na WOII, toen het hotel 
snel was opgeëist door 
de geallieerden, herrijst 

Een unieke plek waar 
men graag zijn zorgen en 
zijn koffers achterlaat...
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het Hôtel du Cap – zoals het in de volksmond heet – 
meteen uit zijn as en surft op dezelfde golven van het 
succes. Van de familie Kennedy tot de Griekse reder 
Niarchos: de elite blijft de weg vinden naar dit paleis- 
hotel aan de Azurenkust.
Ook Pablo Picasso levert zijn bijdrage tot de bekend-
heid. Hij houdt van het magische kader en laat er zich 

door inspireren. In de jaren 50 gaat hij zelfs enthou-
siast in op het voorstel om het nieuwe menu voor het 
restaurant te ontwerpen in ruil voor een tafeltje waar 
hij niet gestoord wordt.

Betoverd vanop de zee
In 1964 zeilt Rudolf August Oetker, de Duitse industri-
eel die eigenaar is van het Brenners Hotel in Baden-
Baden, samen met zijn echtgenote Maja op een boot in 
de Middellandse Zee. Zij passeren bij toeval langs het 
Grand Hôtel du Cap en verblijven er een aantal dagen. 
Oetker en zijn echtgenote zijn als betoverd door de 
plek en wanneer André Sella de eigendom in 1969 te 
koop aanbiedt, aarzelt Rudolf Oetker niet lang om het 
juweeltje aan zijn verzameling toe te voegen. Beide 
mannen delen dezelfde bedrijfscultuur en dezelfde 

De hertog en de hertogin van Windsor: 
vaste gasten in Cap-Eden-Roc.

Het panorama uit een 
van de kamers. Dit is de 
centrale laan die naar de 
zee afloopt. Luxe, rust 
en weelderigheid...

Een zonnig terrasje om 
de lekkernijen uit de 
zee te degusteren.
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liefde voor mooie dingen. Vandaag behoort het eta-
blissement nog altijd toe aan de prestigieuze Oetker Col-
lection, samen met het Bristol Hotel in Parijs, l’Apogée in 
Courchevel en het Palais Namaskar in Marrakech.
Meteen na zijn komst aan het hoofd van het hotel laat 
de nieuwe eigenaar grote renovatiewerken uitvoeren 
om de ruimtes aan te passen aan de noodwendighe-
den van het moderne comfort. Dit alles, dat spreekt 
voor zich, zonder aan de ziel van het huis te raken. 
De grote manoeuvres worden geleid door architect 
Pinnau, die eveneens werkzaam is voor Aristoteles 
Onassis. Het theesalon, dat vandaag bekendstaat als 
‘la Rotonde’, wordt eveneens volledig gerenoveerd 
terwijl het restaurant – dat destijds onder een tent was 
gevestigd – wordt omgetoverd tot de majestueuze zaal 
Eden-Roc en gedecoreerd wordt met houten latwerk. 
In 1987 wordt het Grand Hotel du Cap definitief omge-
doopt tot Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Sterren van het Festival
Vandaag vaart het meest legendarische hotel van de 
Azurenkust dezelfde winnende koers. De filosofie van 
weleer bleef intact en de overstap naar de moderne 
normen gebeurde met de gepaste discretie. De 118 
kamers, suites en private villa’s zijn stuk voor stuk 
uitgerust met plasma tv’s en de laatste technologie. 
Er werd een overheerlijke Spa Sisley gecreëerd. Niet-
temin lijkt de tijd hier altijd een beetje stil te staan, 
alsof de mistral er zowel de blaadjes uit de agenda als 
de stress van het dagelijkse leven komt wegblazen. Je 
kan er bijna niet anders dan bezwijken voor de abso-
lute zensfeer, in dit stille hoekje van het paradijs waar 
het geluid gedomineerd wordt door het getsjirp van de 
krekels en het klotsen van de golven…

Hier is de service gepersonaliseerd tot in het kleinste 
detail. Hoofdkelners, tuinmannen, sommeliers, keu-
kenchefs, chocolatiers, bakkers, naaisters, gouver-
nantes, parkeerbedienden, receptionisten: er staat 
een gerodeerd legertje klaar van specialisten die er op 
getraind zijn om alle wensen van hun klanten te beant-
woorden. Want ja: dit is een unieke en tegelijk heer-
lijke plek. Geen bling-bling om de bling-bling. Enkel 
elegantie. Zelfs de grootste sterren, die nochtans vaak 
onvoorspelbaar en grillig uit de hoek kunnen komen, 
vinden er rust omdat ze zich door het decor en de sfeer 
voelen aangesproken.
In het Gouden Boek prijken de grootste handtekenin-
gen. Fred Astaire, Frank Sinatra, Charlie Chaplin, de 
Beatles, Yves Montand, Cary Grant, Kirk Douglas, Pelé, 
liza Minelli, Clint Eastwood, Robert Redford, Jean-Paul 
Belmondo, Nicole Kidman, Robert De Niro, leonardo 
Di Caprio, John Wayne, Orson Welles, Mick Jagger, 
leBron James, Boris Becker, Valery Giscard d’Estaing, 
Richard Gere, Carla Bruni, Michael Douglas en Sharon 
Stone… Het zijn maar enkele van de vele grote namen 
die van de meest discrete (bijna geheime) luxe van 
deze plek hebben genoten.
Elk jaar opnieuw, wanneer het Festival van Cannes op 
de agenda staat, kiezen de sterren van de 7e kunst 
voor deze “very VIP’-plek als uitvalsbasis naar de Croi-
sette. Want ook daar heeft dit hotel alle troeven mee. 
Aan boord van een Riva doe je er immers maar een 
kwartiertje over om naar Cannes te varen en boven-
dien is de plek zo goed als onbereikbaar voor de papa-
razzi. In 1990 liet Alain Delon er zich zelfs opmerken 
door er te landen met de helikopter!
Zoveel is zeker: het Hôtel du Cap-Eden-Roc behoort 
duidelijk tot een andere wereld…

Geef toe: dit is 
een fantastische 
plek om te komen 
aperitieven!
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Voor oldtimers met exclusief vrouwelijke teams

 www.rallyedesprincesses.com 
Het ladies auto-event van het jaar

Charme

Glamour

Elégance Prestige

Luxe
Tendance

Féminin

Chic Evasion Sportivité

Vitaminé
Rafraichissant

Bonheur Séduction

Life Style

PARIJS
Place Vendôme

28 mei 2016

SAINT-TROPEZ
Place des Lices

2 juni 2016

PRINCESSE RICHARD A4 - NL.indd   1 25/02/2016   09:16



N
ever change a winning formula! Dat 
geldt eveneens voor de Audi quattro 
Cup die door de jaren heen is uit-
gegroeid tot een van de populairste 

toernooien voor de Belgische golfer. Perfecte 
organisatie, gepersonaliseerd onthaal, mooie prij-
zentafel, sportieve en gezellige sfeer: het recept 
werkt perfect. Net zoals de spelformule: ‘green-
some stableford’ waarbij de twee spelers van 
hetzelfde team hun slagen afwisselen nadat elk 
van hen zijn drive heeft geslagen. Dit origineel 
concept stimuleert enkele van de grote sportieve 
waarden die Audi dierbaar zijn, zoals teamsport, 
het overstijgen van zichzelf, solidariteit en com-
plementariteit. Dit jaar staan 14 competitiedagen 
op het programma van de verschillende kwalifica-
tiewedstrijden. Sommige hiervan zijn voorbehou-
den aan de genodigden van het Audi-netwerk en 
de verdelers; andere staan open voor de leden 
van de gastclubs. De Belgische finale gaat door 
op 15 september in het magisch kader van de 

Golf d’Hulencourt. In elk van deze gevallen zal het 
Duitse automerk duidelijk de pole position bezet-
ten rond de clubhouses waar met name de laatste 
modellen tentoongesteld zullen worden.
Noteer dat een van de kwalificatiewedstrijden – op 7 
juni op Hulencourt – helemaal in het teken zal staan 
van Sporting Anderlecht waarvan Audi een van de 
hoofdsponsors is. Speciaal voor die gelegenheid 
zal de prestigieuze Brusselse club de lederen ballen 
inruilen voor de balletjes met de dimples. Zoals men 
weet zijn de clubleiders Roger Vanden Stock en Phi-
lippe Collin grote fans van de sport van St Andrews 
en dat geldt ook voor heel wat spelers. Al dat schone 
volk krijgt dus volop de gelegenheid om zijn swing uit 
te proberen ter gelegenheid van een nu al veelbelo-
vende VIP-dag.
We ronden af met de melding dat het Belgisch team 
bestaande uit Charles Van Domburg en Francis Fabri 
tijdens de wereldfinale van 2015, die eind december 
in Mexico op de Ocean Course van Cabo del Sol werd 
gespeeld, beslag legde op een eervolle 14e plaats.

AUDI qUATTRO CUP

Team spirit 
       op de greens
Veertien kwalificatiemanches staan op het menu van de 
23e Audi quattro Cup die op 15 april van start gaat op de 
Royal Zoute.

Door Miguel Tasso
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Laat u verleiden door de technologie 
van de nieuwe Audi A4.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

3,8 - 6,1 L/100 KM ◆ 99 - 139 G CO2 /KM

De nieuwe Audi A4 Avant vanaf € 32.160.*

* Aanbevolen catalogusprijs van een nieuwe Audi A4 Avant 1.4 TFSI zonder opties. Prijs incl. BTW, geldig tot 30/04/2016. Onder voorbehoud van fouten, 
drukfouten of prijsveranderingen. Getoond model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. Meer info op audi.be.

DIAUAUG0645_PM_A4_Avant_297x210_NL.indd   1 19/02/16   18:00



D
e BMW Golf Cup is een referentietoer-
nooi voor de Belgische golfliefhebber. 
Het behield door de jaren heen al zijn 
prestige en spreekt nog altijd even sterk 

tot de verbeelding. ‘De eerste Belgische editie van dit 
toernooi vond plaats in 1988. Sinds die vuurdoop is er 
maar weinig gewijzigd aan het format. De meeste wed-
strijden zijn dus nog altijd voorbehouden aan de geno-
digden van de concessiehouders. En de vraag overtreft 
nog altijd het aanbod’, aldus Christophe Weerts, de 
corporate communications manager van het merk.
Voor alle deelnemers is de BMW Golf Cup een must die 
zich ongebreideld laat genieten. ‘Heel wat golfers rijden 
met een van onze modellen. Eén blik op de parkings 
naast de clubhouses zegt genoeg. Wij doen er dan ook 
alles aan om onze competities uit te bouwen tot een 
echt moment van amusement, met een gepersonali-
seerd onthaal, een lunch, een champagnecocktail en 
vanzelfsprekend ook een mooie prijzentafel.’
Hoewel hij zelf niet golft (al kan dat nog altijd verande-
ren!) is Christophe Weerts de pijler van dit toernooi dat 
hij al vele jaren superviseert. ‘Ik herinner me nog heel 

goed mijn eerste keer. Dat was in 1999 en in Keerber-
gen. In die tijd was Horst Bodenbinder de grote baas 
van BMW België en hij had meegedaan aan de compe-
titie. Ik vroeg hem bij zijn terugkeer in het clubhouse of 
hij goed gespeeld had en hij antwoordde me vriendelijk 
dat je die vraag nooit aan een golfer mag stellen…’
BMW heeft de swing in het bloed, bij zoverre dat de 
autokoffers zo ontworpen zijn dat golftassen daar vlot 
een plekje in vinden. Het merk is ook aanwezig op de 
greens tijdens profcompetities – sponsoring van top-
toernooien en de Ryder Cup – en op amateurniveau met 
deze BMW Golf die op vijf continenten wordt gespeeld, 
met als ultieme bekroning deelname aan de wereldfi-
nale. ‘Dit is voor ons een manier om ons imago te ver-
zorgen met een sport die veel belang hecht aan mooie 
waarden en tradities.’
De editie 2016 (www.bmwgolfcup.be) start op 27 mei 
op Bossenstein. Er zijn 12 wedstrijden voorbehouden 
aan de genodigden van de concessiehouders en 3 
(Hulencourt, Ostend & Oudenaarde) aan de leden van 
de gastclubs. De Belgische finale wordt voor het eerst in 
Houthalen gehouden en dit op 23 september.

bmW GOLF CUP

Voor Belgische amateurgolfers is de BMW Golf Cup 
een echte must. Dit toernooi zweert inderdaad bij echte 
waarden. Meer daarover met Christophe Weerts.
 

Door Miguel Tasso

Het referentietoernooi
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BMW GOLF CUP 
INTERNATIONAL 2016
28TH EDITION
SINGLE STABLEFORD

BMW Golfsport

www.bmwgolfcup.be
Sheer

Driving Pleasure

WANT TO DRIVE WITH US? 
Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de BMW Golf 
Cup International 2016. 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/70/2016.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2016. 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/70/2016.

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

May 27 Bossenstein Golf Club
 Private Tournament for:
 Centrauto Malle and Centrauto Wijnegem

June 1 Keerbergen Golf Club
 Private Tournament for:
 Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe

June 3 Royal Golf Club du Sart Tilman
 Private Tournament for:
 Discar Liège, Discar Eupen and Discar Malmedy

June 10 Golf Club de Falnuée
 Private Tournament for:
 L. Louyet La Louvière, L. Louyet Sambreville, 
 L. Louyet Mons and L. Louyet Charleroi

June 17 Golf Club de Sept Fontaines
 Private Tournament for:
 BMW Brussels

June 22 Cleydael Golf Club
 Private Tournament for:
 Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten

June 24 Golf du Bercuit
 Private Tournament for:
 Ginion Overijse, Ginion Wavre and Ginion Waterloo

June 26 Spiegelven Golf Club
 Private Tournament for:
 Peter Beckers Genk and Peter Beckers Maasland

June 29 Flanders Nippon Golf & Business Club
 Private Tournament for:
 van Osch Hasselt, van Osch Halen and van Osch Tienen

July 8 Royal Antwerp Golf Club
 Private Tournament for:
 Meeusen

August 17 Golf Club d’Hulencourt
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 19 Royal Ostend Golf Club
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 24 Golf & Country Club Oudenaarde
 Open Tournament for:
 BMW Belux

August 26 L’Empereur Relais Golf & Country Club
 Private Tournament for:
 Gregoir Jette and Gregoir Puurs

September 2 Naxhelet Golf Club
 Private Tournament for:
 Delbecq, Bortolin and Delbrassinne

September 23 Royal Limburg Golf & Country Club
 BMW Golf Cup National Final
 BMW Belux

BMW Golf Cup Special Edition Thailand 
24 november – 4 december 2016
www.bmw.be/golfcupspecial

BMW19620_annonce golf cup 297x210.indd   1 8/03/16   14:49



D
e ‘World Corporate Golf Challenge’ 
is een echt instituut in de wereld van 
de internationale golfbusiness. Dit 
toernooi, dat in 1993 voor het eerst 

georganiseerd werd, geldt als referentie in B to 
B en wordt gespeeld in een 40-landen op de 5 
continenten. Sinds de geboorte namen meer dan 
1 miljoen spelers deel.
Dit jaar komt de WCGC eveneens naar ons land. In 
totaal staan 4 kwalificatiewedstrijden op het menu: 
Keerbergen (20 april), l’Empereur (28 april), Royal 
Hainaut (19 mei) en Rigenée (26 mei). De laureaten 
(top-2 in netto en winnaar in bruto) plaatsen zich 
voor de Belgische finale op 7 Fontaines (1 juni). De 
wereldfinale, waaraan alle winnaars uit alle landen 
deelnemen, wordt van 21 tot 26 juni afgewerkt 
in het Portugese Cascais en meer bepaald in het 
kader van het luxeresort ‘the Oitavos’.
‘Het toernooi wordt gespeeld in single stableford en 
met teams van 2 spelers. De punten van beide deel-

nemers worden bij elkaar opgeteld om tot het eind-
klassement te komen’, aldus thibault De Saedeleer 
die deze competitie organiseert voor d-Side Sport, 
een toonaangevend bedrijf in de Belgische evene-
mentenwereld. Inschrijven kan online op de website 
www.wcgc.be. De prijs per team bedraagt 250 euro 
en het spreekt voor zich dat bedrijven verscheidene 
teams kunnen inschrijven. “Het is onze bedoeling 
om dit toernooi te positioneren als een must in B 
to B en networking. Dit alles in een sportieve en 
gezellige sfeer. Wij werken hiervoor actief samen 
met de ‘corporate’-afdelingen van de deelnemende 
clubs en voorzien trouwens tijdens elk kwalificatie-
toernooi, net voor de prijsuitreiking, een voordracht 
die alle deelnemers zal aanspreken…’
Golfsfeer aan de ene kant en business aan de 
andere: het recept heeft de wind in de zeilen. Het 
is dan ook geen toeval dat de WCGC op wereldvlak 
gesponsord wordt door gerenommeerde merken, 
zoals het prestigieuze magazine ‘time’.

WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

Business op de greens
De WCGC, een referentie 
op wereldvlak, komt nu 
ook naar België en wil de 
decision makers aan het 
swingen krijgen. 

Door Miguel Tasso
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Genieten  
van groen

Investeren  
in groen

Mijn vermogen. Mijn keuzes.

Aanbod voor beleggingen, investeringen en/of verzekeringen, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. 
Voorwaarden en modaliteiten (reglementen, tarieven, documenten met essentiële beleggers- en spaardersinformatie en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. 
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder  
het nr. 12381A. Verantwoordelijke uitgever : Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel 

Welke keuzes u ook maakt, bij ING Private 
Banking doen we alles om ze te helpen 
realiseren.

Voor het beheer van uw vermogen kunt u altijd rekenen op 
uw ING Private Banker.  Dankzij zijn of haar expertise kunt 
u de juiste keuzes maken… en uw projecten waarmaken. 

ing.be/privatebanking

A4_ING_PM_PRIVATEBANKING_GOLF_2016_DEF_FRNL.indd   2 11/03/16   12:30



T
homas Detry wordt de grote attractie-
pool van de KPMG trophy die van 9 tot 
12 juni op het parcours van Cleydael 
wordt gespeeld. Na zijn knappe stu-

dies aan de universiteit van Illinois heeft de jonge 
Belgische kampioen besloten om deze lente 
‘prof’ te worden. Deze manche voor de European 
Challenge tour wordt meteen zijn 1ste toernooi. 
Alle specialisten zijn het er over eens dat thomas 
Detry een toptalent is van het Belgisch golf en hij 
snel de voetsporen van thomas Pieters en Nicolas 
Colsaerts zou moeten drukken. Het lijdt dan ook 
geen twijfel dat heel wat golfliefhebbers naar 
Cleydael zullen afzakken om er dit nieuwe juweel 
van de Belgische swing van dichtbij te volgen.
Het niveau van de Europese Challenge tour (D2 van 
het profgolf) wordt almaar beter. Het is dan ook 
geen toeval dat hier elk jaar nieuwe toptalenten 
opstaan die vervolgens de sprong maken naar de 
grote tour. Voor de Belgische ‘pro’s’ in deze cate-
gorie (met name Hugues Joannes, Christopher Mivis 
en Pierre Relecom) is dit de gelegenheid om zich te 
tonen in een competitie van hoog niveau, punten te 

scoren in de rankings en hun vooruitgang te testen. 
Om maar te zeggen dat er spectaculair golf te zien 
zal zijn op deze baan vlakbij Antwerpen die bekend 
staat als zijnde technisch en tactisch.
KPMG, de titelsponsor van dit evenement, zet alle 
zeilen bij en verlengde trouwens voor 3 jaar zijn 
partnership met de KBGF. ‘Voor ons is dit een manier 
om golfers te ontmoeten en ondertussen de opmars 
van jong talent te steunen. tegelijk geloven wij ook 
in deze sport met zijn mooie waarden, een sport die 
binnenkort trouwens weer olympisch wordt’, aldus 
Olivier Macq, audit partner bij de groep die toonaan-
gevend is in audit, tax and advisory.

KPmG TROPHy

KPMG Trophy
Thomas Detry als ‘Amerikaanse’ vedette!
Van 9 tot 12 juni strijken de tenoren van de Challenge 
Tour neer op Cleydael voor de KPMG Trophy, de 
Belgische afspraak op de 2e Europese Tour. Dit is meteen 
het belangrijkste event op de Belgische golfkalender.

Door Miguel Tasso
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KPMG 
Trophy
Bezoek ons van 9 tot 12 juni 2016 op
Cleydael Golf & Country Club te Aartselaar

1912

Meer informatie op www.kpmgtrophy.be



D
e Mercedestrophy heeft zich door de 
jaren heen opgewerkt tot een van de 
meest prestigieuze en kwalitatief sterke 
toernooien op de Belgische amateurka-

lender. Deze competitie wordt op een meesterlijke 
manier georganiseerd door Dirk Platteeuw en zijn 
team en accentueert de sterke waarden van het merk 
zoals uitmuntendheid, levenskunst, de smaak van de 
sportieve uitdaging en fair-play. De Mercedestrophy 
is dan ook veel meer dan zomaar een golfcompeti-
tie: het is een filosofie! Ontbijtbuffet bij het onthaal, 
welkomstgeschenk, de hapjes van de Pain Quotidien 
aan de turn, champagne laurent-Perrier op de 19e 
hole, een driegangenmenu in het clubhouse voor alle 
deelnemers én een prachtige prijzentafel: het plaatje is 
helemaal af, met de glimlach van de hostessen er gra-
tis bovenop. En een extra detail dat mee het verschil 
maakt, want de eigenaars van een Mercedes worden 
tijdens hun golfpartijtje getrakteerd op een ‘car wash’. 
De 14e editie gaat op 6 mei van start op de links van 
de Royal Ostend. Daarna strijkt het toernooi het gan-
se seizoen door neer op de mooiste banen van het 
land. Er staan dit jaar 19 kwalificatiewedstrijden op 

het menu. 12 hiervan zijn enkel toegankelijk voor de 
genodigden van Mercedes en de sponsors; aan de 7 
andere mogen leden van de gastclubs deelnemen. In 
totaal worden meer dan 3000 spelers verwacht op 
de 1e tee en een van hen wordt Eberhard Kern, de 
nieuwe President & CEO van Mercedes-Benz België-
luxemburg: een echte golfliefhebber!
Goed om weten: de elegantste spelers en speelsters 
komen in aanmerking voor de ‘trofee van de Elegantie’ 
die wordt gesponsord door het Huis Degand en Scopes 
Design. En wie minder gelukkig voor de dag kwam op de 
greens kan nog altijd uitkijken naar de tombola’s.
De kwalificaties ‘Guests Only’ worden gespeeld volgens 
de formule ‘Flag Stroke Play’. Dit betekent dat de spelers 
hun vlaggetje met een ster neerzetten waar zij al hun 
strokes hebben opgebruikt. De kwalificaties ‘Members 
Only’ worden dan weer gespeeld in single stableford.
Dit jaar wordt de Belgische finale gespeeld op de Royal 
Zoute, meer bepaald op maandag 29 augustus. De laure-
aten krijgen vervolgens het voorrecht om deel te nemen 
aan de wereldfinale in Stuttgart of de internationale finale. 
Deze wordt van 11 tot 15 oktober gespeeld in het unieke 
kader van de Royal Palm in het zonnige Marrakech.

mERCEDESTROPHy

Toernooi met superlatieven

De MercedesTrophy behoort tot de kwalitatiefste 
toernooien van het Belgische amateurgolf. Of wanneer 
de golfswing en de levenskunst elkaar de hand reiken.
 

Door Miguel Tasso
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3,9 - 5,5 L/100 KM • 102 - 144 G CO2/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe E-Klasse.
Masterpiece of Intelligence.
Stijlvol vormgegeven en uitgerust met de meest geavanceerde rijhulpsystemen. Beleef nu 
de toekomst van het autorijden met de nieuwe Mercedes E-Klasse. De wagen kan zelf de 
juiste afstand houden ten opzichte van de wagen voor zich, door zachte bochten navigeren 
en automatisch remmen. Ook parkeren vanop afstand kan via uw smartphone dankzij de 
vooruitstrevende technologieën in de nieuwe Mercedes E-Klasse. Laat u verder verbazen door 
dit sterk staaltje intelligentie vanaf 16 april bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

MBS8038792_E-Klasse launch_297x210mm_v02.indd   2 11/03/16   11:56



N
ever change a winning formula. Die uit-
drukking komt volledig tot zijn recht 
bij Davidoff dat besliste om zijn ‘tour 
Gastronomique’-concept, dat in 

Zwitserland al heel wat jaren een groot succes is, 
ook naar andere landen uit te breiden. Vandaar dat 
deze tour van toprestaurants, waar het gastrono-
misch diner gecombineerd wordt met de degustatie 
van unieke sigaren, dit jaar in Altos de Chavon 
(Dominicaanse Republiek) wordt opgestart en ver-
volgens zal neerstrijken in Zwitserland, Duitsland, 
luxemburg en Spanje.
Voor dit eerste bezoek aan de Benelux viel de keuze op 
de bekende chef lea linster (1 Michelinster en 17/20 
in de GaultMillau-gids). Samen met haar zoon louis 
ontvangt zij op 23 juni eerstkomend in haar etablis-
sement lea linster in Frisange (10 km van luxemburg) 
de aficionados om samen haar samenwerking met de 
‘Davidoff Chefs Edition Cigar’ te vieren. Deze geniale 
autodidactische vrouwelijke sterrenchef, die al heel 
vaak in de prijzen viel, zat onlangs nog in de jury van het 
programma ‘the taste’ (afgeleid van het programma 
‘the Voice’ dat op de Duitse zender Sat 1 loopt). Zij is 
eveneens eigenaar van een 48,5 are grote wijngaard in 
de luxemburgse Moezelstreek. Haar restaurant, dat in 
het rustige luxemburgse platteland ligt, is een oase van 
rust en vrede. Er heerst een intieme en warme sfeer en 
de aandachtige aanwezigheid van de meesteres des 
huizes is er op elk ogenblik voelbaar aanwezig.
Jean-Christophe Hollay, General Manager en Vice 
President Northern Europe van Oettinger Davidoff, is 
bijzonder opgetogen dat de gastronomische tour neer-

strijkt in de Benelux: ‘lea linster is een uitstekende 
keuze voor deze primeur en mijn kleine pink zegt mij 
dat we niet lang zullen moeten wachten vooraleer ook 
België een etappe van deze gastronomische toperva-
ring zal mogen verwelkomen.’

De ‘Tour Gastronomique’, die zich richt tot levensgenieters 
die het plezier van de beste tafels met dat van unieke sigaren 
willen combineren, strijkt nu ook neer in Luxemburg.

Door Michel Thibaut

■

Kalender 2016 
14 april: Restaurant IGNIV bij Andreas Caminada
 in Bad Ragaz – Zwitserland
30 mei: Davidoff Ship in Zürich – Zwitserland
4 juni: Golf Club Beuerberg in München – Duitsland
9 juni: Restaurant Club Allard in Madrid – Spanje
23 juni: Restaurant léa linster in Frisange – luxemburg
8 september: Restaurant Bayview in Genève – Zwitserland
29 september: tropenhaus Wolhusen in Wolhusen – Zwitserland

Info & reservatie: info@lealinster.lu - tel.: +352 23 66 8411
Prijs: € 250

Tour Gastronomique 
verruimt zijn horizon

Lea en Louis Linster.
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VIGNALE:  4,5-7,6 L/100 KM.  119-176 G/KM CO2.
VIGNALE HYBRID:  4,2 L/100 KM.  99 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Meer 
informatie bij uw Ford-verdeler. Exclusief verkrijgbaar bij FordStores. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R E S E N T E E R T

D E S I G N E D 
T O  G I V E  Y O U 
T H E  L U X U R Y 
O F  T I M E

vignale.nl.ford.be



O
mdat Zuid-Afrika zich niet in een 
oogwenk laat ontdekken en men, 
zoals onze Zuid-Afrikaanse collega 
Robert Jordan ook aangeeft, ‘Dit 

land nooit helemaal zal begrijpen, je alleen maar 
kan proberen om Zuid-Afrika te zijn, een land dat 
zich voortdurend opnieuw blijft uitvinden…’, was 
het logisch dat de Imperial Rally 2016 de focus 
opnieuw richtte naar Kaapstad. Resultaat was 
een unieke 17-daagse escapade die met oog voor 
detail werd uitgewerkt door Cyril Caudron. Hij 
bracht de deelnemers over de mooiste wegen van 
Zuid-Afrika, van Port Elisabeth naar Kaapstad, met 

Imperial South Africa 2016

De Imperial Rally 2016 streek 
neer in enkele van de mooiste 
plekjes van Zuid-Afrika. Niet 
alleen in Port Elisabeth en 
Kaapstad, maar ook in enkele nationale parken. Kortom: 
een unieke 17-daagse voor een selecte groep van 17 
teams met daarbij enkele Belgen…

Door Philippe Janssens

Zuid-Afrika blijft een
unieke bestemming

uitstapjes per vliegtuig naar de mooiste nationale 
parken. Zuid-Afrika in al zijn schoonheid aan het 
stuur van mooie oldtimers en niet gejaagd door 
de tijd. Een uitnodigend programma dat ook dit 
keer zeer tot de verbeelding sprak van heel wat 
Belgische teams.
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‘Voor mij is het al de 5e keer dat ik de kans 
kreeg om dit prachtige land te bezoeken’, 

aldus een enthousiaste Jacques Heymans. 
‘Maar ik moet toegeven dat dit de mooiste 
trip was van allemaal!’ Onze landgenoot en 
zijn charmante partner werkten de trip af 
met een Mercedes 250 Sl Pagode uit 1967 
en waren een en al lof over de zorg die door 
de organisatie aan elk detail van de reis 

werd besteed. ‘Van bij onze aankomst 
in Port Elisabeth en het bezoek aan de 

Shamwari Game Reserve wisten we dat we 
niet ontgoocheld zouden worden’, aldus nog onze 
gesprekspartner. ‘Ik ben bijzonder veeleisend, 
maar ik had 17 dagen lang nergens iets op aan 

te merken.’ Hoewel de eerste drie rallydagen 
door het achterland voerden, aan de 

voet van de Bosberg en door de 
Valley of Desolation, 

en daardoor de oude mechaniek toch aardig op de 
proef werd gesteld, was iedereen enthousiast. ‘Ik 
ben copiloot en tijdens de meer sportieve rally’s die 
we rijden raak ik soms een beetje gefrustreerd. Maar 
hier heb ik echt kunnen genieten van het voorbij-
schuivende landschap. Het is de eerste keer dat Mar-
tine me gevraagd heeft om zelf te mogen rijden.’
Qua mechanische problemen diende enkel een 
tegensputterende waterpomp vervangen. ‘Geluk-
kig had ik een reserve mee’, aldus nog Jacques. 
‘Het kostte ons een tiental minuten om die klus te 
klaren en we konden weer verder…’

Pauze in de Pezula Golf & Spa
Onze landgenoot zal ook de Wijn- en de tuinroute 
niet snel vergeten. ‘Elke tussenstop, rit of bezoek 
was perfect georganiseerd’, gaat hij 
door. ‘In de Pezula Golf & 
Spa genoten ▼

Elke etappe van deze 
Imperial 2016 werd met 
smaak geselecteerd.

A d e m b e n e m e n d e 
landschappen: Zuid-
Afrika vindt zichzelf 
telkens opnieuw uit.



de golfers volop van de baan. 
Dat is een van de mooiste in 
Zuid-Afrika en zij ligt tussen 
de bergen en de Indische Oce-
aan. toch wel bijzonder om vast te stellen hoe 
die golfballen telkens weer worden aange-
trokken door rotsen of water (lacht). Alweer 
een mooie les in bescheidenheid! terwijl 
sommigen met hun golfstokken in de weer 
waren, genoten de anderen van 
een heerlijke thalasso… Het 
is ook de afwisseling tussen 
ontspanning en concentratie, 
vooral bij de navigatie, maar zon-
der onnodige stress die bijdraagt tot de charme 
van dit soort uitstappen…’
De Imperial 2016 voerde de deelnemers over de 
Seven Passes Route en daarna over Route 62 
– de langste ter wereld – met haltes in Oudts-
hoorn, Swellendam en Franschhoek. Er werd 
ook van rooibos geproefd, de thee met zijn vele 
deugden, waarna de Wijnroute werd verkend op 
weg naar Stellenbosch, Hermanus en de finish 
in Kaapstad.

▼

De slotrit naar Kaapstad bood de 17 deelnemende 
teams de gelegenheid om naast de musts ook 
kennis te maken met minder bekende hoekjes. Al 
stonden Kaap de Goede Hoop en natuurlijk ook de 
tafelberg mee op het programma.
‘In 12 dagen werd in totaal bijna 2200 km afge-
legd’, aldus Jacques Heymans. ‘De wegen waren 
niet altijd even goed, maar dit was niettemin 
een prachtig avontuur. Onze verblijfplaatsen 
waren stuk voor stuk topkwaliteit, maar ook 

2200 km in 12 dagen: 
puur genot!
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zeer divers, want wij logeerden zowel in prach-
tige hotels, de ene keer koloniaal, de andere keer 
modern geïnspireerd, als in tenten en lodges…’ 
Kers op de taart: tijdens deze Imperial konden de 
deelnemers ook genieten van drie safari’s in het 
Kruger Park vertrekkend uit Singita…
‘Ook dat leverde alleen maar onvergetelijke herin-
neringen op’, besluit onze vriend Jacques. ‘Uniek 
ook: tijdens elke uitstap van dit verblijf kregen we 
de ‘Big Five’ te zien, namelijk de leeuw, de neus-
hoorn, de olifant, de tijger en de buffel. Ook dat 
was gewoonweg uniek!’
Na dit getuigenis is er geen twijfel mogelijk: de 
Imperial 2016 was een schot in de roos. Blijft de 
vraag waar hij volgend jaar georganiseerd wordt. 
Na de lottrekking met suggesties van de deelne-
mers lijkt het er op dat de organisatie zijn focus 
naar het Midden-Oosten wil richten. Maar dat 
weet u niet van ons… ■

Cyril Codron en zijn gasten 
poseren voor de foto aan 
Kaap de Goede Hoop.

Tijdens de eerste dagen van de rally 
werd ook op onverhard gereden.



België boven in de
         Doubs en de Jura

G
een sneeuw tijdens de eerste twee 
dagen van de 62e Rallye Neige et 
Glace – alsof zij daarmee haar afwe-
zigheid nog extra wilde onderstre-

pen. Maar toen zij zich in extremis meldde, steeg 
de spanning meteen ten top. De verschillen tus-
sen de favorieten in elke categorie waren immers 

miniem bij de aanvang van de 3e en laatste 
etappe: een bochtenrijk parcours rond Pontarlier, 
de hoofdstad van de Haut-Doubs, en een van de 
hoogst gelegen steden in Frankrijk. Het werd dan 
ook razend spannend tot aan de finish…
‘Deze 62e Rallye Neige et Glace kon geen mooiere 
epiloog dromen’, bevestigt ook Patrick Zaniroli, 

62e Rallye Neige et Glace

De sneeuw speelde twee dagen lang verstoppertje 
met de teams die deelnamen aan de 62e editie van de 
Rallye Neige et Glace, maar aan de finish werd de logica 
gerespecteerd: alweer een Belgisch succes!

Door Philippe Janssens

62e Rallye Neige et Glace

Erik Van Peer en Eric Chapa: winnaars 
van deze 62e Neige et Glace.

Joël en Corinne Sanseigne: 
laureaten in de categorie 4x4.
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de organisator van de meest sportieve van alle 
winterrally’s. ‘Bij gebrek aan gladde wegen op de 
openingsdagen konden de teams zich op de slot-
dag helemaal uitleven. De spanning was te snijden. 
Dit bewijst nogmaals dat verrassingen mogelijk 
blijven tot de laatste dag en men tot de allerlaatste 
meter op zijn hoede moet zijn.’ De slotfase verliep 
inderdaad helemaal op sneeuw en gladde wegen, 
waardoor de spanning na elke tR (test de Régula-
rité) bleef stijgen. De gedroomde epiloog…

regelmaat… Na dit Hitchcockscenario, waarvan 
alle regelmatigheidswedstrijden mogen dromen, 
ging de eindzege dus opnieuw naar een Belgisch 
team en dit al voor de 11e keer in 14 edities.
‘Wat een spanning! Dit was echt ongelofelijk’, riep 
de Antwerpenaar Erik Van Peer meteen nadat hij 
de finishlijn was gepasseerd. ‘Het was gisteren al 
een geweldig gevecht en dat werd vandaag op de 

Met drie verschillende leiders in de… laatste drie 
tR’s was de slotfase in de categorie Historic (twee-
wielaandrijving) om van te smullen. Dirk Van Rom-
puy begon als leider aan deze slotsprint, maar een 
foutje met zijn Opel Ascona brak hem zuur op. 
Van Rompuy maakte daarmee de weg vrij voor 
de Opel Kadett van het duo Morosini/Rainisio, 
maar de Italianen lieten zich op de ultieme tR – het 
beruchte labyrint van Rochejean – in extremis ver-
rassen door de Belgen Erik Van Peer en Eric Chapa. 
Hun BMW 2002 tII schitterde als een gele trui van 

Marc Van Dalen 
( F o r d  E s c o r t 
RS2000): leider na 
de openingsrit.

sneeuw alleen maar intenser. toen we Van Rompuy 
een foutje zagen maken, begonnen we in onze kan-
sen te geloven, maar eigenlijk hadden we weinig 
informatie. Uiteindelijk hebben we gehoord dat we 
de overwinning binnenhaalden op zo’n 500 m van 
de finish. Wat een opluchting! Na drie deelnames 
zijn Erik en ik dolgelukkig dat we de Belgische ▼

De Volvo Amazon van Patrick 
en Thomas Sorel zette een 
schitterende remonte neer.

Michel Closjans en Robert 
Vandevorst (Porsche 356 Pre A) 
wonnen de categorie 'Historic'.



traditie in deze rally kunnen verderzetten.’
Een Belgische traditie die het nochtans hard te 
verduren kreeg door de mechanische problemen 
voor de Porsches van de favorieten Yves Defland-
re en Jean-Pierre Vandewauwer. laatstgenoemde 
diende al op dag 1 de strijd te staken. Deflandre 
perste er nog een spectaculaire comeback uit en 
finishte net voor Henri Pescarolo in de top-5.
Ondanks die tegenslagen haalden de ruim 30 aan-
wezige Belgische teams alle etappezeges binnen, 
met daarbij de verrassende leidersplaats op dag 1 
voor het duo Marc Van Dalen en Julien Minguet met 
hun Ford Escort RS 2000. De glimlach op de wan-
gen van dit vrij onervaren duo kleurde bijna even 
rood als hun glimmende Escort! ‘Eerlijk gezegd: 

▼

MG B van Jacques Brel 
aan de start
België was duidelijk goed vertegenwoordigd tij-
dens deze 62e Neige et Glace. Dit jaar verrasten 
onze landgenoten er zelfs met een schitterend 
geschenk: de aanwezigheid van een prachtige rode 
MG B Roadster uit 1964 die ooit eigendom was van 
Jacques Brel. ‘De auto was een geschenk van zijn 
eerste echtgenote, thérèse (‘Miche’). Hij kreeg 
hem cadeau daags na zijn geweldig succes in de 
Olympia, in 1964’, zegt Pierre Barré, regisseur bij 
de RtBF, rally-organisator (‘Sea Sun Rally’) én de 

huidige eigenaar van dit zeldzame juweeltje. ‘De 
auto kampte met technische problemen tijdens 
de opnames van de film Far West in 1972 en Brel 
liet hem achter bij een priester in de Ardennen. 
Een autodeskundige kocht hem over. Het is van 
hem dat ik de auto in 1983 heb gekocht. De door 
mevrouw Brel ondertekende aankoopfactuur lag 
nog in de auto. Dat de auto van Jacques Brel bijna 
10 jaar lang door een priester werd onderhouden, 
is op zich al een uniek verhaal…’

dit hadden wij niet verwacht’, aldus de baas van 
Kronos Racing. ‘Dit is nog maar mijn 3e regelma-
tigheidsrally. Alles liep op wieltjes tot we op dag 
2 enkele navigatiefoutjes maakten. Maar globaal 
bekeken was dit een zeer verrijkende ervaring.’
Het slotwoord gaat natuurlijk naar een opgetogen 
Patrick Zaniroli. De organisator was bijzonder blij 
met de spannende epiloog. ‘Dit was alweer een 
unieke editie die door sterke piloten werd gewon-
nen, want zij hebben zich op een schitterende 
manier aangepast aan de wisselende weersom-
standigheden. Ook dit keer hebben de Doubs en 
de Jura getoond dat zij de ideale omgeving zijn voor 
onze wedstrijd. Ik geef iedereen dan ook al graag 
afspraak voor volgend jaar!’

■

50

E V E N T S
l E N t E  2 016



vredesteincarmenjorda hardwellvredestein

Vredestein slaat de handen ineen met de topcoureur Carmen Jorda en Hardwell, twee keer ‘s werelds 
beste DJ, om zo de ultieme mix van muziek en rijden te bieden. Samen verleggen ze de grenzen van de 

dynamische prestaties van de Vredestein Ultrac Vorti. Ervaar de rit en maak je eigen mix via 
rocktheroad.com.

                 #Ultrac_Vorti #Zomer #Band 
#Remkracht #Uitstekende_Grip

                 #WijZijnEén #UltiemeMix
 #TopPrestatie #VrolijkeGezichten 
#HandenInDeLucht

                 @Vredestein @Hardwell 
#GeweldigTeam #Zonneschijn 
#Zee #KlaarVoorRockTheRoad

                  #Jaguar_F_type_S_Cabrio 
#Comfort #Performance_ Driving 
#V6_Supercharged

010012_ADV_RtR_Zomer_A4.indd   1 16/02/16   17:15



Rolex
Sydney
Hobart

Ook de 71e editie van de 
Rolex Sydney Hobart was 
er een om niet snel te ver-
geten, want de boten en 
de teams werden tijdens 
deze ‘Big Race’ geconfron-
teerd met stormachtige  
omstandigheden!

Door Philippe Janssens

O
p 26 december 1945 ging de aller-
eerste Sydney-Hobart van start. Een 
wedstrijd die georganiseerd werd in 
dezelfde geest als de Rolex Fastnet 

Race in het Verenigd Koninkrijk. De eerste boot 
bereikte de finish op 3 januari 1946. 70 jaar later is 
de wedstrijd uitgegroeid tot een van de beruchtste 
op deze wereldbol en tot een van de musts van 
de zeilsport. Zijn passionerende geschiedenis ligt 

Zoals de Dakar, 
maar op zee

Comanche, het 100 voet lange 
jacht van de Amerikaanse 
mil l jardair J im Clark, werd 
winnaar van de Illingworth Cup.
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verankerd in de Australische sport en de wereld-
wijde zeilwereld. De eerste winnaar heette John 
Illingworth, want in dat gezegende jaar 1946 
meerde de Britse marineofficier zijn 35 voet 
lange Rani als eerste aan in de haven van Hobart. 
Het team was toen totaal onwetend over zijn 
positie ten opzichte van de andere deelnemers. 
Illingworth dacht zelfs dat hij als… laatste was 
binnengezeild en keek dan ook verrast op toen 
hij te horen kreeg dat zijn zeilboot – de op een 
na kleinste van de vloot – de race had gewon-
nen. Rani won ook het klassement op handicap 
en eigende zich zo de allereerste tattersall’s Cup 
toe. Daarmee stapte zijn eigenaar het pantheon 
binnen dat bevolkt wordt door de emblematische 
figuren van dit evenement. 
In de Rolex Sydney to Hobart Race dienen de deel-
nemers zichzelf en hun grenzen te overtreffen. Voor 
de meeste deelnemers aan deze must van de zeil-
sport zijn de kansen op de eindzege miniem. Zij 
doen mee om de strijd aan te gaan met alles wat 
de zee voor hen in petto heeft op deze 628 zeemijl 
lange tocht langsheen de kusten van New South 
Wales, door de tasmanzee, de Straat Bass en het 
eiland tasmania. Waarna Storm Bay in zicht komt en 
de langverwachte finish in de haven van Hobart.

Memorabele editie
Ook de 71e editie sloot aan bij de zware traditie want 
al na 2 dagen zeilen had bijna een derde van het 
100-tal deelnemende zeilboten de strijd gestaakt. 
Bij de grootste slachtoffers van de brutale storm-
wind en de wilde zee noteerde men de favorieten 
Wild Oats XI (8-voudig winnaar én recordhouder) 
en Perpetual loyal. Zij haalden niet eens de och-
tend van dag 2. Hoewel dat nieuws in de kaart 
speelde van Comanche, het 100 voet metende 
jacht van de Amerikaanse miljardair Jim Clark, de 
oprichter van Netscape, en zijn echtgenote, de ▼



jonge Australische 
mannequin Kristy Hin-
ze-Clark, ontsnapten ook 
zij maar net aan de opgave toen 
hun jacht grote schade opliep aan bakboord. ‘Ik 
dacht dat het over and out was’, aldus Ken Read, de 
skipper van deze F1-oceaanracer in carbonvezel. 
‘We stopten, reven de zeilen en lieten ons afdrijven 
naar Sydney. Maar plots zag ik de crew aan het 
werk gaan met allerlei soorten gereedschap. En als 
ze zo uitrukken, betekent dat ze een idee hebben. 
Waarna het zagen en slijpen kon beginnen…’
Enkele uren later was de Comanche weer zeilvaar-
dig. Het stak de Rambler 88 van George David voor-
bij dat ’s nachts de leiding had overgenomen en gaf 
die eerste plaats niet meer af. Op de kaaien van de 
Constitution Wharf van Hobart straalden Jim Clark 
en zijn charmante echtgenote van geluk toen ze de 
Illingworth Cup in de hoogte staken. ‘Wat een slopen-
de race. En bij momenten zelfs extreem gevaarlijk! 
Maar nu is het tijd voor opwinding en pure vreugde. 
Dit is een van de mooiste dingen die ik in mijn leven 
gedaan heb’, lachte Kristy Hinze-Clark.
Maar voor de eindzege op handicap was de wed-
strijd toen nog lang niet beslist. Met 74 boten op 
zee was de strijd nog helemaal open, vooral voor 
de Fransen Éric de turckheim (teasing Machine) 
en Géry trentesaux (Courrier léon), overtuigend 
winnaar van de Rolex Fastnet; een van de kleinste, 
maar ook een van de snelste boten van de vloot en 
gezien de moeilijke omstandigheden kandidaat op 

▼

de beroemde tattersall’s Cup. Uiteindelijk ging de 
eindzege naar de tP52 Balance van de Australiër 
Paul Clitheroe. Hij was iedereen te snel af na een 
razend spannende finale. ‘Ik ben de hele nacht in 
touw geweest. Geef toe: in welke sport kunnen een 
moderne 52 voet, in carbon, en een 34 voet lange 
vintage ‘pocketzeiler’ door amper 5 minuten van 
elkaar worden gescheiden, want dat was uiteinde-
lijk het verschil. Gewoon te gek!’
te gek, inderdaad. Die term past dan ook perfect bij 
de ‘Big Race’ die door sommigen dan ook terecht 
als de ‘Dakar van de zeeën’ wordt beschreven…

Van links naar rechts: 
Perpetual Loyal, Wild 
Oats XI, Beau Geste, 
Ragamuffin en Wild 
Thing aan de start 
van  de  Sydney 
to Hobart yacht 
race.

■

Meer dan 100 jachten aan de 
start in de baai van Sydney: altijd 
een spectaculair gezicht...

TP52 Balance van 
de Australiër Paul 
Clitheroe wint de 
Tattersall's Cup.
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AWARD WINNING DESIGN & WORLD-CLASS  
GOLF MEET ON BARCELONA’S DOORSTEP.

Residents Club

WELKOM BIJ PGA CATALUNYA RESORT.
PGA Catalunya Resort is het summum van luxe wonen. Het resort is gelegen tussen twee Championship  
golfbanen in een bosrijk landschap, vlakbij de charmante middeleeuwse stad Girona en de ongerepte stranden 
van de Costa Brava. De prachtige moderne villa’s gaan naadloos op in de schitterende natuur. Gasten worden 
verzorgd in een state-of-the-art hotel, restaurants en een exclusieve residents club, met uitsluitend toegang 
voor onze huiseigenaren. Vijf jaar op rij verkozen tot beste golfbaan van Spanje en winnaar van de Best Golf 

Development Europe Award bij de International Property Awards 2015-2016.

Appartementen, villa’s, townhouses en kavels zijn beschikbaar vanaf €395.000 - €4 miljoen. 

realestate@pgacatalunya.com   •   +34 972 472 957   •   www.pgacatalunya.com

MEMBERS MAG_297x210_PGA DUTCH_DATE.indd   1 15/03/2016   14:45



Abu Dhabi scoort steeds harder bij de golffan die er 
naast de schitterende golfbanen ook verzekerd is van 
een unieke hotelinfrastructuur en een dito toerisme. We 
gingen op verkenning met onze partner Active Golf.

                                     Door Philippe Van Holle

De parels van de
(Perzische) golf

Abu Dhabi

H
et is een feit dat de Verenigde 
Arabische Emiraten zich hebben 
ontwikkeld tot een sterke politiek/
economische macht en dit voorna-

melijk dankzij de olie-inkomsten. Deze landen, die 
vroeger het paradijs waren van de bedoeïenen, 
richten zich tegenwoordig duidelijk tot de hele 
wereld en meer bepaald tot het wereldtoerisme. 
Zij schuiven in die context heel wat stevige argu-
menten naar voor: het hele jaar zon, aangename 
temperaturen wanneer de winter Europa in zijn 
greep houdt, hotels met een unieke – zeg gerust 
nauwelijks te evenaren standing, een communica-
tiestructuur die met de dag beter wordt, zonder de 
sportieve jaloersmakende installaties te vergeten 
voor iedereen met een olympische geest. Een rijk 
palet dus, net zoals het land zelf. Eigenlijk is het 
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aanbod onbegrensd en dat geldt met name ook 
voor de golfer die in deze boomende regio heel 
wat gemanicuurde fairways en greens aantreft. En 
daar gaat het tenslotte toch om…

Een stad die leeft
In Abu Dhabi en zijn agglomeratie wonen iets 
meer dan een miljoen mensen. Het stadscentrum 
is een imponerende skyline waar de ene building 
nog hoger torent dan de andere. Als je een paar 
jaar bent weggeweest, herken je sommige plek-
ken amper: zo snel rijzen de bouwwerken hier 
de grond uit, met arbeiders die in shifts de klok 
rond werken. Maar altijd met een expliciete drang 
naar een klassieke en tegelijk moderne schoon-
heid: vaak overdadig aan de buitenkant, terwijl 
binnen de soberheid regeert. En immer met per-
soneel dat – zowel in de hotels als daarbuiten – 
haast onzichtbaar zijn werk doet, maar wel snel 
en efficiënt. Kortom: kwaliteit tot in de hoogste 
graad, zoals men dit kan waarderen tijdens een 
vakantie of, integendeel, tijdens een beroepsma-

tig verblijf. Want steeds meer decision makers 
uit de hele wereld geven elkaar hier rendez-vous. 
Het land wil zich ook promoten als een toeris-
tische bestemming. Het ligt op minder dan 6,5 
uur vliegen vanuit Brussel, londen en Parijs, en 
dan wacht een andere wereld, een land van 1001 
Nachten… Neen, de grot is al lang gesloten en de 
schatten van Ali Babi zijn goed weggestopt, maar 
zijn plaats is ingenomen door kaliefen van vlees 
en bloed. Zij hebben in Yale en Harvard gestu-
deerd en hebben geïnvesteerd in de toekomst van 
hun minuscule natie die als David werd geboren, 
maar dankzij het zwarte goud tot een Goliath van 
echt goud is uitgegroeid.
Ook de golfclubs en de hotels behoren tot de kost-
bare goudklompjes, want het huidige Abu Dhabi 
wordt momenteel beschouwd als een echte golf-
bestemming. Het heeft drie schitterende golfbanen 
met onberispelijke fairways en greens die putten 
als oosterse tapijten! En als we rekening houden 
met de beschikbare middelen, laat het zich aanzien 
dat er de komende jaren nog meer parcoursen met 
dezelfde standing zullen opbloeien in het hart van 
de woestijn. In afwachting daarvan focussen we 
nu al even op de drie golfbanen in Abu Dhabi die u 
best zo snel mogelijk met een bezoek vereert. ▼



Abu Dhabi Golf Club: 
de referentie
De Abu Dhabi Golf Club, die in 2000 door de Ame-
rikaanse architect Peter Harradine werd gebouwd, 
was lange tijd de enige golfbaan van het land. Op 
deze baan wordt sinds 2006 het Abu Dhabi HSBC 
Golf Championship georganiseerd, een van de top-
toernooien op de Europese tour. Deze vierdaagse 
trekt dankzij de startgelden altijd de grote vedet-
ten aan, zoals tiger Woods, Rory McIlroy en Martin 
Kaymer, die het toernooi al een paar keer won. Dit 
jaar haalde de Amerikaan Rickie Fowler het voor 
een zekere… thomas Pieters!
Het gigantische clubhouse heeft de vorm van een 
valk met gespreide vleugels die zich over een golf-
bal buigt. Dit is het embleem van het emiraat en het 
maakt meteen een diepe indruk op elke bezoeker. 
Dat geldt ook voor de perfect onderhouden baan 
(6 803 m van zwart). Deze championship course is 
relatief vlak al vertoont hij bij momenten subtiele 
niveauwisselingen. De baan wordt doorkruist met 
zanderige zones waaraan men ook een kleine hon-
derd bunkers (want u bent ten slotte in de woestijn!) 
moet toevoegen. De meeste hiervan liggen natuur-
lijk op cruciale plaatsen. Dit is dus een ‘target golf’ 
bij uitstek, met relatief smalle fairways en heel wat 
‘out of bounds’. Als speler moet je er de bal goed 
kunnen plaatsen en de greens met de vele hellingen 
goed aanvoelen. Niet onbelangrijk: op zowat een 
derde van de holes dient ook rekening gehouden 
met waterhindernissen die het  domein een ultra-
spectaculaire aanblik geven. Heerlijk om naar te 
kijken dus, maar een uitdaging voor elke swing. 
Kers op de taart: er is op de site een luxehotel 
gebouwd dat het geheel perfect aanvult. Een kwa-
litatieve beschrijving is niet echt nodig, maar toch: 
deze vijfsterren Westin Abu Dhabi Golf Resort and 

Spa biedt alles wat u van een 19e hole mag ver-
wachten, zoals bijvoorbeeld de twee zongerichte 
buitenzwembaden met terrassen alsmede een 
schaduwrijker zwembad voor de kinderen.
Alle kamers zijn uitgerust met maximaal comfort 
(flatscreen, luxe-bedden en koffiezet) en bieden 
uitzicht op de golfbaan. In de badkamers worden 
de badkuip en de douche van elkaar gescheiden. 
Na het golfen is het genieten in de Spa Heavenly 
by Westin. O ja: dit etablissement beschikt over 
liefst 6 restaurants, met daarbij een schitterende 
Italiaan. Een droom!

Yas Links Abu Dhabi: 
de naam zegt alles
Wel ja: het is perfect mogelijk om een pure links-
baan in hartje winter te bespelen en dat onder 
een aangenaam zonnetje en zo’n 25° C. Want in 
tegenstelling tot de Britse modellen van dit type 
golfbaan waait er in Abu Dhabi een warme wind. 
toch wel een belangrijk verschil! Dit gezegd zijnde: 
als de wind opsteekt, wat doorgaans na de middag 
gebeurt, kan men zich zo in Schotland wanen!
De Yas links is een echte parel. Acht holes liggen 
naast de zee en doen echt denken aan Schotse 
banen zoals St Andrews. De potbunkers zijn inder-
daad diep en de rough is ruig en onverbiddelijk! De 
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baan, die door heel wat duinen wordt afgeboord, 
draagt de handtekening van Kyle Phillips die we 
ook kennen van Kingsbarns en Castle Stuart: 
twee referenties van moderne linksbanen. Naast 
de natuurlijke moeilijkheden en de lengte (6812 
m) onderscheidt dit parcours zich ook door zijn 
supersnelle en moeilijk te doorgronden greens. 
Hole 17, een par 3 van ruim 180m over het water, is 

met Formule 1 als thema. Voor de minder bedreven 
golfers is er een (verlichte) 9 holes en een pitch and 
putt (par 3). Men zegge het voort: Yas links, dat 
tussen de zee en de woestijn is gelegen en aan het 
F1-racecircuit paalt, behoort nu al tot de allermooi-
ste moderne banen. Wij hadden het genoegen om 
deze baan te bespelen en zij zal ons altijd bijblijven… 
en dat ondanks een bescheiden scorekaart.

Saadiyat Beach: 
een parel in de woestijn
In het Arabisch staat ‘Saadiyat’ voor ‘eiland van 
het geluk’. Om maar te zeggen dat een golfer zich 
hier als een vis in het water voelt. Op een natuurlijk 
eiland, dat amper een kwartiertje buiten het stads-
centrum van Abu Dhabi is gelegen, bouwde Gary 
Player in 2010 een juweel dat wordt afgeboord met 
het diepblauwe water van de Perzische Golf. De 
Beach Golf Club Saadiyat werd enkele weken voor 
de Yas links officieel ingehuldigd. Het betreft een 
18 holes die – net als de Abu Dhabi Golf Club 

de signature hole. Het onderhoud – dient dit trou-
wens aangestipt. – is perfect. Dankzij de Paspalum 
Platinum blijft het gras groen in de zomer. Ja, ook 
bij temperaturen van 40° C en meer…
Het clubhouse in Moorse stijl laat ook niemand 
onverschillig. Het is moeilijk te geloven dat dit mees-
terwerk op de westelijke kant van een kunstmatig 
eiland (Yas Island) is gebouwd. Een plek die helemaal 
werd voorbestemd voor toerisme. Zo loopt de fair-
way van hole 12 helemaal naast het beroemde Ferrari 
World. Het merk met het steigerende paardje open-
de hier inderdaad een 25.000 ha groot attractiepark ▼



– wordt beheerd door de Amerikaanse keten 
troon Golf en zich binnen een natuurreservaat uit-
strekt langsheen een strand. Ook al lopen slechts 
4 holes langs de zee, dan nog is het mogelijk om 
dolfijnen te spotten op een hole die dan ook een 
toepasselijke naam draagt: ‘Dolphin View’. 
Op Saadiyat heeft elke hole trouwens een naam. 
De gigantische bunkers die soms als fairway fun-
geren en waar men zich (natuurlijk) heel makkelijk 
kan ingraven, de vele al even uitdagende water-
hindernissen en de lengte (7137m vanaf zwart) 
maken Saadiyat tot een opwindende uitdaging. Dit 
parcours, dat omringd wordt door villa’s die elkaar 
bekampen op het vlak van extravagantie, hoopt 
ooit de Europese tour te mogen verwelkomen. Het 
heeft er alle troeven voor en kan sinds kort ook 
uitpakken met een gigantisch clubhouse.
Wie een keer ter plaatse is, bezwijkt ongetwij-
feld ook voor de charmes van het hotel St-Regis 
Saadiyat Island. Het vijfsterrenhotel heeft geklima-
tiseerde kamers die volgens een mediterrane stijl 
zijn ingericht en geniet van een directe toegang 
tot het privéstand op het eiland Saadiyat. De luxe 

Info en boeking:

Active Golf & thalasso travel
tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be

is alomtegenwoordig. Zo heeft elke badkamer zijn 
eigen waterluxe: een dubbele wastafel, een bad-
kuip op pootjes en een rainshower…
Het St. Regis beschikt over… 5 zwembaden, met 
onder meer een binnenbad van 25 m. De Iridium 
Spa telt 12 verzorgingskamers. Met een beetje 
wilskracht kunt u er ook tennissen nadat u even-
tueel de kinderen hebt ondergebracht in de Sand-
castle Club die voor hen binnen- en buitenactivi-
teiten organiseert.
Ultiem detail: het hotel telt… 7 restaurants en bars 
met een grote variatie van keuken, zoals grills en 
succulente gerechten uit Zuidoost-Azië en de Mid-
dellandse Zee. Kortom: hier is alles even groot(s) 
als de heerlijke golfbaan…

Pro-Am in december
Active Golf organiseert van 4 tot 11 december 
eerstkomend een internationale Pro-Am in Abu 
Dhabi. De deelnemers hebben het voorrecht om te 
logeren in het vijfsterren Westin Hotel en te golfen 
op de banen van de Saadiyat Beach Club en de Abu 
Dhabi Golf Club.                Info: www.activegolf.be
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In 1500 arriveerden de eerste Europeanen onder Portugese 
vlag op Madagaskar. Het bestaan van dit grootste eiland 
in de Indische Oceaan, dat door de Malagassiërs nog altijd 
Tanindrazana (land van de razana – de ouderen) wordt 
genoemd, was evenwel al lang daarvoor opgetekend door 
Marco Polo, Diego Diaz en kosmograaf Behaim.

Door Béatrice Demol

Madagaskar

Het 'suikerbrood' in de baai 
van Diego Suarez, de op één 
na grootste ter wereld.

Madagaskar
De rode aarde vanDe rode aarde van
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E
r is het noorden met het mysterieuze Diego-
Suarez, het toeristische Nosy Be, het natio-
naal park Montagne d’Ambre, de tropische 
wouden en de rode tsingy (kalkmassieven). 

En er is het zuiden met de droge savannes, de rijst-
velden die in de heuvels zijn gesculpteerd en de hoge 
plateaus met de weilanden. Welkom op Madagaskar!
Om dit land en zijn geschiedenis – vanaf de ontgin-
ning van de natuur tot de oorsprong van zijn unieke 
culturele mozaïek – goed te begrijpen, is de hoofdstad 
Antananarivo de ideale uitvalsbasis. Hier kruisen Afri-
ka en Azië zoals nergens anders ter wereld. Alhoewel 
deze stad is uitgegroeid tot een drukke marktplaats 
in open lucht waar ambulante verkopers, dubieuze 
handelszaken en bedelaars proberen de opeenvol-
gende economische crisissen te overleven, liggen er 
in de hoge stad nog heel wat vestingen die teruggaan 
naar de koninklijke en prinselijke dynastie die vijf eeu-
wen lang overeind is gebleven. Na dit zowel glorieuze 
als grillige tijdperk, waarvan enkele paleizen de stille 
getuigen zijn, volgde een Franse kolonisering. Die 
maakte dit eiland tot een grote etnische puzzel, want 
die viel nu eenmaal makkelijker te regeren.

Zuidwaarts
Buiten de hoofdstad raak je al snel ondergedompeld 
in een intrigerende cultuur die onlosmakelijk met de 
natuur is verbonden. 18 etnische groepen delen er 
behalve het grondgebied ook hun gebruiken en een 
woelig verleden. Op het plateau van Imerina profileert 
‘le peuple des hautes terres’ zich als toonaangevend. 
De Merina, die oorspronkelijk uit Indonesië afkomstig 
zijn, schonken dit land zijn eerste dynastie en de vrou-

wen verzorgen er een van de belangrijkste activiteiten 
in deze regio: zij weven de draden van de zijdespin en 
maken er kogelvrije vesten van voor alle legers op deze 
wereld. Op de hoge plateaus, de meest vruchtbare 
streken van het eiland waar rijst en de zeboe koning 
zijn, leven ze samen met de Betsileo en de Bara, de 
andere grootste etnische stammen van het land.

De baobab: 
de koning 
der bomen.

Rijstvelden in Antsirabe
De Betisleo – ‘de onoverwinnelijken’ – zijn overal aan-
wezig langs de Route Nationale 7 die van Antsirabe 
naar Ambessitra voert. De handmatig aangelegde 
gekleurde rijstvelden voeren er soms tot 170 verdie-
pingen hoog (wat schitterende beelden oplevert, die 
door de foto’s van Yann Arthus Bertrand onsterfe-
lijk zijn gemaakt). Naast de weg liggen ook heel wat 
steenbakkerijen waar de rode stenen met lateriet 
worden geproduceerd. Ook dat is handwerk. Dit is 
de voorraadschuur van het eiland en deze streek 
dicteert de economie die aansluit bij de bouwsector. 
Zoals alle Malagassiërs zijn ook de Betisleo ambachts-
lui. In Ambatolampy, op de massieven van de  

Spreek de vissers gerust 
aan voor een tochtje 
met hun vlerkprauw.

▼



Ankaratra, maken zij potten en pannen voor het 
hele land door oude motoren te recycleren. In Antsira-
be bewerken ze de hoorns van de zeboe en produceren 
artisanale zoetigheden. Zij verzorgen er het koloniale 
verleden van de stad door de therapeutische bronnen 
en het thermenhotel open te houden waar Mohammed 
V verbleef tijdens zijn ballingschap. In Ambositra werd 
het houtsnijwerk van hun neven, de Zafimaniry, toege-
voegd aan de werelderfgoedlijst van Unesco. Vroeger 
kwam dit soort houtsnijwerk vaak voor op het eiland, 
maar door de grootschalige houtkap op de plateaus is 
het een zeldzaamheid geworden. Daardoor verdwijnt 
ook stilaan het beroemde rozenhout waarop nochtans 
een uitvoerverbod heerst. In Andina, in de vallei van de 
appelsienbomen, creëren zij de wereldwijd bekende 
essentiële oliën die gebruikt worden in de aromathe-
rapie. In Behenuy wordt wekelijks 500 kg authentieke 
en overheerlijke ganzenlever geproduceerd: duidelijk 
een overblijfsel van de Franse kolonisering!

De zeboes zijn heilig 
en net als de rijst 
super belangrijk.

De mausoleums van Madagaskar en de nog immer 
levendige cultus van de ouderen (famadihana) zijn de 
sterkste getuigen van de originele cohesie tussen de 
etnische groepen. De band met de natuur en het res-
pect voor de ouderen geven er de toon aan. Geboor-
tes, huwelijken, overlijdens, keuze van voornamen en 
huwelijkskandidaten of zakenrelaties: niets gebeurt 
zonder de goedkeuring van de astroloog. Dat geldt ook 
voor de zeboes, waarvan de Bara alle geheimen van 
het fokken kennen. Het zijn niet alleen heilige dieren, 
maar zij zijn ook onmisbaar in het dagelijkse leven. De 
zeboe is niet enkel een symbool van sociale welstand, 
maar helpt ook bij het bewerken van de rijstvelden, 
het vervoer van rijst, bakstenen en mensen; de zeboe 
wordt gebruikt als wisselgeld, geschenk, bruidsschat, 
voeding en als offerande aan de goden.Rijstvelden en 

rode baksteen 
langs de RN7, 
de aorta van 
het land.

De wrede koningin 
van Fianarantsoa
Vanaf het plateau van Horombé, dat van 700 tot 1300 
m hoog reikt en op de flanken van het Amablavao-
massief is gelegen, heeft men een prachtig uitzicht 
op de droge savanne met zijn semi-nomadische 
veehoeders en op Fianarantsoa, een van de rijkste 
geschiedkundige steden. Koningin Ranavalona, een 
vertegenwoordigster van de dynastie, voerde hier 
een wreed bewind. Zij liet iedereen vermoorden die 
haar politiek in vraag stelde en zorgde ervoor dat het 
hele land rijst ging verbouwen. Het is weliswaar dank-
zij haar dat men her en der nog enkele wijngaarden 
aantreft, die door monniken worden onderhouden, 
en thee- en vanilleplantages. Net zoals de Betsileo en 
heel wat andere etnische groepen gebruiken ook de 
Bara het landschap als begraafplaats van hun naasten. 

Zeboemarkt in Ambalavao
langsheen de weg van rode aarde drijven de Bara 
hun kudden naar de markt van Ambalavao. Zij hullen 
zich in kleurrijke dekens die hen in het bivak warm 
houden en blijven dicht bij de hoofdweg om zich te 
beschermen tegen de dahalo die deze bultrunderen 
stelen. Naast een folkloristische traditie en een voor-
bijgaande ritus is de diefstal van zeboes inderdaad 
een lucratieve bezigheid geworden. Er zijn dan ook 
vaak razzia’s in de dorpen waarna de fokkers, voor 
wie de zeboe belangrijker is dan een woning, zich 
wreken. De Bara zijn altijd gewapend met speren en 
soms zelfs met geweren – maar de dahalo hebben 
kalasjnikovs die ze bij het leger hebben gestolen. 
Hoewel de toerist van dit geweld gespaard blijft, is 
duidelijk voelbaar dat deze moordende praktijken 
het land in een wurggreep houden. Voor de bezoe-
kers is het dan ook veel rustgevender om de maki’s 
(ook lemuren genoemd) te bekijken die overal op het 
eiland aanwezig zijn met een 70-tal inheemse soor-
ten. Er bestaan speciale routes om deze beroemde 
primaten te bekijken in bossen boordevol orchideeën, 
bamboewouden en nationale parken.

De riskja: het efficiëntste 
transportmiddel
op het eiland.

De 'Hauts Plateaux': ideaal 
voor een trektocht door 
een mineraal landschap.
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Maki in Isalo
Na de steppes en de rode woestijn prikkelt ook het 
park van Isalo de zin voor avontuur. Het drukst bezoch-
te natuurreservaat van het eiland strekt zich uit over 
82.000 ha. Hiervan is een klein deel bedoeld voor de 
wandelaar. De diepe canyons worden omringd door 
rotsachtige pieken en plateaus die door de wind zijn 
gesculpteerd. Dit alles onder een bloedhete zon, want 
de zeldzame tapia’s en Bismarck palmbomen bieden 
geen schaduw. Gelukkig zorgen de dalende stukken 
naar de geërodeerde ravijnen voor enige koelte. Met 
dank aan de klaterende watervalletjes en dito rivieren. 
Je kruist er maki’s en aanhoort de kleurrijke en levendige 
verhalen van de plaatselijke gidsen. Bij het verlaten van 
het park wacht het paddenstoeldorp Ilakaka dat getuigt 
van een hyper-anarchistische mijnbouw. Naar verluidt is 
de ondergrond er zeer rijk. Zo zou zich hier de grootste 
saffierader ter wereld bevinden. Door de toestroom van 
fortuinzoekers rijzen hier in enkele dagen tijd nieuwe 
dorpen uit de grond. Dit is meteen onze laatste etappe 
voor de oceaan, met de laatste stukjes rode aarde voor 
het zand van téluar en Ifaty. Met de ‘Allée des baobabs’ 
(de koning der bomen) nemen we definitief afscheid van 
de RN7 alsook van de Vezo: de nomadenvissers en hun 
vlerkprauwen. Want het vliegtuig wacht voor het tweede 
gedeelte van deze reis…

Noordwaarts
In het noorden is het aangenamer leven en dat komt 
niet alleen door de koele zeebries. De op een na groot-
ste baai ter wereld (na die van Rio) Diego Suarez (Ant-
sinarana) en zijn suikerbrood trekken er ook meer toe-
risten aan. De stad, die strategisch gelegen is tussen 
het Kanaal van Mozambique en de Indische Oceaan, 
groeide dan ook snel uit tot een militair (marine)front, 
al wordt er nog altijd volop geelvintonijn gevangen. 
Diego Suarez heeft zijn eigen watervoorziening en dat 
vertaalt zich in een bonte markt van fruit en groen-
ten. De Sakalava fokken zeboes in de savannes, maar 
kweken ook rijst en maïs in de valleien. De Antakanara 
daarentegen kweken de beste wilde peper van het 

De maki's zijn overal 
op het eiland aanwezig. 
Er zijn ongeveer 70 
verschillende soorten.

▼

De hoge en woeste hoogten 
hebben gelukkig ook hun 
eigen rustieke plekjes...
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eiland. De regio produceert ook 80% van de cacao 
en de haven is de drijvende kracht achter de econo-
mie van het land. Die kleine details zijn hun gewicht 
waard in de concurrentiestrijd tussen Diego en Nosy 
Be, het parfumeiland dat de kandijsuiker heeft afge-
zworen om zich te richten op de liefhebbers van de 
duiksport en de farniente. Het Grande Île loont abso-
luut de moeite voor de uitstappen met de prauw en 
voor een verkenning van de stranden van de kleine 
zusjes: Nosy Komba, waar heel wat lemuren leven, 
Nosy tanikely dat ideaal is voor duikliefhebbers en 
verder ook het Schildpaddeneiland.

Rode tsingy in Irodo
De omgeving van Diana, waarvan Diego de hoofdstad 
is, heeft trouwens nog meer fraais te bieden. In het 
zuidwesten liggen Joffreville en Cap Diego. Zij lonen de 
moeite voor hun militaire architectuur en het koloniale 
verleden van het land. In het water pronkt Nosy lonjo, 
het vulkanische suikerbrood dat ontoegankelijk is, 
want het is de heilige grond van de geesten die over de 
bewoners waken. Maar er is vooral het nationaal park 
van Montagne d’Ambre, een schitterend primair bos 
dat tot 1470m hoog reikt en heel wat mooie waterval-
len herbergt. De lemuren zijn er zo talrijk dat ze zich, 
hoewel erg schichtig, toch makkelijk laten benade-
ren. De kameleons zijn uniek ter wereld. Het aantal 
vogelsoorten is ontelbaar. De rotsen en de grotten, 
waar overledenen een eerste begraafplaats krijgen 
in een voorlopige kist, dienden tijdens de koloniale 
oorlogen als verblijf voor de Ambakara. De grandioze 
bomen, palissander, padanus, reuzenvarens en andere 
wurgvijgen, verhalen het dagelijkse leven van het land: 
bouw, voeding, rites en legenden. 
Niet ver daar vandaan, na een stukje Route Nationale 
6 die ‘le masage malgache», wordt genoemd, geeft dit 
noorden zijn echte beloning vrij: de tsingy, majestu-
euze kalkstenen kathedralen die enkel in Madagaskar 
voorkomen. Deze fossielen uit het Juratijdperk, die 
onder de zee zijn gevormd en vervolgens door het 
water en de erosie gesculpteerd werden, verheffen 
zich in een wereld van kraters die zijn opgebouwd uit 
eeuwenoude rivierbedden. Dit spektakel van mono-

Onze tips
Continents Insolites organiseert een ‘Madagaskar-op-
maat’ vanuit Brussel www.continentsinsolites.com. 
Reken 13 uur vliegen en 3 uur tijdverschil voor een 
echte ontheemdingskuur. De ‘Grande terre’ is geen 
aanrader voor wie gehaast is, want de toestand van 
de wegen en de ontmoetingen zorgen ervoor dat u 
er in uren telt en niet in kilometers. Het hotelaanbod 
is vrij karig, maar drie etablissementen springen er 
uit. De Relais de la Reine ligt op de flanken van het 
massief van Isalo en heeft een uitstekende reputatie. 
Dit hotel gaat helemaal op in de woeste natuur van 
een canyon met mooie granieten en natuurhouten 
constructies. In de heuvels rond Joffreville ligt de 
Naturel Lodge. Van hieruit hebt u een uniek zicht op 
de baai van Diego Suarez. En tenslotte is er ook het 
Iharana bush Camp aan de boorden van een meer en 
met uitzicht op de tsingy. U vindt er prachtige hutten 
die gemaakt zijn klei, hout en aardekleuren, alsook 
een natuurlijk zwembad in een omgeving met een 
luxueuze sfeer en service. En vanzelfsprekend is een 
lonely Planet handboek er altijd warm aanbevolen 
www.lonelyplanet.fr

De Relais de la Reine ligt op de 
flanken van het massief van Isalo 
en heeft een uitstekende reputatie.

lieten – de rode zijn dooraderd met lateriet, de grij-
ze bestaan uitsluitend uit kalksteen – is bijzonder 
kleurrijk. Er zijn heel wat uitzichtpunten om van dit 
spektakel te genieten, maar laat zeker de kans niet 
voorbijgaan om af te dalen naar de canyons van de 
Irodo of de Anakara om er te wandelen tussen deze 
feeërieke schoorstenen. Een uniek schouwspel.

Het Iharana Bush Camp en zijn 
natuurlijk zwembad: een van de 
mooiste haltes op het eiland.
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Dolce vita
Volop van Rome genieten, 
doe je in een must waar ooit 
Picasso, Hemingway en 
Cocteau verbleven. Loop 
zeker ook de tuin in, want ook 
die is een absolute aanrader!

Door Miguel Tasso

          in Hotel de Russie

R
ome, de eeuwige stad met zijn magische 
geuren, laat zich telkens weer met plezier 
ontdekken en dat ongeacht het tijdstip van 
het jaar. De oude stad van Romulus en 

Remus blijft tot de verbeelding spreken en dat is ook 
logisch, want weinig steden hebben zoveel troeven in 
huis: kunst, cultuur, shopping, gastronomie, levens-
kunst en het klimaat.
Van de Piazza di Spagna tot het Capitool, van de Piazza 
Navona tot de Trevifontein, van het Pantheon tot Vaticaan-
stad: de blik van de voorbijganger gaat zweven bij zoveel 
architecturale schoonheid. In Rome is elke hoek van de 
straat een nieuwe ontdekking en verheerlijking. Hier een 
kerk, daar een paleis. En wat verder: een tuin, een museum, 
een monument… Stuk voor stuk prachtig en majestueus.

Dolce vita

Een unieke plek met 
een rijke geschiedenis.

'Het paradijs op 
aarde', schreef 
Jean Cocteau.

De stad op het platteland. 
Of is het andersom?
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Maar de Italiaanse hoofdstad blinkt ook uit door 
zijn bijzondere en unieke sfeer: een mix van zijn 
latijnse achtergrond en de dolce vita. Want wat is 
het heerlijk om, zodra de zon schijnt, achterover 
te leunen op een terrasje en te genieten van het 
moment, van het modedefilé van de Romeinse 
schonen of hun elegante gezellen. En wat is het 
heerlijk om door de straatjes te struinen, op een 
pleintje halt te houden bij een fruitstalletje, een 
ambachtelijk ijsje te degusteren in een Gelateria, 
te bezwijken voor de verleidingen van de luxe-boe-
tieks in de via Condotti of de via del Corso…
Een strakke, sterke ristretto bij Sant’Eustachio, 
een huisgemaakte spaghetti in een trattoria, 
gegrilde vis met een wijntje van het huis in een 
osteria… Elke halte is een smaakvol accent dat 
zich ongebreideld laat genieten want Rome is nu 
eenmaal een plek voor fijnproevers.

Hotel van koningen
Het legendarisch Hotel de Russie sluit volledig aan 
bij die ingesteldheid. Dit etablissement behoort tot 
de bekendste van de stad en is ideaal gelegen: vlak-
bij de Piazza del Popolo, de antiekwinkeltjes van de 
via del Balbuino en de weelderige tuinen van de 
Villa Borghese. Het draagt trouwens, net zoals de 
Amigo in Brussel, de Savoy in Firenze en de Astoria 
in Sint-Petersburg, met trots het label Rocco Forte 
Hotels. En het is een van de toonaangevende leden 
van de leading Hotels of the World.
Het Hotel de Russie is een paleisje dat zijn plekje 
heeft gevonden in een verborgen Romeins hoekje. 
Nadat het in 1814 door architect Giuseppe Valadier 
werd gebouwd, diende het lange tijd als verblijf-

plaats voor de vertegenwoordigers van het Rus-
sisch koningshuis die er zich bij voorkeur in het… 
Frans onderhielden. Vandaar wellicht ook zijn bena-
ming die inderdaad niet echt Italiaans aandoet.
Het Hotel de Russie was erg populair en werd al 
snel een voorkeurverblijf van beroemdheden en 
kunstenaars, tot zelfs gekroonde hoofden, zoals 
Gustaaf van Zweden en Ferdinand I van Bulgarije. 
Pablo Picasso kwam er graag inspiratie zoeken, 
Ernest Hemingway en Igor Stravinsky verbleven er 
geregeld en Jean Cocteau was een van zijn grote 
ambassadeurs. ‘Dit is het paradijs op aarde’, aldus 
de Franse dichter.
Omdat het tijdens WOII zwaar beschadigd en ver-
volgens verwaarloosd werd, duurde het lange ▼

Een trendy plek die 
bij elke Romein tot de 
verbeelding spreekt.

De luxueuze kamers ade-
men de levenskunst uit.

De magie van de 
Piazza del Popolo.



tijd vooraleer het uit zijn as herrees. Toen het 
door het Ministerie van Cultuur gedeeltelijk werd 
gerestaureerd, fungeerde het van 1969 tot 1993 als 
de prestigieuze en imponerende zetel van de RAI, 
de Italiaanse openbare radio- en televisieomroep.
Mede daarom duurde het tot 2000 en na een lange 
en duurzame renovatie vooraleer het definitief zijn 
pracht van weleer terugvond door toedoen van 
Sir Rocco Forte in persoon. Omdat hij deze plek 
uniek wou maken en tot een echte referentie van 
internationale luxe-hotellerie wilde verheffen, ver-
trouwde de president van de Groep architect Tom-
maso Ziffer en decoratrice Olga Polizzi – zijn zus 
– de sleutels van dit ‘paradijs’ toe. Het resultaat 
beantwoordde aan de steile verwachtingen en zo 
werd het Hotel de Russie opnieuw het hotel van de 
koningen, de ‘albergo dei rei’.

Spraakmakende tuin
Vandaag schittert het Hotel de Russie in al zijn 
pracht en ontpopt het zich meer dan ooit tot hét 
referentieadres van het elegante Rome. De 88 
kamers met hun pastelkleuren, de 34 suites die 
uitgeven op de Piazza del Popolo of op de Villa 
Borghese, het designmeubilair, de Spa (zwembad, 
sauna, Turks bad en verzorgingskaart) en de res-
taurants die geuren naar het Middellandse Zeege-
bied beantwoorden aan alle verlangens van het 
exclusief cliënteel. Met dank aan de decorateurs 

die er in geslaagd zijn om de onwaarschijnlijke 
fusie te bewerken van het classicisme aan de bui-
tenzijde en de moderne geest langs de binnenkant. 
Een gedurfd en subtiel huwelijk dat een magische 
sfeer doet ontstaan van de kelder tot de zolder en 
dit van januari tot december.
Maar voor de bezoeker die hier voor het eerst langs-
komt is het Hotel de Russie ook – en zelfs vooral – 
de spraakmakende, historische en unieke tuin in het 
hart van de stad. Het ontwerp van Giuseppe Vala-
dier, dat later door landschapsarchitecte Antonella 
Daroda gerenoveerd werd, betovert alle artiesten, 
acteurs, politici en de jetset van Rome. Deze Giar-
dino Secreto is 3000 m2 groot en van een adembe-
nemende schoonheid. De vegetatie is mediterraans 
en werd uitgewerkt met terrassen over verschei-
dene verdiepingen. Te midden al dat groen en tussen 
de eeuwenoude palm- en appelsienbomen lijkt de 
stadsdrukte wel lichtjaren verwijderd. Er bestaat 
dan ook geen beter adres om van het ontbijt of een 
cocktail bij het aperitief te genieten, of ’s avonds 
onder de sterrenhemel de wereld te verbeteren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Stravins-
ky bar en het restaurant le Jardin de Russie, dat 
door de emblematische chef Fulvio Pierangelini 
gesuperviseerd wordt, een onderkomen vonden op 
deze droomplek die symbool staat voor de Dolce 
Vita. Sir Rocco Forte mag trots zijn op zijn Romein-
se optrekje want dat heeft inderdaad alles!

Een van de mooiste 
tuinen in Rome.70
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Je moet er maar aan denken! Francis Jacquemin, een 
Luikse teaching pro, laat zijn exclusief cliënteel swingen 
vanaf het ponton van hun yacht met gebruik van bio-
afbreekbare ballen.

Door Miguel Tasso

Golf & yacht 
Apart huwelijk

E
n waarom zou je niet golfen aan boord 
van een lurssen of Benetti? Of vanuit de 
tuin van een villa langs de Azurenkust 
met zicht op zee?

Met zijn bedrijf ‘Golf & Yacht’ heeft de luikse 
teaching pro Francis Jacquemin een verrassende 
business opgestart. ‘Bedoeling is om een welstel-
lend cliënteel toe te laten op zee of op uitgestrekte 

waterpartijen te golfen dankzij bio-afbreekbare 
ballen. Wanneer de kans zich aanbiedt, kunnen 
zelfs boeien gebruikt worden als virtuele greens 
om dit nog leuker te maken…’
Het doelpubliek is vanzelfsprekend erg selectief 
en exclusief: eigenaars van boten of villa’s bij het 
water, klanten van luxehotels, seminaristen van 
topcongressen op luxueuze locaties. ‘Ik verwierf in 
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de VS een licentie voor het gebruik van bio-afbreek-
bare ballen die na 24 uur oplossen in het water en 
zich op natuurlijke wijze omvormen tot visvoer. 
De buitenkant bestaat uit algen, de binnenkant uit 
plankton. Ze hebben hetzelfde gewicht en dimp-
lepatroon als traditionele golfballen. Alleen hun 
balvlucht is een beetje anders, maar om te oefenen 
of les te volgen is dat minder belangrijk…’
Enig minpunt: de prijs. 1 euro per bal. Dat is duur 
wanneer men weet dat, gezien de omstandighe-
den, elke bal slechts één keer wordt gebruikt en 
dit gedurende een fractie van een seconde. ‘Maar 
wij richten ons tot een bijzondere doelgroep die dit 

mijn leven veranderd. Ik haalde mijn Master van 
teaching pro bij de European Golf Teachers Fede-
ration in het Engelse Kent, maar ik had weinig zin 
in een toekomst als lesgever op een oefenbaan 
in België. Daarom besliste ik om een nieuwe uit-
daging aan te gaan.’
En zo groeide het ietwat gedurfde idee om dit origi-
nele ‘Golf & Yacht’-project op te starten.
‘liever dan mijn advies in de clubs te verstrekken, 
ga ik mijn leerlingen opzoeken waar ze wonen of 
van het leven genieten. De oceaan is het grootste 
parcours op deze aarde. En dankzij de ballen die 
totaal onschadelijk zijn voor de omgeving en de 
ecologie wordt alles mogelijk. Op die manier loop 
ik ook niemand in de weg en ben ik ook geen con-
current voor de clubs…’
De eigenaars van yachten behoren tot zijn favo-
riete klanten. ‘Ik weet dat zij zich vaak vervelen op 
zee. Golf kan voor hen een leuk tijdverdrijf zijn. Het 
is heerlijk om een privéles te krijgen wanneer je 
vanaf de voorsteven een bal wegslaat op zee.’
Francis Jacquemin stelt zijn concept voor op heel 
wat bootsalons en dit van Dubai tot Palma de Mal-
lorca. ‘Ik hoop mijn project ook te kunnen lanceren 
op eilanden die wat verder weg liggen, zoals de 
Seychellen, Mauritius of Nieuw-Caledonië. En ik ga 
de markt ook verkennen langs de Azurenkust. Heel 
wat privévilla’s lenen zich perfect tot het slaan 
van golfballen langs de Franse Riviera. In septem-
ber zal ik trouwens aanwezig zijn in een Relais & 
Châteaux op Cap d’Antibes ter gelegenheid van 
een seminarie. Ik hoop eveneens om tijdens het 
Festival van Cannes pontons te mogen bouwen 
voor de hotels Martinez en Majestic…”
De in het Indische Madras geboren Francis Jacque-
min – die erg goed lijkt op de bekende golfkampi-
oen Vijay Singh – groeide op in Remouchamps in 
een adoptiegezin. ‘Ik was een buurman van wieler-
kampioen Philippe Gilbert. Wij zijn dikke vrienden 
en ik heb de hoop niet opgegeven hem ooit tot de 
golfsport te kunnen bekeren…’

soort uitgaven makkelijk aankan.’ De 35-jarige 
Francis Jacquemin ontdekte de golfsport pas 6 
jaar geleden op de luikse club van Bernalmont. 
Hij werd op slag verliefd. ‘Ik boekte heel snel 
vooruitgang. In 3 jaar tijd was ik hcp 4. De passie 
was er. Ik besliste dan ook mijn job in de druk-
kerswereld gedeeltelijk op te zeggen en een nieu-
we toekomst te zoeken op de greens. Golf heeft 

Voor één keer is het 
water géén hindernis!

Bio-afbreekbare bal-
len om het mariene 
milieu te sparen.

De zee is altijd 
van de partij.

■



Het Memlinc Palace Hotel opende de deuren in 1923 
en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis en 
de ontwikkeling van het Zoute. De familie Deklerck, 
die eigenaar is van het bekende paleishotel aan het 
Albertplein, trok speciaal voor ons zijn fotoalbum 

met herinneringen open. Een heerlijke 
wandeling door de tijd in het hart van 
de mooiste badplaats aan onze kust.

Door Miguel Tasso

Hotel Memlinc
De magie van het Zoute

I
n het Zoute is het een beschermd monument, 
een must én een referentie. Het Memlinc 
Palace Hotel, dat nu al bijna een eeuw uit-
kijkt over het mythisch Albertplein, overwon 

alle stormen en overleefde alle modetrends. En 
net zoals een echt admiraalschip heeft het de 

steven naar de toekomst gericht; een gou-
den toekomst. ‘In onze familie gaat 

de hotellerie over 
van generatie op 
generatie. Mijn 
overgrootva -
der louis, die 
lange tijd bur-

In die tijd gaven de strandcabines op het 
Albertplein nog uit op het strand.
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gemeester van Knokke was, bouwde op het einde van 
de 19e eeuw het Hotel de Bruges, vlakbij de ingang 
van het station. Zijn enige zoon Emile besliste om het 
te verkopen met de bedoeling om een eindje verder-
op, tegenover de zee, een nieuw klasse-etablissement 
te bouwen. Zo werd in 1923, omringd door eenzame 
duinen, de ‘Memlinc’ geboren’, aldus Christophe, 
laurence en Fabienne Deklerck. Zij hebben de fakkel 
aan het hoofd van het paleishotel overgenomen.
In de beginjaren was het Albertplein zo goed als 
verlaten en las je in de media zelden wat over 
het Zoute. ‘Het cliënteel bestond voor-
namelijk uit Britse toeristen die enkele 
weken aan het strand doorbrachten om 
te rusten of te golfen. Onze chauffeur 
pikte ze op bij het verlaten van de ferry 
of op de aerodroom van Knokke die in 
het binnenland was gelegen, daar waar 
later de karting zou komen…’
Om bij de rijke Engelse toeristen in de gunst 
te staan, kozen de meeste hotels in Knokke 
toen trouwens voor uitgesproken Britse namen, zoals 
Claridge en St. Andrews. ‘Wij toonden ons origineler 
en opteerden voor een prominente schilder van de 
Vlaamse Primitieven…’

Maurice Chevalier en 
Lucienne Boyer
Van bij de opening telde het Memlinc Palace Hotel 
een 70-tal kamers met – hét summum van luxe! – 
centrale verwarming. ‘De sfeer was die van een echt 
paleishotel, een beetje zoals in Deauville. In het res-
taurant dineerde je in smoking en er werd gedanst op 
de tonen van een orkest.’
Met de opening van het casino in 1930 werd Knokke 

beetje bij beetje ‘the place to be’. Dit gold ook 
voor een Belgisch cliënteel dat zijn kans kwa-
men wagen op de roulette of kwam kijken naar 
zangoptredens van de toenmalige vedetten. Die 

logeerden vanzelfsprekend in het paleishotel aan het 
Albertplein. Bij het doorsnuffelen van de archieven 
stuitte laurence Deklerck trouwens op unieke en 
door de tijd nauwelijks vergeelde foto’s van Maurice 
Chevalier, lucienne Boyer, Ray Ventura en zelfs de 
broer van keizer Hirohito. 

Dat was de Belle Epoque! Op het Albertplein wer-
den voor het hotel modedefilés gehouden, concours 
d’élégance, autorally’s voor een bonte menigte. Het 
waren de eerste tekenen van de magie van het Zou-
te… Maar toen kwam WOII en die remde de opmars 
van de badplaats af. Het Memlinc Palace Hotel werd 
door de Duitse troepen bezet en tot in zijn ziel geraakt. 
Dat duurde tot de bevrijding door Canadese troepen 
in november 1944. Het hotel, dat van de kelder tot de 
zolder zware schade had geleden, herrees 
snel uit zijn as en verwelkomde in 
december de bemanning van een 
Amerikaans militair vliegtuig dat 
een noodlanding had moeten 
maken in het Zwin. Een pijn-
lijke bladzijde werd omge-
draaid; een andere, veel vro-
lijker, opende zich… ▼

De Angelsak-
sische voor-
g e v e l  v a n 
het Memlinc 
Hotel maakt 
deel uit van 
h e t  l a n d -
schap  van 
het Zoute.



Gouden tijden en de crisis
De jaren 50-60 waren inderdaad de gouden jaren. Dat 
was de tijd toen het Zoute ‘zoutait’, om Jacques Brel te 
citeren. De badplaats groeide uit tot het ‘bon chic, bon 
genre’ rendez-vous bij uitstek. Villa’s, appartemen-
ten, hotels: de beschikbare stukjes duin werden in 
ijltempo ingenomen. ‘Toen ik kind was, telde je meer 
dan 130 hotels in Knokke. Om aan de vraag te beant-
woorden, bouwde mijn vader trouwens een nieuwe 
vleugel, zodat onze capaciteit tot 86 kamers werd 
opgedreven’, herinnert zich Christophe Deklerck.
Het Albertplein, het symbool van die mondaine uit-
straling, krijgt al snel de bijnaam ‘Place m’as-tu vu?’, 
omdat iedereen er een Pimm’s komt drinken, onder-
tussen het ballet van sportieve cabrio’s gadeslaand! 
Het Memlinc Palace Hotel surft mee op de golf van 
succes. In de salons is het een constant defilé van 
vedetten, een beetje zoals de Carlton in Cannes. 
Gérard Philippe, Pierre Brasseur, Jacqueline Joubert 
zijn habitués. Ook Valéry Giscard d’Estaing komt er 
zich herbronnen.
In die tijd is het cliënteel vooral afkomstig uit de rijke 
buitenwijken van Brussel en Antwerpen. De voertaal 
is overduidelijk Frans. Zoals ook de menukaarten in de 
hotels duidelijk maken, want die hanteren in het begin 
van de jaren 60 uitsluitend de taal van Voltaire. Van-
daag zou dat ondenkbaar zijn… De devaluatie van het 

Pond Sterling in 1967 
en, vooral, de oliecrisis 

in de jaren 70, remmen 
de expansie van Knokke-

Zoute een tweede keer af. Dat 
is de periode van de autoloze zon-

dagen en de tijd waarin de toekomst van het 
kusttoerisme in vraag wordt gesteld. De prijs van het 
vastgoed zakt en de euforie maakt plaats voor een 
soort van weemoed. Maar die dip duurt gelukkig niet 
lang. De daling van de olieprijs leidt inderdaad tot een 
nieuwe opleving en tot een nieuw – Belgischer – toe-
risme. Vlaanderen beleeft een economische boom. 
Het deelt beetje bij beetje de nieuwe kaarten uit en 
dat niet alleen in de restaurants!
Het Memlinc Palace Hotel is zich bewust van die nieu-
we beweging en past zich aan. Het paleishotel blijft 
populair en evolueert mee, zonder evenwel af te stap-
pen van zijn filosofie en zijn grote principes: het gezel-
lig kader, de kwaliteitsservice, de gedempte sfeer. 
De voorgevels zijn nog altijd zoals weleer en binnen 
verraden de hoge plafonds en de ruime hall dat deze 
plek geen plankenkoorts heeft. Maar de kamers en de 
badkamers worden volledig gerenoveerd en de tech-
nologie doet zijn intrede op alle verdiepingen! ‘Bij het 
overlijden van mijn moeder in 1979 verzekerde mijn 
vader in zijn eentje het beheer. Ik studeerde aan de 
Ecole Hôtelière in het Zwitserse Montreux vooraleer ik 
hem assisteerde en in 1988 de opvolging verzekerde’, 
zegt Christophe Deklerck die sindsdien het huis leidt 
en Marie en Anthony – de kinderen uit de vierde gene-
ratie die klaarstaan om de fakkel over te nemen – nu 
al vertrouwd maakt met alle facetten van dit ‘beroep’.

Unieke foto van een 
Engels vliegtuig boven 
het Albertplein tijdens 
de oorlog.

Het uitzicht van 
op het balkon 
van een kamer: 
de zee en het 
Albertplein.
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Dakterras
In tegenstelling tot de andere etablissementen op 
het Albertplein – Castel, Charls, Drugstore, Nobus… 
– is het Memlinc Palace Hotel niet bezweken voor 
de verleiding van het peperdure vastgoed. Niet dat 
er geen aanbiedingen geweest zijn, integendeel! Dat 
kan ook moeilijk anders met zo’n unieke ligging. Maar 
het aandeelhouderschap is volledig familiaal en er 
is nooit sprake van geweest om deze aantrekkelijke 
gebouwen te verkopen. Het tegendeel is waar, want 
tot spijt van wie het benijdt is het paleishotel altijd 
toekomstgericht blijven evolueren. ‘Dit hotel is ons 
hele leven. Al onze herinneringen liggen hier. Het is 
alsof wij onszelf in een missie hebben geïnvesteerd.’
Het Memlinc Palace Hotel, dat sinds zijn oprichting als 
referentie geldt, heeft zijn exclusief en familiaal cliën-
teel altijd het beste comfort willen bieden. Dat zit in zijn 
DNA. Zo was het in de jaren 60 een van de eerste hotels 
aan zee dat bedrijven ruimtes voor seminaries aanbood. 
En is het zijn gastronomisch aanbod door de jaren heen 
steeds verder blijven uitbreiden teneinde aan de vele 
verlangens van zijn bezoekers te beantwoorden. Zo is 
er naast het toprestaurant vandaag ook keuze uit een 
klassieke en gezellige brasserie alsook een bistrot waar 
schelpdieren en zeevruchten de hoofdtoon voeren. Kers 
op de taart: afgelopen zomer opende het hotel een dak-
terras met een adembenemend uitzicht van 360° over 
de hele kust. Onnodig te vermelden dat deze plek zowel 
tot de verbeelding spreekt van de occasionele toerist 
die hier een aperitiefje in de zon komt drinken als tot 
die van bedrijven die deze plek graag afhuren voor een 
select ‘b to b’-avondje! ▼

In 1933 rukte gans 
Knokke uit voor de 
pyjamawedstrijd!

Toen waren er nog 
geen parkeermeters 
op het Albertplein!

Van op het dakterras heb 
je een adembenemend 
uitzicht.

De kamers zijn zeer modern 
ingericht en uitgerust met de 
modernste technologische 
snufjes.

Bovenop het hotel ligt een 
nieuw terras: ideaal voor een 
hip aperitief en dito cocktail.



Levenskwaliteit
Gedurende heel wat jaren opende het Memlinc Pala-
ce Hotel enkel de deuren tijdens het zomerseizoen 
en de schoolvakanties. Vandaag zijn de 75 kamers en 
appartementen vrijwel het ganse jaar door beschik-
baar. En de restauratie draait 365 dagen per jaar. 
‘Ons cliënteel bestaat voor 60% uit Belgen. Het wordt 
aangevuld met toeristen uit Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en luxemburg.’
Het Zoute is een oase van rust waar je naast je koffers 
ook de zorgen van je afzet. Kwaliteiten die nog altijd 
zeer in de smaak vallen van de levensgenieter. ‘Hier 
heb je alles. Er is de zee, de natuur, de sportinfra-
structuren, de winkels, het achterland, de ruimte. De 
badplaats is beschermd, proper en beveiligd. De lucht 
is er zuiver. En de levenskwaliteit is uniek in België. 

Al naargelang je voorkeur trek je er te voet, met de 
fiets of met de golfbuggy op uit’, lacht de familie Dek-
lerck in koor. In het Zoute zijn er duidelijk veel minder 
hotels dan weleer. We tellen er nog een 40-tal. Het 
residentieel vastgoed, met appartementen en villa’s 
die hun gewicht in goud waard zijn, hebben de boven-
hand genomen. Want ja: ook aan de zee heeft de 
Belg een baksteen in de maag! Maar de prestigieuze 
Anglo-Normandische voorgevel van het Memlinc 
Palace Hotel staat nog altijd trots overeind, trouw op 
post. Het hotel is imposant en onverwoestbaar. Het 
maakt deel uit van het landschap en is trendyer dan 
ooit voor een verblijf met het gezin, de degustatie van 
zeevruchten of een aperitief samen met de vrienden. 
Kortom, om te genieten van het leven.

Een paleishotel  dat  door de 
jaren heen zijn familiesfeer heeft 
behouden; ziedaar het geheim van 
het succes van het Memlinc Hotel.

Een magisch uitzicht dat op een 
prachtige manier is verouderd.
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4,5 - 7,7 L/100 KM | 117 - 179 G CO2/KM

VOLVO XC60

made by belgium.
made by people.

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

Wie bouwt de beste wagens? De Duitsers? De Amerikanen? De Italianen? 
De Belgen? Of zijn het de Zweden? Het antwoord is: iedereen, samen. 

Al jaren brengen we mensen uit alle hoeken van de wereld samen om onze  
wagens te ontwerpen. Diversiteit stimuleert de creativiteit en maakt onze 

Volvo’s steeds veiliger en slimmer. Ook bij Volvo Car Gent is diversiteit 
een belangrijke schakel in het succesverhaal van de XC60. 

Het maakt ons dus extra fi er te zien dat hij in België erg populair is.

GA LANGS BIJ UW VOLVO-VERDELER VOOR EEN TESTRIT.

VOLVO_0000_Annonces XC60 Made by people 210x297 BE FR-NL.indd   1 2/03/16   16:13



De briljante Franse amazone Elodie Laborde-Van 
Campenhoudt woont momenteel in België waar ze 
samen met haar echtgenoot de stoeterij Citizen Horses 
heeft opgericht. Gesprek. 

Door Miguel Tasso

In naam van de passie

D
e gereputeerde amazone Elodie 
laborde-Van Campenhoudt beleeft 
haar passie tegenwoordig in België. 
Zij is woonachtig in Sint-Genesius-

Rode en huurt stallen in Haras du Hazoy. Dat 
ligt in loupoigne: een paradijselijk stukje Waals-
Brabant. ‘Paarden zijn mijn leven. Dat is altijd zo 
geweest. Zij zijn een beetje mijn tweede familie. 
Ik behandel ze met liefde, alsof het mijn kinderen 
zijn. Zij hebben mij geholpen om alle tegenslagen 
in mijn leven te overwinnen. Er zijn altijd paarden 
geweest. Eerlijk, ik zou ze niet kunnen missen…’
De 34-jarige Elodie, die in het Franse Neuilly 
werd geboren uit een Parijse vader en een 
Bordelese moeder, was negen jaar oud 
toen ze de geneugten van de ruitersport 
ontdekte. Dat gebeurde bij haar oom en 
tante in Ambleville, in de Val d’Oise. Op 

pony’s. Ze was op slag verliefd. ‘Al van kindsbeen 
wist ik dat ik paarden wilde fokken en aan compe-
tities deelnemen…’
Zo gezegd, zo gedaan! Zij kwam vaak in actie 
voor de Franse nationale ploeg en won heel wat 
wedstrijden. Tegelijk ontwikkelde zij in de omge-
ving van Rambouillet haar eigen stoeterij die ze 
Haras des Elfs doopte. ‘Ik verkende alle aspecten 
van de paardensport: niet alleen jumping, maar 
ook coaching, paardenfokken, de handel in sport-
paarden, tot en met televisiecommentaar voor 
themazender Equidia…’
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Citizen Horses
De ontmoeting met de Belgische zakenman Alain 
Van Campenhoudt, met wie ze vorig jaar in het 
huwelijksbootje stapte, gaf haar leven nieuwe 
impulsen. Zoals de ogenblikkelijke verhuis naar 
België, zonder aarzelen. ‘Het deed pijn dat ik enke-
le paarden moest verkopen, maar ik hield er een 
tiental. Die bracht ik mee naar loupoigne en naar 
de stoeterij Citizen Horses, waar ook mijn man 
enkele dieren heeft staan…’ 
Omdat ze zwanger is, heeft ze haar carrière gedu-
rende enkele maanden op een waakvlammetje 
gezet, maar haar passie blijft ongerept: ‘Zo hoop 
ik vanaf 2017 opnieuw op het hoogste niveau uit te 
komen, met als grote doelstelling deelname aan de 
Olympische Spelen van 2020…’
Elodie laborde-Van Campenhoudt nam deel aan 
heel wat topcompetities op de wereldtour, alsook 
aan tien Kampioenschappen van Frankrijk. Zij heeft 
enkele CSI- en CSIO-titels op haar erelijst staan en 
de liefde voor de ruitersport blijft haar grote drijf-
veer. Dat merk je ook wanneer je haar voetsporen 
drukt in de richting van de boxen. Ze is aandachtig 

voor het kleinste detail en heeft een intieme band 
met haar paarden. Ze speelt haar adviezen door 
aan de Spaanse ruiter Jaime Garcia-Cruz die haar 
tijdens de competities vervangt, en aan July, haar 
toegewijde stalhulp. Ze heeft altijd het juiste woord 
klaar en de passende glimlach. ‘We voelen ons hier 
thuis, in loupoigne, ook al ben ik op zoek naar een 
eigendom zodat ik mijn eigen stal thuis kan heb-
ben. Zoals in Rambouillet. Er gaat niets boven ont-
waken bij het geluid van paarden…’ ▼

De grote springconcours: 
een magische sfeer.

Elodie met haar ruiter 
Jaime Garcia-Cruz en 
haar stalhulp July.



De stoeterij Citizen Horses (www.citizenhorses.
be) telt heel wat bekende paarden, zoals Cadjanine 
Z (bereden door de beroemde Rodrigo Pessoa), 
Taalex, Terre d’Aix, Million Dreams en Toscan. Deze 
merries en hengsten worden tot in de puntjes ver-
zorgd. Het zijn dan ook echte juweeltjes. ‘De prijzen 
van paarden voor topcompetities kunnen oplopen 
tot 12 miljoen euro. Er is een echte markt voor. Wat 
dus wil zeggen dat elk detail zijn prijs heeft…’

Daarom namen we tijdens onze recente huwelijksreis 
ook onze golftassen mee. Wij bespeelden schitte-
rende banen, zoals Ria Bintan in Indonesië. De baan 
ligt naast de zee. Onwaarschijnlijk mooi daar…’
Samen verkenden ze ook de fairways van onwaarschijn-
lijke golfbanen op Tahiti, in Hong Kong en Dubai. ‘In 
Hawaii speelden we zelfs op lava! Als we er even bij 
stilstaan, zijn er heel wat overeenkomsten tussen de 
ruiter- en golfsport, vooral op het gebied van concentra-
tie. Verder worden beide sporten in de natuur beoefend, 
waar de omstandigheden elke dag anders zijn. Zodat je 
telkens weer blijk moet geven van een grote beschei-
denheid en de hindernissen moet ontwijken…’
Hoewel ze lid is op de Golf van Hulencourt vindt ze 
amper de tijd om in België op jacht te gaan naar bir-
dies. ‘Maar ik hoop toch enkele lessen te kunnen boe-
ken om mijn niveau te verbeteren. Momenteel speel 
ik van hcp 20. Maar ik ben een echt competitiebeest 
en dus hoop ik ooit ‘single’ te zijn…’
In afwachting geniet ze van elk moment en is ze zeer 
blij met haar nieuwe leven in ons vlakke land. ‘Ik hou 
van België, zijn inwoners, de mentaliteit. De mensen 
zijn hier losser dan in Frankrijk, meer open. En boven-
dien ligt Parijs op iets meer dan een uur van Brussel. 
Mijn vrienden kunnen me dus komen opzoeken wan-
neer het hen uitkomt…’
Wie weet? Misschien verdedigt ze op de Olympische 
Spelen van 2020 wel de Belgische kleuren?

Samen met haar echtgenoot Alain Van Campenhoudt 
deelt ze dezelfde passies: paarden, natuurlijk, maar 
ook reizen, genieten van het leven en oenologie.

Swings in Finca Cortesin
Ook golf behoort tot de hobby’s van het koppel. ‘Ik 
ontdekte de sport twee jaar geleden tijdens een ver-
blijf in hotel Finca Cortesin, in het zuiden van Spanje. 
Ik volgde Alain op het parcours met heel wat vooroor-
delen, maar bezweek vrij snel voor de lokroep van de 
greens. Ik ging meteen ook lessen volgen bij de plaat-
selijke pro Ruben Holgado en bij mijn terugkeer kocht 
ik mijn eerste clubs. Het is een fascinerende sport. 

Golf is een van 
haar passies.

Gastcommentator 
voor de Franstalige 
t h e m a z e n d e r 
Equidia.
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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



Met zijn verhuis naar Vorst slaat de bekende, auto-gerelateerde 
‘Club des V’ een nieuwe toekomst in. Versie 2.0, zeg maar. We 
worden er rondgeleid door de eigenaar Jean-Pol Piron, meester 
des huizes en gastheer van de beruchte aperitiefmeetings.

Door Philippe Janssens

H
et bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Vandaar dat de ‘Club des V’ nu 
al vijf jaar lang het toevluchtsoord is 
van al wie in België als expert in de 

autosport kan worden gecatalogeerd.
De ‘Club des V’ werd geboren in het atelier van 
Bernard De Drijver. Daar zochten heel wat fana-
tieke autoliefhebbers en -specialisten elkaar op 
in de privésfeer. Maar enkele maanden geleden 
verhuisde de club naar een prachtig pand waar 
destijds dankzij Aquamass de zeldzame geneugten 
van heerlijke wellness werden beoefend.
‘In het begin waren we met een 15-tal. Piloten, 
journalisten, ingenieurs… Wij zagen elkaar om de 
maand bij een lekkere maaltijd op een plek die 
toen het atelier was van onze vriend en piloot Ber-

nard De Drijver’, aldus Jean-Pol Viron, de meester 
des huizes die vandaag de ‘Club’ beheert samen 
met Pierre Van Vliet. ‘Die avonden haalden wij her-
inneringen op en discussieerden over de pietlut-
tigheden van de autogeschiedenis…’
Toen hun goede vriend De Drijver de 
plek twee jaar later moest verla-
ten, werd het gezellige vrien-
denkliekje er zich al snel 
van bewust dat de bezie-
ling van hun kleine kring 
wel degelijk met die vier 
muren was verbonden. 
‘Het was toen dat Pierre 
Van Vliet met het idee 
kwam om er een plaats 

'Club' !to the
Welcome

Miche l  Va i l l an t : 
alomtegenwoordig...

Welcome
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van te maken voor vergaderingen, evenementen 
en terugkerende aperitieven’, vervolgt onze gids. 
De passie werd verheven tot een concept en leidde 
tot de geboorte van de ‘Club des V’… 1.0. Het suc-
ces was meteen op de afspraak en vier jaar lang 
volgden de aperitiefjes, de vergaderingen en de 
meetings er elkaar in een enthousiast tempo op.
‘Spijtig genoeg werd het gebouw dat wij huurden 
te koop gezet’, vertelt Jean-Pol Piron. ‘Na drie jaar 
in de Hamstraat in Ukkel, niet ver van het Sint-
Jobsplein, moesten we dus dringend op zoek naar 
een nieuwe locatie. Ik had net de afdeling Well-

ness van Aquamass aan een Oostenrijks bedrijf 
verkocht en daardoor kwam de showroom aan 
de Kersbeeklaan in Vorst vrij. Voor ons leek die 
verhuis de logica zelf.’
Vandaar de overstap afgelopen zomer van de ‘Club 
V’ naar een versie 2.0 en een nieuwe locatie: iets 
meer buiten het centrum, maar veel vlotter bereik-
baar en ook met parkeerruimte rond een uitge-
strekte, uitnodigende ruimte. 

Michel Vaillant en ‘Strip Art’
‘Alles uit de Hamstraat bleef bewaard. Zoals de bibli-
auto: het gezellig salonnetje waar alle belangrijke 
autosportpublicaties kunnen worden ingekeken. En 
ook de ‘Jacky Ickx van A tot Z’, waar men zich kan 
vergapen aan de volledige verzameling helmen van 
de meest gelauwerde Belgische piloot aller tijden, 
alsook de reproducties van de competitieauto’s die 
zijn briljante carrière hebben getekend.’
Dankzij het fiat en de volledige medewerking van 
de Stichting Jean Graton evolueerde de ‘Club ▼

De 'Club des V' vond 
een nieuwe thuis in 
de gebouwen van 
Aquamass.

Jacky Ickx 
van A tot Z.

Jean-Pol 
Piron.

S i m u l a t o r 
Home Racers.

De 'Club des V': 500 m2 ten 
dienste van de autosport.



des V’ ook tot een 
kunstgalerij waar uitvergro-
te reproducties van enkele mythi-
sche tekeningen van de grootste racers 
een plaats krijgen. ‘Dit cultureel aspect is 
bijzonder belangrijk in mijn ogen’, aldus Jean-Pol 
Piron. ‘De Strip Art, tussen cartoon en Pop Art, past 
perfect bij deze plek. Zij zet op een briljante manier 
in de verf hoeveel Jean Graton en Michel Vaillant 
hebben bijgedragen tot de manier waarop wij en 
anderen van de autosport zijn gaan houden.’
Het geheel ademt een zeer aparte sfeer uit. De 
ruimte beslaat meer dan 500 m2 en is oordeelkun-
dig ingedeeld met een Racing bar, een mezzanine 
en het salon ‘la Jonquière’ dat bestemd is voor 
vergaderingen of waar occasioneel een gastentafel 
kan georganiseerd worden. Voeg daaraan toe de 
Home Racers simulators, de projectiezaal, en nog 
heel wat andere dingen, en u begrijpt meteen dat 
er voor elk wat wils is in deze nieuwe ‘tempel’ van 
de autosport. ‘Dat wij nu over meer ruimte beschik-
ken, maakt het voor ons ook mogelijk om meer 
auto’s tentoon te stellen, zoals deze twee F1-boli-
des: een Surtees uit 1974 en de lamborghini F1 van 
Bertrand Gachot uit 1992’, gaat onze gids verder. 

‘Dit is een exclusieve plek waar men met vrienden, 
kenners of doodgewone autofans kan relaxen, in 
een rustige, authentieke, gezellige sfeer.’

Privékring
Terwijl de clubleden er elke eerste dinsdag van de 
maand vergaderen ter gelegenheid van thema-avon-
den rond kampioenen of auto evenementen, wordt 
deze karaktersterke plek ook druk bezocht door 
bekenden uit de autowereld, alsook door journalis-
ten, zakenlui en artiesten. Zo wordt er elke woensdag 
een aperitiefmeeting aangeboden van 18 tot 22 uur. 
Maar opgelet: het betreft een privékring. Om toe te 
treden, hebt u vooraf een peter nodig… ‘Voor gentle-
men die tot de ‘Club des V’ willen toetreden, zijn er 
verschillende lidmaatschapsformules die gebaseerd 
zijn op de F1-pas’, verduidelijkt Jean-Pol Piron. ‘En 
voor de ladies zweren wij bij de ‘élégance à la Michel 
Vaillant’: zij zijn welkom onder het patronymicum 
‘Grid Girls’.’ Een unieke plek dus voor al wie graag een 
glas drinkt en van een bordje tapas geniet met een 
loungemuziekje op de achtergrond, dit alles in een 
atypisch kader dat men ook privé kan afhuren voor 
de organisatie van een evenement op maat.

Info: Club des V
Kersbeeklaan, 280 - 1190 Brussel
info@clubdesv.org

Een echt hedendaags 
autosportmuseum.
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interclassics brussels



Eeuweling Royal Uccle Sport is een 
monument in de Belgische hockey- en 
tenniswereld. Deze club ondergaat een 
grondige verjongingskuur en maakt zich op 
voor nieuwe sportieve uitdagingen.

Door Pierre-Henri De Vigne

Uccle Sport
‘Merels’ krijgen
 nieuw nest

vanaf 1930 grasfaciliteiten voor hockey te voorzien. 
Op de vooravond van WOII beschikt de Ukkelse club 
zo over 6 courts en 2 hockeyvelden. Geweldige infra-
structuren voor die tijd.
Het symbool van het café van Merlo – een weerhaan 
die een merel voorstelt – waakt welwillend over de 
sportieve activiteiten van de leden. Wanneer de 
schouw wordt afgebroken waarop deze kostbare 

F
lash-back. In 1907 ziet Uccle Sport het 
levenslicht met de aanleg van vier ten-
nisbanen in de Merlo-wijk, vlak naast het 
gelijknamige café. Nadat de tennissers de 

infrastructuren een tijdlang delen met de naburige 
voetbalclub wordt besloten om een eigen clubhouse 
te bouwen. En omdat er tijdens de wintermaanden 
geen tennis mogelijk is, kiezen ze er ook voor om 

Een opgefriste infrastructuur die 
aansluit bij de hoge ambities.

88

f o c u s
l E N T E  2 016



geluksbrenger geïnstalleerd is, wordt dit belangrijke 
stukje folklore gerecupereerd. Het prijkt ook nu nog 
altijd vlakbij de ingang en ligt trouwens aan de basis 
van de pittoreske ‘Ordre des Merles’, een hoog aan-
geschreven broederschap dat uitsluitend toeganke-
lijk is voor alle spelers die meer dan drie selecties in 
het eerste team kunnen voorleggen.
Maar laten we terugkeren in de tijd. In 1955 ondergaat 
het chalet nieuwe verbouwingswerken en in 1958 
viert de club (met een jaar vertraging) de 50e ver-
jaardag van zijn tennisafdeling. Voor die gelegenheid 
wordt een demonstratiewedstrijd georganiseerd met 
twee bekende Franse ‘musketiers’: Henri Cochet en 
‘Toto’ Brugnon… Het mocht inderdaad wat kosten!
De jaren 60 zijn synoniem van een stevige sportieve 
ontwikkeling. Het ledenaantal blijft immers groeien 
en de infrastructuren sluiten daar op aan. In 1985 
investeert Uccle Sport net als de andere clubs van 
dit land in synthetische hockeyvelden en in overdekte 
tenniscourts. Ook het clubhouse ondergaat een aan-
tal verbeteringen.

Unieke erelijst
Een grote club betekent ook grote namen. Het is dan 
ook belangrijk om even stil te staan bij de visionaire 
inbreng van Paul De Saedeleer op het einde van de 
jaren 50. Dankzij hem floreerden de jeugdscholen, 
wat ertoe leidde dat de hockeyafdeling een geweldige 
opmars maakte op nationaal en internationaal vlak en 
ook de tennissectie het aantal leden op een specta-
culaire manier zag stijgen.
Sindsdien hebben de hockeyers van deze club de 
successen opgestapeld. Bij de Heren staan er op de 
erelijst 13 nationale titels van 1965 tot 1987, drie 
finales in de Europabeker voor Kampioenenclubs 
(1976, 1977, 1984) en ontelbare overwinningen in de 
Beker van België. De Dames doen nog beter met 22 
nationale titels van 1966 tot 1989 (waarvan 21 opeen-

volgend van 1966 tot 1986) en een unieke 
reeks van 93 opeenvolgende overwinnin-

gen in het Belgisch kampioenschap. Twee 
speelsters – Francine Stoupel en Christi-

ane Miserque – gingen de geschiedenis in omdat ze 
meehielpen om de eerste 20 titels te veroveren. Het 
damesteam speelde ook twee keer de finale van de 
Europabeker voor Kampioenenclubs (1974 en 1979). 
En hoe zouden we vergeten dat de club in 1981 de 
eindfase van de Europabeker voor Kampioenenclubs 
organiseerde bij de Heren en de Dames. Ook dat 
werd een geweldig succes.

Vernieuwing
Dat Royal Uccle Sport meer dan een eeuw meeschreef 
aan de mooiste pagina’s van de Belgische hockeyge-
schiedenis (en in mindere mate in het gulden boek 
van de tennissport) kon evenwel niet voorkomen ▼

Een lekkere geuze 
in de Merlo na een 
Interclub, 1909-1910.

Uccle-Léo: op 
weg naar de 
titel, 1977-78.

De hockeyaf-
d e l i n g  w i l 
terug naar de 
glor iejaren 
van weleer.



dat de club met de meeste landstitels in het begin 
van de jaren 2000 in een diepe crisis belandde die 
een drastische herschikking noodwendig maakte. De 
verouderde installaties, de soms precaire financiële 
situatie en de exodus van leden naar rijkere buren 
deden op zeker ogenblik het ergste vermoeden. Er 
was nood aan vernieuwende ideeën en die zijn er de 
voorbije 5 jaar ook gekomen, met dank aan Nicolas 
Dassonville en zijn team. Deze jonge voorzitter en 
specialist in communicatie nam de handschoen op 
om de club van zijn hart nieuw leven in te blazen. 
‘Wij hadden een duidelijke achterstand op het vlak 
van infrastructuren en toekomstvisie. We moesten 
die pijnpunten blootleggen, een totaliteit van de uit-
daging in kaart brengen en aan de slag gaan met 
competente en gemotiveerde mensen om het beheer 
te professionaliseren.’
De eerste vruchten van deze denkoefeningen zijn 
al merkbaar en spectaculair want, mede door de 
inbreng van de gemeente en de MIVB (allebei eige-
naar van een gedeelte van de gronden) en een gezon-
de budgettaire herstructurering konden eind vorig 
jaar nieuwe installaties worden ingehuldigd.
Nicolas Dassonville nodigt ons uit om hem te volgen. 
We ontdekken het nieuwe clubhouse, de heraange-

legde tuinen, een hypermodern veld van de laatste 
generatie en enkele paddelcourts. Dit alles werd per-
fect geïntegreerd in de bestaande installaties van 
Uccle Sport dat blijft zweren bij de concepten die 
verankerd liggen in het DNA van deze club: een hoog-
waardige academy (samenwerking met de Smash 
Academy), de fairplayschool, het open beleid met 
respect voor iedereen en het aanzwengelen van de 
banden tussen sport als ontspanning en sport op 
topniveau.
De Ukkelse voorzitter definieert de fundering van 
deze wedergeboorte als volgt: ‘Wij kunnen rekenen 
op enthousiaste en gemotiveerde leden. De geest van 
Uccle Sport wordt gekarakteriseerd door een grote 
gezelligheid en eenvoud. Dit is een van de fundamen-
tele troeven van dit project dat is opgebouwd rond 
de verscheidenheid van ons publiek en rond onze 
inbreng in het leven van een grote wijk. De sociale 
barrières doorbreken dankzij de sport: ook dat is 
onze rol.’
Dit prachtig complex zorgt er in elk geval voor dat 
het kleurrijk Ukkelse blazoen weer is opgepoetst. 
Een blazoen dat zweert bij de echte waarden van het 
leven en met vernieuwde ambitie wil surfen op de 
golven van een glorierijk verleden.

Finale heren, 
clubkampioen-
schap, 1939.

Armand De Decker 
(burgemeester van 
de gemeente Ukkel), 
Nicolas Dasonville 
(voorzitter Royal 
Uccle Sport THC) en 
Pascal Smet (minis-
ter van Mobiliteit en 
Openbare Werken in 
de Brusselse Hoofd-
stedelijke regering).
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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



De 16-jarige Adrien Dumont de Chassart bevestigt volop 
zijn status van grote belofte voor de Belgische golfsport.

Door Miguel Tasso

Nieuwe smaakmaker 
van de Belgische swing

I
edereen is het er over eens: hij is een van 
de grote beloften van de Belgische golf-
sport. De net 16 geworden Adrien Dumont 
de Chassart werd in december jongstleden 

immers 2e in de Orange Bowl: een van de meest 
prestigieuze juniortoernooien op de internatio-
nale kalender. Op de baan van de Biltmore Golf 
Club, vlakbij Miami, imponeerde hij de volgers 
zowel met zijn technische kwaliteiten als met zijn 
mentale kracht. ‘Op het einde was de spanning 
te snijden, maar toch scoorde ik 3 birdies op de 
laatste 9 holes!’
Adrien Dumont de Chassart kreeg zijn opleiding in 
la Bruyère, niet ver van zijn ouderlijke woning in 
Villers-la-Ville. Hij is tegenwoordig lid van de Royal 
Waterloo waar hij van een topinfrastructuur kan 
genieten. En hij wordt almaar beter. Momenteel 
genieten zijn studies aan het Collège Christ-Roi de 
voorrang. ‘Maar het klopt, ik hoop ooit prof te wor-
den. Na mijn hoger middelbaar vertrek ik wellicht 

naar een Amerikaanse universiteit om er studies 
en topgolf te combineren. De klassieke weg…’
Tijdens de Orange Bowl werden alle partijen door 
kennersogen gevolgd, want heel wat coaches van 
de grootste Amerikaanse universiteiten waren op 
de afspraak. Maar Adrien houdt voorlopig de voet-
jes stevig op de grond. ‘Ik moet nog heel wat voor-
uitgang boeken en dat in alle onderdelen van het 
spel, vooral in het putten. Het is ook in die geest 
dat ik samenwerk met mijn coaches Jean-Christian 
lassagne en Arnaud langenaeken…’
Trainingen, voorbereidingsstages, toernooien in 
België en in het buitenland: zijn agenda doet in 
niets onder voor die van een elitespeler. Hij maakt 
zelfs kans op een selectie in het Europese team 
voor de Junior Ryder Cup die in september in Min-
nesota wordt gespeeld. Maar dat belet hem niet om 
met mooie schoolresultaten uit te pakken. Als het 
met golf ooit niet mocht lukken, dan behoort een 
carrière van ingenieur tot de mogelijkheden.
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Kroonjuwelen
     van de
De diversiteit van de Elzas 
biedt  ook veel  ru imte 
voor golf. Heel wat clubs 
en banen zijn de korte 
verplaatsing meer dan waard. 
Met Open Golf Club bent u 
er sneller dan u denkt.

Door Miguel Tasso

W
aarom geen korte trip inlassen 
naar de Elzas, nu de lente toch 
in de lucht zit? Deze regio ligt 
op vier uur rijden van Brussel 

en heeft ontzettend veel te bieden, met om 
te beginnen de majestueuze schoonheid van 
Straatsburg. De tweede hoofdstad van Europa, 
waarvan het centrum als Unesco-werelderfgoed 

staat geklasseerd, is een van de aangenaamste 
Franse steden. Dat komt natuurlijk mede door zijn 
legendarische kathedraal, maar ook door zijn vele 
paleizen, musea en typische wijken, zoals ‘Petite 
France’ waar het heerlijk wandelen is in de straat-
jes langs de kanalen… Maar de Elzas staat ook 
voor uitstappen met een unieke charme, zoals 
Mulhouse, Colmar, de nabije Vogezen, de ‘Route 
des Vins’. En voor wie er graag nog wat verder op 
uittrekt, ligt het Zwarte Woud amper enkele tien-
tallen kilometers verderop.
In wezen verdient elk dorpje een epicurische halte 
en dit zowel voor zijn typische sfeer, als voor de 
huizen met de prachtige voorgevels, de Romaanse 
kerken en de feodale kastelen. En bijna ook altijd 

Golf de Lalargue. 

Luchtbeeld van de 
Golf de Soufflenheim.

Elzas

94

f o c u s
l E N T E  2 016



Kroonjuwelen
     van de

voor zijn gastronomie. Want als het over lekker 
eten gaat, is de Elzas een must met heel wat ster-
renrestaurants en in de minder stijve etablisse-
menten natuurlijk de klassieke specialiteiten, zoals 
zuurkool, ganzenlever, peperkoek en kugelhopf. 
Met daarbovenop een aantal magische oenologi-
sche afspraken voor de amateurs van grands crus. 
Riesling, Pinot Blanc, Muscat: zelfs de meest veel-
eisende wijnliefhebber komt hier aan zijn trekken!

Waterpret op La Wantzenau 
Waarom al dit genot niet combineren met een par-
tijtje golf in deze o zo bucolische omgeving? Open 
Golf Club, een keten die gespecialiseerd is in golf- 
en toeristische verblijven, maakt van de Elzas een 
van zijn voorkeurbestemmingen en werkt samen 
met zes topparcours die in een schitterend en pit-
toresk natuurgebied zijn gelegen. Het biedt zelfs 
een ‘Golfpass’ aan zodat u deze clubs van maan-
dag tot vrijdag tegen een voorkeurtarief kunt ont-
dekken (www.opengolfclub.com).
De Golf de la Wantzenau ligt amper een tiental 
kilometer buiten Straatsburg. Deze par 72 van 
6173 m werd in 1991 getekend door Jeremy Pern 
en Jean Garaïalde en heeft alles om spelers van 
alle niveaus te bevallen (zij hebben de keuze uit 
verschillende tees).
De uitdagende waterhindernissen (acht ervan beho-
ren tot een aquatisch milieu) en de oordeelkundig 
geplaatste bunkers maken dit relatief vlak parcours 
tot een interessante uitdaging en dat geldt ook voor 
zijn Amerikaans geïnspireerde greens. Wanneer 

de wind van de partij is, doet la Wantzenau zelfs 
een beetje aan een links denken. De club beschikt 
ook over een compacte 12 holes, een recentelijk 
gerenoveerde practice (overdekt en op gras). Het 
typische Elzasser clubhouse biedt troost voor wie 
de verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken. 
Verder dient ook aangestipt dat la Wantzenau een 
van de meest gereputeerde Franse steden is omwil-
le van zijn gastronomische restaurants.

Handtekening van Langer 
in Soufflenheim
U vindt de Golf de Soufflenheim (par 72, 6357 
m) op zo’n 25 minuten rijden van Straatsburg en 
Baden-Baden. Deze baan draagt de handtekening 
van de beroemde Duitse kampioen Bernhard lan-
ger. De lat ligt dus hoog! Deze championship course 
is uitgetekend in een schitterende omgeving en zal 
bij elke golfer tot de verbeelding spreken.
Net zoals in la Wantzenau speelt het water ook hier 
een hoofdrol. Er liggen inderdaad liefst 14 natuurlijke 
vijvers langs het parcours. langer maakte er dank-
baar gebruik van om een passionerende baan uit te 
tekenen met tal van uitdagingen, vooral wanneer de 
wind op de afspraak is. De greens, die heel vaak door 
kleine hellingen worden omringd, zijn bijzonder sub-
tiel. Kortom: dit moderne parcours (1996) is zowel 
technisch als tactisch zeer interessant en verdient 
een plaats in uw golfagenda. Te noteren dat de club 
ook over een 9 holes beschikt die ideaal is voor debu-
tanten en over een 6 holes pitch and putt.

Ammerschwihr en 
de ‘Route des Vins’
In het hart van de ‘Route des Vins’, enkele kilome-
ters buiten Colmar en Straatsburg, ligt het Golf 
Resort Ammerschwihr Trois-Epis. Ook dit is een 
aanrader voor de liefhebber van de swing. Een 
totaal andere omgeving hier, want deze baan zoekt 
zijn weg in de heuvels en gaat dus stevig op en 
neer. Deze par 70 van 5348 m werd in 1990 gete-
kend door Robert Berthet en biedt veel afwisseling 
en dit ongeacht de handicap. Omdat sommige fair-
ways zeer smal zijn en de meeste greens sterk ▼

Golf de Soufflenheim in Baden-Baden.Golf de La Wantzenau.

Golf Resort Ammerschwihr Trois-Epis.



verdedigd worden, moet je hier als speler de 
juiste tactiek hanteren en karakter tonen door de 
woods geregeld in de tas te laten.
Op de tee van hole 14 ontvouwt zich een echte 
prentbriefkaart van de Elzas, met aan de voet de 
Walbachvallei en het bos, aan de overkant de wijn-
gaarden op de beroemde hellingen en tussen beide 
glooiingen in de toren van de Saint-Martinkerk 
die boven de bruine en geverniste dakpannen van 
het dorpje uitsteekt! U bedenkt er automatisch de 
okergele muren met het karakteristieke vakwerk 
bij, met op de achtergrond een vlakte die zich uit-
strekt tot aan de horizon. Ook deze club beschikt 
over een 9 holes pitch and putt. En om de eventu-
ele birdies te vieren, is er in de directe omgeving 
geen gebrek aan gastronomische mogelijkheden.

Aan de voet van de Vogezen
Er liggen twee absolute musts op de weg die naar 
de Vogezen leidt. De eerste is de Alsace Golf 
links. Zoals de naam aangeeft roept deze baan 
in Rouffach (tussen Colmar en Mulhouse) herin-
neringen op aan de sfeer van een Ierse links. Deze 
par 72 van 6 410 m (back tees) speelt vlak, maar is 
behoorlijk pittig door de vele bunkers en de enkele 
waterhindernissen. Elke hole draagt een originele 
doopnaam die reikt van Carnoustie tot Augusta. 
Hole 5 is een par 5 van 548 m met onderweg een 
beekje dat elke misslag gretig opslokt. Indien de 
wind er uit de andere richting komt, kan je maar 
beter een stevige driver in je tas hebben! Het pano-
rama met de bergtoppen van de omgeving en de 
plaatselijke wijndorpjes draagt bij tot het spelple-
zier. Dat geldt ook voor het clubhouse dat in een 
historische molen is ondergebracht en uitnodigt 
tot een andere must: de 19e hole.
Op een 50-tal kilometer – daar waar Frankrijk, Zwit-
serland en Duitsland elkaar de hand reiken – ligt de 
Golf de lalargue. Ook deze baan loont absoluut de 
moeite. U vindt deze nieuwkomer in de catalogus 
van de Open Golf Club vlakbij Mooslargue in het hart 
van een unieke boomrijke omgeving. Deze oase van 
rust heeft enkele waterhindernissen en een schit-
terend uitzicht op de Vogezen. Net zoals de Golf de 
la Wantzenau is ook deze par 72 van 6 142 m, die 

in 1989 de deuren opende, het werk van Jeremy 
Pern en Jean Garaïalde. Mede door zijn hoogtelig-
ging (430 m) is dit een zeer interessante technische 
en tactische uitdaging. De finishing hole (par 5) is 
een van de mooiste én moeilijkste, met een fairway 
die door sparren en waterhindernissen wordt afge-
boord. Een kleine 9 holes vervolledigt het aanbod en 
het restaurant leBistro stilt elke honger!

Op naar Les Bouleaux
De laatste etappe van onze Open Golf Club-trip in 
de Elzas leidt naar de Golf Club des Bouleaux in 
Wittelsheim. Deze par 71 van 5 772 m in de buiten-
wijken van Mulhouse werd aangelegd op een voor-
malige privéstoeterij en zoekt zijn weg in de bossen. 
Een aantal waterhindernissen en seculaire bomen 
bemoeilijken er de opdracht en vereisen een grote 
precisie om de bal in het spel te houden.
De club staat helemaal in het teken van de ecologie. 
Op deze baan worden een 20-tal soorten trekvogels 
waargenomen, zoals de witte ooievaar, de grote aal-
scholver, de kokmeeuw, de zwarte merel, de ransuil en 
de mees. De Golf des Bouleaux is dan ook zo’n beetje 
een vogelreservaat in een beschermde boszone. Elke 
hole draagt er trouwens de naam van een vogel. Maar 
de birdies op de golfbaan moet u zelf scoren!
Teneinde de golfers optimaal te verwennen, werkt 
Open Golf Club samen met verschillende hotels in 
deze prachtige regio van de Elzas: Holiday Inn Ill-
kirch in Straatsburg, le Ménestrel en het Hôtel de la 
Tour in Ribeauville op de ‘Route des Vins’. Verder is 
er ook de Hostellerie A la Ville de lyon in Rouffach, 
een hostellerie die werd ingericht in een 16e-eeuwse 
paardenstopplaats, en het hotel-restaurant-spa la 
Verte Vallée vlakbij Ammerschwir. Puur genot.

Info: www.opengolfclub.com

Golf Club des Bouleaux, 
in Wittelsheim.

Alsace Golf Links, 
in Rouffach.96
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J
ean Galler viert dit jaar de 40e verjaardag 
van zijn chocolaterie en beleeft bij die gele-
genheid ook zijn tweede jeugd. Hij kiest 
voor een volledige verjongingskuur en wordt 

daarbij op wel zeer bijzondere manier geassis-
teerd door Jean-Paul lespagnard, een van de 
populairste ambassadeurs van Belgisch stylisme.
Beide geboren en getogen luikenaars delen 
dezelfde waarden, dezelfde zorg voor het kleinste 
detail, de drang naar keurig werk en een epicuri-
sche smaak voor alles wat mooi en lekker is. 
De ‘kleine modeprins’ haalde de ideeën voor de 27 
unieke ‘paaskostuums’ uit Roemenië. Traditionele 
motieven waarmee gespeeld kan worden en een per-
fect evenwicht kan gecreëerd worden tussen kleuren 
en vormen. ‘Het was de bedoeling om te werken rond 
het kleurrijk aspect en iets te creëren wat niet vluch-
tig is. Ik kreeg carte blanche en vertrouwen blijft de 
beste dynamiek voor creatieve ideeën.’
Het resultaat? Een eivormige, metalen doos 
bestaande uit drie beweegbare delen die elk een 

‘Onze samenwerking was de logica zelf’, aldus ontwerper 
Jean-Paul Lespagnard en chocolatier Jean Galler.

Door Pierre-Henri De Vigne

uniek geometrisch motief tonen in een zeer 
kleurrijke ‘patchwork’-stijl. Aan de binnenkant 
vindt u een assortiment van kleine, gevulde 
chocolade-eitjes. Deze werden speciaal voor 
deze gelegenheid geboren uit de passie en de 
kennis van Jean Galler, Belgische artisanale cho-
colatier sinds 1976. ‘De 40e verjaardag van het 
huis was de ideale gelegenheid om onze manier 
van werken te herzien en een nieuwe dynamiek 
te lanceren met een internationaal, creatief en 
professioneel team. De samenwerking met Jean-
Paul integreert zich perfect in deze relooking’, 
aldus de prestigieuze chocolatier.
Met een staf van om en bij de 150 medewerkers 
en meer dan 2000 verkooppunten verdeeld over 
32 landen positioneert dit familiebedrijf zich met 
deze vernieuwde aanpak als een van de meest 
innoverende chocolaterieën in de sector. Daarbij 
wordt niet afgeweken van de kernwaarden van het 
ambacht die zich laten toepassen op de schaal van 
de grootdistributie. ■

Paul Lespagnard: 
chocolade is trendy.

Zeer kunstzinnige
paaseieren
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LINKEBEEK    Alsembergsesteenweg 37   |   1630 Linkebeek    l     private   P   beschikbaar 

TERNAT      Assesteenweg 24   |  1740 Ternat    l    private   P   beschikbaar 



D
e 30e editie van de Inter-Company, het 
golftoernooi voor bedrijven dat door 
Denis Heskin georganiseerd wordt, zal 
dit jaar gesponsord worden door het 

prestigieuze Engelse merk Bentley. De competitie 
staat geprogrammeerd voor 17 juni op de Royal 
Waterloo. ‘Voor ons wordt dit de gelegenheid om 
nieuwe klanten te ontmoeten in een kwaliteitsom-
geving. Golfers zijn traditioneel levensgenieters en 
houden van mooie auto’s, limousines en coupés’, 
aldus Thierry du Parc locmaria, general manager 
van Bentley, lamborghini en Bugatti voor België.
Bentley is een ‘so british’ luxeauto en een referentie 
bij de kenners. ‘Onze modellen vormen de perfecte 
link tussen luxe en sportiviteit, met als extra de per-
manente zorg voor het kleinste detail. Hout of leder: 
er worden uitsluitend edele materialen gebruikt. 
Voor heel wat onderdelen doen wij zelfs een beroep 
op echte ambachtslui. Zo worden de stoelen afge-
werkt door naaisters. Zuiver handwerk…’
Dit verklaart meteen ook het stevige prijskaartje. Zo 
kost de nieuwe SUV Bentagya ruim 200 000 euro. 

‘Maar wij beschikken over een trouw en gepas-
sioneerd cliënteel dat vasthoudt aan het ultieme 
comfort. Vorig jaar werden in België meer dan 50 
Bentley’s ingeschreven…’
Tijdens de ‘Bentley Inter-Company’ zullen de deelne-
mers de modellen kunnen uitproberen. ‘Mede door 
zijn sociaal profiel is golf een belangrijke niche voor 
een merk als het onze. Enerzijds vanwege zijn Britse 
kant. Maar ook omwille van de aspecten levensge-
not en zichzelf verwennen. En bovendien kan je in de 
meeste koffers van onze auto’s probleemloos twee 
golftassen kwijt…’
Thierry du Parc locmaria, die in 1986 bij D’Ieteren 
aan de slag ging, is een fervent liefhebber van de 
golfsport. ‘Ik ben in Engeland geboren waar ik tot 
mijn 15e gewoond heb. Ik verkoos lange tijd rug-
by en voetbal. Het was pas later dat de golfsport 
mij begon te boeien. Dat was in de Golf Club du 
Château Royal d’Ardenne in Houyet waar mijn vader 
lid was. In mijn familie speelt elke generatie golf. 
Mijn grootvader was trouwens lange tijd voorzitter 
op de Ravenstein…’

De winning swing
   van Bentley

De Britse constructeur 
Bentley sponsort dit jaar de 
Inter-Company en verkent 
op die manier de niche van 
Belgische golfers. Gesprek 
met general manager Thierry 
du Parc Locmaria.

Door Miguel Tasso

■

Thierry du Parc Locmaria 
en Denis Heskin.
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Information and registration : Golfstar Europe : Tel. +32 2 640 28 11 - + 32 475 33 05 44   
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com

ROYAL 
WATERLOO 
GOLF CLUB
Friday 17th June
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4 ball better-ball 
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‘Luisterend oor     blijft belangrijk’

I
edereen kent Orpea. Deze groep werd in 
1989 opgericht door dokter Jean-Claude 
Marian en groeide door de jaren uit tot 
een Europese referentie voor kwaliteitsvolle 

zorgverlening door middel van een netwerk van 
gespecialiseerde instellingen zoals rusthuizen 
of servicewoningen. Deze verwelkomen perso-
nen die kampen met een verlies van autonomie 
—  fysiek of mentaal — zodat ze kunnen genieten 
van de verzorging die ze nodig hebben voor hun 
welzijn. Dit alles met respect voor comfort, waar-
digheid, individualiteit en behoud van autonomie. 
De Franse groep vestigde zich in 2006 ook in 
België, Zwitserland en Spanje met de doelstelling 
om Europees door te groeien.
De ontwikkeling van de Résidence Gray Couronne 
in Elsene past helemaal in dit kader. Na de aan-
koop van dit etablissement en de moderniserings-
werken verkeert dit huis momenteel in de lance-
ringsfase. Dit gebeurt onder de dynamische en 
geëngageerde leiding van Auriane De Saederleer. 
Zij investeert al haar energie in de ontwikkeling van 
deze instelling. ‘De 10 jaar ervaring die ik opdeed 
in kwaliteitsmarketing voor rusthuizen gaf me zin 
om me een beetje uit de dossiers los te maken 

om dichter bij de bewoners te zijn. Het menselijk 
contact was de echte grond van deze nieuwe stap 
in mijn carrière.’
Dat gevoel van verbondenheid is essentieel in een 
open en levendige plek waar delen en gezelligheid 
als sociale leidraad dienen. ‘Het relationele is fun-
damenteel. Vandaar dat het smeden van banden, 
het luisterend oor, het genereren van uitwisselin-
gen deel uitmaakt van mijn opdracht, net zoals de 
gezonde administratieve en commerciële leiding. 
Vandaar dat ik altijd mijn tijd neem om de bewoner 
te begeleiden en de verlangens op een efficiënte 
manier te beantwoorden.’
Naast het personaliseren van de menselijke 
contacten is de standing ook merkbaar aan de 
kwaliteit van de hotelservice en de aangepaste 
verzorgingsinfrastructuur. Alles wordt in het werk 
gesteld om het comfort van de bewoners en van 
de families die op bezoek komen te verzekeren. 
‘De herinnering aan mijn grootouders in deze fase 
van hun leven ligt bij mij nog vers in het geheugen. 
Ik weet dat de begeleiding totaal moet zijn, zodat 
het medisch aspect, dat soms beperkend is, wordt 
aangevuld met de al even onmisbare emotionele 
en affectieve ondersteuning.’

‘Luisterend oor     blijft belangrijk’
Auriane De Saedeleer van de groep Orpea staat aan het 
hoofd van de Résidence Gray Couronne in Elsene.

Door Pierre-Henri De Vigne

■
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CONTACTEER ONS VOOR EEN BEZOEK OF AFSPRAAK:

Kaat Ryckeboer, directrice

Vosseslag 143 - 8420 De Haan

zilverduin@orpea.net – www.orpea.be/golf-zilverduin

059 25 57 00

Member of

UW BESTE ZORG THUIS AAN ZEE !

WOONZORGCENTRUM EN 
ASSISTENTIEWONINGEN (OPEN IN APRIL)

TYPE ASSISTENTIEWONING

TYPE WOONZORGCENTRUM



Stijlvol
         shoppen

Drive van Cartier
Cartier zorgt voor een leuke 

verrassing met een gloednieuw 
model dat de naam Drive 
kreeg. Dit is het horloge van 

de gentleman-driver bij 
uitstek. Het klokje wordt 
in drie uitvoeringen op de 
markt gebracht, maar het 
mooiste en goedkoopste is 

ontegensprekelijk het stalen 
model met het huiskaliber 

Manufacture 1904 MC. Een 
prachtig horloge dat ideaal is 

om elke dag opnieuw door een 
chique en verfijnde mannenpols 
te worden gedragen.
www.cartier.com

Piccola Lucea 
bij Bulgari
Op de prestigieuze beurs van Bazel 

stelde Bulgari zijn horloge Piccola 
Lucea voor. Dit is een briljant 

model, zowel letterlijk als 
figuurlijk. Kwartsaandrijving, 
horlogekast met 23 mm 
diameter in roos goud, kroon 

in roos goud versierd met een 
roze cabochon met diamant, 

wijzerplaat in wit parelmoer, 12 
diamanten die het uur aangeven. 
Waterdicht tot 50 m. Armband in 
roos goud en drievoudige sluiting.
www.bulgari.com

85 jaar Reverso
Jaeger-LeCoultre viert de 85e 

verjaardag van de Reverso, een 
iconisch horloge. De Tribute 
Duoface is een van de nieuwe 
modellen die door de Zwitserse 
manufactuur werd uitgebracht en 
het is een schot in de roos. De 
omkeerbare horlogekast bespeelt 
het contrast van stijlen: traditioneel 
design op de achterkant en een 
meer hedendaagse dimensie op 
de voorkant.
www.jaeger-lecoultre.com

Girard-Perregaux : 
for you, ladies!
Aan de vooravond van de 
feestelijkheden die aansluiten 

b i j  de 225 e ver jaardag 
i n t r o d u c e e r t  G i r a r d -

Perregaux zijn ultieme 
vrouwelijk horloge: de 
Cat’s Eye Water Lily. 
De wijzerplaat van dit 
fonkelnieuwe model is 

bezet met 412 diamanten 
(br i l janten) en versierd 

met bloemblaadjes die zijn 
opgebouwd met 6 roze saffieren 
(marquise) of smaragden (voor 
de groene versie). Voorwaar 
een nieuwe pittige versie in 
een collectie die volledig op de 
ladies is gericht!

Passie voor juwelen
Van romantiek tot verfijnd kantwerk: u vindt het 
allemaal terug in de ringen, kettingen, armbranden 
en oorbellen van de collectie Lace die door Arnaud 
Wittmann voor De Greef werd getekend. Ringen in 
roos goud versierd met diamanten en blauwe agaat, 
granaatsteen of onyx.
www.degreef1848.be
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Broche helemaal terug
De broche, een juweel dat in onbruik 
leek te zijn geraakt, herrijst uit zijn as 
en glinstert opnieuw op de revers van 
een mantelpakje of een chemisier. 
Vandaar ook de heruitgave van de 
broche Plume door de Chanel Joaillerie 
(ontwerp van Coco in 1932) in wit goud 
en diamanten.
www.chanel.com

Perfumarte: 
universeel parfum
Parfum is een kunst – voor sommigen is het zelfs een 
levenskunst! Dat merk je ook aan het Spaanse merk 
Perfumarte dat zich zopas in België heeft gevestigd (Luik en 
binnenkort Brussel). Het concept? Een pakket van topgeuren 
die aansluiten bij de moderne trends. Dit alles tegen een 
superscherpe prijs zonder daarom op kwaliteit te besparen. 
De collectie telt meer dan 150 parfums voor vrouwen, 
kinderen, mannen en zelfs… honden!
www.perfumarte.com

Chetzeron met 
zicht op Crans
De Golf van Crans-sur-Sierre, het traditionele schouwtoneel 
van de Omega Masters, is de bekendste baan van Zwitserland. 
Dit parcours werd in 1907 uitgetekend op een plateau in de 
bergen en loont zonder meer de moeite. En waarom zou u 
uw bezoek aan de golfbaan niet combineren met een verblijf 
in het nieuwe en hooggelegen (2112 m) hotel Chetzeron in 
Crans-Montana? Dit eco-verantwoordelijk hotel, dat in het 
station van een voormalige kabelbaan werd ingericht, is 
werkelijk uniek en biedt fantastische panorama’s. Tijdens 
de zomerperiode worden golfpackages aangeboden.
 www.chetzeron.ch

Sportieve elegantie
De prestigieuze manufactuur Vacheron 
Constantin (sinds 1755) heeft zijn model 
Overseas in een nieuw jasje gestoken. 
Dit nieuwe model in staal (uitgerust 
met een kaliber 5100) is praktisch en 
casual aangelegd. Het is synoniem van 
een jongere generatie van horloges met 
automatisch opwinden en richt zich tot 

de elegante sportliefhebber.
www.vacheron-constantin.com



Bushnell: tot op de meter
Het is alweer een hele poos geleden dat golfers met het 
blote oog de afstand moesten inschatten die hun bal 
scheidde van de vlag of een hindernis. Vandaag knappen 
de Bushnell telemeters dat werkje voor hen op en ze doen 
dat met een unieke precisie (< dan een meter verschil!). 
Het Amerikaanse merk blijft zich opwerpen als de grote 
referentie. Dankzij de Pinseeker technologie (die focust 
zonder rekening te houden met de achtergrond) worden de 
modellen almaar gesofistikeerder. De Tour V3 heeft al velen 
overtuigd en dat geldt ook voor deze TourX.
www.bushnell.com

De precisie van Bettinardi
Bettinardi, het Amerikaanse merk van kwaliteitsputters, 
geldt al jaren als referentie bij de purist. Die wordt nu 
extra verwend met de gloednieuwe reeks iNovai. De 
subtiele combinatie van aluminium (voor de clubface) 
en roestvrij staal (voor de rug) is bedoeld om het ideale 
gewicht te bereiken voor de perfecte slingerbeweging. 
Eindresultaat is een model dat opvalt door zijn precisie 
en zijn bijzonder zacht balcontact. Bettinardi bracht 
parallel ook een nieuwe reeks BB-putters uit.
www.prostargolf.com

De wedges 
van Mickelson
In het korte spel heeft Phil Mickelson zijn 
gelijke niet. Hij is een kunstenaar die de bal 
met chirurgische precisie tegen de vlag legt. 
De geniale Amerikaan stak al zijn expertise 
en ervaring in het ontwerp van de wedges 
Mack Daddy van Callaway. Een grotere 
oppervlakte, stries over de hele clubface en 
een hogere punt waardoor het gewicht hoger 
komt te liggen: het resultaat is verbluffend 
en levert duidelijk voordeel op bij gelobde 
slagen, bunkerslagen en approaches vanuit 
de rough. Verder valt het model PM Grind ook 
op door zijn uiterst trendy look.
www.callaway.com

Odyssey : 
‘touch’ 
is alles
Op het gebied van putters is het model 
White Hot Rx van Odyssey een echt 
juweeltje. De insert waarborgt het 
zachter en preciezer raken van de 
bal alsook een verhoogde controle 
bij het contact zelf. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor wat betreft de grip. 
Om vertrouwen te tanken op de greens is 
deze aankoop een meesterzet!
www.odysseygolf.com

Callaway in hybride
De hybride clubs XR OS van Callaway zijn op elk 
gebied een aanrader. Zij slaan makkelijk, helpen 
de bal bij het klimmen en bieden een grote 
tolerantiemarge bij het contact met de bal. Welke 
de lie ook is: de golfer vindt altijd wel een oplossing 
dankzij de snelle zool van de laatste generatie. Deze 
hybrides vullen perfect de reeks ijzers XR OPS aan.
www.callaway.com
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Mobiele hotspot 
voor Audi en Proximus
Proximus en Audi sloten een partnership af waardoor alle 
nieuwe Audi’s (uitgerust met Audi connect) voorzien worden 
van een internetverbinding via het Proximus netwerk. Dankzij 
de intelligente connectivity-systemen krijgen de bestuurder 
– en de passagiers – toegang tot een uitgebreid pakket van 
gepersonaliseerde onlinediensten. Audi accentueert zo zijn 
voorsprong op het vlak van connectivity. Van zijn kant biedt 
Proximus zijn klant een super performant mobiel netwerk en 
dat ook in de auto.

Mid-Am: Trophée Franco-Belge
De Mid-Amcategorie blijft zeer goed scoren bij de Belgische 
golfers. De ‘Trophée Franco-Belge Mid-Am’, een initiatief van 
Jean-Paul Bourdon, verenigt spelers en speelsters (max. Hcp: 
20,4) uit België en Frankrijk, en heeft dit jaar 12 toernooien 
op het programma staan. Dat zijn er zeven in België (Pierpont, 
Empereur, Hainaut, Mont-Garni, Sart-Tilman, Hulencourt en 
Rinkven) en vijf in Noord-Frankrijk (Lille Métropole, Brigode, 
Mormal, Bondues en Arras). Met afsluitend een grote finale 
over twee dagen op de Royal Ostend. Er staan ook heel wat 
teamcompetities op het programma, waarvan één op de 
Ravenstein (9 en 10 juli).
www.mid-amateur.be

Kaymer daagt Rosberg uit
Op initiatief van hun gemeenschappelijke sponsor Mercedes 
leenden de Fin Nico Rosberg en de Duitser Martin Kaymer 
zich tot een sympathiek duel over verschillende episodes. 
De F1-piloot en de golfkampioen daagden elkaar om 
beurten uit: de ene keer op een racecircuit, de andere keer 
op de fairway. Telkens er golf werd gespeeld, kreeg Rosberg 
een licht voordeel. En omgekeerd wanneer beide heren 
achter het stuur kropen. Na een gelijke stand (2-2) viel de 
beslissing tijdens een wedstrijdje met telegeleide autootjes 
en daar haalde de Fin het met klein verschil!

Bekroning van 
La Chenaudière
De Trophée International voor de beste Spa Relais & Châteaux 
2016 werd toegekend aan La Chenaudière. Dit charmehotel 
is gelegen in Colroy-la Roche, een rustig en vreedzaam dorpje 
tussen Straatsburg en Colmar. La Chenaudière beschikt 
over 38 kamers, junior suites en suites, een gastronomisch 
restaurant dat zweert bij lokale en ‘home made’-producten 
en een unieke Nature-Spa van 2000 m2.
www.cheneaudiere.com

Vespa: 70 jaar eeuwige jeugd
De Vespa, die kort na WOII door Enrico Piaggo werd ontworpen, 
viert dit jaar zijn 70e verjaardag. Meteen de gelegenheid voor 
Autoworld om een grote tentoonstelling te organiseren (26 maart 
> 10 april), waarna de meest emblematische modellen nog wat 
langer in de spotlights worden geplaatst (tot 24 april). Aan de 
hand van meer dan 100 exemplaren wordt de geschiedenis van 
de Vespa gereconstrueerd en dit vanaf de eerste modellen  – 
de zeer gewilde ‘faro basso (met de lage koplamp) – tot de 
huidige modellen. Deze bloemlezing was mogelijk dankzij de 
medewerking van vele verzamelaars die akkoord gingen om hun 
kleine juweeltjes hiervoor uit te lenen.
www.autoworld.be
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Motocaddy S7: 
de laatste must
Elektrische golfkarren worden almaar 
lichter en performanter en het meest 
recente model S7 van Motocaddy is daar 
een mooi voorbeeld van. Hij laat zich van 
op afstand (voor/achter & links/rechts) 
besturen en reageert nog preciezer dankzij 
de voorwielaandrijving. Lithiumbatterij, 
grote autonomie, kaart- en parapluhouders. 
Puur plezier.
www.motocaddy.fr

De wedergeboorte van Snauwaert
Snauwaert herrijst uit de as. Het bekende merk van 
tennisrackets, dat in 1928 werd opgericht, kende zijn 
glorieperiode op het einde van de jaren 70 toen het jaarlijks 
meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Net als Donnay 
leed het vervolgens onder de toenemende concurrentie 
uit Azië waarna het faillissement volgde (1991). Maar 
dankzij enkele Vlaamse investeerders meldt het zich nu 
een kwarteeuw later opnieuw aan het tennisfront. ‘Het 
is de bedoeling om spelers van alle niveaus een gamma 
van toprackets aan te bieden die aan de vereisten van het 
moderne tennis beantwoorden. Hierbij ligt de focus op de 
ambachtelijke kwaliteit en het innoverend product’, aldus 
Dominique Monami (onze foto), samen met Filip Dewulf en 
Xavier Malisse merkambassadeur.
www.snauwaert.com

Amimono 
Pompom !
De headcover van een golfclub is zo’n 
beetje de fantasierijke toets van een golfer 
op zijn tas. Bij Amimono vindt u een groot 

gamma designs en afbeeldingen. Zij worden 
met de hand gemaakt en zijn van acrylwol en 

microvezels. Dit vergemakkelijkt het onderhoud 
en verzekert de club van een optimale bescherming. De 
headcover Pompom is nieuw op de markt. 
www.prostargolf.com

Sofitel & Salembier: puur plezier
U hoeft echt niet naar de andere kant van de wereld te reizen 
om stoom af te laten! In samenwerking met het prestigieus 
Institut ‘Beauté & Vie Nadine Salembier’ biedt het Sofitel 
Brussels Le Louise u een citypack aan dat bedoeld is om tot 
rust te komen. Op het programma: een overnachting, een 
ontbijt, een lichaams- of gelaatsverzorging (bij Salembier, 
aan de overkant van de Louizalaan), een geschenkkoffertje, 
een detox cocktail en een cadeautje van Hermès. Een ideale 
break, zelfs voor de Brusselaar!
www.sofitel.com

Ridders van de gastronomie
De gastronomie was aan de eer in het Egmontpaleis waar 
Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, onlangs de 
eretekens van de Ridder in de Orde van Leopold II uitreikte aan 
zes buitenlandse restaurateurs die een grote bijdrage hebben 
geleverd tot de gastronomische reputatie van de hoofdstad van 
Europa. Samen met de minister herkent u op de foto de Japanner 
Tomoyasu Kamo (Kamo), de Griek Constantin Erinkoglou (Le 
Notos), de Italianen Giovanni Bruno (Senza Nome) en Leopardo 
Spagnolo (Il Piccolo Mondo), de Fransman Jean-Michel Hamon 
(Toucan Brasserie & Toucan sur Mer) en de Italiaan Luigi Ciciriello 
(La Truffe Noire).



De Brusselse horecasector wordt geconfronteerd met 
grote economische uitdagingen, maar zij heeft het geluk 
om te kunnen rekenen op een ‘witte ridder’, zijnde Serge 
Litvine. We spraken met de man die voor een echte 
omwenteling zorgt in de Belgische haute gastronomie en 
nu ook samenwerkt met Yves Mattagne.

Door Philippe Bidaine

Serge Litvine
en het fenomeen ‘Villa’

D
e Villa lorraine is een icoon van de 
Brusselse restauratie en een van de 
pijlers van de Belgische gastrono-
mie. Dit restaurant, dat in 1953 door 

de onvervangbare Marcel Kreusch werd geopend, 
was het eerste – buiten Frankrijk – dat in 1972 een 
3e Michelinster mocht opspelden. Het etablisse-
ment heeft zich altijd geprofileerd als een authen-
tiek conservatorium van de haute gastronomie. 
Het kende hoogten en laagten, tot de komst 
van degene die door sommigen als ‘de redder in 
persoon’ wordt omschreven, zijnde Serge litvine. 
En dat niet alleen met de Villa lorraine, maar 
ook met Villa in the Sky en Alexandre Dioniso, de 

Villa Emily na Pierre Degand, een participatie in 
de groep Yves Mattagne en nog heel wat andere 
gastronomische avonturen. Niemand die nog om 
Serge litvine heen kan.
Members only: Hoe maak je de overstap van 
de klassieke businesswereld naar de toch wel 
aparte wereld van de gastronomie?
Serge litvine: ‘Ik was al langer op zoek naar een 
manier om een persoonlijke passie in de praktijk 
om te zetten, want ik ben altijd een liefhebber 
geweest van restauratie. Het was voor mij een 
echte uitdaging, want ik wou me niet in een avon-
tuur storten waarvan alle contouren op voorhand 
vastlagen. In die optiek leek de Villa me het per-
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fecte ambitieuze project. De uitdaging was niet 
alleen financieel. Er viel heel wat te doen aan een 
Huis dat door de jaren heen een beetje ouderwets 
was geworden, om niet te zeggen verouderd.’
in de beginfase werkte je samen met het 
bestaande team…
‘Ik heb de Villa inderdaad heropgestart met het 
team Vandecasserie – Freddy en zijn zoon Patrick 
– die gedurende heelder decennia de reputatie van 
het Huis hebben verzorgd. Maar ik zag mijn doel-
stellingen om de keuken te laten evolueren niet 
ingevuld. Vandaar dat ik toen beslist heb om een 
beroep te doen op chef Alain Bianchin. Hij had een 
goede reputatie in de Brusselse restauratie en hij 
had onder meer ook gewerkt bij Comme chez Soi 
en Chalet de la Forêt. Ik heb me niet vergist want 
hij heeft de Villa een ster bezorgd. Helaas voelde 
deze man zich niet meer op zijn gemak in een team 
dat naar zijn smaak te groot was geworden. Van-
daar dat hij op eigen vleugels is gaan vliegen in een 
restaurant dat hij opende in Jezus-Eik.’
Hoe is de nieuwe overdracht verlopen?
‘Maxime Colin stond aan het hoofd van de keukens 
van de Brasserie en hij voelde de waarden van ▼

Serge Litvine liet zich 
inspireren door zijn passie 
voor de gastronomie.

De Villa Lorraine had 
behoefte aan een 
modern imago.



de Villa perfect aan. Ik heb hem voorgesteld 
om in samenwerking met Sylvestre Wahid de fak-
kel tijdelijk over te nemen, wat hij met brio heeft 
gedaan. laatstgenoemde was onder meer werk-
zaam in de Oustau de Baumanière en nam onlangs 
de teugels in handen van de brasserie en het res-
taurant Thoumieux in Parijs.’
Wie staat er vandaag aan het hoofd van de keu-
ken in de Villa?
‘Bepaalde ontwikkelingen hebben ertoe geleid 
dat ik een participatie heb genomen in de groep 
van Yves Mattagne, waarna hij aanvaard heeft 
om Chief Executive te worden, zowel van de Sea-
Grill als van de Villa. De Sea Grill zal nu dagelijks 
worden geleid door Frédéric Murati terwijl in de 
Villa Garry Kirchens het commando zal voeren. Dit 
telkens natuurlijk onder de leiding van Yves Mat-
tagne. Maxime Colin van zijn kant heeft beslist om 
zich samen met zijn broer Gaëtan in te zetten voor 
de verdere uitbouw van het restaurant van deze 
laatste: De Oude Pastorie in Kraainem.’
Wat kan je ons vertellen over de nieuwe chef 
van de Villa?
‘Garry Kirchens is een oud-leerling van 
Sylvestre Wahid in l’Oustau de Bauma-
nière. Hij werkte onder meer in Parijs 
bij Pierre Gagnaire maar ook in ‘V’, het 
restaurant van de Georges V, eerst 
onder leiding van Eric Briffard en ver-
volgens onder Christian lesquer. Ik had 
hem aangetrokken als tweede chef 
onder Maxime, maar hij is nu 
degene die de koppositie 
overneemt.’
Welke soort keuken ver-
wacht je van hem?
‘laten we duidelijk zijn: 
wat ik voor de Villa in 
gedachten heb, staat 

helemaal los van het beeld van een huis als Noma. 
Ik zie onszelf niet als een hypergespecialiseerd 
etablissement, zoals de gebroeders Rocco of de 
Bon Bon. Mijn verlangen gaat vooral uit naar een 
traditionele keuken die gebaseerd is op de kwa-
liteit van het product. Weet u: ik eet er verschei-
dene keren per maand en dat wil ik zo houden. 
Als ik voorbeelden zou moeten noemen – ook al 
klinkt dit misschien een tikkeltje pretentieus – zou 
ik refereren naar de keuken van Eric Fréchon of 
Joël Robuchon.’
en de klant in dit verhaal? 
‘Het is precies aan hem dat ik denk. Ik wil niet 
dat hij tevreden moet zijn met een occasionele 
‘wauw’, maar dat hij zich gelukkig voelt omdat hij 
geniet van een lekker en gezellig moment. Tegen 
het personeel zeg ik altijd: de klanten zijn er niet 
voor u, maar u bent er voor hen.’
Welke rol is er voor de brasserie weggelegd?
‘Het is onze bedoeling dat zij zich concentreert op haar 
initiële roeping, zijnde een veel eenvoudiger keuken 
dan de gastronomische, al was het verschil de voorbije 
maanden mogelijk een beetje kleiner geworden.’

naast de Villa lorraine duikt je naam ook 
steeds vaker op in verschillende parti-
cipaties of in controlerende zakelijke 
functies, zoals de Villa in the sky, de 
Villa emily, de groep Mattagne…?
‘Weet u: dit waren telkens opportu-

niteiten die zichzelf hebben aangebo-
den, maar die me vooral de kans 

boden om iets terug te doen. 
Vandaar. Alexandre Dioni-
sio stond op een zijspoor 
en Pierre Degand was 
een beetje gedeprimeerd 
geraakt nadat hij zich in 
een sector was gestapt 
die hem niet lag…’

Serge Litvine koos voor gevestigde 
waarden: Alexandre Dionisio in de 
Villa in the Sky en Garry Kirchens in 
de Villa Lorraine.

Yves Mattagne is vanaf nu gastronomisch 
supervisor en dit zowel voor de Sea Grill 
als in de Villa Lorraine.
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Henry Marionnet, de bekende wijnbouwer 
uit de Loirestreek, heeft ervoor gezorgd dat een 
van de bekendste wijnkastelen van de wereld opnieuw zijn 
luister heeft teruggevonden. Bovendien herstelt hij een druif 
in eer die destijds door koning Frans 1 werd aangeprezen.

Door Philippe Bidaine

H
et kasteel van Chambord behoort tot 
de unieke musts van de loirestreek. 
Dit prachtige bouwwerk, dat als 
jachtverblijf van koning Frans 1 fun-

geerde en jaarlijks ruim 1,5 miljoen toeristen ver-
welkomt, ligt inderdaad in een wildrijke streek die 
wordt omringd door bossen en vijvers. Het domein 
van Chambord ligt op iets minder dan 170 km van 
Fontainebleau waar destijds de hofhouding van de 
koning gevestigd was. Het is liefst 5 440 ha groot 

en wordt omringd door een 32 km lange muur, 
ofwel de oppervlakte van Parijs ‘intramuros’! 
De echte feeërieke sfeer gaat uit van het dakwerk 
en van het karakteristieke en unieke samenspel 
van klokkentorens, lantarens en pilasters. Die zijn 
al even legendarisch als de dubbele (helix) wentel-
trap waardoor men naar boven en naar beneden 
kan lopen zonder elkaar te kruisen: een architec-
turaal kunststukje waarvan het basisidee wordt 
toegeschreven aan leonardo da Vinci.

Chambord
'In vino veritas'
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Druivenkunst
Minder bekend daarentegen is dat, net als vele 
eeuwen geleden, ook de druiven op het punt staan 
om een grote bijdrage te leveren aan de faam van 
het kasteel van Chambord en dit met dank aan 
Jean D’Haussonville, directeur van dit nationaal 
domein. Zoals kenners dit ongetwijfeld weten, 
maakte het Napoleontische kadaster gewag van 
tien wijngaarden en stelde Balzac dat de Touraine 
‘een vallei is waar niet alleen het water druppelt, 
maar ook wijn’.
Als we de officiële instanties mogen geloven, 
wordt de eerste verkoopbare jaargang degene van 
2 019, ofwel exact 5 eeuwen na de eerstesteenleg-

ging van het kasteel. Er wordt uitgegaan van 
zo’n 50 000 tot 60 000 flessen met het etiket 
Chambord waarvan de verkoop globaal zo’n 

300 000 euro winst zou opleveren. Zijnde precies 
het jaarbudget dat nodig is om de omwalling van 
het domein te onderhouden.
In de praktijk zou een derde van de volumes wor-
den voorbehouden aan sponsors die het recht 
verwerven om hun naam te geven aan een drui-
venstok, een derde wordt gecommercialiseerd 
bij de grote chefs van het land en nog een derde 
zal gecommercialiseerd worden voor export naar 
Angelsaksische landen.
Het wijnfacet van dit heerlijk avontuur wordt mee 
ingevuld door Henry Marionnet, de bekende wijn-
bouwer uit Soings-en-Sologne. Hij zorgt ervoor 
dat deze operatie een bijzonder karakter krijgt 
en verrijkt wordt met een historische noot. Het 
is immers niet zomaar een druivenras dat op ▼



flessen wordt getrokken, maar wel degelijk een 
‘romorantin’: een variant die lange tijd in onbruik 
is geraakt, maar zorgvuldig bewaard werd door het 
Huis Marionnet, het enige domein ter wereld waar 
men dit vergeten druivenras nog vindt. Marionnet 
bezit immers wel meer wijngaarden met druiven-
stokken die niet geënt zijn op Amerikaanse wortel-
stokken, zoals de meeste wijnranken.

Koninklijk erfstuk
Deze druivensoort is een koninklijk erfstuk, 
want zij werd in 1 519 door Frans 1 uit de Bour-
gogne meegebracht en aangeplant in de Val 
de loire. Henry Marionnet vond hiervan in 
2 006 enkele exemplaren terug. Een aantal 
van deze unieke en historische stokken wer-
den vervolgens door eenvoudig stekken 
(‘sélection massale’) vermenigvuldigd 
door de wijnmaker en zijn zoon Jean-
Sébastien. En nu zijn ze dus helemaal 
terug in Chambord!
Eerste ervaring leidde tot de geboorte 
van ‘la Pucelle de Romorantin’, een 
heerlijke cuvée die in het Domaine de la 
Charmoise wordt gebotteld door vader 
en zoon Marionnet. Er worden slechts 
1 200 flessen geproduceerd en de wijn 
onderscheidt zich door zijn kristallijn en 
verfrissend karakter, twee karakteristie-
ken die we ook zouden moeten terugvinden in de 
komende flessen met het etiket van Chambord.
De zanderige kleigrond van het domein zou deze 
druivenstokken perfect moeten liggen. Bovendien 
is dit soort bodem ook bijzonder geschikt om de 
druifluis te counteren.
Dit is dus een mooi verhaal dat verdere aandacht 
verdient, vooral omdat het domein van Chambord 
op basis van andere aanplantingen ook zijn naam 
zou moeten lenen aan drie andere cuvées die stil-

staan bij drie andere namen die belangrijk 
waren in de geschiedenis van het domein, 
zijnde: Maréchal de Saxe, Berthier Prince 
de Wagram en Principauté.
De geënte Romorantin zal worden aan-
geboden in een witte Cour-Cheverny, 
die op die manier van een internationale 
faam kan profiteren. Met pinot noir en 
Gamay wordt een rode wijn geprodu-
ceerd die de appellation Cheverny zal 
dragen. En tenslotte is er ook nog een 

meer bescheiden Vin de France: een pinot 
noir en een afgeleide van de Auvernat die in de 18e 

eeuw in Chambord werd aangeplant.
Ondanks het onzekere microklimaat zal dit initia-
tief, dat op vraag van Ségolène Royal in het net-
werk Natura 2 000 werd opgenomen, net zoals de 
volledige productie van het huis Marionnet reso-
luut bio- en natuurgericht is. Kortom: een prachtig 
avontuur dat aansluit bij de geschiedenis en de 
wijncultuur, en bijzonder goed past in de context 
van een uitgebalanceerd oenotoerisme.
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Audemars Piguet
Grenzeloze mechaniek

Velen associëren Audemars Piguet met de iconische 
Royal Oak, maar daarmee doet men deze manufactuur 
te kort, want zij heeft veel meer in haar mars. Zowel op 
gebied van wijzerplaten als kalibers.

Door Raoul Buyle

De manufactuur 
Audemars Piguet in 
Brassus, in het hart 
van de natuur.

Audemars Piguet Diamond 
Fury Haute Joaillerie (design 
by Aileen Schiro).
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M
aurice Chevalier en Arnold 
Schwarzenegger, een aantal gekroonde 
hoofden, twee pausen, verschillende 
golfkampioenen en tenoren van de 

America’s Cup: allen hielden ze, houden ze, en zullen 
ze houden van de complicaties – vooral de grote – van 
Audemars Piguet. We schrijven 17 december 1881 
wanneer Jules-louis Audemars en Edward-Auguste 
Piguet de wapenschilden van hun horlogefamilies bun-
delen in een contract met nr. 6 399. De officiële stem-
pel van het bedrijf Audemars Piguet & Cie volgt het 
jaar daarop. In 1885 beginnen de ‘maîtres horlogers du 
Brassus’ uit de Jouxvallei met de verkoop van zakhorlo-
ges met verschillende complicaties. Minutenrepetitie, 
eeuwigdurende kalender, dubbelchronograaf, maanfa-
ses. Het is de aanzet tot een hele reeks technologische 
records: het eerste polshorloge met springende uren 
in 1921, het eerste dunste horlogekaliber ter wereld 
(1,32 mm) in 1925, het eerste polshorloge met een 
eeuwigdurende kalender in 1957. In 1928, het jaar 
voor de economische crisis die de USA en de rest 
van de wereld lamlegt, vat een affiche met de hand-
tekening van AP de situatie goed samen. Onder drie 
horloges, die tegelijk sober en ingewikkeld ogen, staat 
te lezen: vertegenwoordigers in Parijs, londen, New 
York, Berlijn, Buenos Aires. Toen al genoot het merk 
een grote internationale bekendheid.

Performance design
In 1972 zorgt Audemars Piguet voor een echte revolutie 
binnen de Haute horlogerie met de Royal Oak: het eer-
ste sportieve tophorloge in staal dat als een kostbaar 
metaal is bewerkt en herkenbaar is aan de achthoe-
kige lunet met acht schroeven en de geïntegreerde 
polsband. Een behoorlijk viriele look die al 
snel wordt opgepikt door bekende spor-
ters: golfer Nick Faldo, autoconstructeur 
Maserati, Ernesto Bertarelli – eigenaar 
van het zeiljacht Alinghi. Tot zelfs 
Arnold Schwarzenegger bezwijkt 
voor dit ‘groot kaliber’, want in de 
film End of Days draagt de Hol-
lywoodacteur een Royal Oak die 
op meer dan één vlak bijzonder is: 
eeuwigdurende kalender, diaman-
ten lunet, skelet kaliber.
En de dames in dit verhaal? Het 
antwoord laat niet op zich wachten, 
want er pronkt al snel een Chrono-

graphe Dame Royal Oak 
Offshore ladycat aan de 
pols van Dona Bertarelli (de 
zus van de grote Ernesto). Het 
horloge draagt de naam van het 
jacht met zijn 100 % vrouwelijke 
bemanning dat deelneemt aan de 
regatta’s van de Challenge Julius-
Baer (in 2011 herdoopt tot Vulcain 
Trophy). Hierin gaan identieke catamarans het gevecht 
aan op het lac léman in een van de meest felbevoch-
ten competities op ‘gesloten water’. En dit jaar ont-
hulde AP in Genève en in het kader van het 26e Salon 
de la Haute Horlogerie (SIHH) de nieuwe Royal Oak-
modellen waarvan sommige met goud zijn bekleed 
(bijvoorbeeld samen met een ‘tapisserie’ geguilloche-
erde blauwe wijzerplaat): een uitermate knappe com-
binatie. Onze aandacht werd ook getrokken door de 
Royal Oak Quantième Perpétuel en de Royal Oak Chro-
nograph die de terugkeer aankondigen van geel goud 
in de collectie, net zoals de Royal Oak Selfwinding 
(37 mm) die zowel een heren- als een damespols kan 
sieren. Zonder de Royal Oak Concept Super Sonnerie 
in titanium te vergeten met zijn ongelofelijk geluid. Het 
geheim ligt besloten in de revolutionaire ‘harmonische 
tafel’ die gescheiden wordt van het mechanisme (een 
belangrijke evolutie bij de AP-horloges). De amplitude 
van de klank is doodgewoon verbluffend.

Karaktervrouw
Ook dit jaar staat de vrouw centraal bij Audemars Piguet 
(de verkoop van dameshorloges is goed voor ongeveer 
25 % van de omzet). Sportief, diva, reislustig, dagvlin-
der of dancing queen: de dames staan centraal in het 

gedachtengoed van de manufactuur dat al zijn 
talent aanwendt om de opvolgers te ontwik-

kelen van de collecties Millenary en lady 
Royal Oak, alsook een Haute Joaillerie-

lijn. De collectie Millenary viert de 20e 
verjaardag van dit emblematisch 
ovaal en vrouwelijk design. Er zijn 
drie combinatiemogelijkheden 

van goud en pavézetting. De 
modellen worden aangedreven 
door een gloednieuw manufac-

tuurkaliber 5 201 met manueel 
opwinden. Dit is zo ontwikkeld 
dat het perfect past in zijn schit-

terende ovale horlogekast die 

Millenary Dame van Audemars Piguet. 
Een nieuwe karakterlook om de 20e 
verjaardag te vieren van deze haute 
complication voor dames.

Royal Oak Offshore Diver 
Chronograph 42 mm.

▼



AP en golf
Golf behoort tot het DNA van Audemars Piguet. In 
1980 was de bekende Engelse kampioen Nick Faldo 
de eerste merkambassadeur en hij won meteen 
daarna zijn eerste British Open. Vandaag heeft hij het 
gezelschap gekregen van gerenommeerde kampioenen 
zoals Miguel Angel Jimenez, Graeme McDowell, Ian 
Poulter, Henrik Stenson, lee Westwood, Peter Uihlein, 

Kiradech Aphibarnrat en Victor Dubuisson. Ook 
Darren Clarke, de huidige captain van het Europese 
Ryder Cupteam, is lid van het Dream Team van de 
manufactuur. Audemars Piguet is ook partner van 
enkele grote toernooien. Zo is het officiële timekeeper 
van de Porsche European Open, al ruim 30 jaar een 
toptoernooi op de Europese Tour. ■

De Belgische topmannequin 
Anouck Lepère, de muze van 
Audemars Piguet, draagt een Lady 
Royal Oak bezet met diamanten.

De golfers en merkambassadeurs 
Henrik Stenson (Zweden) en Peter 
Uihlein (USA).

perfect aansluit op de damespols. Dankzij dit open-
gewerkt kaliber wordt de slinger, de drijvende kracht 
van dit horloge, zichtbaar. Van bij het ontwerp bleek de 
essentie van de nieuwe Millenary belangrijker dan de 
look. Een concept waardoor ook de andere kant van 
de decoratie tot zijn recht komt. Na het groot succes 
van de huidige campagne ‘Chaque règle a son excep-
tion’ staat Anouck lepère, een mannequin met Belgi-
sche roots, centraal in de reclames van Audemars 
Piguet. De beroemde David Bailey zorgde voor 
de foto’s. Deze jongedame is representatief 
voor de sfeer van onafhankelijkheid die het 
huis en zijn klanten zo dierbaar is. Of zoals 
François-Henri Bennahmias, CEO van 
het merk, het verwoordt: ‘Des te meer 
karakter een vrouw heeft, des te gro-
ter haar mysterie. Iedereen heeft een 
verhaal - het volstaat om het te ontdek-
ken.’ Die waarden worden ook rigoureus 
verdedigd door Jasmine Audemars, voor-
zitter van de bestuursraad. Zij is momenteel 
de enige vrouw aan het hoofd van een groot 
horlogemerk en zij blijft trouw aan haar princi-
pes: eerst tijdens haar carrière van journaliste, 
nu als Présidente van Audemars Piguet.

▼

Royal Oak 
Yellow Gold

De AP Golf Trophy op de prestigieuze Golf de Saint-
Cloud: de jonge Amerikaan Peter Uihlein samen 
met enkele amateurs.
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Van dissident tot 
horlogemacht

Door de opmars van kwarts werd het 
mechanisch horloge – zeg maar het menselijk 

genie in minuscule raderwerkjes – in de jaren 
70 weggehoond. Maar kijk: het is bezig aan 
een opmerkelijke comeback. Wandel mee 

door de coulissen van het prestigieuze Salon 
de Genève, het internationaal uitstalraam van 

de Haute Horlogerie.

Door Raoul Buyle

G
enève, 22 januari 2016. 
Zwitserland, zijn bergen, zijn 
chocolade, zijn rood zakmes 
met het witte kruis… en zijn 

horloges die tot de verbeelding blijven spreken! 
De 26e editie van het Salon International de la 
Haute Horlogerie (SIHH) werd afgerond op een 
optimistische noot, want het gaat goed met het 
mechanisch horloge. De grote luxehuizen die mee 
de reputatie van de SIHH hielpen uitbouwen, con-
centreren zich op wat ze het beste kunnen en dat 
blijft het klassieke werk.

Dit jaar verwelkomde deze beurs 
voor het eerst 9 onafhankelijke 
ambachtslui/ontwerpers die 
zich tot de ‘Carré des Horlo-
gers’ hebben verenigd. Een 
soort beurs in de beurs, dus. 
Met als bedoeling een rui-
mer panorama aan te bieden 
van excellentie en horloge-
design, tot en met het avant-
gardisme. “Alle merken die op de 
SIHH aanwezig zijn, onderschei-

Datograph 
Perpetual 
Tourbillon, 
L a n g e  & 
Söhne.

Montblanc 4810 
E x o To u r b i l l o n 
Slim, Montblanc.
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den zich in de eerste plaats door 
hun creativiteit, hun knowhow, 
de topkwaliteit, hun streven naar 
het onmogelijke. Maar de beurs is 
ook en voor alles de erfenis en de 
overdracht van een horlogekunst 
die moet blijven doorleven.’
Zo stelde MB&F, dat 10 jaar geleden 
door een collectief van designers, horlo-
gemakers en ingenieurs werd opgestart, 
de ‘Sherman’ voor, een mechanisch hor-
loge met de look van een vergulde kleine 
robot op wieltjes, uitgerust met een echap-
pement en een slinger dat als brein fungeert.

Successtory
Het SIHH werd in 1990 geboren op initiatief van 
Alain-Dominique Perrin, toen CEO van de groep 
Cartier. In die tijd was het bekende ‘Baselworld’ 
(Salon Mondial de l’Horlogie et de la Bijouterie de 
Bâle) zonder meer dé toonaangevende beurs. Dat is 
trouwens nog altijd zo. ‘Maar daar was te veel volk 
en te veel merken. Het werd een rommeltje waar-
door we onze klanten niet op een gepaste manier 
konden ontvangen’, zei Perrin.
Als gevolg hiervan werd in 1991 en in Genève het 
SIHH boven de doopvont gehouden. Bedoeling was 
om zich te onderscheiden van Baselworld. Vandaar 
ook de keuze van een nieuw kader: chic, elegant, 
uniform, zuiver. Weinig merken, enkel het neusje van 

Reverso Tribute Gyrotourbillon, 
een Grande Complication als 
hulde aan de 85e verjaardag van 
de Reverso, Jaeger LeCoultre.

de zalm. En een sfeer die aansluit bij de ‘besloten 
kringen’. De 1e editie van SIHH behaalde niet het ver-
hoopte succes. De Zwitsers stonden afkerig tegen-
over wat zij als een opstandig initiatief ervoeren. 
‘In het begin’, aldus Perrin, ‘wou ik het imago van 
de haute horlogerie verbeteren en ervoor zorgen 
dat nieuw en toekomstig talent via het SIHH een 
duwtje in de rug kreeg. Mijn collega’s zijn me daarin 
niet gevolgd. Spijtig, maar wellicht waren ze bang 
dat Cartier de macht zou overnemen…’ Naast de 
drie horlogemerken die op dat ogenblik eigendom 
waren van de groep Cartier (Cartier, Piaget, Baume 
& Mercier) kozen slechts twee andere onafhankelijke 
bedrijven (Gérald Genta en Daniel Roth) ervoor om 
Bazel te verlaten en te exposeren in de historische 
hoofdstad van de mooie horlogerie. Met de uitbrei-
ding van de expositie-oppervlakte, de komst van 
prestigieuze merken (Vacheron Constantin, Aude-
mars Piguet, Jaeger leCoultre, Girard Perregaux, 
Breguet…), de organisatie van tentoonstellingen en 
rondetafelbijeenkomsten bouwden de organisatoren 
beetje bij beetje verder aan hun ‘internationaal uit-
stalraam van de haute horlogerie in de wereld’.
In 2002 verlieten het prestigieuze merk Breguet 
(overgenomen door de Swatch Group), Daniel Roth 
en Gérald Genta (overgenomen door Bulgari) de 
beurs. Zij werden vervangen door lange & Sohne, 
IWC, Jaeger leCoultre en Van Cleef & Arpels dat 
recent door Richemont werd geïntegreerd.
In die periode van 26 jaar heeft het SIHH van Genève 
de markt van luxehorloges stevig door elkaar 
geschud. Het SIHH verwelkomde zelfs twee nieuwe 
en extreem vernieuwende merken in zijn midden: ▼

Ultracreatief! In de ‘Carré des Horlogers’ stelt Maximilien Büsser 
de horloge/robot voor. Het mechanisch echappement en de 
slinger vormen samen het brein van deze ‘Sherman’, MB&F.



Greubel Forsey, dat jaarlijks slechts een 100-
tal horloges bouwt, en het ultra-avantgardistische 
Richard Mille. Dat wordt beschouwd als de techni-
sche en esthetische kwintessens van het Zwitsers 
horlogedesign en fabriceert jaarlijks tussen de 2000 
en 3000 horloges.
‘In het begin van de jaren 90’, aldus Fabienne lupo 
die belast is met de organisatie van de beurs en 
voorzitster is van de Fondation de la Haute horlo-
gerie, ‘werd Zwitserland langzaam wakker uit de 

▼

Chronograaf RM 50-02 
ACJ  Tourb i l lon  Sp l i t 
Seconds in titanium en 
aluminium, Richard Mille.

industriële malaise die was ontstaan door de komst 
van de Japanse kwartshorloges. Het was toen net 
zelf herbegonnen met de fabricage van klassieke 
mechanische horloges. Het was een trend die net 
geboren werd en weinigen waren overtuigd van de 
toekomstkansen. Je moest al een visionair zijn om 
rond dit thema een professionele beurs op te star-
ten. De geschiedenis van de SIHH weerspiegelt dan 
ook deze van de horlogegroepen die zich de voorbije 
25 jaar gevormd hebben.’

Tourbillons en ander fraais
De huidige trend is die van klassieke horloges en dis-
crete modellen. Idem dito voor de functies waarmee 
de voorgestelde horloges zijn uitgerust. Het aantal 
modellen met de onmisbare complicaties – met de 
Tourbillon als spectaculairste – is niet meer bij te 
houden en dat geldt ook voor het ‘skeletteren’ van de 
kalibers, want ook dat is een succesformule.
De tourbillon? Het betreft een mechanisme dat op 
het einde van de 18e eeuw werd uitgevonden door 

Abraham-louis Breguet. Het was zijn bedoeling om 
de invloed van de zwaartekracht op de gang van hor-
loges te voorkomen. Dat probleem ontstond omdat de 
(zak)horloges van toen zich meestal dag en nacht in 
dezelfde (verticale) positie bevonden. Hierdoor werd 
de perfectie van de fabricage aangetast, werden de 
smeermiddelen stroperig en ontstond ongewenste 
wrijving. Door het gangwerk – de slinger, het echappe-
ment en hun respectievelijke assen – in een draaiende 
kooi te plaatsen, werd dit voorkomen. In de praktijk 
is de tourbillon een minuscule ‘tol’ die in het centrum 
van de wijzerplaat draait en (vrijwel) uitsluitend wordt 
opgenomen in de grote complicaties van de grootste 
manufacturen. En in beperkte oplages. ■

Tourbillon 24 secondes 
Vision Or Rouge, een model 
in rood goud, winnaar van 
de ‘Aiguille d’or 2015’, 
Greubel Forsey.

Cartier staat al meer 
dan 160 jaar voor excel-
lentie in de Haute Hor-
logerie en de Haute 
Joaillerie. Vandaag 
ontmoeten beide 
werelden elkaar 
met deze Tour-
billon Mystéri-
eux Azure Pen-
dant, die zowel 
hor loge is  a ls 
hanger én medail-
lon, Cartier.
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Burberry
Het afwisselend conserva-
tieve en innoverende Bur-
berry is erin geslaagd om 
zijn tijdloze tartanprint te 
laten aansluiten bij deze 
moderne tijden en zich 
op te dringen als hét Brit-
se modehuis. Vandaag is 
een nieuwe generatie it-
girls, met Kate Moss en 
Emma Watson op kop, het 
uithangbord van het merk. 
Overzicht van anderhalve 
eeuw avontuur en couture.

Door Raoul Buyle

V
an de soldaten uit WOI naar de jong-
ste generatie golfers; van Humprey 
Bogart en Audrey Hepburn tot Romeo 
Beckham (zoon van) en Kate Moss. 

Allen hebben ze gemeen dat zij, elk in hun tijd, 
fan waren en zijn van de mythische Burberry-
tartan (rood, zwart, camel, wit) die je op heel wat 
accessoires terugvindt, maar ook als voering van 
een trenchcoat, wat deze laatste nog herken-

So british

baarder maakt. Van een golfgreen in Vlaanderen 
tot een jachtpartijtje in de Ardennen al over de 
trendy salons en de stranden van Knokke-Zoute: 
de ‘Nova Check’ (Schotse ruit) is overal. Soms 
zelfs tot vervelens toe. Bij zoverre dat het merk 
nu al enkele seizoenen lang volop innoveert. Het 
Engelse huis, dat met gepaste trots op meer dan 
150 lentes kan terugblikken, pakt inderdaad uit 
met een rijke erfenis van innovaties, prestigieuze 

Boetiek Burberry in Regent Street, Londen.

De nieuwe Burberry-campagne met 
topmodel Naomi Campbell.126
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klanten en hollywoodiaanse anekdotes. Hierdoor 
blijft Burberry zich ook de dag van vandaag asso-
ciëren met het predicaat van grote luxe.

Succesverhaal
Alles begint rond het midden van de 19e eeuw 
wanneer Thomas Burberry beslist om een confec-
tiewinkel te openen in Basingstoke (Hampshire). 
Hoewel hij amper 21 is, heeft hij last van reuma. 
Het vochtige klimaat van de streek en de matige 
waterdichtheid van de toenmalige jassen maken dit 
alleen maar erger. Het zijn precies die dagelijkse 
ongemakken die er hem toe aanzetten om kleding 
te gaan ontwerpen die écht tegen het slechte weer 
beschermt. In 1880 heeft hij een waterdichte stof 
klaar die hij gabardine noemt. Het is een revoluti-
onaire ontwikkeling, zowel door de waterdichtheid 
als de stevigheid (het patent volgt in 1888). Dit 

is het begin van een aantal grote ontwikkelingen 
want in 1891 opent de regionale ontwerper zijn 
eerste boetiek in londen onder de merknaam Bur-
berry’s & Sons; in 1895 ontwerpt hij de ‘Tieloc-
ken’, de voorloper van de trench die door het Britse 
leger wordt gedragen; in 1901 wordt het ridderlogo 
gecreëerd waaraan het latijnse ‘Prorsum’ (bete-
kent ‘vooruitgang’) wordt toegevoegd. In 1914 

Actrice Emma Watson, 
een van de muzes van 
Burberry.

Generation Burberry; 
2015.

De grootste winkel in Londen 
ligt op 30 Haymarket.

▼



wordt de trenchcoat geboren; hij beschermt ook 
de soldaten in de loopgraven. Het merk kleedt ook 
Roald Amundsen, de eerste man die in 1911 de 
Noordpool bereikt. In 1919 wordt Burberry de offi-
ciële kleermaker van koning George V. Ook Holly-
wood draagt zijn steentje bij tot het succes van het 
merk door Humphrey Bogart de mythische trench 
van het merk te laten dragen in ‘Casablanca’. Een 
mythe is geboren.

Burberry zonder s
In de jaren 70 en en 80 verglijdt het merk (dat is 
overgenomen door een Engelse ‘reus’ uit de groot-
handel) naar een bourgeois conformisme met een 
groot aantal producten die niet altijd even chic 
zijn. Het duurt tot de jaren 90 vooraleer Burberry 
door twee persoonlijkheden wordt gered: lord 
Wolfson of Sunningdale, President van Great Uni-
versal Stores (eigenaar van Burberry sinds 1955) 
en de Amerikaanse Rose Mary Bravo, die in 1997 
tot CEO wordt aangesteld. Zij heeft net de bekende 
Saks Fifth Avenue Stores in New York van het fail-
lissement gered en zet meteen een rem op het 
aantal producten van Burberry. Rose Mary Bravo 
start een samenwerking op met de fine fleur uit 
de modewereld (stilist Christopher Bailey, foto-
graaf Mario Testino, topmodel Kate Moss) en Bur-
berry herrijst uit de as. Hoewel het merk trouw 
blijft aan het DNA van het huis, slaagt het er in 
om het modernisme terug te vinden waar het zo 

naar snakt. Sterker: de tijdloze klassie-
kers worden (opnieuw) hip bij de jonge 
generatie. De slot-s achteraan Burber-

ry’s sneuvelt, wat helpt om de naam 
te moderniseren. Volgende stap 

is het hernieuwen van de col-
lecties. Miss Bravo speelt 

het hard en ruilt de ultra 
topcollecties in voor een 
luxe-gamma waarvan de 
accessoires voor iedereen 

betaal- baar zijn. Haar zakencijfer 
bestaat niet enkel uit petten, 

bobs, sjaals en paraplu’s, maar 
ook uit golftassen, halsbanden voor 

honden en babybodies, die vandaag 
goed zijn voor 30% van het zakencij-
fer. Die ontdubbeling is bedoeld om 

▼ zowel het traditionele cliënteel 
te behouden als nieuwe kopers 
aan te trekken: jonger en hip-
per. Dankzij een paar geslaagde 
liftings en diversificaties slaagt 
het Britse huis er in om weer 
in de schijnwerpers te staan 
en de harten van het 
publiek te heroveren. 
Gestimuleerd door 
die nieuwe creatie-
ve en commerciële 
wind zet Burberry 
verder in op inno-
vatie. Het is een 
van de eerste mer-
ken dat zijn defilés 
live uitzendt via het 
internet. 

In vol 
ornaat
Trendy. De nieuwe 
Burberry-collec-
tie ( lente/zomer 
2016) die tijdens de 
londense Fashion 
Week werd voor-
gesteld, grijpt op 
een subtiele wijze 
terug naar de sym-
bolen van het Britse 
koningshuis. Engelse 
kant, militaire capes, knopen met wapenschilden, 
sandalen versierd met blazoenen of vergulde ket-
tingen… Discrete referenties naar de attributen 
van de monarchie. Wat wel opvalt, is de ongebrui-
kelijke ‘donkerheid’ van de silhouetten, waarbij 
sommige zelfs flirten met de gothic style (kuise 
lengte, kruismotieven, monnikachtige sandalen, de 
donkere make-up van de mannequins). Enkele mili-
tair geïnspireerde stukken werden zelfs gemaakt 
door een fabriek die zich sinds de 18e eeuw spe-
cialiseert in de confectie van militaire uniformen. 
De rugzak, waar de initialen van de drager zijn 
opgeborduurd, alsook de personaliseerbare capes 
lijken dan weer voorbestemd tot een groot com-
mercieel succes. Wait and see.

Burberry The Beat. Deze moderne en pittige 
‘florale bosgeur’ combineert de rokerige 
accenten van kostbare houtsoorten en 
muskus met de delicatesse van hyacint, 
op een achtergrond van iris en Ceylonthee. 
Resultaat is een sexy parfum, opwindend en 
vrouwelijk, dat ook mannen kan bevallen.

Legendarische chic die zich 
uitstrekt tot op de golfbaan.

■
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Longines DolceVita

Elegance is an attitude

Kate Winslet



B
russel is een stad die volop beweegt. Wie daar aan twijfelt, 
moet maar eens een kijkje gaan nemen in de buurt van het 
kanaal en binnenlopen in het project dat het meest tot de 
verbeelding spreekt: de toren op de UP-site.

Deze toren, die door ontwikkelaar Atenor ontworpen werd en door 
architectenbureaus uit Parijs (les Ateliers lion) en Brussel (A2RC) 
werd uitgetekend, is niet meer of niet minder dan de hoogste woon-
toren van België. Hij staat naast het kanaal van Willebroek, recht 
tegenover Turn & Taxis, reikt 140 m hoog en is een geheel van drie 
entiteiten: de toren zelf, terrasgebouwen en een kantorencomplex 
bestaande uit vier gebouwen.

De UP-site, een project van Atenor 
dat residentieel wonen combineert 
met een kantorencomplex, torent 
140 m boven de hoofdstad uit. Als 
uitdaging kan dit tellen!
 

Door Michel Thibaut

In Brussel en 
met het hoofd 
in de wolken!
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In het totaal beslaat dit project meer dan 84 000 m2. 
Een geweldige uitdaging dus die Stéphan Sonnevil-
le, de baas van Atenor, al voor het begin der wer-
ken in 2008 bezighoudt. ‘Sinds de eerste dag dat 
ik mijn zinnen op deze industriële site had gezet, 
heb ik geen seconde getwijfeld aan dit project 
dat sommigen wellicht als megalomaan hebben 
bestempeld’, aldus de promotor. ‘Ik proefde er de 
passie in opeenvolgende golven, vanaf de start van 
de werf tot de inhuldiging en ook nog later. Hoewel 
de toren officieel in juni 2014 werd ingehuldigd, is 
er nog werk in dit stukje van Brussel dat een groot 
ontwikkelingspotentieel heeft. En Atenor zal dit 
proces ook helemaal afmaken.’

Inzetten op de toekomst
Een van de werken die nog dienen afgerond, is 
de inrichting van de kanaaloevers die beter moe-
ten aansluiten bij de standing van de toren en zijn 
bewoners. Vandaar ook de kostprijs: 60 000 euro 
die Atenor met eigen middelen zal investeren. ‘Ik 
wil door iedereen beschouwd worden als een pro-
motor die geloofwaardig is en zijn verantwoorde-
lijkheid opneemt’, benadrukt Stéphan Sonneville. 
‘Er zal nog vijf jaar dienen gewacht om alle evolu-
ties in de wijk gerealiseerd te zien, maar vandaag 
is er geen enkele reden meer tot pessimisme.’ 
De UP-site, waar tegelijk appartementen, kantoren 

en enkele handelszaken een onderkomen vinden, 
is een avantgardistisch gemengd project. Want er 
was inderdaad lef nodig om in dit deel van Brussel 
te investeren waar heel wat zones nog een nieuwe 
bestemming moeten vinden. ‘De wijk krijgt struc-
tuur en dat is dank zij ons. De Picardbrug dient nog 
aangelegd net als een park. Binnenkort komen de 
Vlaamse ambtenaren hier werken met zicht op de 
toren. Kritiek? Natuurlijk is die er geweest, maar 
dat had ik ook ingecalculeerd. Wanneer men een 
toren bouwt die zo hoog is, weet je dat er kritiek zal 
zijn. Maar als ik met de bewoners praat, voel ik dat 
we op het juiste spoor zitten. Ik ga me niet blijven 
verdedigen. Ik laat de tijd zijn werk doen…’
Stéphan Sonneville heeft geleerd om filosofisch te 
denken. Een project van deze omvang is inderdaad 
zeer bijzonder. Wellicht ook omdat het nog lang zal 
duren vooraleer er een soortgelijk project in Brus-
sel opduikt. Maar hij is het levendige bewijs dat je 
met de nodige lef de grenzen van een hoofdstad 
kan verleggen; een hoofdstad die, spijtig genoeg, 
nog te weinig van dit soort grootse projecten telt.
Van de 251 appartementen in de toren staan er 
momenteel nog een 40-tal te koop. Sommigen ▼



zijn volledig tot modelappartement ingericht 
door Caroline Notté. Deze specialiste van bin-
nenhuisinrichting koos voor verschillende sferen 
zodat de bezoeker zich meteen kan inleven in deze 
nieuwe ruime die hij graag wil kopen.
Mensen voor wie het glas altijd halfleeg is, vinden 
ongetwijfeld dat er nog te veel appartementen te koop 
staan. Stéphan Sonneville is duidelijk een andere 
mening toegedaan. ‘Ik heb vaak horen zeggen dat de 
UP-site een getto van rijken is. Met een gemiddelde 
prijs per appartement van 3300 euro/m2 bewijzen 
we net het tegendeel. Want vergeet niet dat we 
over nieuwbouw praten in het centrum van Brus-
sel; appartementen met een adembenemend uit-
zicht over de hoofdstad. De prijs is dan ook meer 
dan redelijk.’

Conciërgeservice
De koopappartementen variëren qua oppervlakte 
van 85 tot 160 m2. Zij liggen in het bovenste gedeel-
te van de toren. Nadat de eerste appartementen 
als zoete broodjes de deur uitgingen, noteerde 
de promotor een vertraging in het proces. ‘Van-
daag verkopen wij één appartement per actieve 
week. Reken daar de 12 weken vakantie bij en je 
komt uit op 35 tot 40 verkochte appartementen 

per jaar. In nieuwbouw vindt de eerste 30% van de 
beschikbare ruimtes altijd vlot een koper. Daarna 
wordt het moeilijker, maar die trend geldt voor alle 
projecten in Brussel. Het is de markt die sputtert, 
want die trekt zich niet door in het segment van het 
kwaliteitsvastgoed.’
Momenteel zijn 55% van de kopers zuivere inves-
teerders die kochten met de bedoeling om rende-
ment te halen. De overgrote meerderheid van hen 
(90%) is Nederlandstalig. De andere helft van de 
eigenaars is evenredig verdeeld over de twee taal-
gebieden van het land. De bewoners van de UP-site 
zullen kunnen genieten van heel wat diensten: een 
conciërgeservice, een privébioscoop, een junior-
ruimte, een spa & wellnesscentrum, binnentuinen, 
een crèche, een restaurant (binnenkort ook een 
tweede) en natuurlijk privaat parking. ‘Ook al roept 
de toren een beeld op van buitensporige prijzen: 
ik leg er de nadruk op dat hij zich richt tot een 
zeer breed publiek’, besluit Stéphan Sonneville. 
‘De inrichting van de modelappartementen sluit 
daar helemaal bij aan, dwz. smaakvol, met een 
strakke stijl en voor een redelijk budget. De plek 
is op maat gemaakt voor wie van de stad houdt, 
want het loont meer dan ooit de moeite om die van 
binnenuit te beleven.’ ■

© Foto's: Mireille Roobaert, Tom D'Haenens
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Videobewaking en parlofonie • Alarm tegen indringers
Brandalarm  • Toegangscontrole

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

Alsec et Citizen Guard, partners in uitstekende beveiliging  

Uw voordelen
• Interventie binnen de 15 minuten
• Bescherming van uw goederen, materieel en koopwaar
• Snelle reactie, professioneel en met kennis van zaken voor 

elk soort incident
• Veiligheid gegarandeerd 24/24 en 7/7
• Gratis eerste interventie

Wat doet u als uw alarm afgaat? 
Neemt u het risico om te gaan kijken wat er gebeurt?
Alsec heeft een partnerschap afgesloten met Citizen Guard, een 
erkende onderneming* in de snelle interventies, om u de taak 
gemakkelijker te maken. Wij hebben de mogelijkheid om in geval van
alarm een getrainde en ervaren bewakingsagent ter plaatse te sturen.
Zo vermijdt u onnodige risico's. 

U wenst meer informatie? Contacteer ons! 

In geval van alarm zorgt een bewaker voor uw veiligheid!

Nieuwe dienst 

*Erkend door de FO Binnenlandse Zaken nr 16.0074.03

Alsec-Ann-MembersOnly-Maart-2016(A4)-NL  14/03/16  15:00  Page 1



In een van de mooiste steden 
van Waals-Brabant
Op 20 km van Brussel. Dit zeldzaam domein omvat een oppervlakte van 12 hectare 
en is ideaal verdeeld tussen park, weilanden, bossen, vijvers en boomgaarden. Het 
klassieke huis is gebouwd in de jaren 40 en werd onlangs volledig gerenoveerd en 
wordt vergezeld door een prachtige achttiende-eeuwse oranjerie als receptieruimte. 
Twee huizen (momenteel verhuurd), een zwembad en paardenboxen vervolledigen dit 
uitzonderlijke vastgoed. EPC certificaat in aanvraag.

Vlakbij het Zoniënwoud
Niet ver van Ukkel ligt de Charles V residentie, in het hart van een prachtig park. Op de 
bovenverdiepingen van een gebouw van hoge klasse (bouwjaar 1970) bevinden zich 
op de 2e en 3e verdieping twee schitterende duplex penthouses met een oppervlakte 
van ± 550 m2, luxueus gerenoveerd in 1999 en 2005 en van uitzonderlijke kwaliteit. 
Schitterende receptie met een prachtig uitzicht op het park, volledig uitgeruste keu-
ken, 4 slaapkamers, 4 badkamers. 3 garages. EPC 413kWh/m2/jaar.

Avenue Delleur, 8  -  1170 Brussel  -  02 672 71 11
www.immo-lelion.be
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Gelegen in een residentiële omgeving en 
in de nabijheid van de 'golf des 7 Fontaines'
Prachtige hedendaagse nieuwe villa van +/- 614 m2 met lift en buitenzwembad, 
zonnig gelegen op een heuvelachtig en bebost terrein van 19,90 are met een uit-
zonderlijk uitzicht op een prachtige vijver. Verkoop op plan volgens gedetailleerd 
lastenboek met gebruikersgarantie. Hoogwaardige afwerking, lage energiekosten. 
Dossier op aanvraag.

In een exclusieve woonwijk in de buurt 
van de 'golf des 7 Fontaines'
Nieuwe indrukwekkende moderne villa van ± 725m2 met lift en buitenzwembad, gele-
gen op een perceel van ± 22,83 are in een heuvelachtige omgeving en met uitzicht 
op de vijvers. De terrasoppervlakte bedraagt liefst 177 m2 met zonnige ligging en 
exceptioneel uitzicht! Verkoop op plan volgens gedetailleerd lastenboek met gebrui-
kersgarantie. Hoogwaardige afwerking. Dossier op aanvraag.

BHC : Avenue du Venezuela, 12  -  1000 Brussel  -  02 675 40 05  -  www.besthomeconsult.com
Trevi Brabant : 02 354 01 10  -  latour & Petit : 02 777 19 19



Périphérie : Chaussée de Mons 303  -  1480 Tubize  -  Tel. 02 355 59 21  -  Fax 02 390 09 01  -  info@bestpartner.be
brussel : Av. louis lepoutre 97  -  1050 Brussel  -  Tel. 02 344 25 89  -  Fax 02 644 99 29  -  info@brussels.bestpartner

www.bestpartner.be

Ukkel
Prachtige duplex met tuin in de buurt van Fort-Jaco. In één woord 'prachtig'. Vanaf 
het binnenkomen, zal u gecharmeerd zijn door de mooie lichtinval in elke kamer en 
de kalme uitstraling en sereniteit. Meerdere ruimtes bieden veel inrichtingsmoge-
lijkheden door middel van de vele kasten die aanwezig zijn in bijna elke kamer. De 
keuken is een belofte voor fijne culinaire hoogtepunten. De kamer en de 'master 
suite' met dressing zal vele shoppingfanaten bekoren. Het gevoel van 'cocooning' 
wordt versterkt door het feit dat er geen rechtstreeks contact met de straat is! 
De lift en een eigen parkeerplaats bieden veel comfort en een zeer gemakkelijke 
toegang tot de duplex. Een must see! EPC D

Feluy
Schitterende hedendaagse villa in een groene omgeving. Gelegen in een park van 
bijna 3 hectare met vijver. Deze prachtige villa biedt ruimte en licht met een prach-
tig uitzicht op het park. Een overdekt zwembad met sauna, thermische zonnepane-
len, een 200m2 magazijn met opbergruimtes zijn slechts enkele van de voordelen 
van dit centraal gelegen pand. Op 30 min. van Brussel en 10 min. tot Nijvel.

Bever
Een adembenemend uitzicht! Op 5 minuten van de belangrijkste wegen en met 
een dominante positie in een prachtige groene omgeving met een indrukwekkend 
en zeldzaam uitzicht. Deze woning biedt alle nodige infrastructuur aan een gezin 
in het hoofdgebouw en het annexerende appartement biedt bijkomende mogelijk-
heden. Voor liefhebbers van paarden of andere dieren staat alles ter beschikking. 
Ook een binnenzwembad en tennisbaan horen bij deze uitzonderlijke woning. 

Sint-Pieters-Woluwe
Rustig gelegen, in de buurt van de Woluwelaan en de Tervurenlaan en het 'Parc 
des Sources'. Deze elegante villa van ± 608m2 waarvan ±365m2 bewoonbare 
oppervlakte biedt aan haar bewoners alle modern comfort. En comfort biedt deze 
villa! Ze is zelfs geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit, dankzij een 
hydraulische lift. In de huidige onderverdeling is er een 'master suite' op de begane 
grond. De woning kan over 5-6 slaapkamers beschikken indien nodig en heeft 5 
prachtige badkamers. Volledig onderkelderd met onder andere een grote garage 
voor 3 auto's, een grote wasruimte en een ruime wijnkelder met airco.

's-Gravenbrakel
Aan de rand van het 'Bois de la Houssière' in het residentiële en veelgevraagd 
'Coraimont', zal deze villa voor kenners die op zoek zijn naar welzijn en sereniteit 
zeker bekoren. Bij de aangename leefruimtes die uitgeven op een mooie omheinde 
en beplante tuin van 33 are is er ook nog een professionele ruimte en een ontspan-
ningsruimte met een overdekt zwembad. De vele kamers bieden comfort aan alle 
gezinsleden om in harmonie te leven met behoud van hun privacy.
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DE BMW X5 PLUG-IN HYBRIDE. 
AVONTUUR ONDER HOOGSPANNING.

De BMW X5 heeft zich altijd onderscheiden door zijn intelligente technologieën, 
uitgesproken flexibiliteit en opmerkelijke luxe. Vandaag krijgt dit avontuur een 
nog mooier hoofdstuk. Dankzij de BMW iPerformance technologie die een 
elektrische motor combineert met een klassieke verbrandingsmotor, bewijst 
de BMW X5 Plug-in Hybride dat rijplezier, zuinigheid en milieuvriendelijkheid 
perfect samengaan. Sterker nog: door zijn ongekende efficiëntie, sportiviteit, 
comfort en veelzijdigheid opent hij totaal nieuwe perspectieven.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

3,3-3,4 L/100 KM • 77-78 G/KM CO2

De nieuwe
BMW X5
xDrive40e

www.bmw.be Echt rijplezier

BMW19506_X5 PHEV_NL_297x210.indd   1 9/03/16   11:15
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©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, XR and R•MOTO are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.  
Danny Willett plays an XR 16 Driver in competition. All other trademarks are property of their respective owners. 

AUGUSTA MASTERED
Danny Willett won the 2016 Masters using the new, game-changing XR 16 Driver.  

"The XR 16 is a really forgiving driver which gives me high ball speeds  
even when I'm not hitting it flat out."   Danny Willett.

Test the new XR 16 for yourself to see the difference  
it could make to your game.
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Een sambadeuntje, speciaal voor de swing
Juich, beste mensen, want ter gelegenheid van de komende Olympi-

sche Spelen in Rio maakt golf zijn grote comeback op het olympisch 

toneel. Dat is goed nieuws voor een discipline die in ons land nog altijd 

onder een elitair imago gebukt gaat en niet alleen een verjongingskuur 

behoeft, maar ook een mediatieke boost.

Er was een tijd dat enkel amateursporters toegang hadden tot de 

Spelen. Dit was trouwens de aanleiding dat golf in 1908 van het pro-

gramma werd gehaald dat door baron Pierre de Coubertin was opge-

steld. De toegangscriteria evolueerden evenwel met de olympiades 

zodat ook profsporters zich aan de olympische vlam mochten komen 

warmen. Met de NBA-sterren en het Amerikaanse ‘Dream Team’ in 

1992 op de Spelen van Barcelona sneuvelden de laatste taboes.

De comeback van golf is dan ook niet meer dan logisch. En iedereen 

verheugt er zich op dat de grootste sterren van de swing in Rio aan het 

olympisch toernooi gaan deelnemen. Ook al valt daar geen prijzengeld 

te verdienen. Enkel medailles. Maar de beste spelers willen dit rendez-

vous onder geen beding missen, want de Spelen ademen nu eenmaal 

een unieke sfeer uit. Het is dé sportieve competitie ‘par excellence’. 

De competitie waaraan elke stadionheld wil deelnemen.

In dit zomernummer staan we vanzelfsprekend stil bij dit grote wereld-

rendez-vous dat zo ongeveer elke golfliefhebber op een sambadeuntje 

zal laten swingen. Maar in onze vertrouwde rubrieken besteden we 

natuurlijk ook aandacht aan heel wat andere leuke dingen des levens. 

Een leuke reis alhier, een mooi verhaal aldaar. Dat is nu eenmaal het 

DNA van ons blad. Van uw blad.

De zomer is het seizoen van vakantie, reizen, plezier maken. Tijd voor 

farniente en alles loslaten. Naar goede gewoonte brengen we ook nu 

weer een aantal ideetjes aan, zodat u met volle teugen van het leven 

kunt genieten en u, zowel letterlijk als figuurlijk, de weg naar het geluk 

kunt inslaan. 

Wij wensen u alvast heel veel leesplezier toe.

Voorwoord

© Foto : Reporters
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Exquisite luxury, where you’ve never seen it before. 
 Bentayga.
Introducing the extraordinary SUV. Visit us for more information: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos. 
Tel: +32 2 704 99 33  info@bentley-brussels.be   www.brussels.bentleymotors.com 

Bentayga fuel consumption – EU Drive Cycle in l/100 km: Urban 19,0; 
Extra Urban 9,6; Combined 13,1. CO2 Emissions 296 g/km.

GIVE WAY TO SAFETY ENVIRONMENTAL INFORMATION (A.R. / KB 19/03/2004): www.bentleymotors.com The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. 
© 2016 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga.

BENTLEY BRUSSELS
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Citius, alti us, fortius !
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Van 5 tot 21 augustus staat Rio de Janeiro helemaal in het teken van de 
Olympische Zomerspelen. Twee weken lang zal de hele wereld meeleven op 
het ritme van de samba in de stadions. Van Usain Bolt tot Michael Phelps al 
over Novak Djokovic, Stephen Curry en Jordan Spieth: alle sterren worden 
in de hoofdstad van de carioca op de afspraak verwacht voor een memora-
bele medaillejacht en een universeel feest. “Citius, altius, fortius”: na zoveel 
olympiades klinkt het oude devies van baron Pierre de Coubertin nog altijd 
even fris als weleer. Dus: ready, steady, go! ■

Citius, alti us, fortius !
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Wat een schitterende zet van Jaguar Classic! Dat gaat immers negen 
XKSS bouwen identiek aan het model uit 1957. Om dit initiatief te 
begrijpen, moeten we 59 jaar terug in de tijd. In 1957 woedde er 
namelijk een felle brand door de fabriek op Browns Lane. Daardoor 
konden er van de geplande 25 exemplaren van de XKSS slechts 16 
worden afgewerkt. En ongelofelijk, maar waar: in 2016 gaat Jaguar de 
negen ontbrekende modellen bouwen die identiek zullen zijn aan het 
origineel! In die tijd was de XKSS de wegversie van het racemodel Type 
D. Die oogstte roem met overwinningen in de 24 Uur van Le Mans in 
de jaren 50. Jaguar laat weten dat deze negen auto’s gebouwd zullen 
worden door de Experimental Shop in Warwick en dat ze volgend jaar 
klaar moeten zijn. Zij zullen dan te koop worden aangeboden voor het 
koket bedrag van 1 miljoen pond, zijnde zo’n 1.265.000 euro. ■

to the future!
Back•



Na een afwezigheid van 112 jaar viert de golfsport ter 
gelegenheid van de Spelen in Rio de Janeiro zijn grote 
terugkeer op het olympisch toneel. Op enkele forfaits na is 
de elite present en weerklinkt de golfsamba op de greens.

Door Miguel Tasso

Golf in
  vuur
en vlam

Baron Pierre de Coubertin: 
grondlegger van de moderne 
Olympische Spelen.

De olympische golfbaan werd 
onlangs afgewerkt. Voor de 
kampioenen wordt het een 
echte ontdekkingsreis.
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G
eduld is een van de grootste kwa-
liteiten van de golfer. Na 112 jaar 
wachten kan hij nu eindelijk de grote 
terugkeer van zijn favoriete sport 

vieren op het olympische toneel. Dit alles tijdens 
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op het 
menu staat een toernooi voor de mannen (11 
tot 14 augustus) en een voor de vrouwen (17 tot 
21 augustus). Met als bekroning de klassieke 
medailles: goud, zilver en brons. Maar ook heel 
wat emotie, een vleugje patriotisme en natuurlijk 
ook topspektakel.
Golf stond al twee keer op het olympisch program-
ma. Dat was in 1900 (Parijs) en in 1904 (Saint-Louis, 
Missouri). Tijdens die twee edities was het succes 
vrij beperkt. Dat kwam natuurlijk ook door het aan-
tal deelnemende landen: vier in Frankrijk en twee in 
de VS. Daardoor verdween golf van het programma 
voor de Spelen van Londen in 1908. Zijn terugkeer 
ruim een eeuw later is dan ook groot nieuws.

De laatste taboes
Golf miste heel wat jaren het juiste profiel om zijn 
aanwezigheid op de Spelen te wettigen. Dat was 
niet onterecht. Zo zijn de wereldtoppers al sinds 
de jaren 30 pure professionals. Rekening houdend 

met de waarden van de amateursport die Baron de 
Coubertin o zo dierbaar waren, was er dus geen 
sprake van dat golf zich aan de olympische vlam 
zou mogen warmen.
Vandaag zien de criteria er helemaal anders uit en 
zijn professionele sporters welkom in de grootste 
sportcompetitie ter wereld. De terugkeer van ten-
nis op het olympisch programma tijdens de Spelen 
van Seoel (1988) bleek het signaal voor een echte 
politiek van openheid. Met de aanwezigheid van 
de NBA-sterren tijdens de Spelen van Barcelona 
sneuvelden de laatste taboes. In het olympisch 
dorp van Rio kunnen Roger Federer, Jordan Spieth 
en LeBron James dus samen van een frisdrankje 
genieten. Of van iets sterkers als ze daar zin in 
mochten hebben…

Net zoals tennis
Nochtans is die terugkeer van de swing in de 
olympische jukebox niet zonder slag of stoot ver-
lopen. In de coulissen waren de meningen immers 
verdeeld. Sommigen waren van oordeel dat golf 
een unieke sport is die zonder het olympisch DNA 
werd geboren en zich bij voorkeur door het grote 
geld laat zogen. Anderen stelden dat de sport nog 
steeds te elitair is en in sommige landen nog 

Brandt het 
o l y m p i s c h 
vuur ook in 
de harten van 
de golfers?▼



niet voor iedereen toegankelijk is. Maar in fine 
hakten de grote bonzen van het IOC de knoop in 
eer en geweten door. 
Golf heeft inderdaad ook heel wat troeven. Het is 
een wereldsport die in de vijf werelddelen beoe-
fend wordt en dit door spelers (M/V) van alle leef-
tijden. Het is een opvoedende sport die op een 
prachtige manier mooie waarden uitdraagt, zoals 
fairplay en het respect voor de regels en voor de 
tegenstander. Tenslotte is golf ook – en vooral – 
een zeer mediatieke sport waarmee de sponsors 
en de tv-kanalen in grote landen als de VS, Japan 
en Groot-Brittannië zich graag verbinden. Het kijk-
publiek voor het olympisch toernooi in Rio bij NBC 
en de BBC is dus verzekerd en iedereen weet hoe-
zeer die parameter doorweegt bij het maken van 
belangrijke keuzes.
Ook tennis had tijd nodig vooraleer het na zijn offi-
ciële terugkeer op de Spelen in Seoel (1988) in de 
coulissen werd erkend. Het echte keerpunt kwam 
er met de overwinning van Andre Agassi in Atlanta 
(1996). Sindsdien nemen alle topspelers deel aan 
de competities en dit zowel bij de mannen als bij 
de vrouwen. Zij passen hun programma’s in die 
zin aan. Het zou dan ook verwonderlijk zijn dat 

het mannentoernooi in Rio niet gewonnen wordt 
door Djokovic, Murray, Nadal of Federer. Voor deze 
laatste is de gouden medaille in het enkelspel trou-
wens de ultieme droomtitel. Het is duidelijk dat 
ook de golfsport het nodige geduld zal moeten 
oefenen om de wereld te overtuigen en rechtsgel-
digheid af te dwingen. Maar nu al wijst alles er op 
dat ook de olympische golfrendez-vous zich door 
de jaren heen tot een must zullen ontwikkelen. 

Mooi deelnemersveld
De ganse olympische familie had natuurlijk graag 
Tiger Woods in het deelnemersveld gezien. Dat 
zou inderdaad een prachtig symbool geweest zijn, 
want Tiger is een van de topkampioenen in de 
sportgeschiedenis. Een wereldwijd icoon dat in 
Rio dezelfde rol had kunnen vervullen als Michael 
Jordan in Barcelona (1992). Maar helaas: gezien 
zijn enorme terugval op de wereldranglijst is het 
weinig waarschijnlijk dat de zwarte held van de 
greens op dit cariocafeest aanwezig zal zijn.
Het deelnemersveld zal evenwel heel wat kwaliteit 
uitstralen met de aanwezigheid van de meeste top-
spelers in de wereld en dit zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen. ‘Voor mij zou het een droom zijn om 
goud te winnen. Even belangrijk als een titel in een 
Major’, zei de Amerikaan Jordan Spieth onlangs nog. 
Voor een topatleet – welke sport hij/zij ook beoefent 
– blijven de Spelen inderdaad het Dak van de Wereld, 
en dat zelfs zonder het minste prijzengeld. Dit kon 
men eerder al vaststellen bij de (nochtans vaak 

Nicolas Colsaerts

Sergio Garcia
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verwende) sterren van de ATP, de WTA en de NBA. 
Spijtig genoeg denken niet alle golfers er zo over. 
Zo heeft de Australiër Adam Scott, een voormalige 
nr. 1 van de wereld, laten weten dat hij er niet zal 
bij zijn. Hij is van oordeel dat de internationale 
kalender al overvol zit en hij geen ruimte heeft voor 
een extra toernooi. Een mening die gedeeld wordt 
door de Zuid-Afrikanen Louis Oosthuizen en Charl 
Schwartzel en door de Fiji-er Vijay Singh. Ook zij 

ingehuldigd en geen enkele wereldtopper heeft er 
al gespeeld. Gezien de ligging en de karige vege-
tatie in de omgeving lijkt het een windgevoelig 
parcours te zijn.
De selectiecriteria werden al lang geleden vast-
gelegd door het Internationaal Olympisch Comité. 
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is de top-
15 van de wereldranglijst (per 18 juli) automatisch 
gekwalificeerd. Verder worden twee vertegen-

woordigers per land toegelaten tot het deelne-
mersveld vol is, zijnde maximaal 60 spelers bij 
de mannen en bij de vrouwen. Dit reglement is 
bedoeld om een overconcentratie van spelers uit 
één land te vermijden – zoals de VS bij de mannen 
en Zuid-Korea bij de vrouwen – en moet helpen om 
het evenement te mondialiseren. Er worden een 
30-tal landen op de tee verwacht en dit zowel bij 
de mannen als bij de vrouwen. Eén van die landen 
is België. Natuurlijk! Op dit ogenblik wijst alles 
er op dat Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts 

bedanken voor Rio. Maar verder blijft de affiche 
van een zeer hoog niveau en zou zij moeten helpen 
om de golfsport in alle uithoeken van de wereld te 
mediatiseren en populariseren. 

Belgische medaillekansen
De competities worden gespeeld op de gloed-
nieuwe golfbaan Barra da Tijuca die op de Atlan-
tische kust werd aangelegd door de Amerikaanse 
architect Gil Hanse. Over de moeilijkheidsgraad is 
tot dusver weinig geweten: de baan werd onlangs 

Thomas PietersJason DayRickie Fowler

▼



en Chloé Leurquin de Belgische kleuren zullen 
dragen op de eerste tee en een medaille zullen 
najagen. Waarom ook niet, trouwens? Akkoord: 
de lat zal hoog liggen, maar op een toernooi met 
een beperkt deelnemersveld en op een parcours 

dat hen in theorie moet liggen, moeten 
er toch wel mogelijkheden zijn voor 

Thomas en Nicolas.
Onze Belgische golfers in Rio zullen 
in elk geval super-gemotiveerd zijn. 
Bij Nicolas Colsaerts stroomt het 

olympisch bloed trouwens al door 
de aderen want zijn overgrootvader 

Jean-Jacques Tensen nam in de jaren 20 
aan heel wat Olympische Spelen deel. Hij 
was actief in het Belgisch waterpoloteam en 
speelde vervolgens een rol in de ontwikkeling 
van het basketbal in België. Van Thomas Pie-
ters is bekend dat hij alle sporten volgt en in 

het bijzonder het basket. Hij zal dus zeker trots 
zijn als hij in het Olympisch Dorp de NBA-sterren 
kruist. En hoeven we eraan te herinneren dat Chloé 
Leurquin geboren werd in Rio waar haar vader toen 
werkzaam was?

Surfen op de golf
Voor de Belgische golfwereld is de olympische pro-
motie in ieder geval een buitenkans. Het zal deze 
sport in een uitbundig daglicht plaatsen bij een 
nieuw publiek, want voor de meerderheid blijft golf 
tot nader order een sport voor oud, snob en rijk. 
Terwijl al wie golft, weet hoe anders dit is... Laten 
we hopen dat de schijnwerpers in Rio een nieuwe 
bewustwording helpen groeien die blijft hangen.
De media spelen vanzelfsprekend een belang-
rijke rol in deze popularisering. In ons land moet 
je doorgaans een abonnement hebben op een 
betaalzender om de golfdebatten te kunnen vol-
gen. Maar dit keer wordt het aanbod uitgebreid 
met heel wat ‘gewone’ zenders. Idem dito voor de 
Vlaamse en Waalse kranten die doorgaans heel 
beknopt berichten over deze ‘vreemde sport’…
Voor de beide federaties (VVG en AFG) bieden deze 
Spelen een prachtige invalshoek om mee te surfen 
op de olympische golf, om de initiaties in de club 
te stimuleren en tot de verbeelding te spreken van 
jong en minder jong, om sponsors te overtuigen.
Iedereen zit klaar in de startblokken. Moge de 
beste winnen…

De mag ie  van  R io : 
helemaal ten dienste van 
de Olympische Spelen.

Het zand in de bunkers is 
helemaal anders dan dat op 
het strand van Copacabana.
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 THE WAVE REIMAGINED.
 UNDENIABLY EBEL.

The new EBEL Wave,
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with pink dial & diamonds.
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I
n 1940 schrijft de US Army een aanbeste-
ding uit bij 135 ondernemingen. Het is op 
zoek naar een prototype van een rollend 
verkenningsvoertuig dat op elk soort terrein 

kan worden ingezet en derhalve dient uitgerust 
met een 4x4-versnellingsbak. Inleveringstermijn 
voor de plannen: 49 dagen! Amper twee auto-
constructeurs nemen de handschoen op: Willy-
Overland en Bantam. Deze laatste staat op dat 
moment aan de rand van het bankroet en heeft 
zelfs geen ingenieur meer in dienst. Het kan 
evenwel een freelancer overtuigen om gratis 
voor hen te komen werken. En het onmogelijke 
gebeurt, want het Amerikaanse leger kiest tegen 
elke logica in voor de Bantam BRC (staat voor 
Bantam Reconnaissance Car) waarvan de plannen 
in amper twee dagen werden uitgetekend. Dat wil 
zeggen: in eerste instantie…

Willys & Ford
De Amerikaanse autoriteiten komen inderdaad 
al snel tot het besef dat Bantam onmogelijk het 
vereiste aantal voertuigen zal kunnen bouwen en 
spelen de plannen van Bantam door aan Willys en 
Ford, met carte blanche voor de verbeteringen die 

zij noodzakelijk vinden. Uiteindelijk wordt nauwe-
lijks afgeweken van het initiële concept, want de 
prototypes van Willys en Ford lijken heel goed op 
de Bantam BRC. Het Amerikaanse leger bestelt 
vervolgens 1500 exemplaren van elk model met 
het oog op uitgebreide testen. Uiteindelijk valt de 
keuze op de versie Willys. Die haalt het omdat hij 
lichter is en daardoor een zwaardere en krachti-
gere motor aankan. Op één detail na: de verticale 
grille, die ook vandaag nog karakteristiek is voor 
de Jeep, komt van de Fordversie en wordt aange-
past voor de Willys.

Jeep viert zijn 75e verjaardag en doet dat met verve, want het 
had in 2015 een van zijn lucratiefste jaren. Dat is al bij al niet 
onlogisch. Onze ‘vrijetijdsmaatschappij’ houdt nu eenmaal 
van auto’s die het beeld oproepen van ruimte en avontuur.

Door Stéphane Lémeret

Jeep !75 jaar

Jeep Willys; 1941.
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Maar daarmee is het probleem van de productiecapa-
citeit niet opgelost. Willys, dat zich hiervan bewust is, 
geeft de US Army een gratis licentie en zij kiest Ford 
om het voertuig volgens het Willysconcept te gaan 

bouwen. En Bantam in dit verhaal? Dat krijgt de 
productie toegewezen van de... aanhangwagens 
voor de Willys en de Ford. Vernederend, zei u?

Jeep
Het is ook vandaag nog een groot mysterie waar 
de naam ‘Jeep’ precies vandaan komt. Volgens 
sommigen is het een samentrekking van de let-
ters GP (General Purpose of Government Pur-

pose) wat in het Engels als ‘Djipi’ wordt uitge-
sproken. Volgens anderen is het een verwijzing 

naar Eugene The Jeep, de gezel van Popeye. Deze 
kleine stripfiguur heeft voor alles een oplossing en 
kan bovendien door de tijd reizen. Nog anderen stel-
len dat het woord ‘jeep’ al langer in de Amerikaanse 
legertaal was ingeburgerd en stond voor rollend 
materiaal – van tractor tot bombardementsvliegtuig 
– dat nog niet getest was. Wel bekend is dat het 
publiek de naam Jeep begin 1941 leert kennen want 
dan wordt een exemplaar voorgesteld in Washington. 
Om te tonen wat hij allemaal kan, rijdt de Willys er 
de trappen van het Capitool op. Waarop een jour-
nalist de piloot/tester vraagt hoe het voertuig heet 
en die antwoordt: ‘It’s a jeep’. De volksmond neemt 
dit over, al duurt het tot 1943 vooraleer Willys een 
aanvraag indient voor het copyright.

Demobilisatie
Europa maakt kennis met de jeep ter gelegenheid 
van de grote ontscheping op 6 juni 1944. Hij groeit 
zelfs uit tot een van de sterke symbolen van de 
bevrijding. Heel wat legers nemen hem vervolgens 
op in hun arsenaal. Constructeurs als Delahaye, 
Hotchkiss, Mitsubishi en Toyota produceren hem 
onder licentie en andere, zoals Land Rover, zoeken 
er de inspiratie in voor een eigen ontwerp. Maar de 
Jeep consolideert zijn beginnende legende ook in 
het burgerleven. Eerst met de militaire versies die 
uit de overschotten worden aangekocht en vervol-
gens vanaf 1945 met de eerste Willys CJ (Civilian 
Jeep). De wereldwijde passie voor alles wat van 
dicht of van ver op een 4x4 lijkt, zit dan nog in het 
embryonale stadium, maar Jeep lanceert al snel 
enkele modellen die dit gevoel gaan stimuleren…

Belangrijke modellen
De Jeep CJ is dus het eerste niet-militaire model 
dat de harten van de bestuurders sneller doet 
slaan, ook al blijft het een buitenbeentje. Van 

Jeep Willys; 1941.

Concept Ford GPW.

Bantam BRC concept.

Leuk hoe de concepten van 
de concurrerende merken 
geweldig op elkaar lijken. 
Je zou bijna gaan geloven 
dat de vorm van de Jeep 
voorbeschikt was…

▼



In 1963, wanneer de populaire Chevrolet Suburban 
steeds hoger op zijn poten gaat staan en als een 

4x4 begint te ogen (de voorloper van 
de SUV), reageert Jeep met de SJ, een 
luxe-concurrent van Chevrolet. Hij is 
beter bekend onder de naam Wago-
neer en beleeft bij ons in het begin van 
de jaren 80 een bescheiden carrière 
onder de naam Cherokee. 
In 1984 krijgt deze Cherokee een opfris-
beurt. Hij is compacter, comfortabeler 
en beter geschikt voor de all-terrain dan 
zijn voorganger. Zijn succes in Europa 
is groter en wordt mogelijk ook gesti-
muleerd door het feit dat Renault in die 
tijd aandeelhouder is van de construc-
teur. Na de CJ is de Cherokee het meest 
emblematische Jeepmodel.

In 1987 wordt de CJ vervangen door de 
Wrangler. Met zijn vierkante koplampen wil hij de 
moderne herinterpretatie zijn van de legende. Hij 
laat de mythe van de buitenauto herleven, maar 
zijn technische prestaties laten te wensen over. 
In de fabrieksversie zijn de all-terrainkwaliteiten 
inderdaad ontgoochelend. Vandaar dat hij met 
heel wat ‘after market’-stukken dient te worden 
uitgerust om hem echt efficiënt te maken. 

1945 tot 1987 volgen vijf generaties elkaar op. 
Maar tegelijk slaat de constructeur ook nieuwe 
wegen in…
Van 1948 tot 1951 is er de Jeepster: een verlaagde 
versie (een cabriolet die chiquer wou zijn) van de 
CJ. Dan al mikt Jeep op een cliënteel dat uitkijkt 
naar ‘iets anders’. Men kan dan ook ergens stellen 
dat de Jeepster de eerste SUV cabrio is geweest 
en als het ware de voorloper van de gloednieuwe 
Range Rover Evoque Cabrio.

Jeep CJ5

Jeepster

De Wagoneer mag beschouwd worden als de 
voorloper van de luxe SUV’s. Jeep werkt momenteel 
aan zijn opvolger die de strijd zal aangaan met de 
Range Rover en de Porsche Cayenne.
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De eerste Grand Cherokee met die naam maakt zijn 
entree in 1993. De Range Rover, die de luxe-4x4 in 
Europa heeft geïntroduceerd, heeft daarmee eindelijk 
een rivaal. De opmars van wat nog altijd niet als SUV 
bestempeld wordt (ten minste niet langs deze kant 
van de Atlantische Oceaan) is voelbaar en zal binnen-
kort ook doorsijpelen naar de lagere gamma’s.
In 2007 zorgt de Wranger voor zijn eigen revolutie. 
Met zijn ronde koplampen refereert zijn voorkomen 
naar de legendarische CJ. Hij komt op de markt in 
een korte en lange versie en probeert het Europese 
publiek te verleiden met een dieselmotor. Boven-
dien heeft hij de rijkwaliteiten die men van een Jeep 
verwacht en dat zonder de minste aanpassingen.
Daarna is het de beurt aan de echte charmewa-
pens. In 2013 is er de gloednieuwe Cherokee die 
breekt met de esthetische codes van de Jeep. 

Jeep Cherokee; 1984

Jeep Wrangler; 1984

Jeep Wrangler; 2007

▼



Het is de eerste Jeep uit het Fiattijdperk dat 
Chrysler-jeep in 2009 heeft overgenomen. De 
SUV-mode is nu duidelijk in en blijft groeien. De 
compacte en (relatief) goedkope Cherokee vindt 
daar snel zijn plaats in. Het merk Jeep noteert een 
pittige groei. Tijd voor de meesterzet…
In 2014 doet de kleinste Jeep uit de geschiede-
nis zijn intrede. Het is de Renegade, een naam die 
vroeger gedragen werd door specifieke versies 
van de CJ en de eerste Wrangler. Het Amerikaanse 
publiek is aanvankelijk wantrouwig, want het deelt 
zijn chassis met de Fiat 500X en – het ultieme hei-
ligschennis – hij wordt niet in de USA geassem-
bleerd, maar in Italië. Dat wantrouwen verdwijnt 
al snel na de publicatie van de eerste testen in de 
media want de Renegade is een volwaardige Jeep. 
Hij stuurt net ‘brutaal’ genoeg en verbaast vriend 

en vijand in off-road. Jeep verkoopt hem als zoe-
te broodjes en dit zowel in de USA als in Europa! 
Dit eerbiedwaardig merk, dat dit jaar zijn 75e ver-
jaardag viert, was nooit sterker dan nu en drijft mee 
op het enthousiasme voor de SUV. Bij zoverre dat 
de Fiatgroep recentelijk verschillende aangekon-
digde projecten – herontwikkeling van Alfa Romeo, 
de Maserati Alfieri coupé, enz. – heeft opgeschort 
om zijn financiële middelen te concentreren op de 
expansie van Jeep. Om te kapitaliseren op dit succes 
– en vooral op dat van de super-de-luxe SUV’s – werd 
enkele maanden geleden aangekondigd dat er een 
nieuwe Jeep Wagoneer aankomt die de concurrentie 
moet aangaan met His Majesty Range Rover op de 
SUV-markt van 100.000 euro en meer. 
Het merk Jeep is niet voor niets strijdlustig: het 
werd dan ook geboren op het slagveld.

Jeep Renegade Limited; 2014

Met de Renegade overtuigde 
Jeep niet alleen de Amerikanen, 
maar versterkte het ook zijn 
aanwezigheid in Europa.
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COMBINEER POTENTIEEL RENDEMENT 
MET DUURZAME PERSPECTIEVEN
Wist u dat de prestaties van onze maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsproducten vaak niets moeten 
onderdoen voor die van traditionele beleggingen? 
Uw vermogen heeft een rijke geschiedenis, samen geven we 
richting aan de toekomst. 

investerenvoormorgen.be
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H
et verhaal van de ‘Comme chez Soi’ 
begint op 19 juni 1926 en op de 
Lemonnierlaan 137 in volle Brussels 
stadscentrum. In die tijd heet het eta-

blissement nog gewoon ‘Chez Georges’ en verwijst 
naar de stichter Georges Cuvelier. Georges is een 
stevige bonk met een sterk karakter en komt uit 
Grand-Wasmes (Borinage). Om aan de koolmijn te 
ontsnappen, heeft hij de meeste stielen in de hotel-
lerie uitgeoefend.
Cuvelier heeft heel wat gereisd: van Bergen naar 
Brussel, van Brussel naar Keulen, van Keulen naar 
Londen, van Londen naar Antwerpen… Uiteindelijk 
voert de liefde hem terug naar Brussel. Wanneer 
hij in Antwerpen actief is, trouwt Georges Cuvelier 
in november 1912 inderdaad met Helena Cuvelier 
– ondanks haar achternaam geen familie. Zij raakt 
zwanger van hun dochter Simone en woont helemaal 
niet graag in de Metropool. Vandaar dat het koppel 
besluit om naar Brussel terug te keren waar het eerst 
12 jaar lang voor anderen werkt en vervolgens de uit-
daging aangaat om hun eigen restaurant te openen. 

Chez Georges
Het gekozen kader is een mooi herenhuis op een van 
de rijke lanen in het stadscentrum. De zaken draaien 
meteen goed want de klanten – die voornamelijk uit 

De ‘Comme chez Soi’, een echt embleem van de Belgische 
topgastronomie en een uniek familiebedrijf, viert dit 
jaar zijn 90e verjaardag. Terugblik op de smaakvolle 
geschiedenis van dit restaurant aan het Rouppeplein.

Door Philippe Bidaine

Er was eens…
“Comme chez Soi”

De grootste namen, zoals 
Jacques Brel, schreven hun 
naam in het Gouden Boek 
van Comme chez Soi.

Pierre Wynants en zijn 
echtgenote Marie-
Thérèse, samen met 
R a y m o n d  O l i v e r , 
een topnaam van de 
Franse keuken, die 
verwelkomd wordt 
door Louis Wynants.
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de vele kantoren in de omgeving komen – spelen dit 
adresje ‘waar je zo lekker eet’ aan elkaar door. Of zoals 
een van de vaste bezoekers dit telkens opnieuw aan de 
patron verkondigt: ‘Georges, chez vous, on mange… 
comme chez soi!’ Het is een zinnetje dat al snel de ron-
de doet en zich op onweerstaanbare wijze aan de ‘Chef 
Georges’ gaat hechten. Zo sterk zelfs dat het enkele 
jaren later de nieuwe naam wordt van dit eethuis. 
Niet onbelangrijk: in die tijd zijn de gerechten die 
door dit kleine en sympathieke restaurant met zijn 
26 couverts worden aangeboden duidelijk veel een-
voudiger dan vandaag: haringfilets, tomaat-garnaal, 
paling in ’t groen, mosselen met witte wijn, schol 

met frieten, rumsteak… Pretentieloze bereidingen, 
maar toen al klaargemaakt met heel veel liefde en 
uitgaande van kwaliteitsproducten.
Een jaar na de opening wordt het restaurant een echt 
familiebedrijf. Georges Cuvelier houdt de touwtjes in 
handen in de keuken en zijn dochter Simone steekt op 
13-jarige leeftijd een hand toe in de zaal, dit alles met 
de onmisbare steun van haar moeder Helena en van 
haar twee oma’s. 
Van een eenvoudige ‘frituur’ evolueert het restaurant 
van Georges Cuvelier zachtjes door naar een veel meer 
geëvolueerd concept. De chef/baas weet wat hij wil en 
zijn keuken maakt steeds meer bezoekers gelukkig.

Rouppeplein
Het grote keerpunt komt er 10 jaar na de opening, 
in 1936. En het is dubbel. Eerst en vooral verlooft 
Simone zich op 13 augustus met Louis Wynants, een 
uit Tienen afkomstige varkensslager die zij heeft leren 
kennen tijdens haar bezoek-
jes met haar vader aan de 
vroegmarkt. En op 20 sep-
tember verlaat het restaurant 
de Lemonnierlaan om zich 
vlakbij te installeren in een 
gebouw dat is aange-

Georges Cuvelier is 
trots op zijn kleinzoon 
Pierre Wynants.

De jonggehuwden 
Louis en Simonne 
Wynants naast de 
‘stichters’ Elena en 
Georges Cuvelier, 
alsook een klant.
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kocht door Georges Cuvelier, op het Rouppeplein. 
De morele en professionele kwaliteiten van de man die 
op 20 februari 1937 met Simone getrouwd is, maken 
hem al snel tot een onmisbare schakel in de ‘Com-
me chez Soi’. Hij heeft het koken in zijn bloed, wordt 
gepassioneerd door wijn en geeft het nieuwe restau-
rant op het Rouppeplein een geweldige impuls.
Op 5 maart 1939 is Louis Wynants de gelukkigste 
man ter wereld: zijn echtgenote zet de kleine Pierre 
op de wereld en iedereen weet welke carrière die zal 
maken… Enkele maanden later volgt evenwel een 
domper op die feestvreugde bij het uitbreken van 
WOII en alle tragediën die daar mee gepaard gaan. 
Het duurt tot na de Bevrijding vooraleer het restau-
rant weer zijn normale activiteiten kan hernemen. 
Georges Cuvelier, wiens echtgenote in 1950 over-
lijdt, trekt zich stilletjes terug in Bergen. Louis en 
Simone leiden nu het restaurant dat op volle toe-
ren draait, maar ook met een probleem zit, name-
lijk de opvoeding van hun zoon Pierre. Die studeert 
niet graag en hij wordt zelfs van de hotelschool 
weggestuurd ‘omdat hij onvoldoende gekwa-
lificeerd is om zijn studies verder te zetten…’ 
Gelukkig bevalt het leersysteem hem stukken beter. 

Hij is ook niet bang om de handen uit de mouwen te 
steken. Onder leiding van de beroemde Maixant Coud-
roy – die in die tijd actief was in de Savoy – wint hij 
in de leerschool de eerste prijs die aan dit contract 
verbonden is.
Omdat hij altijd bereid is om na zijn dienst een handje 
toe te steken op het Rouppeplein vervolmaakt Pierre 
zijn opleiding, waarna hij zijn militaire dienstplicht 
vervult: eerst als zeeman, vervolgens als mijnenve-
ger. Ook hier is er weinig ruimte voor vertier: bij elke 
van zijn zeldzame verloven komt hij zijn ouders hel-
pen in een Huis waarvan de reputatie stilaan ook tot 
buiten de Belgische grenzen is uitgedijd. Dat komt 
ook omdat de Michelingids in 1953 zijn eerste ster 
heeft toegekend.

Drie Michelinsterren 
voor Pierre Wynants
Voor Pierre Wynants start dan een belangrijke peri-
ode. Hij keert geregeld terug naar het restaurant van 
zijn ouders, maar is ook elders actief. In emblema-
tische Belgische huizen, zoals Moulin Hideux, maar 
ook in Parijs in de Grand Véfour en de Tour d’Argent. 
Hij kookt ook drie maanden in het Belvédère-

Een schets van Hergé 
tijdens een bezoek 
aan het Rouppeplein.

Een prestigieus kransje topchefs 
verenigd in de ‘Traditions & Qualité – 
Les Grandes Tables Monde’ waarbinnen 
Pierre Wynants zeer actief was.
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De vierde generatie aan het 
hoofd van Comme chez Soi: 
Lionel Rigolet en zijn echtgenote 
Laurence Wynants loodsten het 
huis de 21e eeuw binnen.



paleis waar de koninklijke hoogheden Albert 
en Paola verblijven, toen nog de Prinsen van Luik. 
Op z’n 22e en zonder dat hij al vijf jaar lang een dag 
vakantie heeft genomen, keert hij vervolgens – defini-
tief – naar Brussel terug. In 1966 kent Michelin het duo 
Louis en Pierre Wynants een tweede ster toe; precies 
een jaar nadat de zoon van het huis de prestigieuze 
trofee Prosper Montagné heeft gewonnen. Hierdoor is 
hij nu, op z’n 25e, officieel de ‘Beste Chef van België’.
Maar hoe prestigieus al die bekroningen ook zijn: het 
mooiste wat deze jongeman kan overkomen geschiedt 
in 1969 met de komst in de familie van Marie-Thérèse 
die sindsdien altijd de oogappel van Pierre is geble-
ven… Marie-Thérèse, die ook door haar schoonvader 
op handen wordt gedragen, verblijdt de familie op haar 
beurt met twee geweldige geschenken: eerst Laurence 
en daarna Véronique. 
Dat laatste maakt Louis Wynants spijtig genoeg 
niet meer mee. Hij overlijdt op 20 februari 1973.  
Na heel wat twijfels en kopbrekens volgt de ultieme 
bekroning in 1979 met de derde Michelinster die 
van dichtbij wordt opgevolgd door een 19,5/20 in 
de Gault Millau.
Tussenin hebben twee kleine ‘leerjongens’ hun ver-
schijning gemaakt in de keukens van het restaurant. 
Veel liever dan zich te vervelen door op hun ouders te 
wachten, steken Laurence en Véronique een handje 
toe tijdens de service. Voor Laurence is dit de aan-
leiding om hotelschool te gaan studeren. En aan de 
hotelschool van Namen leert zij de man kennen die 
enkele jaren later… haar echtgenoot zal worden.

De stempel van Lionel Rigolet
Lionel Rigolet, geboren op 9 september 1969, 
komt niet uit een milieu van restaurateurs. Hoe-
wel hij een oom heeft die traiteur is, laat niets 
veronderstellen dat hij in die wereld actief zal zijn. 
Hij denkt trouwens aan een toekomst in de zaal 

wanneer hij Laurence leert kennen en een echte 
openbaring ervaart: zijn passie voor de keuken. 
Hij perfectioneert zijn talenten bij Freddy Girardet 
in Crissier, bij Marc Haeberlin, bij Lenôtre en bij 
Joël Robuchon, alsook in de Waterside Inn vlakbij 
Londen. Hierna wordt hij Chef van de ‘Comme chez 
Soi’ waardoor zijn schoonvader het iets rustiger 
kan aandoen. Hij schenkt hem ook twee prachtige 
kleinkinderen, Jessica en Loïc, die vandaag de vijfde 
generatie uitmaken.
De bijzonder getalenteerde Lionel Rigolet stelt zich 
niet tevreden met het voorzetten van de traditie 
van het Rouppeplein die voornamelijk op smaak is 
gebaseerd. Hij verheft haar door een zeer persoon-
lijke gastronomie te ontwikkelen waardoor elk bord 
een echt kunstwerk wordt en dit zowel voor het 
verhemelte als voor de ogen. De huidige chef van de 
‘Comme chez Soi’ is duidelijk aanwezig in de media 
en werpt zich op als de vaandeldrager van de Belgi-
sche keuken. Hij is zich bewust van de uitdaging om 
dit Huis in goede banen te leiden; een Huis dat dit 
jaar zijn 90e verjaardag viert en tot het emotionele 
erfgoed van de Belgische gastronomie behoort.
Geïnspireerd door de vier generaties die de naam 
en faam van de ‘Comme chez Soi’ hielpen uitbou-
wen, worden tijdens het feestelijke jaar vier speci-
ale menu’s aangeboden die aansluiten bij de vier 
seizoenen. De festiviteiten worden opgestart op 19 
juni – verjaardag van de opening van de ‘Comme 
chez Soi’ – met een gastronomische rally. Deze 
wordt georganiseerd in samenwerking met Racin-
Gold en in aanwezigheid van heel wat bekende Bel-
gen, zoals Maurane en Stéphane Degroodt.
Deze uitstap volgt een parcours dat door de familie 
werd uitgedacht en bewust stilstaat bij de etappes 
die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van 
de vier generaties. Deze worden vanzelfsprekend 
onderbroken door ‘lekkere’ pauzes en afgesloten 
met een gastronomisch diner in de ‘Comme chez 
Soi’. Onnodig te vermelden dat de emblematische 
bereidingen van het Rouppeplein er de menu-
kaart zullen sieren, zoals de ‘mousse van ham’, de 
beroemde ‘zeetongfilets met een mousseline van 
riesling en grijze garnalen’, maar ook de ‘gebakken 
Oosterscheldekreeft met verse kruiden en groene 
peper’ alsook de bijzondere ‘gelakte Pekingeend’ 
en de sublieme ‘soufflé met groene citroen, gegrani-
teerd met het parfum van mojito’. Kortom: het ene 
verrukkelijke gerecht na het andere…
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ALL�NEW JAGUAR F�PACE

ABOVE ALL,
IT’S A JAGUAR.

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prijs btwi op 1 januari 2016. Afgebeeld model: Jaguar F-PACE First Edition met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. 
Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.

VANAF € 43.050

Maak kennis met een compleet nieuwe Jaguar. De krachtige en gespierde 
look van de nieuwe F-PACE is duidelijk geïnspireerd op de F-TYPE en 
laat niemand onberoerd. Hij rijdt ook als een volbloed sportwagen, dankzij 
zijn aluminium structuur en gesofi sticeerde ophanging. De F-PACE 
combineert als geen andere wagen sportieve prestaties met dagdagelijks 
gebruiksgemak. Deze performance SUV legt de lat hoger.

jaguar.be

F-PACE_T2_210x297_BENL.indd   1 20/05/16   17:44



O
p 15 april weerklonk op de Royal 
Zoute het startschot van de edi-
tie 2016 van de Audi quattro Cup. 
Het toernooi, dat door het team 

van d-side Sport georganiseerd wordt, heeft dit 
jaar 15 kwalificatiewedstrijden op het programma 
staan. Twaalf hiervan zijn voorbehouden aan de 
genodigden van de merkverdelers en drie aan de 
leden van de gastclubs. Dit geldt met name voor 
Sept Fontaines (27 augustus) en Royal Waterloo 
(17 september).
Zoals gebruikelijk wordt voor de spelformule 
‘greensome stableford’ gekozen waar twee spelers 
per team elkaar aflossen nadat ze elk hun afslag 
hebben uitgevoerd. Dit bevordert naast de ‘team 
spirit’ ook de solidariteit en de gezelligheid in een 
sportieve en gezellige sfeer. 
Voor Audi, een van de favoriete automerken van de 
Belg, is het toernooi een mooie gelegenheid om de 

klantenbinding te verzekeren, potentiële klanten 
te leren kennen en zijn nieuwste modellen rond de 
greens te promoten.
De Belgische finale van de Audi quatro Cup wordt 
dit jaar op 23 september gespeeld op Hulencourt. 
Hieraan zullen de laureaten van alle kwalifica-
tiemanches deelnemen. De wereldfinale gaat door 
van 6 tot 10 oktober op het prachtige en gerenom-
meerde parcours van de Real Club de Golf El Prat 
vlakbij Barcelona. De championship course werd er 
getekend door niemand minder dan Greg Norman.
De Audi quattro Cup wordt elk jaar in een 50-tal 
landen gespeeld en er nemen vele duizenden ama-
teurspelers aan deel. De eerste wereldfinale vond 
25 jaar geleden plaats in het prestigieuze kader 
van de Belfry Golf Club in Engeland. Sindsdien 
streek zij in alle hoeken van de wereld neer: van 
Los Angeles tot Dubai en van Mexico tot Ierland. 
De wereld is immers even rond als een golfbal.

AUDI qUATTRO CUP

Sportieve en
De Audi quattro Cup behoort tot de musts van de Belgische 
kalender. Dit jaar wordt de wereldfinale gespeeld op het 
prestigieuze Barcelonese parcours van El Prat.

Door Miguel Tasso
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De wereldfinale wordt gehouden op 
de Golf van El Prat vlakbij Barcelona. 
Vooraf wenken de kwalificaties.

Prijsuitreiking na afloop van de 
kwalificatiewedstrijd in Spa.

Een duidelijk sportieve 
en ontspannen sfeer.

gezellige sfeer
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1,8 L/100 KM ◆ 48 G CO2/KM.

De nieuwe 
Audi Q7 e-tron quattro
De eerste plug-in hybride met quattro- en TDI-technologie.

Duurzaam én dynamisch? Dat vormt geen probleem voor de Audi Q7 e-tron quattro. 
Hij combineert een elektrische motor met een TDI-verbrandingsmotor. Zo biedt hij 
het beste van twee werelden. En is hij ook nog eens slim én grensverleggend.

Verander de wereld. Niet het dagelijkse leven.

Een gecumuleerd vermogen van 373 pk. 
Fiscale aftrekbaarheid tot 100%. Netto maandelijkse bijdrage voor VAA: € 130.1

1) Schatting van de maandelijkse nettobijdrage die de werknemer moet betalen als Voordeel van Alle Aard op basis van de maximumbelastingsvoet van 55%. 
2)  Het product « 3 jaar garantie, zonder kilometerbeperking » is een product voorgesteld door Audi Import België. Gelieve www.audi.be te raadplegen om de 
voorwaarden van deze garantie te kennen. Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties. Meer info op audi.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

2
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D
e BMW Golf Cup editie 2016 werd op 
27 mei opgestart op de golfbaan van 
Bossenstein. Hoewel het toernooi 
doorgaans is voorbehouden aan de 

genodigden van de concessiehouders (12 kwa-
lificatiewedstrijden) is het soms ook ‘Open’. Dit 
is deze zomer drie keer het geval, meer bepaald 
voor de wedstrijden op Hulencourt (woensdag 17 
augustus), Royal Ostend (vrijdag 19 augustus) en 
Oudenaarde (woensdag 24 augustus). Dit jaar 
gaat de nationale finale door in het magische 
kader van de Limburg Golf & Country Club in 
Houthalen en dit op vrijdag 23 september.
BMW Golf laat de Belgische amateurgolfers al 28 
jaar swingen. Dit is dan ook het oudste toernooi in 
zijn soort in België. Het heeft door de jaren heen 
niets van zijn prestige ingeleverd. Met dank aan 

de vlekkeloze organisatie. Het Duitse automerk 
heeft de golfsport inderdaad in de genen. De 
BMW Golf Cup wordt trouwens in een 50-tal lan-
den gespeeld, met afrondend natuurlijk de grote 
wereldfinale waaraan ook de Belgische laureaten 
mogen deelnemen.
En moeten we er aan herinneren dat BMW even-
eens heel wat profcompetities sponsort – zowel 
in Europa als in de USA – en het een van de part-
ners is van de Ryder Cup?
De BMW Golf is ook de gelegenheid om een bij-
drage te leveren aan een goed doel. Dit jaar kiest 
het merk in België voor ‘Make-A-Wish’, een ver-
eniging die wensen van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte helpt vervullen dankzij de gif-
ten van particulieren, bedrijven en de organisatie 
van evenementen.

bmw GOLF CUP

Een toernooi, 
een filosofie
Dit jaar strijkt de 28e editie van de BMW Golf Cup neer 
in 15 verschillende clubs en steunt zij tegelijk het goede 
doel ‘Make A Wish’.

Door Miguel Tasso

■
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Genieten 
van groen

Investeren 
in groen

Mijn vermogen. Mijn keuzes.

Aanbod voor beleggingen, investeringen en/of verzekeringen, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. 
Voorwaarden en modaliteiten (reglementen, tarieven, documenten met essentiële beleggers- en spaardersinformatie en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder 
het nr. 12381A. Verantwoordelijke uitgever : Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel.

Welke keuzes u ook maakt, bij ING Private 
Banking doen we alles om ze te helpen 
realiseren.

Voor het beheer van uw vermogen kunt u altijd rekenen op 
uw ING Private Banker.  Dankzij zijn of haar expertise kunt 
u de juiste keuzes maken… en uw projecten waarmaken. 

ing.be/privatebanking

297x210_ING_PM_PRIVATEBANKING_GOLF_MembersOnly_NL.indd   1 26/05/16   11:43



D
e eerste Belgische editie van de 
World Corporate Golf Challenge was 
een schot in de roos. Na de kwa-
lificatiewedstrijden op Keerbergen, 

L’Empereur, Royal Hainaut en Rigenée volgde op 1 
juni de finale op 7 Fontaines. De laureaten krijgen 
nu de kans om België te vertegenwoordigen ter 
gelegenheid van de wereldfinale die van 21 tot 
26 juni in het Portugese Cascais wordt gespeeld, 
meer bepaald in het majestueuze kader van het 
resort ‘The Oitavos’. 
Het is niet altijd even gemakkelijk om een nieuwe 
golfcompetitie te lanceren, maar wat de WCGC 
betreft, kan de vuurdoop meteen als geslaagd worden 
omschreven. Gepersonaliseerd onthaal, een tegelijk 
sportieve en ‘B to B’-sfeer, een perfecte organisatie 
door ‘d-Side Sport’: de magie was meteen voelbaar. 
En de spelformule leverde eveneens zijn bijdrage, 
want het toernooi wordt gespeeld in single stable-
ford met teams van twee spelers. De punten van 

beide deelnemers worden bij elkaar opgeteld om het 
eindklassement te bepalen. Individuele prestaties 
ten dienste van het team: ook op de greens gaat het 
net zo aan toe als in de grote bedrijven!
‘Het is onze bedoeling om dit toernooi te laten uit-
groeien tot een must in de wereld van golfbusiness 
en networking. Wij werken hiervoor trouwens actief 
samen met de ‘corporate’ afdelingen van de deelne-
mende clubs. Mede daarom voorzien wij bij elk kwa-
lificatietoernooi voorafgaand aan de prijsuitreiking 
een voordracht die boeiend is voor alle deelnemers’, 
zegt toernooiorganisator Thibault De Saedeleer.
Zo: ook in België staat het toernooi dus op de rails. 
Ter herinnering: de World Corporate Golf Challenge 
is een echt instituut. Het toernooi werd in 1993 
gecreëerd door het Britse magazine ‘Time’ en geldt 
als referentie in de ‘B to B’. Het wordt in een 40-tal 
landen gespeeld en in de vijf werelddelen. Sinds 
de geboorte namen al meer dan een miljoen ama-
teurgolfers deel.

wORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

Mooie vuurdoop! 
Het WCGC, een toernooi dat veel waardering geniet 
in alle hoeken van de wereld, heeft nu ook de Belgische 
decision makers overtuigd.

Door Miguel Tasso

■
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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

Private Banking Awards 
2014 - 2015

Private Banking Surveys 
2013 - 2014 - 2015

ADV_KBC_PB_A4_N.indd   1 26-05-16   13:05



O
p 6 mei jongstleden ging de editie 
2016 van de MercedesTrophy van 
start op de prachtige Royal Ostend. 
Het toernooi streek intussen ook al 

neer in Limburg, Palingbeek, Naxhelet, Château 
d’Ardenne, Latem en Sart-Tilman. De komende 
weken zijn ook Keerbergen, 7 Fontaines en de 
Royal Zoute aan de beurt.
De MercedesTrophy bezet een bijzondere plek in het 
hart van de Belgische golfer/levensgenieter. Naast 
de louter sportieve competitie is er immers ook de 
kwaliteitsomgeving die helemaal op de levenskunst 
is afgestemd. Persoonlijk onthaal door mooie hos-
tessen, een superlekkere ‘turn’ dankzij ‘Pain Quo-
tidien’, een champagnebar Laurent Perrier aan de 
finish op de 18, een driegangenmenu in het club-
house, een schitterende prijzentafel: het plaatje is 
af! De eigenaars van een Mercedes kunnen hun auto 
zelfs laten schoonmaken terwijl ze spelen. ‘Samen 
met onze partners proberen we van dit toernooi een 
uniek moment te maken voor de deelnemers’, aldus 
Dirk Platteeuw die dit evenement organiseert voor 
het beroemde merk met de ster. Het toernooi, dat 
de ene keer toegankelijk is voor de gasten van de 
concessiehouders en de partners (‘Guests Only’) 
en de andere keer voor de leden voor de gastclubs  

(‘Members Only’) overtuigt iedereen door zijn hoog-
kwalitatief concept en zijn originaliteit. Zo wordt een 
van de deelnemers beloond met een ‘Prijs van de 
Elegantie’. Altijd weer die aandacht voor het kleinste 
detail… De nationale finale van de wedstrijd wordt op 
29 augustus gespeeld op de Royal Zoute. De winnaars 
mogen zich verheugen in een deelname aan de ‘World 
Final’ die in Stuttgart wordt gespeeld en aan de inter-
nationale finale die doorgaat in het sublieme kader 
van de Royal Palm in Marrakech. Met dit toernooi 
voor sterren – zowel letterlijk 
als figuurlijk – etaleert 
Mercedes-Benz eens te 
meer zijn grote passie 
voor de golfsport.

mERCEDESTROPHy

Duizenden sterren 
op de greens
De MercedesTrophy ademt 
kwaliteit uit en maakt golfers 
blij die van het leven genieten. 
Levenskunst in al zijn facetten.

Door Miguel Tasso

■
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O
p 9 april jongstleden ging de editie 
2016 van de Open Golf Club Trophy van 
start op Rigenée. Dit toernooi, dat door 
Premium Benelux Golf Courses (PBGC) 

georganiseerd wordt, streek vervolgens neer op De 
Turfvaert (Nederland) en de Winge Golf & Country 
Club, waar het zich telkens in een mooi deelnemers-
veld mocht verheugen. De komende competities 
staan gepland voor La Bawette (9 juli), Mont-Garni 
(20 augustus) en L’Empereur (10 september). De 
finale gaat door in het magische kader van de Golf 
d’Hardelot, langs de Opaalkust, op 16 en 17 oktober.

‘Het toernooi, dat in single stableford wordt gespeeld, 
staat open voor alle spelers van 22 jaar en ouder 
die lid zijn in een Belgische, Franse, Nederlandse 
of Luxemburgse club en in het bezit van een fede-
rale kaart. Enige uitzondering: een deelnemer mag 
niet starten in een competitie in de club waar hij/
zij lid is. Dat is de spirit van deze Trofee die bedoeld 
is om golfers nieuwe banen te laten ontdekken in 
een zowel sportieve als gezellige sfeer’, aldus PBGC-
voorzitter Philippe Roberti de Winghe.  De Franse 
keten Open Golf Club (www.opengolfclub.com) is 
bijzonder dynamisch in de coulissen van de inter-

OPEN GOLF CLUb TROPHy

Op weg naar Hardelot
In oktober is Hardelot gastheer voor de finale van de 
Open Golf Club Trophy. Er staan deze zomer nog drie 
kwalificatiecompetities op het programma: La Bawette, 
Mont-Garni en L'Empereur. Elke golfer met een federale 
kaart mag eraan deelnemen.

Door Miguel Tasso

Op de prachtige baan van 
Hardelot wordt de grote 
finale gespeeld van de Open 
Golf Club Trophy 2016.

Waterhindernis en eilandgreen in 
Golfpark De Turfvaert (Nederland).
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nationale golfwereld. Zij werd in 1987 opgericht en 
is sindsdien uitgegroeid tot een netwerk met een 
50-tal clubs in acht verschillende landen (Frank-
rijk, Spanje, Portugal, Italië, Marokko, Nederland, 
Luxemburg en, vanzelfsprekend, België). Open Golf 
Club is ofwel eigenaar, ofwel uitbater, ofwel beheer-
der van deze clubs en brengt er overal zijn expertise 
en professionalisme in op het 
vlak van sportieve en toeristi-
sche commercialisering. 
In de Benelux is de Groep 
via ‘Premium Benelux Golf 
Courses’ (een Europees eco-
nomisch samenwerkingsver-
band) tegenwoordig actief in 
15 clubs, waarvan 11 in Bel-
gië: Cleydael, Oudenaarde, La 
Bawette, Palingbeek, Rigenée, 
Le Bercuit, Henri-Chapelle, L’Empereur, Millennium, 
Mont-Garni en Winge G&CC. ‘Het is vanzelfspre-
kend de bedoeling om synergieën te creëren tussen 
al deze clubs en ons samen sterker te positione-
ren dan in ons eentje. Ook in golf maakt eendracht 
macht. Op de andere banen van de vereniging 

genieten de PBGC-leden van green fees tegen voor-
delige tarieven (tot 35% korting). Zij hebben eveneens 
voordeeltarieven (tot 25% korting) op de green fees 
van de clubs die door Open Golf Club beheerd wor-
den’, aldus nog Philippe Roberti de Winghe.
De Open Golf Trophy volgt diezelfde koers en surft 
op dezelfde golven. Het toernooi is bijzonder goed 

georganiseerd, vernieuwend 
in zijn reglement en wordt 
gesponsord door prestigi-
euze partners. Het draagt 
dan ook in ruime mate bij 
tot de faam van de ‘Premium  
Benelux Golf Courses’.
De finale van 2016 gaat door 
op Hardelot, een van de 
bekendste clubs van Open 
Golf Club. Er zullen 24 laure-

aten aan deelnemen die zich op de zes kwalificaties 
hebben geplaatst (telkens de beste netto scores in 
elk van de drie categorieën en de beste bruto score). 
Om erbij te zijn, kunt u nog altijd inschrijven voor 
de drie laatste kwalificatiewedstrijden. Eén adres:  
www.pbgc.be. Meteen doen! ■

Op 20 augustus is Mont Garni 
gastheer van een wedstrijd 
voor de Open Golf Trophy.

Zicht op het parcours van Winge waar 
een van de kwalificatiewedstrijden 
werd afgewerkt.

De laureaten van de 
wedstrijd op Rigenée.



D
e Internationale Jumping van 
Antwerpen, die sinds 2014 op de 
kalender prijkt van de Longines 
Global Champions Tour, verenigde 

eind april de beste springruiters van deze wereld 
in een chique en glamour sfeer die perfect aan-
sloot bij het prestigieuze circuit dat door de 
voormalige Nederlandse kampioen Jan Tops werd 
bedacht en dit jaar aan zijn 10e verjaardag toe is.
Het absolute hoogtepunt van deze editie 2016 was 
zonder enige twijfel de zeer lucratieve Grand Prix 
op zaterdagavond. Deze wedstrijd, die vorig jaar 
door de Franse ruiter – en huidige nr. 1 van de 
wereld – Simon Delestre werd gedomineerd, kreeg 
opnieuw een Franse winnaar, zijnde de Franse 
Pénélope Leprévost met de Belgische merrie Flora 

de Mariposa. Simon Delestre zorgde weliswaar 
ei zo na voor de dubbel, maar diende zich finaal 
tevreden te stellen met de 2e plaats, net voor de 
Zweed Rolf-Göran Bengtsson.
De Global Champions League – de eerste ruitercom-
petitie per team (uitgezonderd de Nations Cup) – 
rondde de competitie in schoonheid af met een pres-
tigezege voor het team van de Antwerp Diamonds! 
Het team bestaande uit de Amerikaanse Audrey 
Coulter en de Belg Jos Verlooy domineerde de wed-
strijd. ‘Wij kwamen aan de start met onze sterkste 
troeven. Wij kwamen om te winnen en dat hebben 
we ook gedaan. We kunnen niet blijer zijn!’, aldus Jos 
Verlooy. ‘Het was heerlijk om zo te worden aange-
moedigd temeer ik ongeveer de helft van de mensen 
kende die hier in Antwerpen aanwezig waren!’

Longines Global Champions Tour

Antwerpen op zijn best
De Jumping van Antwerpen, de Belgische afspraak op de 
Longines Global Champions Tour, was eens te meer een 
uniek spektakel.

Door Christian Simonart

■
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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



Elegantie van Monaco tot 
Terre Blanche

Spirit of Yves Classic Run

Vier jaar na de memorabele 
Monaco-Venetië hadden de 
habitués van de Louis Vuitton 
Classic Run een ultra-privé 
afspraak op de Rots voor een 
speciale editie als eerbetoon aan 
Yves Carcelle. De voormalige 
CEO van het luxemerk ontviel 
ons twee jaar geleden. Deze 
Spirit of Yves Classic Run 
2016 leidde de deelnemers van 
Monaco naar Terre Blanche.
 

Door Philippe Janssens

G
een affiches, geen reclame. Het was 
een beetje als bij toeval – middels 
een gesprek of een berichtje dat op 
de sociale netwerken was gepost 

– dat enkele geluksvogels op de hoogte werden 
gebracht van de nakende start. Hierdoor verza-
melden in het begin van de lente uiteindelijk een 
30-tal oldtimers, de ene al mooier en zeldzamer 
dan de andere, in het prachtige kader van de 
terrassen van het Casino van Monaco. Omdat dit 
in de vroege uurtjes gebeurde en de straten van 
Monaco er nog verlaten bijlagen, ging deze opge-
wekte optocht niet onopgemerkt voorbij.
‘Bedoeling was de habitués uit te nodigen van 
de evenementen die destijds door Louis Vuit-
ton werden gesponsord’, aldus onze landgenoot 
Christian Philippsen, die onder meer de Concours 
d’Elégance Louis Vuitton Classic in Bagatelle in 
het leven riep en in 1988 verscheidene Classic 
Runs organiseerde (China 1998, Bohemen 2006 en 
Monaco-Venetië 2012). ‘Vandaar deze proef op uit-

De rally zit er op: 
de  dee lnemers 
nemen afscheid 
aan het Domaine 
de Terre Blanche in 
Tourrettes (Var).
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nodiging. 35 teams gingen daar op 
in, waarvan de helft uit de USA…’
Het parcours werd met zachte hand 
uitgetekend door René Metge. Het werd 
verdeeld over vijf dagen en vier ritten tus-
sen het Prinsbisdom en het Domaine Terre 
Blanche in Tourettes (Var). Ook de tussenhaltes 
waren ultra verzorgd, met een eerste stop in het 
Grand Hôtel des Iles Borromées, in Stresa aan de 
boorden van het Lago Maggiore, waarna de twee-
de dag volgde met een rit door de bergen rich-

Een Ferrari Spyder 250 GT 
California 1960 afkomstig 
uit... Californië.

Onder leiding van René Metge (links) 
en Christian Philippsen (ernaast) wordt 
het strijdplan voor de dag opgesteld.

De favoriet van keizers 
en CEO's: de Ferrari 
410 Superamerica - 
ontwerp van de grote 
Pinin Farina in 1956.

▼



ting Megève en de unieke Fermes de Marie… 
‘Met Christine Bélanger en René Metge grepen wij 
terug naar het organisatieteam dat de voorbije 25 
jaar heel wat auto-evenementen heeft ingevuld’, 
aldus Christian Philippsen, eveneens actief als 
‘Honorary Judge’ in de Pebble Beach Concours 
d’Elégance. ‘Dat biedt de zekerheid van een orga-
nisatie die werkt en het vertrouwen geniet van 
alle deelnemers.’
Een vertrouwen dat zich, in het ‘parc fermé’ dat in 
een cirkel rond het Place du Casino was uitgezet, 
vertaalde in een zeldzame verzameling voor- en 
naoorlogse modellen. Vooral Ferrari’s, maar ook 
enkele prachtige Britten, zoals een Aston Martin 
DB4 en een Volante. Maar de absolute blikvangers 
van deze ‘rally d’élégance’ waren zonder twijfel de 
Mercedes Simplex uit 1903, de Alfa Romeo 6C uit 
1932 en de schitterende Maserati Ghibli Spider SS. 
Zij zogen alle blikken naar zich toe.
Ander sympathiek initiatief: elk ingeschreven team 
was uitgenodigd om een tweede auto aan de start 
te brengen met het oog op de volgende genera-

▼

© Foto's: Noëlle Ruquois en Jean-Pierre Torrès

tie. ‘Liefst acht concurrenten gingen daar op in en 
schreven dus ook een auto in voor hun kinderen. 
De organisatie van dit evenement was in eerste 
instantie bedoeld als een ‘one shot’, maar gezien 
het enthousiasme van de deelnemers na afloop 
van de vijfdaagse is het niet uitgesloten dat wij hier 
een jaarlijkse afspraak van maken, met afwisse-
lend voor- en naoorlogse modellen, zodat we voor 
elk een aangepast parcours kunnen uitstippelen.’
Uitgaande van de discretie en de zwijgzaamheid 
van onze gesprekspartner zou het ons niet verwon-
deren dat volgende lente de vooroorlogse model-
len aan de eer zijn voor een escapade in het zuiden 
van Europa.

De Mercedes 60 CV 1903: 
de oudste deelnemer aan 
de wedstrijd.

De auto's genieten van de zon terwijl 
de teams genieten van de sterrentafel 
in de Auberge des Gorges de Pennafort 
in Callas (Var).

■

Ook de 'Louis Vuitton'-koffer is 
op de afspraak. In de koffer? 
Gereedschap en wisselstukken...
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Iedereen op de piste!

E
én week na de 6 Uur van Spa-Francorchamps 
werd het mooiste circuit van de wereld 
ingepalmd door de oude gloriën en dit ter 
gelegenheid van de 6e Spa Classic. Omdat 

oldtimers almaar populairder worden, lokte het door 
Peter Auto uitgewerkte initiatief zo’n 17.000 toe-
schouwers naar onze mooie Ardennen. Die stonden 

rijen dik en vormden zo een erehaag voor de auto’s 
die zich klaar maakten om de piste te bestormen. Het 
was gewoonweg fantastisch hoe dicht de fans tot bij 
de deelnemers en hun bolides konden komen!
Het bood al die fans ook de gelegenheid om terug te 
keren naar een aantal topmomenten in de geschie-
denis van de 24 Uur van Francorchamps, ten tijde 

Spa Classic 2016

Spa-Francorchamps stond een heel weekend lang in 
het teken van zijn oude gloriën. De 6e editie van de 

Spa Classic lokte 17.000 toeschouwers naar het 
mooiste circuit van de wereld.

Door Philippe Janssens
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van de Toerismewagens, maar ook naar de 1000 
km van Spa met Prototypes en GT’s die samen de 
brug hielpen slaan van 1952 (Aston Martin DB2) 
naar 1993 (Peugeot 905). Vier decennia die op dit 
legendarisch circuit als het ware gesymboliseerd 
werden door de titels voor Ferrari 250 LM (1965), 
Ford GT 40 (1968) en Porsche 962 (1986)... Stuk 
voor stuk modellen die present meldden op de pis-
te tijdens dit uniek evenement. In totaal verzeker-
den liefst 216 raceauto’s verdeeld over zes klassen 

(Classic Endurance Racing 1 & 2, Group C Racing, 
Heritage Touring Cup, Trofeo Nastro Rosso, Sixties’ 
Endurance) het spektakel in 9 races waarvan er 
eentje – magisch – ’s avonds werd gereden.
Terwijl de competities elkaar genadeloos opvolgden, 
was er voor de toeschouwers voldoende gelegenheid 
om de piste even los te laten en zich op hun beurt ▼



te laten meeslepen door de ‘Mur de la Mort Invi-
sible’: een bijzonder indrukwekkende en unieke 
mechanische show. De kinderen konden hun rij-
talenten uittesten op het circuit aan het stuur van 
karts met pedalen en zelfs hun ouders uitdagen 
aan het commando van telegeleide modellen. Ook 
de muzikale omkadering en de vele shops (minia-
turen, kleding, boeken, enz…) vielen bij iedereen 
in de smaak. Dat gold ook voor de vier BMW-clubs 
die de Spa Classic hadden uitgekozen om de 100e 

verjaardag van de Beierse constructeur te vieren, 
de vele eigenaars van oldtimers die aan het feest 
deelnamen en de diversiteit van het merkenaan-
bod hielpen verzekeren, met onder meer Corvette, 
Datsun, Honda, MG, Porsche, Triumph en TVR... 
Zodat men kon grasduinen in de grote geschie-
denis van de automobiel met zo’n 700 modellen 
vanaf de eerbiedwaardige Citroën Traction tot de 
blitse Lamborghini Miura, Ferrari F40 en F50.

▼

■

© Foto's : Jean-Marie Biadatti en Photosports
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ABARTH VERLEGT DE PRESTATIEGRENZEN NOG VERDER(2) :

§  NIEUWE AERODYNAMISCHE ABARTH KIT
§  NIEUWE INTERIEURDESIGNS
§  NIEUWE UCONNECT™ 7’’ HD NAV LIVE
§  NIEUW PREMIUM AUDIOSYSTEEM BEATS
§  NIEUW PACK PERFORMANCE MET MECHANISCH SPERDIFFERENTIEEL

MEER INFO OP
ABARTHBELGIUM.BE

NIEUWE ABARTH 595.
PRESTATIES BINNEN HANDBEREIK.

VANAF €  199 /MAAND(1)

INCLUSIEF 5 JAAR ONDERHOUD

ADDICTED TO PERFORMANCE. 
SINCE 1949.

 5,8-6,0 L / 100 KM  134-139 G / KM.
(1) Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden voor een Abarth 595, zonder opties. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier door Alphalease, dat een handelsmerk van Alpha Credit N.V. is, leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 - 1000 Brussel. RPM Brussel. BCE: 0445.781.316. IBAN: 
BE72 0017 2508 8416. Voorbeeld gebaseerd op voorwaarden geldig van 01/06/2016 tot 31/08/2016, catalogusprijs van de wagen € 15.475,2 (BTW Excl.), prijs van het onderhoudscontract 
(5 jaar - 75.000 km) € 804,1 (BTW Excl.), met en een voorschot van € 700 (BTW Excl.). De voorgestelde foto komt niet overeen met het gecommuniceerd maandbedrag. (2) Bepaalde van 
deze uitrustingen zijn betalend. Gelieve met u Abarth dealer contact te nemen om meer te weten. U vindt het Abarth netwerk op www.abarthbelgium.be. Milieuinformatie: [AR 19/03/2004]: 
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ING Ardenne Roads 2016

E
r zijn van die recepten die altijd werken. 
Zoals een waaier oldtimers en een aan-
trekkelijk, mooi, sportief en veeleisend 
parcours met onderweg enkele leuke rit-

ten. Het succes is bijna automatisch op de afspraak. 
Mede door de ongeveer 150 auto’s aan de start 
mochten Jean-François Devillers en zijn team van 
Trajectoire zich verheugen in een klinkend succes 
voor de 15e editie van de ING Ardenne Roads. 
Terwijl iedereen er zich van bewust was dat het 
organisatieteam het risico eens te meer niet had 
geschuwd toen de grote lijnen van deze verjaar-
dageditie werden uitgetekend.
‘Met 150 auto’s aan de start werden alle records 
verpulverd. Het is ook leuk om vast te stellen dat 
onze plek op de kalender nauwelijks invloed heeft 
op de deelnemerslijst’, aldus de grote baas achter 
deze rally. ‘Wij behoren nu definitief tot de mooiste 
van dit soort competities in België en 2016 is daar 

Nieuw deelnemersrecord 
voor de 15e ING Ardenne 
R o a d s  R a l l y  d i e  i s 
uitgegroeid tot de must van 
de lentecompetities. Op 
het programma: twee dagen 
puur plezier en gezelligheid, 
met Spa als verzamelpunt.

Door Philippe Janssens

Over onze mooie
Ardense wegen
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het zoveelste bewijs van. Nochtans werden we 
door de weermaker niet gespaard, met sneeuw-
vlagen en op zondag zelfs hagel. Maar de teams 
gaven zich helemaal tot aan de finish en hadden 
achteraf nog energie over om ons te feliciteren. 
Hoewel daar aanvankelijk nog wat twijfel over 
bestond, heb ik de indruk dat ons initiatief om 
de Tripy te gebruiken omwille van de veiligheid 
uiteindelijk goed is ontvangen.’ Robert Rorife 
had een veelbelovend tracé uitgetekend door 

de Luxemburgse en Duitse Ardennen vooraleer 
terug te keren naar Spa. Dat parcours loste de 
verwachtingen ook helemaal in. ‘Zonder de uit-
bundige sfeer te vergeten op vrijdag op de Place 
Royale in Spa in samenwerking met de Knokke 
Out’, aldus Jean-François Devillers. ‘Maar ook en 
vooral tijdens de gala-avond op zaterdag die door 
ING Private Banking georganiseerd werd in het 
Casino van Spa. Ook dat was een ongezien suc-
ces. De sfeer was gewoonweg uniek.’ ▼



‘Mooie waarden’
Bij de 122 teams die de finish van deze memora-
bele editie haalden, droegen een aantal de spon-
sorkleuren van de wedstrijd. ‘Elk jaar nodigen wij 
inderdaad enkele van onze klanten uit om deel te 
nemen aan de ING Ardenne Roads’, stelt Marie 
Helsmoortel, ‘Head of Private Banking Brussels’ 
bij ING. ‘De teams bestaan het vaakst uit onze 
bankiers en hun klanten. Hierdoor kunnen nau-
were banden worden gesmeed in een oldtimer-
sfeer met alle mooie waarden die dit impliceert.’
Marie Helsmoortel reed ook zelf mee als copiloot 
met haar zus in een Mercedes SL. Zij spaarde 
achteraf haar lof niet voor deze wedstrijd waar-
aan ze al vaker heeft deelgenomen. ‘Het is altijd 
een geweldig voorrecht om aan de start te komen 
van deze ING Ardenne Roads. Ook al waren de 
weersomstandigheden dit jaar best gecompli-
ceerd. Soms had je de indruk dat de vier seizoe-
nen hier op dezelfde dag passeerden. Zeer Bel-
gisch dus, maar desalniettemin onvergetelijk’, 
zegt ze. ‘Regelmaat is echt teamwork waar de 
navigator een bepalende rol speelt, ook al moet 
je als bestuurder voldoende onderlegd zijn om 
een oldtimer ruim 300 km lang over smalle en 
kronkelige wegen te sturen…’
Hoewel het sportieve element onmiskenbaar 
aanwezig is, wordt zij toch vooral gedreven door 
de teamgeest en het onderlinge vertrouwen in dit 
soort wedstrijden. Temeer de oldtimermarkt de 
voorbije jaren een enorme financiële boost heeft 
gekregen. ‘Het is duidelijk dat het oldtimerge-
beuren vandaag veel meer mensen aanspreekt 
dan zeldzame verzamelaars en fans’, beklem-
toont Marie Helsmoortel. ‘De markt van vintage 

▼ auto’s floreert waardoor ook een esthetische 
meerwaarde gecreëerd wordt. Daardoor lijkt het 
soms alsof je aan het stuur van een kunstwerk 
over de wegen rijdt…’
Blijft natuurlijk het ecologisch aspect. Want hoe 
mooi ze ook mogen zijn: oldtimers vervuilen 
meer dan gemiddeld. Vandaar dat ING Private 
Banking elk jaar en na afloop van de ING Arden-
ne Roads een stevige cheque overhandigt aan 
de stichting ‘Graine de Vie’ (‘Kiem des levens’). 
‘Deze stichting probeert onze ecologische voet-
afdruk te compenseren door in Madagaskar een 
bos aan te planten’, aldus Marie Helsmoortel. 
‘Het solidariteitsgevoel van de deelnemers die 
de prijsuitreiking bijwonen, is echt voelbaar.’
Deze sterke waarden, de nieuwe banden en dito 
contacten kleurden ook het gezellig slotgala in 
het Casino van Spa waar de grote winnaars van 
deze 15e ING Ardenne Roads Rally hun prijzen 
in ontvangst mochten nemen. Te weten Ruben 
Maes en Filip Deplancke (Porsche 914/6) bij de 
heren en Martine Hermans en Barbara Vuylsteke 
(Triumph TR250) bij de dames.
We geven nu al afspraak voor volgend jaar! ■
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vredesteincarmenjorda hardwellvredestein

Vredestein slaat de handen ineen met de topcoureur Carmen Jorda en Hardwell, twee keer ‘s werelds 
beste DJ, om zo de ultieme mix van muziek en rijden te bieden. Samen verleggen ze de grenzen van de 

dynamische prestaties van de Vredestein Ultrac Vorti. Ervaar de rit en maak je eigen mix via 
rocktheroad.com.

                 #Ultrac_Vorti #Zomer #Band 
#Remkracht #Uitstekende_Grip

                 #WijZijnEén #UltiemeMix
 #TopPrestatie #VrolijkeGezichten 
#HandenInDeLucht

                 @Vredestein @Hardwell 
#GeweldigTeam #Zonneschijn 
#Zee #KlaarVoorRockTheRoad

                  #Jaguar_F_type_S_Cabrio 
#Comfort #Performance_ Driving 
#V6_Supercharged

010012_ADV_RtR_Zomer_A4.indd   1 16/02/16   17:15



De Dominicaanse Republiek heeft alles om de golfer te verleiden 
die houdt van spectaculaire kwaliteitsbanen, tophotels en een 
magisch klimaat het hele jaar door. Ga mee op verkenning met 
onze partner ‘Active Golf & Thalasso Travel’.

Door Michel Thibaut

Symfonie van 
groen en blauw

D
e Dominicaanse Republiek is uitge-
groeid tot een van de meest ‘trendy’ 
bestemmingen van het ogenblik, 
vooral dan bij golfers die snakken 

naar wat exotisme. De archipel van de Caraïben, 
die in 1492 door Christoffel Columbus ontdekt 
werd en de eerste Europese kolonie was van de 
Nieuwe Wereld, is een culturele parel met honder-
den monumenten uit de 16e eeuw die de moeite 
lonen. Met daar bovenop een decor als een prent-

briefkaart voor de vakantieganger, met een onein-
dig blauwe zee, palmbomen, stranden met fijn 
zand en meer dan 300 dagen zon per jaar. Als het 
in Europa wintert, flirt de thermometer hier vlotjes 
met de 30° C op de kust met de kokospalmen.
Met een dergelijke omgeving is de toeristische 
industrie vanzelfsprekend een van de groeivec-
toren van dit land. Er rezen door de jaren heen 
dan ook heel wat luxehotels uit de grond, voor-
namelijk langs de oostkust die door de golven 

Dominicaanse Republiek
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van de Caribische Zee gewiegd wordt. Zo is Punta 
Cana van oudsher een van de favoriete bestem-
mingen voor al wie nieuwe sferen wil opsnuiven.  
Golf is een van de grote troeven van deze regio. 
De infrastructuren die zich door de jaren heen in 
de Dominicaanse Republiek hebben ontwikkeld, 
maken haar tot de swinghoofdstad van de Cara-
iben. Zij genieten inderdaad van een troef die de 
hele wereld haar benijdt: adembenemende land-
schappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
enkele van de grootste architecten van nu hier 
hun tenten opsloegen om er heerlijke golfbanen 
uit te tekenen.

De magie van Casa de Campo
Het Casa de Campo Resort, dat in een droomdecor 
en recht tegenover de Caribische Zee is gelegen, is 
een absolute must. U vindt het in La Romana, op 
het zuiden van het eiland, en het nodigt zowel uit 
tot farniente als tot de jacht op birdies. Deze plek 
is een oase van rust die zelfs de meest veeleisende 
vakantieganger zal overdonderen, maar het is ook 
een ideale plek om elke golfdorst te lessen. Rond 
het hotel, binnen de begrenzing van het Resort, 

liggen namelijk drie 18 holes van een superhoog 
niveau. Een daarvan is de wereldberoemde ‘Teeth 
of the Dog’. Tal van specialisten zijn het er over 
eens: Casa de Campo is een van de compleetste 
Resorts op het Amerikaanse continent.
Het hotel, dat vijf sterren heeft en lid is van de 
Leading Hotels of the World, is van een zeer hoog 
niveau. Privéstranden, zwembaden, gastronomi-
sche restaurants, supercomfortabele kamers: 
het plaatje is compleet en dat geldt ook voor het 
super-de-luxe ‘all inclusive’-concept. 
Maar Casa de Campo is ook – en vooral – 
een paradijs voor de golfliefhebber. 
Het was de beroemde Amerikaanse 
architect Pete Dye die deze sport 
een 40-tal jaar geleden in de Domi-
nicaanse Republiek introduceerde 
door een echte parel te creëren: ‘The 
Teeth of the Dog’. Dit is zonder meer 
een van de mooiste banen ter wereld. 
Zij prijkt dan ook traditioneel in alle top-
klassementen en wordt geregeld vergele-
ken met Pebble Beach, het juweel uit Californië.  
Van deze 18 holes bij de zee krijg je nooit ▼

De schitterende ‘Teeth of the Dog’ in 
Casa de Campo: zonder twijfel een 
van de mooiste banen ter wereld.



genoeg. De fairways liggen doorgaans naast het 
water en de greens worden afgeboord door rotsen 
waartegen de golven komen aanrollen. Hole 13 is 
legendarisch en geeft ook zijn naam aan het par-
cours: het betreft een par 3 van 178 m. De golfer 
moet er zijn bal over een inham slaan waarvan de 
tekening doet denken aan de kaak van een hond.
Casa de Campo heeft nog twee andere banen die 
eveneens de handtekening dragen van Pete Dye. 
‘Dye Fore’, dat op de heuvels rond de rivier Chavon 
is uitgetekend, speelt bijzonder lang (bijna 7000 
m vanaf de back tees). Hij biedt eveneens onver-
getelijke panorama’s en dit zowel op de oceaan 
als op de omliggende bergen. Ook de gemiddelde 
speler komt er aan zijn trekken, want dankzij de 
vele tees kan de uitdaging worden afgesteld op de 
persoonlijke handicap. No stress!
Het parcours ‘The Links’ is het rustigste van de 
drie. Hier kunt u rustig ademen vooraleer de uit-
daging met de andere twee aan te gaan. Pete Dye 
kruidde deze tekening evenwel ook met enkele 
waterhindernissen die voor pit en een vleugje exo-
tisme zorgen.

Rondom Punta Cana
Golf scoort ook hoog in de omgeving van de 
bekende badplaats Punta Cana. ‘Punta Espada’, 
een baan die in 2006 door de grote Jack Nicklaus 
werd uitgetekend, is van een unieke schoonheid 
en valt vaak in de prijzen. De ‘Golden Bear’ liet zich 
inspireren door het droomdecor en de oneindig-
heid van de oceaan en vond er een uitdaging op 
zijn maat. Met het potlood tussen de vingers liet 
hij zijn genie het werk doen. Het resultaat is adem-
benemend. Woorden schieten te kort, want Punta 
Espada laat zich niet beschrijven, deze baan moet 
je gewoon spelen. En nog eens. En nog eens! De 
site is echt uniek. Zo liggen acht greens op de rot-
sen met de smaragdgroene zee op de achtergrond. 
Gigantische bunkers, supersnelle greens en enkele 
waterhindernissen met palmbomen daar omheen. 
Adembenemend!
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Ook ‘Corales’ loont de moeite. Dit werk van Tom 
Fazio dateert uit 2008 en overtuigt de kenners door 
zijn spectaculair ontwerp langs de oceaan, de kwa-
liteit van het onderhoud en de schoonheid van het 
natuurlijke decor. Hole 18, een par 4 van 450 m 
(back tees) is gewoonweg emblematisch. De speler 
moet er afslaan over de zee: gewoonweg uniek!
Een andere must is de ‘La Cana Golf Course’. Deze 
27 holes telt drie lussen van 9 holes – ‘Tortuga’, 
‘Hacienda’ en ‘Arrecife’ – en werd getekend door 
Pete Dye junior. Ook hier zijn de lange redevoerin-
gen niet op hun plaats: dit is gewoon topklasse. De 
Cana Golf Course was de eerste baan in de Cara-
iben die gebruik maakte van paspalum: gras dat 
zich met zeewater laat besproeien. Het resultaat 
mag gezien worden. Het blauwe water van de oce-
aan loopt tussen de fairways door en verhoogt het 
visueel plezier van deze pure golfuitdaging. Want ja: 
in golf kan het paradijs er soms duivels uitzien!

Klassehotels
Punta Cana biedt een ruime keuze kwaliteitshotels 
waar men met een gerust hart zijn koffers, golf-
tas en zijn zorgen kan achterlaten. Het Westin  ▼

De prachtige baan 
van Punta Espada ligt 
vlak bij de oceaan.

Hotel Barcola Bavaro: 
een en al genieten!

Op Westin Punta Cana nodigen de 
prachtige stranden en de kokospalmen 
uit om te ontspannen.



Puntacana Resort & 
Club, dat in december 2013 de 
deuren opende, is ideaal gelegen in de wijk 
Playa Blanca. Het telt 200 luxekamers met zeezicht 
en lost alle verwachtingen in met zijn vele restau-
rants (zeevruchten, grill, internationaal…), een wit 
zandstrand, verscheidene zwembaden en activiteiten 
op maat voor een exclusief cliënteel (duiken, water-
sporten, tennis, Spa, fitness…). En de golf van La 
Cana ligt vanzelfsprekend maar een goede drive weg! 
Het hotel Barcelo Bavaro Palace Deluxe (luxe 
4-sterren, all inclusive) kreeg eveneens een plekje 
aan de zee en op een van de mooiste stranden ter 
wereld dat zich over ruim 2 km uitstrekt. Azuur-
blauwe hemel, zon en zee!
Dit ‘Club Premium de Luxe’-etablissement, dat 
door een koraalrif beschermd wordt, is een unieke 
oase van rust die door kristalhelder water wordt 
afgeboord. Ook daar overtreft het aanbod de stout-
ste verwachtingen met zes à la carte restaurants 
waar de scorekaart zich moeiteloos laat inruilen 
voor een menukaart. Zwembaden, casino, tennis, 
watersporten: de dagen zijn te kort om alle aan-

geboden activitei-
ten ten volle te beleven. 
Temeer omdat een zeldzaam mooie 
Spa bijdraagt tot de magie van deze plek.
Zoveel is duidelijk: de Dominicaanse Republiek is 
een droombestemming, vooral wanneer de winter 
zijn intrede doet in het noordelijk halfrond. Onze 
partner ‘Active Golf & Thalasso Travel’ staat van-
zelfsprekend in pole position om u met raad en 
daad bij te staan bij het programmeren van uw 
eerstvolgende golfvakantie.

Info en boeking:

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

Corales is een van de spectaculairste golfbanen 
op het Amerikaanse vasteland. Nog zo’n parcours 
waar je nooit genoeg van krijgt…
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Golf, sun and fun
DERMATOLOGISCHE ZONNEBESCHERMING VOOR ELKE GOLFSPELER

De All Day-zonneproducten van Louis Widmer staan garant voor een 
langdurige zonnebescherming - ideaal voor tijdens het golfen. De niet-
vette textuur is bijzonder aangenaam voor jong en oud, voor dames en 
heren. Zeer hoge huidtolerantie. Licht geparfumeerd of zonder parfum.

De All Day-zonneproducten van Louis Widmer staan garant voor een 
langdurige zonnebescherming - ideaal voor tijdens het golfen. De niet-
vette textuur is bijzonder aangenaam voor jong en oud, voor dames en 
heren. Zeer hoge huidtolerantie. Licht geparfumeerd of zonder parfum.

Beschikbaar in de erkende Louis Widmer-verkooppunten zolang de voorraad strekt.
Schrijf u in op www.louis-widmer.be voor meer info over onze promoties en nieuwigheden.

GRATIS 
TAS ORGANIZER*  
bij aankoop van een All Day Duo-Pack 
15/20 of een All Day 30 van 200 ml.

* zonder inhoud

SPORT 
TUBE
GEZICHT &
LIPPEN

89015_Members_Only_AGENDA_NL.indd   1 30/05/16   10:54



Kustwateren die tot  werelderfgoed zi jn 
uitgeroepen, de belangrijkste bouwwerken 

uit de Maya-beschaving en een ecologisch 
heiligdom in een uitbundige jungle… Het 

zijn maar enkele van de vele redenen 
om Belize te ontdekken, een minder 
bekende staat in Centraal-Amerika.

Door Béatrice Demol

In het hart van
de Maya-cultuur

Belize

De toekan: de koning van 
de Belizaanse jungle.

U vindt de mooiste en 
oudste Maya-sites van 
Midden-Amerika in Belize.
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B
elize is een van die landen die je slechts 
met heel veel moeite op een wereldkaart 
kunt aanduiden, want deze landtong van 
tropische bossen – kleiner dan België 

– ligt aan de Caribische Zee en strekt zich uit 
langsheen de grenzen van Guatemala, Mexico en 
Honduras. Hoewel het de miskende wieg van de 
Maya-beschaving is, wekte het nooit het enthou-
siasme van de kolonialen die het als bevoor-
radingsbasis gebruikten. Nu men er onlangs olie 
heeft gevonden, betreuren de grootmachten dat 
zij dit land in 1981 zijn onafhankelijkheid lieten 
opeisen. In die tijd interesseerde zich trouwens 
maar één man voor dit Meso-Amerikaans deeltje 
waar nog geen elektriciteit was: filmmaker Francis 
Ford Coppola. Omdat hij werd aangetrokken door 
de weelderige jungle die hem in gedachten terug-
voerde naar zijn meesterwerk ‘Apocalypse Now’ 
(opgenomen in de Filippijnen) vestigde hij zich op 
een beschermd stuk grond waar hij een woning 
liet optrekken en er in alle rust zijn familie kon 
ontvangen. Hij besefte toen nog niet dat de 
Blancaneaux Lodge, en later de Turtle Inn, het 
uitstalraam zouden worden van een land waarvan 
de reputatie geen troef is voor zijn toerisme. 

Land van clichés
Naast zijn statuut van fiscaal paradijs – wat momen-
teel een beetje gevoelig ligt – heeft Belize inder-
daad nog meer minder fraaie clichés. Drugs-
trafikanten zouden er hun zaakjes regelen 

in het turkooise water van de lagunes. De jungle 
zou er druk bevolkt worden met Guatemalteekse 
migranten die uit Amerika zijn teruggekeerd. Er 
lopen maar vier geasfalteerde wegen door het land. 
Belize City heeft als bijnaam ‘tropical Harlem’ – de 
naam is trouwens afkomstig van ‘balsh ka’, in de 
Maya-taal het land der modderige wateren. Taran-
tula’s en slangen zijn er legio. En de soep zou er 
altijd worden opgediend met gebakken banaan.
Maar achter dit decor à la Bob Morane verschuilt 
zich toch vooral een fascinerende etnische en 
culturele mozaïek. Blanken, zwarten, katholieken, 
protestanten, moslims, shintoïsten, creolen, mes-
tizo’s, mestiezen, Spanjaarden, native Americans, 
Garifuna’s, oude Engelse beroepsmilitairen, men-
nonieten, Chinezen, Arabieren en indianen wonen 
in dit land dat amper een postzegel groot is. Indien 
u in dit tropische Babel de weg vraagt, weet u niet 
of men u gaat antwoorden in het Engels, Spaans, 
Pruisisch, ‘broken english’ (creools) of mopan, 
kekchi of yucateco – en dat is op zich best sym-
pathiek. Verder is Belize het enige land ter wereld 
waar twee mensen de nationale vlag sieren. ▼

Zicht van het Portofino 
Beach Resort. Het grote rif 
ligt binnen zwembereik.



Koraalrif & Blue Hole
En verder is er dat koraalrif, het grootste van het 
noordelijk halfrond: 290 km lang en omringd door 
eilanden, bossen en mangroven. De wateren zijn 
opgenomen in het Unesco Werelderfgoed. Er is ook 
de beroemde Blue Hole, de onderzeese kloof die door 
commandant Cousteau werd ontdekt en waarvan de 
schoonheid zich vooral vanuit de lucht laat opmeten. 
Velen reizen trouwens enkel naar Belize om er van de 
stranden te genieten. Aan de kust en in de omgeving 
van Placencia, een nonchalant vissersdorpje, bouw-
de Coppola zijn tweede hotel: de Turtle Inn. Geen 
jungle hier, maar uitgestrekte vlakten van wit zand 
die uitnodigen tot zalig nietsdoen. Het geluid van de 
ruisende golven likt de palmbomen en vervangt dat 
van de wolkbreuken en de wind in de lianen. Ook 
het onthaal en de service zijn uitzonderlijk. Even-
eens bijzonder is Ambergris Caye. Het eiland dat het 
dichtst bij de Blue Hole is gelegen en waar het kleine 
stadje San Pedro een Caribische sfeer uitstraalt. 
Verplaatsingen gebeuren met elektrische buggy’s. 
En helemaal aan het einde ligt het Portofino Beach 
Resort. Rustiger en met een Belgische eigenaar. Hier 
komt de slechte reputatie van het land helemaal tot 
rust. Het is dan ook de ideale uitvalsbasis om naar 
de breuklijn te duiken op het koraalrif.

Allesomvattende jungle
Er is natuurlijk ook die jungle: dicht, wild, overweldi-
gend en allesomvattend, bijna bedwelmend. Zij start 
aan de grens met Guatemala, doorkruist de heuvels 
van de Maya’s en blijft de archeologen boeien omdat 
zij naar verluidt nog honderden onbekende Maya-
sites zou herbergen. Het is daar dat Coppola zijn 
familiehuis voor reizigers liet bouwen, de Blanca-
neaux Lodge, in het hart van de Mountain Pine Ridge 
Reserve in het district Cayo. 500 km2 jungle waar de 
watervallen en de zon voor elektriciteit zorgen, waar 
de cabana’s boven de rivieren en de watervallen han-
gen, waar 10 m hoge rieten daken voor verkoeling 
zorgen en het onzichtbare gehuil van de coyote en 

het monotoon gejank van de toekan laten echoën. 
Wanneer het programma – uitstappen te paard, 
rivierafdalingen met de kajak, bezoek van de onder-
watersites van de Maya’s – verstoord wordt door 
hevige regenbuien, wassend water of onberijdbare 
wegen, zoeken de reizigers elkaar op in het salon. 
Bij het knapperend haardvuur, of bij een gerecht dat 
door de moeder of de zoon van de filmmaker gecre-
eerd werd en een lekkere fles uit zijn Californische 
wijngaarden, vinden zij het helemaal niet erg dat 
zij klem zijn gezet. Deze lodge is immers een en al 
charme. Hoewel er in dit native American-interieur, 
dat door zijn echtgenote Eleanor is ingericht, niets 
naar de eigenaar verwijst, kan men zich toch niet los-
maken van de paradox dat Coppola hier in het hart 
van de duisternis zijn paradijs heeft gevonden. 

De beroemde Blue 
Hole ligt naast het 
op een na grootste 
koraalrif ter wereld.

Vanuit de cabana in 
de Blancaneaux Lodge 
kijkt u recht de jungle 
van het Mountain Pine 
Ridge Reserve in.

Meer dan 800 soorten vlinders vliegen 
vrijuit door het land. Wie weinig geduld 
heeft, kan hun levenscyclus van dichtbij 
gadeslaan in de Butterfly Farm.
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Krokodillen en brulapen
Opgelet: ook de reis maakt deel uit van het avontuur. 
De cineast stelt een vliegtuigje ter beschikking van 
al wie opkijkt tegen een rit over de hobbelige wegen 
vanuit San Ignacio. Je kan er rechtstreeks naartoe van-
uit Belize City, de voormalige hoofdstad die zijn titel 
verloor als gevolg van de schade die door een cycloon 
werd aangericht. Dit ten voordele van Belmopan, dat 
hoger is gelegen en met zijn 17.000 zielen als ‘kleinste 
hoofdstad ter wereld’ geldt. Je kan ook een uitstap 
maken naar Orange Walk. De ‘sugar city’ is niet enkel 
het centrum van rietsuiker en Belizaanse rum, maar in 
dit district ligt ook de grootste Maya-site van het land: 
Lamanai. Het afdalen van de New River vanaf de Lama-
nai Landing Hotel & Marina, dat door Blanca en Enrique 
wordt gerund – mestiezen met Mexicaanse en native 
American roots – is al een expeditie op zich. De rivier is 
vergeven van de krokodillen en het geschreeuw van de 
vogels en de brulapen overstemt soms het motorge-
luid van de sloep die door dit gebied van mennonieten 
voert. Deze gemeenschap van doopsgezinden die zich 
afkeren van de moderne wereld spreekt nog altijd een 
oud-Duits dat vijf eeuwen teruggaat. Zij weigert elek-
triciteit en andere nutsvoorzieningen van de moderne 

wereld. Zij is verantwoordelijk voor de moestuin van 
dit land met duizenden hectaren zover het oog reikt. 
Bodems die zij nog altijd met de hand bewerken.
Lamanai – betekent ‘overstroomde krokodil’ in het 
Maya – is een van de zeldzame precolumbiaanse cen-
tra die de val van de Maya-koninkrijken heeft overleefd. 
En niet van het Maya-keizerrijk, zoals wel vaker wordt 
gedacht, want de erfelijke monarchieën waren reeds 
in steden/staten georganiseerd en voerden geregeld 
oorlog toen zij werden opgejaagd door Olmeken, Tol-
teken, Azteken en andere Zapoteken. Ideaal om de 
cultuur van de inheemse Amerikanen te begrijpen. De 
monumentale architectuur was er helemaal op de zon-
neverering gericht en elk detail heeft een heilige bete-
kenis. Deze sites behoren dan ook tot de belangrijkste 
van heel Meso-Amerika. Het is hier dat de tempel met 
de Jaguarmaskers werd gebouwd, dier dat symbool 
was van de goddelijkheid van de Maya-koningen. 

Maya-land
De twee andere belangrijkste sites van het land liggen 
in het Cayo District vlakbij Blancaneaux. Dat zijn Cara-
col en Xunantunich die men bereikt via de Western 
Highway, een van de amper vier geasfalteerde wegen 
in het land. In Caracol liggen de tempels en paleizen 
verspreid in de oneindige jungle. Dit is het groot-
ste Maya-centrum in Belize. Hier vond men ooit het 
beroemde beeldje in jade dat de zonnegod voorstelt 
– beeldje dat sindsdien in de koffers van de Central 
Bank of Belize ligt opgeborgen. De Maya-koninkrijken 
in Belize worden beschouwd als de eerste van deze 
beschaving en de belangrijkste op gebied van bevol-
king (400.000 tegen 350.000 vandaag) en moed – de 
vegetatie was er veel vijandiger en de geschiedenis 
bericht over grote militaire overwinningen, onder meer 
tegen Tikal, het grootste centrum van Meso-Amerika. 
Aarzel niet om de grens met Guatemala over te steken 
en er de vestingen te bezoeken. Temeer omdat hier 
ook het derde hotel van Coppola in Centraal-Amerika 
staat. La Lancha is discreet neergezet in een tropisch 
woud en biedt een schitterend uitzicht op Lake Peten, 
een van de mooiste meren van het land. Het zou zonde 
zijn om niet even in een hangmat te kruipen onder 

De verblijven van Coppola werden 
ingericht door zijn echtgenote 
Eleanor. Hier de dubbele cottage 
van Turtle Inn in Piacencia.

De brulaap: vaak 
te horen, niet zo 
vaak te zien.

▼



de gigantische kapokbomen of bij het water. Een 
avond in Florès in het midden van het meer of Tikal bij 
de opgaande zon en met wegen die enkel door kaarsen 
worden verlicht. Onvergetelijk.

Tijd voor de goden
Naast deze emblematische bestemmingen die door 
enkele liefhebbers van natuurschoon nog mooier zijn 
gemaakt, laat de pols van dit land zich ook in heel 
wat andere gemeenschappen voelen. Al moet men 
daar wel een beetje van zijn gebruikelijk comfort 
voor opofferen. Zo kunt u bijvoorbeeld logeren bij 
Aurora en Ernesto. Zij staan aan het hoofd van een 
Maya-gemeenschap. U kunt er een hapje eten en op 
zoek gaan naar de native Americans die zweren bij 
de tradities, praktijken en geloofsovertuigingen van 
hun eeuwenoude voorvaderen. Aurora is kunstenaar 
en genezer. Zij schildert, beeldhouwt, kijkt in haar 
kristallen bol en kent de verzorgende eigenschappen 
van planten. Ernesto is de stichter van de gemeen-
schap – families die uit het zuiden zijn verjaagd 
omdat de plaatselijke bevolking er is uitgewezen ten 
voordele van de oliewinning – en hij is de vroegere 
verantwoordelijke van de Cockscomb Basin Wildlife 
Preserve, het grootste beschermde natuurgebied 
ter wereld voor de jaguar. In het park wonen ook 
tapirs, brul- en slingerapen, toekans en honderden 
beschermde vogelsoorten, 61 verschillende slan-
gensoorten waarvan er acht levensgevaarlijk zijn en 
door de plaatselijke bevolking worden gewaardeerd 
‘voor hun rol in de natuur’. Er is ook de grootste col-
lectie vlinders in vrijheid ter wereld. Ernesto is ook 
de behoeder van tradities. Hij is een van de zeldzame 
mannen die de bijzondere Maya-teksten begrijpt en 
luidop kan voorlezen. Als u aandringt, neemt hij u 
mee naar de offertafel waar geregeld kippen, kalkoe-
nen en varkens worden geslacht. Een offerceremonie 
bijwonen is dan weer uitgesloten. ‘De mensen begrij-
pen niet dat wij doorgaan met het offeren van dieren.’ 
Nadat u geleerd hebt om uw klok af te stemmen 
op die van de goden – de momenten waarop de 

© Photos : Movi Press/Eeman

natuur niet gestoord mag worden – krijgen we de 
verhalen te horen over de tijd toen chocolade nog 
als pasmunt fungeerde en hun voorvaderen werden 
uitgemoord door Spaanse kolonialen en Engelse 
houthakkers. Waarna dit Maya-koppel ons monde-
ling – zoals de traditie dat wil – een boodschap mee-
geeft die gericht is aan onze westerse landen. ‘Onze 
beschaving heeft duizenden jaren bestaan omdat 
zij dicht bij de natuur leefde. Vandaag ondergaan 
wij de gevolgen van de levenswijze van anderen, 
van uw bevolkingen. De klimaatproblemen zijn de 
schuld van zij die ons voorbeeld niet volgen. Zij heb-
ben geen respect voor de ouderen, voor de zon, de 
regen en voor alle geesten die ons in leven houden’. 
Waarvan akte.

Reisboekje
De rechtstreekse vlucht van Jetairfly naar Miami of 
Cancun (9 uur) is de enige manier om vanuit Brus-
sel en zonder tussenlanding door te reizen naar 
Latijns-Amerika en de Caraïben. Vandaar volgt 
een rechtstreekse vlucht naar Belize City (2 uur) 
www.jetairfly.com. Eens ter plaatse reis je met het 
vliegtuig, maar ook de weg biedt mogelijkheden. 
Crystal Car is de enige autoverhuurder met toe-
gang tot Guatemala www.crystal-belize.com. Voor 
info over de hotels: Coppola www.thefamilycoppo-
laresorts.com, Sandra www.portofinobelize.com, 
Blanca en Enrique www.lamanailandingsbelize.
com, Aurora en Ernesto www.mayacenter.com. 
Al uw reservaties kunnen worden uitgevoerd via 
onze ereconsul David Gegg www.discoverybelize.
com. 7 uur tijdverschil, geen bijzondere inentingen 
vereist, bescherming tegen muggen, het eten is 
erg lekker! De Belizaanse dollar is twee US dollar 
waard en u koopt hem ter plaatse. Engels, Spaans 
en een oneindig aantal andere talen.

De casita in 
La  Lancha 
(Guatemala).

De Southern Highway: een 
van de vier geasfalteerde 
wegen in het land.

© Foto's Movi Press/Eeman
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AWARD WINNING DESIGN & WORLD-CLASS  
GOLF MEET ON BARCELONA’S DOORSTEP.

Residents Club

WELKOM BIJ PGA CATALUNYA RESORT.
PGA Catalunya Resort is het summum van luxe wonen. Het resort is gelegen tussen twee Championship  
golfbanen in een bosrijk landschap, vlakbij de charmante middeleeuwse stad Girona en de ongerepte stranden 
van de Costa Brava. De prachtige moderne villa’s gaan naadloos op in de schitterende natuur. Gasten worden 
verzorgd in een state-of-the-art hotel, restaurants en een exclusieve residents club, met uitsluitend toegang 
voor onze huiseigenaren. Vijf jaar op rij verkozen tot beste golfbaan van Spanje en winnaar van de Best Golf 

Development Europe Award bij de International Property Awards 2015-2016.

Appartementen, villa’s, townhouses en kavels zijn beschikbaar vanaf €395.000 - €4 miljoen. 

realestate@pgacatalunya.com   •   +34 972 472 957   •   www.pgacatalunya.com
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Saint-Emilion, de wereldhoofdstad van de beroemde 
Bordeauxwijn, heeft nu ook een golfparcours met een 
jaargang. Voorwaar een mooi uitgangspunt om golf en 
genot met elkaar te combineren!

Door Miguel Tasso

Saint-Emilion

S
aint-Emilion heeft al vele jaren een bij-
zondere plaats in het roadbook van 
de levensgenieter. Het kleine Bordelese 
stadje, dat door Unesco als werelderf-

goed werd uitgeroepen, is dan ook een verplichte 
stop voor de amateur van millésimés. Maar 
waarom zou u het plezier van de swing niet met 
dat van de oenologie combineren? Dat is vanaf 

nu perfect mogelijk, ja, zelfs warm aanbevolen! 
Op een kwartier rijden van het charmante 
middeleeuwse stadje dat jaarlijks ruim 
een miljoen bezoekers lokt, ligt immers 
een gloednieuwe baan die alles heeft 
om tot een ‘premier cru classé’ uit 
te groeien: de Grand Saint 
Emilionnais Golf Club.

L’Hostellerie de Plaisance: 
deze Relais & Châteaux 
staat helemaal in het teken 
van de levenskunst.

Het parcours van Grand Saint-Emilionnais 
draagt de stempel van de Amerikaan Tom 
Doak, een van de meest gerenommeerde 
golfarchitecten ter wereld.

Puur genot in
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Familie Mourgue d’Algue
Amper zes maanden na de opening bezet deze baan al 
de 7e plaats in de ranking van Franse banen die door het 
Amerikaanse blad Golf Digest wordt opgesteld. ‘Deze 
golf is de bekroning van de levensdroom van een ganse 
familie’, stelt Kristel Mourgue d’Algue, de voormalige 
kampioene die nu als communicatieverantwoordelijke 
actief is. Bij de familie Mourgue d’Algue wordt het golf-
virus inderdaad van generatie op generatie overgedra-
gen en dat met dezelfde passie. Zo riep vader Gaëtan, 
pionier en visionair, de mythische ‘Trophée Lancôme’ 
in het leven die 30 jaar lang op Saint-Nom La Bretèche 
werd gespeeld. Hij ontwierp eveneens verscheidene 
parcoursen en creëerde de Rolex Guide met de mooi-
ste banen ter wereld. Zijn zoon André, die ooit nog all 
square speelde tegen Tiger Woods in een amateurcom-
petitie, drukt zijn voetsporen. Eind 2003 ontdekten ze 
samen in Gardegan en Tourtirac een gebied van 102 ha 
in een vallei die door eeuwenoude eiken en wijngaar-
den werd afgeboord. Dit alles op 10 km van het dorpje 
Saint-Emilion en vlak bij de toren waar Montaigne in 
de 16e eeuw zijn essays uitwerkte. Zij waren op slag 
verliefd en dat bleek de inleiding tot het project van de 
Grand Saint-Emilionnais Golf Club. Nadat ze de plaatse-
lijke machtshebbers hadden overtuigd, werd begonnen 
met de aanleg van het parcours. Een werkstuk van vier 
jaar. ‘Daarbij werden twee uitdagingen waargemaakt. 
Ten eerste wordt de baan integraal besproeid met recu-
peratieregenwater uit de beide grote meren die op de 
baan werden gebouwd. Ten tweede gebruiken wij een 
eco-verantwoordelijk gras op basis van roodzwenk-
gras’, zegt André Mourgue d’Algue.

Design van Tom Doak
De prestigieuze Amerikaanse architect Tom Doak, 
een ‘appellation contrôlée’ in de golfwereld – 
bouwde onder meer Bandon Dunes en Cape Kid-

nappers – verzorgde het ontwerp. Het resultaat is 
verbluffend, want deze baan is behalve technisch 
en tactisch interessant, ook heel prettig om spe-
len. Elke hole is anders en laat zich met evenveel 
plezier beschrijven. De greens, met hun duizend-
en-een glooiingen, zijn puur plezier. ‘Het was dan 
ook de bedoeling om een parcours te bouwen voor 
alle spelniveaus: origineel, creatief en ontheem-
dend’, aldus Kristel Mourgue d’Algue. 
Opdracht volbracht, want hier amuseert zich zowel 
de gemiddelde golfer als de grote kampioen. De 
baan biedt immers heel wat manieren om de bal tot 
in de cup te krijgen. Bij momenten kan dit zelfs, zoals 

in Schotland, met de putter van buiten de green. 
Ook daar bespeur je het grote genie van Tom Doak. 
Hoewel deze championship course (par 72, 6186m) 
nog piepjong is, heeft hij zijn adelbrieven al afgege-
ven. De club telt 200 leden en werkt nauw samen 
met de Golf du Médoc. Tegelijk ontwikkelden de eige-
naars ook een eerste woongedeelte met elf huizen 
(te koop of te huur) voor bezoekers of investeerders. 
Ook standingappartementen zijn in aanbouw. ▼

Een prachtige en eco-
verantwoordelijke golfbaan.

Een technische en tactische 
uitdaging met ontzettend 
leuke greens.



Men zegge het dus voort: de heilige trip naar 
Saint-Emilion heeft er vanaf nu een dimensie bij. 
Een bezoek aan de Châteaux blijft natuurlijk een 
must. Maar dit laat zich vanaf nu ook combineren 
met een unieke golfervaring. Wat de swingliefheb-
ber als muziek in de oren zal klinken!

Hostellerie de Plaisance
Die bezoeker krijgt van ons de raad om voor zijn 
logies de Hostellerie de Plaisance te kiezen. Deze 
Relais & Châteaux ligt aan de voet van de klokken-
toren van de monolithische kathedraal en op het 
hoogste punt van het dorp. Vanuit dit Huis hebt u 
een uniek uitzicht op de mozaïek van de oudroze 
daken, de toren van het Château du Roy waar elk 
jaar de ‘ban des vendanges’ (oogstvergunning, red.) 
wordt afgekondigd, met de heuvels van Entre-deux-
Mers en de Dordognevallei op de achtergrond. Het 
draagt de naam Plaisance met stijl, want dit hotel 
met de blonde stenen ademt een thuisgevoel uit; 
de sfeer en de charme van een plek waar men zin 
heeft om zich te laten verwennen. 
We schreven januari 2001 toen Chantal en Gérard 
Perse, beiden gepassioneerd door wijn, hun gro-
te droom realiseerden door dit etablissement te 
kopen dat ze verbouwden tot een juweeltje. In dit 
voormalig klooster – zo luidt althans de legende 
– verschaften de nonnen eten en onderdak aan 
reizigers en bedevaarders. Na de Franse Revolutie 
werd het klooster een postgebouw, een herberg en 
tenslotte een hotel-restaurant. Het kreeg in 1927 
zijn huidige naam Hostellerie de Plaisance en werd 
na WOII een taverne waar de dorpelingen elkaar ’s 

zomers opzochten om een dansje te plaatsen. Van-
af de jaren 60 werden er minder bals georganiseerd 
en volgden de eigenaars er elkaar op. De laatste 
hiervan, de heer en mevrouw Quilain, stelden alles 
in het werk om de Plaisance uit te bouwen tot een 
bekend en gerespecteerd hotel-restaurant.
Chantal en Gérard Perse gingen door op de ingesla-
gen weg en maakten er een must van voor de regio. 
Nadat zij de Hostellerie de Plaisance renoveerden 
toen zij er hun intrek namen, onderging de plek in 
2007 een nieuwe metamorfose met uitbreiding. De 
mooie binnentuin in het nieuwe deel ligt op enkele 
meters van de trappen waar Ausone – zoals de legen-
de vertelt – zich graag terugtrok om te mediteren.
Vandaag telt het etablissement dat door de ver-
maarde Alberto Pinto op een eigenzinnige manier 
werd ingericht 21 kamers (waarvan drie suites). Het 
sterrenrestaurant, waar ooit Philippe Etchebest ach-
ter de fornuizen stond, is bijzonder gerenommeerd. 
Ronan Kervarrec heeft er de fakkel overgenomen 
met de ambitie om een tweede ster te veroveren. De 
creatieve kaart is gebaseerd op kwaliteitsproducten 
en volgt de seizoenen. De kelder van het Huis accen-
tueert de passie voor wijnen voor eenieders smaak. 
Er is keuze uit meer dan 700 labels waarbij Château 
Pavie: een Premier Grand Cru classé waarvan de 
familie Perse eveneens eigenaar is.
De boodschap is duidelijk: het vijfsterrenetablis-
sement Hostellerie de Plaisance is een magische 
verblijfplaats om te genieten van al het moois wat 
Saint-Emilion te bieden heeft en er door de typi-
sche straatjes te struinen. Bovendien is de lokroep 
van een birdie er amper een korte drive weg…

Het terras van de L’Hostellerie de 
Plaisance kijkt uit op Saint-Emilion 
en de omringende wijnvelden.
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2,1 - 8,0 L/100 KM I 49 - 186 G CO2/KM

 DE VOLVO XC90
PURE LUXE OP ZIJN ZWEEDS

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. 

GA LANGS BIJ UW VERDELER VOOR EEN TESTRIT

Sinds zijn lancering vorig jaar hebben al heel wat mensen 
ontdekt hoe we vanuit onze Zweedse roots een nieuwe 

inhoud geven aan luxe. Stap binnen in zijn uitzonderlijk stil 
interieur dat een oase van rust creëert en ervaar hoe zijn 

actieve veiligheidssystemen je helpen om je aandacht nooit te 
laten verslappen. Ontdek hoe zijn intelligente technologie je 

moeiteloos verbindt met kantoor. Als je dat wil natuurlijk. 
Want soms kan een moment van stilte en rust ook échte luxe zijn.

VOLVO_XC90 Ad 210x297.indd   1 2/06/16   15:37



Chloé Leurquin, op 
dit ogenblik de beste 
Belgische golfspeelster, 
droomt van deelname aan 
de Olympische Spelen in Rio 

de Janeiro, haar geboortestad!

              Door Miguel Tasso

Chloé Leurquin
staat op Rio-tijd

C
hloé Leurquin is 25 en profspeelster 
sinds 2013. De Belgische golfkampi-
oene wil zo snel mogelijk opklimmen 
naar de wereldtop. ‘Vorig jaar was mijn 

doelstelling een plaats in de top-40 van de Europese 
Ladies Tour. Dat opent automatisch de poorten voor 
de meeste toptoernooien in de wereld en dit over 
alle circuits heen. In fine moest ik tevreden zijn met 
plaats 56. Ietwat frustrerend, maar diep in mezelf 
weet ik dat ik het spel heb om die uitdaging waar 
te maken. Het is enkel een kwestie van geduld.’ 
Hierdoor liggen de verwachtingen voor 2016 vrij 

hoog. Logisch ook, want zij maakt een mooie kans 
op deelname aan de Olympische Spelen. ‘Voor een 
topsporter – en dit ongeacht de discipline – is het 
een droom om erbij te zijn op het grootste sporte-
venement ter wereld! Voor mij zou dat des te meer 
bijzonder zijn, want ik ben in Rio geboren. Daar was 
mijn vader destijds werkzaam…’ De profspeelster 
van Royal Waterloo is ultragemotiveerd. Zij gaat er 
dus alles aan doen om haar selectie zo snel moge-
lijk af te dwingen en zichzelf uit te nodigen tot de 
‘carioca party’. ‘Momenteel zit ik binnen de cut. 
Maar ik mag niet op mijn lauweren gaan rusten. Ik 
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heb voor juli enkele goede uitslagen nodig om mijn 
kwalificatie te verzekeren. In Rio zullen er maar 60 
dames op de tee staan en ook al zijn dat er maar 
twee per land: er is nog niets zeker!’ Chloé Leurquin 
is even vaardig met de golfclubs als met de leerboe-
ken. In november van vorig jaar beëindigde ze haar 
studies handelsingenieur aan de ‘Louvain School of 
Management’. Haar eindwerk ging over de fiscaliteit 
in de sportwereld. ‘Ik heb nu mijn diploma op zak. 
Toch was het niet altijd even gemakkelijk om topgolf 
met de universitaire studies te combineren, maar het 
is gelukt. Ik kan me nu fulltime op mijn carrière op de 
greens concentreren met de wetenschap dat het nu 
makkelijker zal zijn om op te klimmen op de profes-
sionele ladder.’ Om die stap voorwaarts te zetten, 
focust de beschermelinge van Arnaud Langenaeken 
vooral op haar korte spel. Zij schrok er niet voor 
terug om afgelopen winter haar swing te veranderen. 
Altijd een gewaagde beslissing. ‘Ik kwam te snel 
terug naar binnen en mijn tempo lag te hoog. We 
hebben de snelheid aangepast en dat zal vroeg of 
laat zijn vruchten afwerpen. Op de oefenbaan zit het 
allemaal goed. Ik raak de bal erg lekker. Aan mezelf 
nu om dit te bewijzen tijdens de toernooien.’

Ambassadrice van Ebel
Een van de sponsors van Chloé Leurquin is het 
Zwitserse horlogemerk Ebel. Aan de pols draagt 
ze met gepaste trots de ‘Ebel Wave’ waarvan ze 
al lang droomde. ‘Het is een praktisch en geraf-
fineerd horloge, sterk en gevoelig, dun en hyper-
vrouwelijk’, zegt ze. Nadat dit icoon uitgroeide tot 
een legende in de horlogerie dankzij zijn unieke 
golvende stalen armband, heeft het nu maar een 
paar lichte retouches nodig om ook bij de volgende 
generatie in de smaak te vallen. 
Chloé wordt ook zeer geboeid door de geschiede-
nis van Ebel dat een van de pioniers was op het 
gebied van sportsponsoring en destijds al grote 
sterren sponsorde zoals Bernhard Langer en  
Yannick Noah. ■



De Atlantische kust van Andalusië is een oase van rust: ideaal 
om te herbronnen onder de zon en om heerlijke golfbanen te 
verkennen. Zoals die rond de Melia Sancti Petri.

Door Miguel Tasso

Spotlights op de

W
ie beslist om Andalusië op te zoeken, verkiest 
doorgaans de mediterrane boven de Atlantische 
kustlijn. Spijtig en ook helemaal ten onrechte want 
dit deel herbergt enkele echte schatten voor de 

liefhebbers van farniente, gastronomie, cultuur en – of course – 
golf. Gelieve nu in te stappen voor een trip naar de Costa de la Luz! 
Wij slaan onze tenten op in Novo Sancti Petri, een van de meest trendy 

Costa de la Luz

De golfbaan paalt aan 
de Melia Sancti Petri.

Hotel Melia Sancti Petri is 
ideaal om te genieten van al het 
moois op de Costa de la Luz.
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badplaatsen in deze regio. Dit is de provincie Cadix 
en we bevinden ons op een halfuurtje rijden van Jerez 
de la Frontera en op een uurtje van Sevilla. De kust is 
hier nog zeer ongerept en wordt afgeboord door hoge 
duinen. De zandstranden zijn gigantisch. Wij zijn met 
andere woorden lichtjaren verwijderd van de (buur-
man) Costa del Sol waar de buildings en de geldhonger 
de natuur compleet hebben ondermijnd. Het vastgoed 
wordt hier veel beter in toom gehouden. Er zijn natuur-
lijk heel wat bouwwerken, dat zeker, maar zij werken 
niet storend in op het blikveld van de passant. Er is 
immers vooral de ruimte en die reikt zover het oog kan 
zien. Met steeds opnieuw de oceaan als horizon. Dit 
is Zuid-Spanje, maar we zitten ver van de stress en de 
drukte. En we laten ons leiden door de tijdgeest, het 
stuifwater van de golven, onze verlangens…

Andalusische levenskunst
De catalogus met excursies is hier goed gevuld 
want Andalusië is een goddelijk plekje waar je nooit 
genoeg van krijgt. Het majestueuze en plechtige 

Sevilla is altijd een bezoek waard. Het is een van de 
mooiste steden van Spanje en dit zowel omwille van 
zijn culturele rijkdom als voor zijn feestelijke sfeer. 
Jerez de la Frontera, de hoofdstad van de flamenco 
en de sherry, ademt eveneens het bekende Andalu-
sische parfum uit. Cadiz is een levendige havenstad 
die beroemd werd dankzij Christoffel Columbus. En 
er is ook de bekende route van de ‘witte dorpjes’: o 
zo typisch en vaak gelegen op de toppen van de lage 
bergen van de Sierra. Er zijn er een 20-tal in totaal 
en elk van hen verdient een bezoek.
De streek is bijzonder bekend voor zijn gastrono-
mie. En dan vooral voor vis en schaaldieren. De 
kreeftjes van Sanlucar zijn zeer gegeerd bij de ken-
ners en dat geldt ook voor de gamba’s en de witte 
vissoorten, zoals de brasem. Gebakken met zout of 
op smaak gebracht met look: gewoonweg godde-
lijk! Om de grote geneugten uit de zee te proeven, 
is het niet eens noodzakelijk om een sterrentafel te 
reserveren. Alle strandrestaurants – de beroemde 
‘chiringuitos’ – lossen de hoge verwachtingen in en 
dat zonder het minste protocol. Hier laat men zich 
leiden door zijn humeur van de dag en dat blijft het 
beste recept voor elk soort plezier.
Toch is de Costa de la Luz in de eerste plaats syno-
niem van een aparte sfeer, een aparte mentaliteit. 
Hier lijkt de tijd stil te staan bij de 138 km strand 
dat altijd in de zon lijkt te baden. De bewoners leven 
er op het ritme van de getijden; de bezoekers ook.

Het Melia-label
De Melia Sancti Petri, een vijfsterren met een ide-
ale ligging tegenover de Atlantische Oceaan en op 
het prachtige strand van Barrosa, is het meest 

Villanueva.

▼

Los Arcos.

Dit lijken wel 
de Tropen!



prestigieuze hotel van de kust. Dit Andalusisch 
paleishotel werd in 2000 ingehuldigd door niemand 
minder dan koning Juan Carlos. Het beschikt over 
225 kamers, geldt als referentie en werd onlangs 
trouwens volledig gerenoveerd onder toezicht van 
Alberto Lalinde, de nieuwe directeur-generaal. Het 
resultaat is verbluffend. Het hotel sluit perfect aan 
bij de sfeer van de streek en beantwoordt aan alle 
selectiecriteria van een veeleisend cliënteel: een 
premium service, kwaliteitsrestaurants (waarbij één 
gastronomisch onder leiding van sterrenchef Angel 
Leon), verscheidene zwembaden, een wellness- en 
schoonheidscentrum, een Kids Club en – dichter naar 
de zee toe – een privézwembad met een restaurant 
dat met de voeten in het water staat, of toch bijna!
In zijn topetablissementen biedt Melia de service 
‘The Level’ aan. Deze omvat exclusieve kamers met 
privétuin en een ‘adults only’-zwembad omkaderd 
door Balinese bedden. ‘The Level’ is een echte must 
en heeft ook een open bar, een privéontbijt en een 
massa details, zoals de gepersonaliseerde check-in 
en de hoofdkussenkaart. De Melia Sancti Petri, die 
te boek staat als een van de beste resorts van Span-
je, stapelt de bekroningen op en werpt zich op tot de 
ideale uitvalsbasis, vooral ook voor de golfer.

Golfparadijs
Want deze vakantiebodem, waar de zon zo’n 300 
dagen per jaar schijnt, is ook een swingparadijs 
met – enkel al voor de provincie Cadiz – een 30-tal 

clubs! De bekende en beroemde banen dicht bij 
de Rots van Gibraltar (Valderrama, Sotogrande, La 
Reserva, San Roque, Almenara…) nodigen uit op 
iets meer dan een uur met de auto. Maar men kan 
zijn dorst naar birdies ook lessen op andere kwali-
teitsbanen die amper enkele kilometers verderop 
zijn gelegen. 
In Sancti Petri is het aanbod al meer dan ruim te 
noemen, want de Club Novo Sancti Petri is twee 
18 holes rijk. Een hiervan werd getekend door de 
betreurde Severiano Ballesteros. La Estancia, een 
parcours van een recentere datum, werd onlangs 
helemaal opgefrist en is nu zeer interessant om 
spelen, vooral wanneer de wind van de partij is.
Vlakbij Jerez ligt de championship course van 
Montecastillo waar heel wat topcompetities zijn 
gespeeld. Altijd een referentie, dus, niet in het minst 
omdat deze baan de handtekening draagt van de 
grote Jack Nicklaus. Wij houden ook van de Monte-
medio want de 18 holes werden er neergelegd in de 
volle natuur en in het hart van een onwaarschijnlijke 
fauna en flora. Een betoverend kader.
Al naargelang zijn golfagenda zal de golfkenner 
ook een trip voorzien naar de prachtige Arcos Golf 
(in Arcos de la Frontera). Het is een spectaculaire 
baan die beschermd wordt door enorme bunkers. 
Villanueva, dat dicht bij Puerto Real ligt, is ook 
erg interessant. Het lijkt bij momenten wel een 
stukje Schotse links en dat helemaal in de baai 
van Cadiz!

La Estancia.

De oneindige 
zandstranden 
hebben een 
uitnodigend 
karakter.
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Grégory Wathelet, zilveren medaillewinnaar op het EK 
2015 en 7e op de wereldranglijst, is zonder twijfel de 
vaandeldrager van de Belgische ruitersport en meer bepaald 
van zijn koningsdiscipline: de jumping.

Door Christian Simonart

Grégory Wathelet
Vaandeldrager Belgische jumping

In 2015 wint Grégory Wathetlet 
met Conrad de Hus de zilveren 
medaille op het EK in Aken.
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G
régory Wathelet begon van nul en 
met weinig middelen, maar staat 
nu al vele jaren aan de top dankzij 
zijn grote inzet en een geweldig 

talent dat in de hele wereld erkenning krijgt. Hij 
werd geboren op 10 september 1980 in Clavier, 
een dorpje in de Luikse Condroz dat op het 
kruispunt ligt van de provincies Luik, Namen en 
Luxemburg. Hij is het levend bewijs dat men niet 
noodzakelijk rijk geboren moet zijn om te scoren 
in een wereld waar toppaarden al snel enkele 
honderdduizenden euro’s kosten. En sommige 
verscheidene miljoenen.
Niets liet vermoeden dat Grégory Wathelet een 
carrière zou uitbouwen in de jumpingwereld. Op 
de thuisboerderij huppelde maar één pony tussen 
de koeien, maar het was wel degelijk die pony 
die hem aanstak met het ruitersportvirus. Na zijn 
competitiedebuut in regionale wedstrijden brak 
de Luikenaar al snel door op nationaal en vervol-
gens internationaal niveau waar zijn talent al snel 
werd opgemerkt. Het duurde evenwel tot hij 19 
was vooraleer hij voor het eerst de mogelijkheid 
overwoog om daar carrière in te maken. ‘Ik was 
gestart met studies informatica aan de univer-
siteit, maar na zes maanden voelde ik aan dat 
het onmogelijk was om die tot een goed einde te 
brengen. Door de vele competities was ik gewoon 
te vaak van huis. Ik heb toen beslist om prof te 
worden en gedurende minimaal één jaar mijn kans 
te wagen. Verscheidene eigenaars vertrouwden 
mij hun paarden toe en zo is de bal aan het rollen 
gegaan’, weet hij nog.

Bedrijfsleider
Na drie jaar als zelfstandige trad Grégory Wathelet 
in 2002 toe tot de bekende stal Haras de Hayet-
tes. Hij zou er vier jaar blijven en stond 27e op de 
wereldranglijst toen hij eind 2005 naar… Oekraïne 
vertrok, waar hij ging rijden voor de controversi-
ele zakenman Alexander Onischenko. ‘Ik heb de 
Oekraïense kleuren twee jaar gedragen en boekte 
enkele sterke resultaten. Ik had de gelegenheid om 
met Lantinus te rijden, het eerste paard dat mij de 
kans gaf om me met de besten te meten. Wat me 
in de gelegenheid stelde om in 2007 in Cannes 
mijn eerste vijfsterren Grand Prix te winnen.’
In 2006 legde de Luikenaar beslag op de 4e plaats 
voor Oekraïne tijdens de Wereldruiterspelen in 

Aken. Die ‘exotische’ ervaring legde hem geen 
windeieren, maar hij 2008 besliste hij toch om 
opnieuw de Belgische nationaliteit aan te nemen 
en bij die gelegenheid ook zijn vrijheid terug te 
vinden om te kiezen voor een nieuwe structuur. 
‘Ik heb tijdens die twee jaar in Oekraïne goed mijn 
boterham verdiend en had dus meer financiële mid-
delen om te investeren en op een solide basis een 
nieuwe start te nemen. Maar ik had nooit verwacht 
dat die dergelijke proporties zou aannemen…’
Grégory Wathelet ging er inderdaad van uit dat hij 
de carrière van een tiental paarden zou beheren, 
daarbij geassisteerd door twee of drie grooms. 
Vandaag is hij evenwel een bedrijfsleider met tien 
bedienden, 50 paarden in de stallen, een fokkerij 
en heel wat klanten die hij tevreden moet stellen. 
‘Er is dusdanig veel te organiseren dat ik vaker ach-
ter mijn bureau zit dan op een van mijn paarden’, 
zegt hij. ‘Alles rust op mij, ik heb niemand boven 

Grégory Wathelet staat vaak op podia. 
Hij hoopt in Rio de Belgische kleuren 
te mogen verdedigen.

▼



mij die mij kan indekken. En ja: soms boezemt 
dat angst in. Maar ik ga niet klagen. Ik heb net 

twee sportief en financieel gewel-
dige jaren achter de rug. En als 

ik paardrijd, kan ik de din-
gen makkelijk loslaten. 
Een goede omkadering 

Kampioenenmaker
Wat meteen opvalt bij Grégory Wathelet is het aan-
tal paarden dat hij naar het hoogste niveau heeft 
gebracht in de jumpingwereld. Paarden die daar 
een hoofdrol spelen. Geen paarden ‘die alles al 
hadden’, maar paarden die hij eigenhandig heeft 
klaargestoomd met alle geduld, ernst en buitenge-
wone kennis die daar voor nodig is. Het door hem 
sinds 2008 gehanteerde systeem zorgt er trou-
wens voor dat hij vandaag meteen kan terugslaan, 
ook na de verkoop van zijn beste paarden. Dit ver-
klaart waarom het opeenvolgend vertrek van Cor-
tes C, Copin van de Broy en Forlap de progressie 
van de Luikenaar niet hebben gefnuikt. Dat zal ook 
zo zijn na het vertrek van Conrad de Hus, het paard 
waarmee hij heel wat foutloze parcours aflegde, de 
vijfsterren Grand Prix van Chantilly won, de zilveren 
medaille op het EK en de grote finale per ploeg tij-
dens de Nations Cup. Want Taalex en Corée staan 
al te popelen om de aflossing te verzekeren.

is belangrijk. Twee jaar geleden deed ik alles nog 
zelf. Vandaag delegeer ik des te meer, ook al is dat 
niet altijd even evident.’

Doel is Rio
De Belgische nr. 1 staat weer een trapje hoger in 
zijn carrière door Les Waleffes – waar hij een 50-tal 
boxen afhuurde – in te ruilen voor een terugkeer 
naar Clavier en naar de ouderlijke hoeve. Die werd 
volledig verbouwd tot een modern paardencen-
trum. De infrastructuur is groots, want een 60-tal 
boxen, een overdekte manege, een buitenpiste op 
zand, een andere op gras, een wandelpad en 65 
ha grond. ‘Het is financieel voordeliger om iets af 
te huren dan om je eigen infrastructuur te hebben, 
maar dit was een buitenkans. Omdat mijn vader 
stopte met werken, had ik de kans om de hoeve 
tegen een interessante prijs over te kopen.’
Nu de paarden in Clavier een nieuwe thuis heb-
ben gevonden, kan de ruiter zich weer helemaal 
concentreren op zijn sportcarrière en aan een 
seizoen beginnen waarin hij heel wat uitdagingen 
wil waarmaken, met om te beginnen een selectie 
voor de Olympische Spelen in Rio. ‘Het belangrijk-
ste is om een goed evenwicht te bewaren tussen 
sport en centen. Ik rijd voor de sport, maar zonder 
geld is er geen sport. Ik ben tevreden en zelfs een 
beetje verrast dat ik nog altijd in de top-10 van de 
wereld sta en dat ondanks de recente verkoop 
van mijn toppaard Conrad de Hus, want met hem 
won ik zilver op het laatste EK. Ik hoop dat ik het 
ganse seizoen in de top-30 kan blijven met Citi-
zenguard Taalex of met Corée die nog moeten 
groeien. Zij zijn momenteel mijn twee grootste 
troeven in het vooruitzicht van een deelname aan 
de Spelen deze zomer.’

© Foto's: Stefano Grasso/LGCT
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Speelden de zeerovers golf? In Saint-Malo behoort de 
swing in elk geval tot de klassieke gebruiken. Dat blijkt 
ook uit ons gesprek met Serge Raulic, eigenaar van de 
bekende Thermes Marins en de Golf du Tronchet.

Door Miguel Tasso

W
e krijgen nooit genoeg van 
Bretagne en met dat gevoel staan 
wij niet alleen. Want dit land van 
vermaarde zeevaarders en con-

trastrijke lichtspiegelingen, dit land dat door de 
getijden wordt gewiegd, blijft meer dan ooit een 
favoriete bestemming van de Belgen. Zij houden 
van de oesters en schelpdieren, van de jodiumrijke 
lucht, van de verrassende uitstappen te voet, met 
de fiets of… de zeilboot. En natuurlijk kunnen zij er 
zich ook verheugen in de geneugten van de swing.

Getekend Hubert Chesneau
Deze regio telt immers heel wat prachtige banen 
die zonder meer een bezoek verdienen. De Golf van 
Dinard, die in 1887 werd ontworpen, is een van de 

bekendste en biedt schitterende zeezichten. Puur 
genot. Maar ook het Saint-Malo Golf Resort, dat 
in Tronchet is gelegen, loont de moeite. Deze baan 
dateert uit 1986 en draagt de handtekening van 
architect Hubert Chesneau, bekend van de Golf 
National waar in 2018 de Ryder Cup wordt georgani-
seerd. Deze par 72 van 6101m, die in het binnenland 
werd uitgewerkt, is een technisch en tactisch zeer 
interessante uitdaging. In juli wordt er trouwens een 
wedstrijd van de Alps Tour georganiseerd. Precisie 
is belangrijk om de talloze waterhindernissen te ver-
mijden en de te duchten greens te overmeesteren. 
Het aanbod omvat eveneens een tweede golfbaan 
(9 holes) en een driesterrenhotel. In het clubhouse, 
een voormalig 18e-eeuwse priorij, laat de scorekaart 
zich vlot inruilen voor die van het menu.

Swingen in het

Het Grand Hôtel des Thermes: 
een mythisch admiraalschip.

    land van de 
zeerovers
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Serge Raulic is sinds 1994 voorzitter en eigenaar 
van deze club. Hij staat ook aan het hoofd van 
verscheidene hoteletablissementen in Saint-Malo, 
waarbij de beroemde Thermes Marins, een inter-
nationale topnaam op het gebied van thalassothe-
rapie. ‘Ik begon met golf in 1992 en was meteen 
verliefd. Het is een passionerende sport, maar 
ook een filosofie. Op de baan moet men zich wijs 
en bescheiden opstellen. En de juiste strategie 
volgen, net zoals in de zakenwereld…’

Serge Raulic betreurt dat de golftroeven van 
Bretagne niet meer bekendheid genieten. ‘In de 
omgeving van Saint-Malo zijn ook de banen van 
Les Ormes, Dinard en Pléneuf-Val-André prachtige 
bestemmingen. Wij bieden trouwens zeer voorde-
lige pakketten aan, zodat de bezoekers ze alle-
maal kunnen ontdekken. En echte kenners lassen 
mogelijk ook een uitstapje naar Jersey in – op een 
uurtje varen – om er een paar echte Britse links-
banen te bespelen…’

De magie van de Thermes
En waarom zou men dit swing- en thalassoplezier 
niet bundelen door de golftas en de koffers neer 
te zetten in het Grand Hôtel des Thermes, een vijf-
sterren paleishotel dat rechtstreeks uitgeeft op het 
grote strand van deze zeeroversstad?
De Thermes Marins, die in 1963 de deuren openden 
en onderdeel zijn van dit hotel, zijn een ideale uit-
valsbasis om helemaal te herbronnen tussen twee 
swingsessies door. Meer dan 120 professionals 
verwennen er de kuurgangers met een 20-tal ver-
schillende programma’s (afslanken, antistress, 

Serge en Olivier Raulic 
koesteren een grote 
passie voor Saint-Malo.

▼

Luchtbeeld van 
het Saint-Malo 
Golf Resort.

Verwend door 
professionele 
handen.

    land van de 
zeerovers



wellness, detox, conditieopbouw, sport,…) en 
verzorging op maat. Dit alles op ruim 5000 m2. De 
algenpakkingen en de hydromassages met warm 
zeewater behoren er tot de klassiekers. ‘Saint-Malo 
heeft de grootste getijden van Europa. Zij geven 
het zeemilieu een unieke rijkdom met 2500 soor-
ten wieren. Al onze verzorgingen beginnen bij het 
zeewater. Dat pompen we rechtstreeks uit de Atlan-
tische Oceaan, op enkele honderden meters van 
de kust. Door zijn rijkdom aan minerale zouten en 
oligo-elementen heeft het een magische werking op 
de huid en het lichaam. Verder proberen wij altijd 
te blijven innoveren op het gebied van uitrusting, 
expertise en programma’s’, aldus Serge Raulic.

Aquatonic: een referentie
Na acht maanden hard labeur werd onlangs een 
nieuw ‘Aquatonic’-parcours ingehuldigd. Het bestaat 
uit 14 ateliers en 194 douchejets. Het resultaat is 
adembenemend. Dynamische douches, jacuzzi’s, 
turbo’s, watervallen: elk deel van het lichaam komt 
aan de beurt met een globaal goed gevoel als eind-
resultaat. De ene keer zijn de jetdouches horizon-
taal of verticaal, de volgende keer valt het water uit 

de lucht of borrelt het op uit de bodem, wat later zijn 
het de bubbels die het verschil maken. Een lucht-
stroom van 550 m3 per uur brengt deze ruimte tot 
leven en nodigt uit tot de meest heterogene ont-
moeting ooit: deze van water en lucht. Een betere 
19e hole kan je als golfer niet dromen!
In den beginne wou Serge Raulic, een gediplo-
meerd ingenieur, carrière maken in de burger-
luchtvaart. Het lot besliste er anders over. Een 
stage in het thalassocentrum van Quiberon, waar 
hij samenwerkte met de legendarische Louison 
Bobet, stuurde hem een andere richting op. In 
1983 nam hij de Thermes Marins en het Grand 
Hôtel de Saint-Malo over. Daar bouwde hij beetje 
bij beetje een echte groep uit die vandaag uit vele 
honderden medewerkers bestaat en door hem 
wordt geleid, samen met zijn zoon Olivier. Hotels, 
verblijven, restaurants, thalasso, cosmetica, golf: 
de knowhow van het Huis overstijgt de grenzen. Zo 
wordt het Aquatonic-concept nu ook toegepast in 
een tiental centra wereldwijd, zoals in Bali, Singa-
pore, Japan, Koeweit en Rusland. ‘Ik zou het ook 
graag in België willen lanceren indien ik daar een 
lokale partner kan vinden…’

'Aquatonic' 
is de ideale 
19e hole voor 
de golfer.

© Foto's:  C. Rodriguez
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Videobewaking en parlofonie • Alarm tegen indringers
Brandalarm  • Toegangscontrole

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

Alsec et Citizen Guard, partners in uitstekende beveiliging  

Uw voordelen
• Interventie binnen de 15 minuten
• Bescherming van uw goederen, materieel en koopwaar
• Snelle reactie, professioneel en met kennis van zaken voor 

elk soort incident
• Veiligheid gegarandeerd 24/24 en 7/7
• Gratis eerste interventie

Wat doet u als uw alarm afgaat? 
Neemt u het risico om te gaan kijken wat er gebeurt?
Alsec heeft een partnerschap afgesloten met Citizen Guard, een 
erkende onderneming* in de snelle interventies, om u de taak 
gemakkelijker te maken. Wij hebben de mogelijkheid om in geval van
alarm een getrainde en ervaren bewakingsagent ter plaatse te sturen.
Zo vermijdt u onnodige risico's. 

U wenst meer informatie? Contacteer ons! 

In geval van alarm zorgt een bewaker voor uw veiligheid!

Nieuwe dienst 

*Erkend door de FO Binnenlandse Zaken nr 16.0074.03
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Met de KPMG Trophy verruimt de groep zijn 
dienstverlening op het gebied van audit, belasting en 
advies naar de golfsport door een bijdrage te leveren aan 
de vorming en omkadering van jong talent.

Door Miguel Tasso

KPMG
Passie voor golf

D
e editie 2016 van de KPMG Trophy, de 
Belgische afspraak op de Europese 
Challenge Tour, werd onlangs afge-
rond op de Cleydael G&CC. Heel 

wat Europese beloften namen er aan deel en het 
publiek kon er ook een aantal Belgische toppers 
van dichtbij volgen. Zoals Thomas Detry die van 
de gelegenheid gebruik maakte om als prof te 
debuteren. Er viel dan ook heel wat te genieten 

en in ons volgend nummer komen we 
daar uitgebreider op terug.

KPMG, een referentiepartner van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie, is uitermate fier dat 
het een bijdrage mag leveren aan een sport die 
zich opmaakt voor zijn olympische comeback. 
‘De waarden van golf sluiten perfect aan bij onze 
onderneming. Het gaat over etiquette, fairplay, 
respect, striktheid en technische beheersing. De 
synergieën zijn evident’, aldus Olivier Macq, ven-
noot bij KPMG in België en gepassioneerd golfer.
Door zijn naam te schenken aan het grootste pro-
fessioneel toernooi dat in ons land georganiseerd 

Phil Mickelson: een wereldster en een 
icoon van KPMG op de greens.

De KPMG Trophy is het 
grootste Belgische toernooi 
op internationaal vlak.
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wordt, vervult dit bedrijf voor audit, advies en 
fiscaliteit dus perfect zijn rol. Maar het stelt zich 
niet tevreden met zijn statuut van partner in de 
spotlights. Zo werkt het eveneens actief en op 
elk vlak mee aan de ontwikkeling van golf in ons 
land en voornamelijk aan het ontluiken van jong 
talent. ‘Zo sponsoren wij het ‘Belgian Team’ dat 
de grote amateurtalenten van de Belgische swing 
verenigt. Concreet betekent dit dat wij in de Fede-
ratie investeren om toekomstige kampioenen te 
helpen groeien binnen een optimale omkadering. 
De technische en menselijke opleiding van jon-
geren is essentieel en dat geldt zowel voor top-
sport als binnen ons vak. Bij KPMG besteden we 
traditioneel veel aandacht aan de begeleiding van 
de juniores die tot onze teams toetreden. Het 
niveau van het wereldgolf ligt steeds hoger en 
het is dan ook essentieel om onze jeugd op een 
doelgerichte manier te begeleiden. Op termijn 
is het de bedoeling om België naar de top-15 in 
Europa en de top-30 van de wereld te begeleiden, 
en natuurlijk om uit te blinken op de Olympische 
Spelen’, aldus Olivier Macq, lid van de Golf Club 
de la Tournette.
Het overtuigde engagement van KPMG naar de 
golfsport toe blijkt ook uit de duur. Zo werd het 
partnership met de Federatie reeds verlengd tot 
2018. ‘In België lijdt de golfsport vaak nog onder 
een elitair imago dat al lang niet meer strookt 
met de realiteit. We wensen vanzelfsprekend 

een groter publiek te bereiken door de disci-
pline toegankelijker te maken voor de jeugd…’ 
KMPG heeft de swing al langer in het bloed. Het 
bedrijf rekent bijvoorbeeld de geniale Amerikaan 
Phil Mickelson (drie keer winnaar van de Masters 
op Augusta) en zijn landgenote Stacy Lewis (twee-
voudig LPGA Major Champion) tot zijn ambassa-
deurs. Ook de jonge Ier Paul Dunne, een veelbelo-
vend talent op de Europese Tour, wordt gesteund. 
Het bedrijf richtte enkele jaren geleden trouwens 
een speciaal platform op dat ‘KPMG Golf Advi-
sory Practice’ werd gedoopt. Dit adviseert, steunt 
en legt contacten met golfclubs, investeerders, 
conceptmakers van projecten en diensten. Want 
ook ‘B to B’ is een integrerend onderdeel van de 
gebruiken en gewoonten op de greens.
Dankzij de steun van KPMG kan de Belgische 
golfsport de toekomst met optimisme tegemoet 
zien en dat op elk niveau. De strategie staat op 
de rails.

Olivier Macq: vennoot bij 
KPMG in België en groot 
golfliefhebber.

Net zoals de andere Belgische 
golftalenten kan ook Adrien 
Dumont de Chassard rekenen 
op de steun van KPMG.

■



Het Baskenland is een ideale bestemming voor golfers die 
van het goede leven houden. Laat de reiskoffers achter in 
het ‘Grand Hôtel Thalasso & Spa’ en ga op birdiejacht in 
Chantaco en La Nivelle.

Door Miguel Tasso

Saint-Jean-de-Luz
Vriend van de zee

S
aint-Jean-de-Luz ligt aan de 
poorten van Spanje, in een 
Baskenland waar het goed 
toeven is en waar alle kwa-

liteiten verenigd zijn om de levens-
genieter te verwennen. Deze bad-
plaats heeft inderdaad alles: prach-
tige stranden met fijn zand, leuke 
winkelstraatjes, een gastronomie 
met uitnodigende tapas en kwali-
teitsgolfbanen. Biarritz en Bayonne 

liggen op 20 minuten, San Sebastian op een 
halfuur. Er is de zee en er zijn de bergen. En er 

is vooral ook het prestigieuze etablissement 
‘Grand Hôtel Thalasso & Spa’ waar men heer-
lijk kan herbronnen met zicht op de zee.

Paleishotel bij de zee
Nadat het twee jaar geleden groten-

deels door een felle brand werd 
verwoest, is dit vijfsterrenpaleis-

hotel weer helemaal uit zijn as 

De thalasso van het 
Grand Hôtel: een oase 
van rust en ideaal om 
te herbronnen.

D e  m a g i e  v a n  h e t 
Baskenland: in dit stukje 
Frankrijk is het onthaal 
altijd warm en typisch.
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opgestaan. Het bleef trouw aan zijn imago en 
ademt dankzij de geslaagde renovatie opnieuw de 
rijkdom van de Baskische kust uit: de magie van de 
jaren 30 en de Art Nouveau. Maar dankzij de ver-
nieuwing staat het nu ook voor modernisme. Veel 
licht, aangenaam en warm. De tinten en stoffen, 
het satijn en het fluweel, de meetkundige motie-
ven, de mozaïeken en het glaswerk zijn stuk voor 
stuk referenties die verwijzen naar ontwerpers als 
Ruhlmann, Grüber en Eileen Gray.
De inkomhall heeft zijn troeven van weleer behou-
den: de cassetteplafonds, het marmer met de 
cabochons en de grote houten trap, dit alles bin-
nen een vernieuwd en verjongd geheel. Het kleur-
palet werd uitgebreid en speelt met warme tinten 
van wit, grège en ivoor. De luchters in geblazen 
glas stralen een warm en gedempt licht uit. In de 
salon-bar, die soms met gedurfde pastelkleuren 
is getooid, kijken de fluwelen en lederen zetels 
uit naar de zee. Ook de zowat 50 kamers, die 
een serene en rustgevende indruk geven, maken 
optimaal gebruik van de ruimte en het zicht op 
de oceaan. Kortom: een elegante en ontspan-
nen sfeer met een pittige stijl, maar nooit pom-
peus. Een plek waar men zich meteen goed voelt. 
Het gastronomisch restaurant ‘L’Océan’, dat door 

chef Chris-
tophe Gros-
jean wordt geleid, ademt 
diezelfde sfeer van kwaliteit uit. De kaart bestaat 
uitsluitend uit seizoenproducten waarbij de aan-
voer uit de zee natuurlijk de hoofdtoon voert.
De reputatie van dit vijfsterrenetablissement 
wordt ook gemaakt door ‘Loreamar’, het centrum 
voor thalassotherapie. Hier ontdekt u in een uniek 
kader alle deugden van het zeewater. Onder de 
stenen gewelven die door marmeren pijlers wor-
den gedragen nodigen 1000 m2 uit om alles los 
te laten. Hete baden, jetdouches, massages met 
douche en algenpakkingen. Dit alles in een 20-tal 
cabines die uitkijken op het strand en de zee. Het 
verwarmde zwembad met zeewater strekt zich uit 
tegenover het grote strand.
De intieme sfeer van de thalasso biedt de kuur-
gangers de kans voor een gepersonaliseerde 
behandeling. Er is keuze uit verscheidene program-
ma’s (antistress, platte buik, figuur, schoonheid, 
detox,…). De Zwitserse cosmeticaspecialist Val-
mont nam in 2014 zijn intrek in Loreamar en biedt 
er een hoogwaardige anti-ageing verzorging aan.
Kortom: dit adres heeft alle troeven. Het is ideaal 
om verse energie te tanken aan de boorden ▼

Een gastronomie op 
basis van plaatselijke 
producten.

Vlakbij de zee: een paleishotel 
dat zijn glans van weleer heeft 
teruggevonden.



van de zee. Het is perfect ook om te genieten 
van de heerlijkheden van een streek waar er geen 
gebrek is aan opwindende excursies en dit zowel 
in de zomer als in de wintermaanden. Vooral ook 
op de greens!

Chantaco & La Nivelle
Het Baskenland is een heerlijke bestemming voor 
de golfer. In deze regio vindt u immers een 20-tal 
kwaliteitsbanen die in een straal van 100 km lig-
gen. In Saint-Jean-de-Luz zelf ligt Chantaco: een 
geklasseerd monument. Deze baan werd in 1929 
getekend door de beroemde Harry Colt en is de 
thuishaven van de familie Lacoste. Dit parcours 
is een en al uitmuntendheid, traditie en sportieve 
geest. Het clubhouse, dat volledig in het roze is 
gehuld, is een echt museum met aan de muur heel 
wat foto’s van weleer – van Jean Garaialde tot Jose-
Maria Olazabal – die op een schitterende manier 
de geschiedenis van het huis tot leven brengen. 
Hoewel de holes zelf heel wat aanpassingen onder-
gingen, hebben ze altijd hun magie behouden en 
nodigen ze uit tot een prachtige wandeling op de 
fairways die met honderdjarige bomen worden 
afgeboord. Maar een mooie scorekaart krijg je 
enkel met precisie en een verstandige aanpak, 
want de minste fout wordt genadeloos afgestraft. 
Een beetje verderop ligt de Golf de La Nivelle. Deze 
baan dateert uit 1907 en kan eveneens uitpakken 
met een sterk cv. Ook deze baan is helemaal mee 
met zijn tijd en biedt verder enkele unieke pano-

rama’s op het dorpje Ciboure en op de haven van 
Saint-Jean-de-Luz. Wat is het heerlijk om hier te 
swingen, met de daken van de stad en de masten 
van de boten op de achtergrond! ‘Laat je evenwel 
niet te veel afleiden door de omgeving met de allu-
res van een prentbriefkaart’, waarschuwt Roger 
Van de Velde, de… Belgische voorzitter van deze 
ledenclub. ‘Zonder precisie red je het niet, want de 
greens zijn klein en verraderlijk!’
Niemand is beter geplaatst dan deze voormalige 
Vlaamse zakenman – die zo verliefd werd op deze 
streek dat hij besloot om er te komen wonen – om 
de magie van het Baskenland in woorden te vatten. 
‘Het klimaat is wisselend, maar het hele jaar door 
zeer aangenaam. Met Kerstmis liepen we hier rond 
in een polo met korte mouwen. De levenskwaliteit 
is buitengewoon. En bovendien zijn de mensen hier 
zeer warm en aangenaam. Iedereen kent iedereen, 
de waardering is wederzijds.’
In het Baskenland en de nabijgelegen Landes is golf 
allesbehalve een elitaire sport. Integendeel. Door het 
uitwisselingssysteem kunnen de leden van één club 
er in andere clubs spelen tegen een voorkeurtarief. 
En de 19e holes zijn er even populair als de verlen-
gingen in het rugby! ‘Vooral dan in La Nivelle, waar 
ik de voorraad heb laten aanvullen met de betere 
Belgische bieren’, lacht Roger Van de Velde die hier 
ondertussen al een tiental jaar woonachtig is.
Nog niet overtuigd? Breng dan beslist een bezoek aan 
deze regio met zijn fantastisch licht en zijn opwinden-
de zonsondergangen. Het loont echt de moeite.

De Golf de la Nivelle 
kijkt uit over Saint-
Jean-de-Luz.
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De Limburg Golf & Country Club viert zijn 50e verjaardag. 
Deze baan wordt als een van de mooiste van België 
beschouwd en wordt eind dit jaar mogelijk ‘koninklijk’.

Door Miguel Tasso

Koninklijk parfum in

Houthalen

W
anneer professionele golfers naar 
hun favoriete baan in België wordt 
gevraagd, duikt Houthalen vaak op 
in ‘pole position’. Terecht ook, want 

de Limburgse championship course is een echte parel 
en dit zowel voor zijn aanblik als voor de swing.
Dit jaar viert de Limburg Golf & Country Club zijn 50e 
verjaardag. Zoals de traditie dat wil, zou het dus kun-
nen dat hij op het einde van het jaar promoveert tot 
‘koninklijk’, een onderscheiding die door het Paleis 
traditioneel wordt toegekend aan 50-jarige clubs. De 
officiële aanvraag is al onderweg…

Referentieparcours
De LGCC werd geboren op 6 december 1966 en 
ontstond uit het enthousiasme van een 20-tal 
gepassioneerde lokale golfers die zich verenigden 

in een vzw. Jean Boes, de grote baas van de brouwe-
rij Alken en de speerpunt van het project, werd ver-
kozen tot eerste voorzitter. ‘In die tijd speelden de 
meeste Limburgse golfers op het Luikse Sart-Tilman. 
Het idee om in hun eigen provincie een parcours te 
bouwen, is bij hen beetje bij beetje gegroeid’, aldus 
Benoît Levecq, de huidige voorzitter.
In die tijd telde ons land amper een tiental ‘his-
torische’ clubs die over het algemeen voor WOI 
waren aangelegd. We denken hierbij aan Kapellen, 
Ravenstein, Château d’Ardenne, Zoute, Ostend, 
Spa, Sart-Tilman, Hainaut, Latem… Limburg was, 
na Waterloo maar voor Bercuit, een van de pio-
niers van de ‘2e generatie’. Het was ook de eer-
ste baan in Vlaanderen na WOI. ‘De gemeente 
Houthalen stelde via een erfpachtovereenkomst 
65 ha ter beschikking om in een uniek kader, in 

Houthalen

De officiële opening van de baan in 1968: 
Jan Baert (secretaris), Jean Boes (voorzitter), 
Emiel Haumont (erevoorzitter), Robert Salmon 
(teaching pro) en Benoît de Schaetsen (vice-
voorzitter) zijn er helemaal klaar voor.
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het hart van een beschermd natuur-
gebied, een golf te bouwen. Een echt 
groen eiland. We deden een beroep 
op Fred Hawtree om de holes uit te 
tekenen. Die Britse architect was toen 
net klaar met de Waterloo in Ohain.’  
De eerste 9 holes werden officieel ingehul-
digd op 27 april 1968. De 9 volgende waren klaar 
in 1974. Vandaag geldt ‘Houthalen’ als een ware 
referentie in het Belgisch golflandschap. De baan is 
een echte championship course (par 72 van 6178m) 
en speelt geregeld gastheer voor prestigieuze nati-

onale en internationale competities. Ook voor 
het Omnium en de finales van de Interclubs is 
het een traditionele rendez-vousplek. Zij was 
ook reeds het schouwtoneel van de Belgische 
manche van de Europese Challenge Tour.

De holes zijn van een pure schoonheid, 
tegelijk klassiek en uitdagend, en ade-
men rust uit in een uniek kader. ‘Dit is 
de enige baan in België waar je als spe-
ler geen enkel gebouw ziet staan en dat 

18 holes lang. Met uitzondering van het 
clubhouse natuurlijk’, merkt Jan Baert op, 

een van de emblematische figuren van deze club.

Familiegeest
Verscheidene holes, die door heide en sparren 
worden afgeboord, zijn van een oneindige visu-
ele schoonheid. Zoals bijvoorbeeld hole 7: een 
schitterende par 5 waar de bal bij de drive over 
een uitgestrekt groen tapijt dient gemikt. Ook de 
18, die terugleidt naar het clubhouse, is een zeer 
tactische par 5 met water aan de rechterkant ▼

Ook de unieke lichtinval 
is een van de troeven van 
deze topbaan in Limburg.



van de green. Indrukwekkend bij matchplay! 
Maar een dergelijke selectie doet de andere holes 
te kort, want zij hebben allemaal een ziel. Inbegre-
pen de par 3’s die zich door hun duizend-en-een 
subtiele glooiingen als echte hersenbrekers pro-
fileren. Je hebt met andere woorden dus je bes-
te swing nodig om een mooie kaart bij elkaar te 
spelen op deze afwisselende baan waar elke hole 
anders is en de techniek zich immer ten dienste 
moet stellen van de tactiek.
De ‘Limburg’ telt ongeveer 1000 leden, waarvan 
750 spelend. De meeste komen uit de streek 
en vernieuwen zich van generatie op generatie. 
Het instapgeld bedraagt 2750 euro (enkel ver-
plicht voor de 40-plusser). Het jaarlijks lidgeld 
varieert in functie van de leeftijd (geplafonneerd 
op 1500 euro voor de 40-plusser). ‘De filosofie 
is door de jaren heen dezelfde gebleven. Wij zijn 
eerst en vooral een familieclub die zweert bij de 
grote waarden van de golfsport. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld geen ‘corporate’ afdeling. En wij zijn 

zeer selectief voor wat betreft de organisatie van 
commerciële competities’, aldus Benoît Levecq. 
Het accent ligt prioritair bij de kwaliteit van de baan. 
‘Dankzij onze greenkeepersteams proberen wij zo 
goed mogelijk de site te onderhouden waar wij zeer 
trots op zijn. De zanderige ondergrond laat ons toe 
om bijna het ganse jaar door op zomergreens te 
spelen’, aldus clubdirecteur Philippe Vanderstricht.
Het parcours, dat door de kenners zeer gesmaakt 
wordt, is uitgegroeid tot een echte referentie. Het 
is dan ook geen toeval dat het een plaatsje kreeg 
in de Rolex Guide met de ‘beste 1000 golfbanen 
ter wereld’ en in de ‘European top 100’ van Golf 
World Magazine. En dat het geregeld bovenaan 
de hitparade prijkt van de Belgische clubs, zoals 
onlangs nog bij ‘Leadingcourses’.
De club staat open voor bezoekers en hanteert 
daarbij een politiek van betaalbare greenfees (van 
75 tot 95 euro al naargelang het seizoen). Hij heeft 
duidelijk zijn plaats op de koninklijke route die hij 
voor zichzelf heeft uitgestippeld.

Luchtbeeld van een van de 
mooiste banen in België 
met de kleurrijke heide.
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De Golf du Touquet is een van de meest prestigieuze in 
Frankrijk. De baan van ‘La Mer’ werd gerestaureerd en is 
teruggekeerd naar zijn basisontwerp. Wandel mee op de 
greens van de Opaalkust met onze partner Open Golf Club.

Door Miguel Tasso

Le Touquet
Swing & Levenskunst

B
elgische toeristen die van de levenskunst 
op z’n Frans houden, hebben het altijd naar 
hun zin in Touquet-Paris Plage, de bekende 
badplaats aan de Opaalkust. Deze plek ligt 

op 2,5 uur rijden van Brussel en bezit inderdaad alle 
troeven om te herbronnen: een prachtige natuur, 
7 km schitterende stranden, duinen zover het oog 
reikt, een gerenommeerde gastronomie, casino’s, 
prestigieuze hotels en een echte sportieve tradi-
tie met onder meer tennis, hockey, paardrijden, 
strandzeilen en vanzelfsprekend ook golf.

Maar Le Touquet straalt ook een unieke charme uit 
die ergens aan die van het Zoute doet denken, door 
de familiale sfeer, het chic en ontspannen cachet 
en het ‘so british’ parfum. Van bij je aankomst ver-
zanden de zorgen in deze grote strandbak en laat 
men zich leiden door de tijdgeest. Of het nu waait, 
regent of de zon schijnt: het plezier is altijd op de 
afspraak. Een wandeling op het strand of met de 
fiets, een bord vissoep bij Pérard, een beetje shop-
pen in de winkelstraatjes waar alle trendy boetieks 
uitgeven op de straat… Meer moet dat niet zijn.

Het parcours van ‘La Mer’ in 
Le Touquet: een schitterend 
perspectief dat uitnodigt om 
de driver uit de tas te halen.
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Nieuw en oud samen
Historisch gezien is golf zeer belang-
rijk voor deze badplaats. De ‘Club du 
Touquet, die in 1904 werd opgericht 
en eigendom is van Open Golf Club, is 
een internationale referentie met twee 
18 holesbanen (‘La Mer’ & ‘La Forêt’) 
en een lus van 9 holes (‘Le Manoir’). 
Zodat iedereen aan zijn trekken komt!
‘La Mer’ is een echte kampioenschapsbaan (par 
72 van 6430m) en wordt beschouwd als een van 
de mooiste links op het Europese vasteland. Deze 
baan was destijds trouwens geregeld gastheer van 
heel wat Opens de France, zoals degene in 1977 
die door een zekere Severiano Ballesteros werd 
gewonnen. Dit ontwerp van de grote Harry Colt – 
tekende ook Saint-Germain, Wentworth, Hilversum 
en Het Zoute – slingert zich door een afwisselend 
landschap en is technisch en tactisch een gewel-
dige uitdaging, vooral wanneer de wind zijn toontje 
meeblaast. Wat langs de Opaalkust natuurlijk wel 
vaker gebeurt…
De baan onderging de voorbije maanden ingrijpen-
de renovatiewerken. Aanleiding was de vondst in 
de clubarchieven van oude foto’s uit 1931 waarop 
de oorspronkelijke tekening duidelijk te zien was. 
‘Vandaar de beslissing om de vier holes (13, 14, 15 
en 16) heraan te leggen die tijdens WOII door Duit-
se bommen waren vernield’, aldus Laurent Bois-
sonnas, directeur-generaal van de groep Open Golf 
Club. Een minutieuze en geometrische opdracht 
die volgens de regels van de kunst werd ingevuld 
door de architecten Patrice Boissonnas en Frank 
Pont, en waarbij de filosofie van Harry Colt tot op 
de komma werd nageleefd. Het resultaat is dan 
ook verbluffend!
Het parcours ‘La Forêt’ (par 71 van 5774 m), dat 
een weg zoekt tussen de naaldbossen, is klassie-

ker, maar biedt eveneens technische 
en tactische uitdagingen. Precisie is 
belangrijk en elk risico dient geweerd 
op straffe van een uitschuiver op de 
kaart. De kleine 9 holesbaan (par 35 
van 2634 m) vervolledigt het aanbod 
en is ideaal voor beginners of voor zij 
die aan hun korte spel willen werken.

Nieuw clubhouse
De Golf du Touquet benutte de opfrisbeurt van 
‘La Mer’ om zichzelf te verwennen met een gloed-
nieuw clubhouse. Dat wordt begin deze zomer 
geopend. Het is in totaal 1400 m2 groot (waarvan 
800 voor het klantengedeelte) en uitgerust met 
een hip restaurant. Goed nieuws dus voor de pak-
weg 800 clubleden en de vele buitenlandse gasten 
(40.000 green fees per jaar). ‘Door de toename 
van de nieuwe bestemmingen en de lowcostvluch-
ten neemt het aanbod voor de golfer met de dag 
toe. Om hem naar deze regio vlakbij het Kanaal te 
lokken, waar de weersomstandigheden anders zijn 
dan aan de Middellandse Zee, was het nodig om 
onze infrastructuren op alle niveaus te verbeteren: 
kwaliteit van onthaal en service, onderhoud van 
de banen, aantrekkelijke pakketten. Vandaag zijn 
we klaar om de handschoen op te nemen’, aldus 
Laurent Boissonnas.
Le Touquet is natuurlijk ook bekend voor zijn kwa-
liteitshotels. Le Manoir (3 sterren, 41 kamers) ligt 
tegenover het clubhouse en valt traditioneel bij de 
golfers in de smaak omwille van zijn uitstekende 
ligging, de rustige sfeer en de gepersonaliseerde 
service. Dit is het HK van de puristen.
Het paleishotel Westminster, de legendarische tem-
pel van traditie die sinds kort tot de groep Barrière 
behoort, is dan meer de bestemming voor de levens-
genieter. Dat komt onder meer dankzij het sterren-
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Topkwaliteit en een perfect 
onderhoud: ziedaar de 
magie van de Opaalkust.



restaurant dat door chef William Elliot wordt geleid, 
de Spa Nuxe, de ‘so british’ bar en de legendarische 
houten art-decoliften. Het etablissement (4 sterren, 
115 kamers) verwelkomde door de jaren heen talloze 
personaliteiten en leverde op die manier ook zelf zijn 
bijdrage aan de populariteit van de badplaats.

Snel even naar Hardelot
Het Belgische cliënteel houdt van de charmes van 
Le Touquet. Idem dito voor de Belgische golfers 
die in deze streek het hele jaar op birdies komen 
jagen. Temeer omdat Open Golf Club nauwelijks 
enkele kilometers verderop de teugels van een 
andere gerenommeerde golfclub in handen heeft: 
de Golf van Hardelot die over twee kwaliteitsbanen 
beschikt (‘Les Pins’ & ‘Les Dunes’).
‘Les Pins’, die uit 1934 dateert, draagt de handte-
kening van de beroemde architect Tom Simpson, 

ontwerper van talloze meesterwerken (Morfon-
taine, Antwerp, Ballybunion, Hainaut, Spa, Sart-Til-
man,…). Ook deze baan onderging recent een ste-
vige opfrisbeurt. Zo werden verscheidene fairways 
en greens uitgebreid. Er werd vooral ook aandacht 
besteed aan de restauratie van heel wat bunkers 
die er nu bij liggen als stukjes kantwerk. Ook hier is 
het resultaat zeer geslaagd. ‘Les Pins’ (par 72 van 
5877 m) werpt zich steeds meer op als een must 
voor de kenners. Het is een prachtig ouderwets 
parcours van een zeldzame schoonheid en heerlijk 
om spelen. ‘Les Dunes’, dat in 1991 opende en door 
de Belg Paul Rolin werd ontworpen, is korter (par 
69 van 5236 m). Het tracé is moderner en zoekt 
zijn weg tussen meren, duinruggen en beboste 
valleien. Ook dit is een zeer interessante golfuitda-
ging. Dit alles om aan te geven dat een golfuitstap 
naar de Opaalkust meer dan ooit trendy is.

Info: www.opengolfclub.com
©

 Jé
ro

m
e 

M
on

di
er

e

Het mythisch 
paleishotel 
Westminster.

Open Golf Club biedt 
de golfliefhebber de 
keuze uit verschillende 
interessante pakketten.
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Gesprek met Paloma Szathmàry, ‘Corporate 
Communication’ verantwoordelijke bij 
Oettinger Davidoff en groot golfliefhebster.
 

Door Michel Thibaut

M
uziek verzacht de zeden. En golf 
helpt managers om te ontspan-
nen en afstand te nemen van de 
alomtegenwoordige stress in de 

zakenwereld. Interview met Paloma Szathmàry, 
Corporate Communication verantwoordelijke bij 
Oettinger Davidoff, en een golfspeelster die met 
volle teugen van het leven geniet, ook al zit haar 
agenda doorgaans eivol.

Members Only: U bent Senior Vice President 
Corporate Communications en lid van de 
global management group Oettinger Davidoff. 
wat mogen we nog meer weten over u? 
Paloma Szathmàry: ‘Ik ben geboren en getogen 
in de omgeving van Zürich. Ik ben Zwitserse, mijn 

moeder is Spaans en mijn vader was Hongaar. Ik 
heb eerst economische studies gedaan gevolgd 
door een opleiding talen in Zürich. Daarna heb ik 
ook drie jaar public relations gestudeerd in het 
kader van mijn professionele carrière. Ik ben zeer 
gehecht aan mijn familie en ik breng graag tijd 
door met mijn vrienden. Tijdens de vakantie reis 
ik graag, want ik ontdek graag nieuwe plekken 
en andere culturen. Als wij daar de kans toe heb-
ben, trekken mijn partner en ikzelf er op uit met 
de Harley Davidson. Zo hebben wij vorige zomer 
drie weken lang door zes staten in de VS getoerd. 
Gewoonweg uniek! Op professioneel vlak zweer 
ik bij teamwork met een stevige dosis empathie, 
energie en dynamiek. Ik probeer professioneel te 
zijn en gepassioneerd door mijn werk.’

Rookgenot 
op de 19e hole

Paloma Szathmàry op de 
tee op Casa de Campo in de 
Dominicaanse Republiek.
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Hoe is uw carrière gegroeid?
‘Ik heb 15 jaar ervaring in de public relations en de 
media, in de interne, externe en corporate com-
municatie, communicatie marketing, sponsorship 
en evenementen. Ik spreek Duits, Spaans, Engels, 
Frans, Italiaans en een heel klein beetje Hongaars. 
Ik ben in 2003 bij Oettinger Davidoff AF begon-
nen. Daar heb ik de voorbije 13 jaar mijn kennis en 
mijn ervaring aangescherpt op het vlak van de con-
sumptiegoederen en de merken in de luxesector. 
Het is een zeer concurrentiële omgeving waarin ik 
een bijzonder accent heb gelegd op de ontwikke-
ling van projecten en communicatietools om onze 
premium merken te promoten, en dan in de eer-
ste plaats ons toplabel Davidoff. Tegelijk hechtte 
ik ook heel veel belang aan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en dit onder meer door ons 
Davidoff Art Initiative.’

was het een bewuste of toevallige keuze om 
in de wereld van de sigaar actief te zijn?
‘Ik heb nog nooit in mijn leven een sigaret gerookt. 
Tegelijk moet u wel weten dat ik als klein meisje 
mijn zomervakanties doorbracht bij mijn oma van 
moeders kant. Zij heeft haar hele leven een tabaks-
winkel gerund in Tarragona (Catalonië). Ik hield 
haar de hele dag gezelschap en was trots als een 
pauw toen zij mij de verkoop van drie artikelen 
toevertrouwde: de Ducados en de Fortuna, als-
ook de lolly’s Chupa Chups. Op mijn eerste dag 
bij Davidoff – ik was initieel door een headhunters 
bureau benaderd – heeft men mij meegenomen 
naar een grote ‘walk in humidor’ (sigarenkelder). 

Daar ben ik bijna in tranen uitgebarsten omdat het 
beeld mij herinnerde aan die geweldige vakantie-
sfeer bij mijn fantastische ‘Avia’. Al mijn jeugdher-
inneringen kwamen terug naar boven.’

Hebt u een evolutie vastgesteld in het gedrag 
van de sigarenliefhebber?
‘Er is een ‘verjonging van het kader’ bezig met een 
publiek van jonge dertigers. Dat kiest ervoor om 
minder te roken, maar het laat zich leiden door de 
betere producten en het is ook niet bang om iets 
nieuws uit te proberen. Verder laten ook steeds 
meer vrouwen zich verleiden om dit tot dusver 
toch vooral mannelijk bastion te betreden. Omdat 
er vraag naar was, zijn wij wereldwijd een aantal 
‘Ladies Masterclasses’ gaan organiseren. 
Zo ook in Brussel in december 2014. 
Ook dames ontdekken dat zij kun-
nen genieten van de luxe om de 
tijd stil te zetten en nieuwe sma-
ken te ontdekken. Zeg maar een 
initiatie tot gezelligheid en deel-
zaamheid.’

Naast uw passie voor sigaren 
speelt u ook golf. 
waar en wanneer?
‘Ik ben er enkele jaren 
geleden mee begonnen 
tijdens een vakantie op 
Mallorca. Voor mij was 
het een echte ontdek-
king: ik was meteen ▼

Paloma Szathmáry

Passie, geduld en tijd: ziedaar 
de waarden die zowel gelden 
voor het golfen als voor het 
maken van ‘premium’ sigaren.



verliefd en ik speel ook niet zo slecht. Sinds-
dien probeer ik mijn vakantie te combineren met 
golf. Ik volg les om beter te worden en ik speel 
samen met vrienden. Mijn eerstvolgende golf-
vakantie ligt trouwens al vast: dat wordt Bad 
Griesbach in Duitsland.’

welke zijn uw favoriete banen?
‘Ik houd van Bad Griesbach. Dat staat elke lente 
opnieuw in mijn agenda. Maar ik begin ook graag 
onder de zon aan het seizoen: op Mallorca of in de 
Dominicaanse Republiek, voor zover ik daar tijd 
voor kan vrijmaken wanneer ik groepen aficiona-
dos van Davidoff begeleid. Een van mijn bijzon-
derste ervaringen tot dusver was mijn eerste 18 
holes die ik gespeeld heb. Ik had het geluk dat dit 
Casa de Campo was in de Dominicaanse Repu-
bliek, samen met mijn collega Nicole Kaufmann. 
De beroemde hole ‘Teeth of the Dog’, die naast de 
oceaan ligt, is onvergetelijk mooi.’

Onderhoudt Davidoff bijzondere
banden met de golfsport?
‘Samen met de gastronomen en de liefhebbers van 
moderne kunst behoren de golfers tot een publiek 
dat onze sigaren waardeert. Vandaar ook onze 
betrokkenheid bij Art Basel, het filantropisch pro-
ject Davidoff Art Initiative alsook de Tour Gastro-
nomique die dit jaar internationale wegen inslaat. 
De golfers staan ook voor een groot deel van onze 
cliënteel. Zij nemen hun sport zeer ernstig en heel 

wat van hen steken na afloop van hun partijtje 
graag een sigaar op. In de beroemde 19e hole. Heel 
wat clubs bieden trouwens een verfijnde keuken 
aan en een mooi assortiment van premium sigaren 
die op het terras kunnen geconsumeerd worden. 
Precies met dat doel hebben wij een limited edition 
‘Golf’ uitgebracht die een groot succes is. Dit jaar 
werd deze editie ‘The Score Card’ genoemd. Het 
doosje bevat vijf sigaren en een van de exemplaren 
heeft een gouden bandje. Dat is voor de winnaar 
van de partij. Ideaal om de avond in het clubhouse 
af te sluiten!’

zijn er nog andere leden van Oettinger 
Davidoff Global management die golfen?
‘Er zijn er enkele. De meest actieve en beste spe-
ler is Jim Young, onze Senior Vice President USA, 
hoofd operaties Business US. Hij speelt momen-
teel van hcp 10.5.’

Paloma Szathmàry met 
haar col lega Nicole 
Kaufmann. Of de kunst 
om het plezier van de 
swing te combineren met 
dat van een sigaar…

De Davidoff Golf Scorecard Edition 2016 is 
bedoeld voor de leuke momenten die men samen 
met anderen deelt op de golfbaan. Voor deze 
nieuwe editie kozen de meesters-assembleerders 
van Davidoff voor langere exemplaren die verwijzen 
naar gedurfde en unieke slagen. De sigaren, die 
zich door de meest opwindende banen laten in-
spireren, richten zich tot de liefhebber en dit op de 
fairway of, later, in het clubhouse. Te noteren: het 
doosje bevat vijf sigaren. Het exemplaar met het 
gouden bandje is bestemd voor de winnaar.
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Ontdek het webmagazine Divercity 

www.divercitymag.be
Over de stad moet je ook lezen

Ontdek het webmagazine Divercity 

www.divercitymawww.divercitymag.be
Over de stad moet je ook lezen

www.divercityma

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 3839-003 Annonce DivercityA4nlDef.indd   1 23/05/16   15:47



P
aul De Winter, de voorzitter van het 
directiecomité en de CEO van Delen 
Private Bank, ontdekt de golfsport zo’n 
30 jaar geleden toen hij nog werkzaam 

was in Luxemburg. Hij was op slag verliefd. 
Sindsdien brengt hij met zijn gezin zoveel mogelijk 
tijd door op de greens. ‘Golf is een zeer bijzon-
dere sport die zweert bij mooie waarden, zoals 
bescheidenheid, respect, ethiek en fairplay. Het is 
de enige sport waar de speler zijn eigen scheids-
rechter is!’
De Winter is lid van de Antwerp Golf Club in Kapel-
len en gaat prat op een mooie hcp 9. Hij is geregeld 
actief in de Interclubs bij de Heren 3 en beschrijft 
zijn stijl als wijs en strategisch. En hij lacht wan-
neer men de link probeert te leggen met de filoso-
fie van zijn bankbeheer. ‘Het klopt: heel wat dingen 
lopen parallel. Ik ben nogal voorzichtig van aard 
op de golfbaan en ga geen onmogelijke dingen 
uitproberen. Ik probeer mijn wapens te gebruiken 
en zo regelmatig mogelijk te spelen vanuit een 
beheerste tactische aanpak. Dat is ergens ook de 
politiek van Delen dat het vermogen van zijn klan-
ten op een verstandige, weloverwogen en ervaren 
manier beheert…’
Paul De Winter is een echte purist en steekt zijn 
onvoorwaardelijke liefde voor de Britse linksbanen 
niet onder stoelen of banken. ‘De Schotse banen 

Paul De Winter, de CEO van Delen Private Bank, is een 
grote golffan en besteedt zoveel mogelijk van zijn vrije 
tijd aan die passie. Thomas Pieters is ambassadeur van 
deze prestigieuze privébank.

Door Miguel Tasso

van Kingsbarns en Turnberry zijn echte parels. 
Maar tegelijk ben ik helemaal weg 
van het Zuid-Ierse Waterville. 
Zelfs zo gecharmeerd dat 
ik er lid ben geworden…’
Vanuit die context is het 
dan ook niet verwonder-
lijk dat hij al zijn gewicht 
in  de  schaa l  hee f t 
geworpen bij de recente 
beslissing van Delen Pri-
vate Bank om Thomas 
Pieters te sponsoren, 
het nieuwe goden-
kind van de Belgische 
golfsport. ‘Hij is jong, 
getalenteerd en een 
werker. En hij getuigt 
op elk niveau van een 
uitstekende menta-
liteit. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij op 
termijn top 10 kan 
worden in de wereld. 
Hij heeft ambitie en 
is zeer vastbesloten: 
het label van een 
echte kampioen…’

Paul De Winter
zweert bij golf
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Uw vermogen verdient onze ervaring en onze expertise

Delen Private Bank is een familiale onderneming die gespecialiseerd is in patrimoniumbeheer. 

Als dynamische goede huisvader streven we een gezonde groei en de bescherming van uw patrimonium na. Onze 
bedrijfsfilosofie en onze manier van werken weerspiegelen familiale waarden en een hechte bedrijfscultuur. Waarden 
zoals verantwoordelijkheid, transparantie, duurzaamheid, integriteit en betrouwbaarheid dragen we hoog in het vaandel. 
Wij houden van heldere, eenvoudige oplossingen die de tand des tijds kunnen doorstaan. 

Neem contact op met één van onze zetels voor een vrijblijvende afspraak of bezoek de website.



D
e Résidence Gray Couronne, een van 
de boegbeelden van de Groep Orpea, 
richt zich tot ouderen met problemen 
van autonomie. Dit etablissement met 

een hoge standing, dat vlakbij de vijvers van Elsene 
is gelegen, regelt de zorgverlening aan hulpbehoe-
vende personen door middel van een organisatie 
die gericht is op comfort en waardigheid. 
Na de aankoop en de noodzakelijke modernise-
ringswerken is dit Huis vandaag toe aan de lan-
ceerfase. Die wordt geregisseerd door Aurianne De 
Saedeleer. De jonge, dynamische en geëngageerde 
directrice legt in het bijzonder de nadruk op de bege-
leiding voor de residenten. ‘Mijn ervaring in tien jaar 
kwaliteitsmarketing voor rusthuizen heeft ervoor 
gezorgd dat ik me dichter bij de patiënten ben gaan 
opstellen. Het menselijk aspect laten primeren op 
het functionele: dat was de echte inspiratie om mijn 
carrière een nieuwe richting uit te sturen.’
Deze zorgverlening is essentieel in een open en 
levendige ruimte waar deelzaamheid en gezelligheid 
de echte sociale netwerken zijn. ‘Het relationele is 
zonder meer fundamenteel. In die optiek behoort 
het genereren van uitwisselingen tot mijn takenpak-
ket. Bij personen van wie de mobiliteit en de auto-
nomie afnemen, is het belangrijk om met de buiten-
wereld verbonden te blijven. Zo zijn we nu al druk 
bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling 
voor het najaar rond de Belgische kunstschilderes 
Yvette Lichfsus. De werken zullen geëxposeerd wor-
den in de onthaalruimtes van de residentie onder de 
vorm van vernissages die over verschillende dagen 
lopen. Het is een manier als een andere om het 
evenement naar onze residenten toe te brengen en 
deze ruimten echt tot leven te brengen.’
Alles staat in functie van het comfort en de auto-
nomie van de bewoners en van de families die op 
bezoek komen. Daarover wordt elke dag gewaakt 
door een professioneel en gespecialiseerd team. ‘Ik 
weet uit persoonlijke ervaring dat de begeleiding een 
totaalpakket moet zijn, zodat het medisch aspect, 
dat soms beperkingen oplegt, wordt opgevolgd door 
de al even onmisbare affectieve verzorging.’
Voor Aurianne De Saedeleer de ideale gelegenheid 
om haar professionele roeping te laten renderen in 
een sector die steeds belangrijker wordt op socio-
cultureel vlak.

Info: Kroonlaan, 42-46 - 1050 Brussel
Tel. +32(0)2 629 71 00 

‘Een echte
 levensruimte 

creëren’
De groep Orpea-Clinea is 
al sinds 1989 een referentie 
in de seniorenresidenties. 
Gesprek met Aurianne De 
Saedeleer, directrice van de 
Résidence Gray Couronne. 

Door Pierre-Henri De Vigne
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O
oit was hij bevriend met de groot-
ste sterren van het Franse lied. 
‘In de jaren 70-80 produceerde ik 
in Brussel de shows van Fernand 

Raynaud, Thierry Le Luron, Johny Halliday, Alain 
Souchon en Michel Polnareff. Dat waren de topja-
ren van Vorst-Nationaal…’
Vandaag heeft Albert Vermeiren de bühne van de 
showbusiness ingeruild voor de greens van de golf-
banen. Zijn energie gaat helemaal naar de jeugd. 
Als een soort priesterschap. ’20 jaar geleden heb ik 
de Winter Club Juniors opgericht. Ik organiseer nu 
ook al zo’n 15 jaar de ‘Kids Scapa Tour’, een circuit 
voor jongeren van 7 tot 12 jaar. Het is heerlijk om 
roepingen te helpen ontstaan…’
Vermeiren is nog altijd even enthousiast als een 
kleuter en organiseert ook – al vijf jaar trouwens 
– de ‘International Juniors’ voor spelers jonger dan 
14 jaar. ‘Het toernooi gaat dit jaar door van 7 tot 
9 juli op de Royal Waterloo. Er worden een dozijn 
landen aan de start verwacht, waarbij China en 
Japan. Het spelniveau is indrukwekkend. Kinderen 
van 13 jaar die scratch spelen. Dat moet je echt 
met eigen ogen zien…’
Albert Vermeiren, die door iedereen gewaardeerd 
wordt voor zijn vriendelijkheid, zijn beschikbaarheid 
en zijn ondernemingsgeest, is een van de topfiguren 
uit de coulissen van de Belgische golfsport. Zelf 

Albert
Vermeiren
Kind van de bal
In de Belgische golfwereld kent iedereen 
Albert Vermeiren. Hij stelt zijn energie 
al ontelbare jaren ten dienste van de 
jeugd. Een bijzonder man.

Door Miguel Tasso

vindt hij nog nauwelijks zelf de tijd om een balle-
tje te slaan. Hij is daarentegen omnipresent in de 
clubhouses en altijd bereid om nieuwe projecten te 
verkennen. ‘Ik ben een man van de baan, van actie 
en passie…’
Dat stimuleert hem ook om actief deel te nemen 
aan het ‘Conservatoire Africain’, het ‘Koninklijk Werk 
Wiegjes Prinses Paola’. De bekende ‘Noirauds’ die 
hulpbehoevende kinderen 
bijstaan. Naastenliefde 
zonder eigenbaat. Ook 
Albert Vermeiren vraagt 
niets terug. Het is trouwens 
omwille van zijn filantro-
pisch engagement dat hij 
benoemd werd tot Officier 
in de Leopoldsorde. ‘Mijn 
grootste vreugde is dat een 
jonge speler me herkent in 
een clubhouse en dag komt 
zeggen. De glimlach van 
een kind heeft geen prijs. 
Ik heb in mijn competities 
de beste jonge golfers zien 
passeren: Florence Descampe, Nicolas Colsaerts , 
Thomas Pieters en heel wat anderen. Ergens ben ik 
ervan overtuigd dat ook ik, op mijn manier, een klein 
steentje heb bijgedragen tot hun successen…’ ■

Printers

Impresor 
Ariane

JULY 7-9 2016
ROYAL WATERLOO GOLF CLUB

WATERLOO

AFFICHE GOLF WATERLOO 2016_1  31/05/16  18:47  Page1
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A
lain Suys werkt al 25 jaar voor de Deutsche 
Bank in België. ‘In de familie is de bankwe-
reld een echte roeping. Ook mijn vader 
was actief in die sector en mijn broer 

stapte in zijn voetsporen’, zegt Alain Suys, regionaal 
directeur van de bekende Duitse instelling.
De Deutsche Bank heeft door de jaren heen heel 
wat harten en portefeuilles veroverd van Belgische 
spaarders. ‘Wij tellen meer dan 300.000 klanten in 
onze 34 agentschappen. In totaal beheren wij ruim 
24 miljard euro…’
De geheimen van dit grote succes? Beroepsernst, 
professionalisme, een luisterend oor en een 
moderne benadering van het beroep. ‘Wij concen-
treren ons voornamelijk op het advies op maat voor 
sparen en investeren, en dit zowel op het gebied 
van Private Banking als van Personal Banking.’ 
De banksector is volop in beweging. ‘De informati-

De Deutsche Bank is een 
van de favoriete financiële 
instellingen van de Belg. 

Deze bank is ook actief 
o p  d e  g r e e n s  t e r 

gelegenheid van de 
MercedesTrophy.

Door Miguel Tasso

De slimme investering

ca heeft voor een enorme omwente-
ling gezorgd. Vanaf morgen zullen de 

agentschappen er totaal anders uitzien en 
voornamelijk gefocust zijn op persoonlijk advies. 
Wij hebben op die evolutie geanticipeerd en inves-
teren vanaf nu ook zeer duidelijk in de digitalise-
ring van onze diensten.’
Deutsche Bank, een vaste partner van de Mercedes 
Trophy, is blij met zijn inbreng op de greens in deze 
prestigieuze competitie. ‘Golf is een sport die dezelf-
de waarden huldigt als onze bank. Zoals de passie 
voor prestaties. En vanzelfsprekend vinden wij het 
ook zeer aangenaam om onze huidige en potentiële 
nieuwe klanten in een ander kader te ontmoeten…’
Alain Suys besliste drie jaar geleden om zelf de 
golfstokken op te nemen en in zijn swing te inves-
teren, al was dit meer uit liefde dan uit beroepsma-
tige overwegingen. ‘Ik speel op 7 Fontaines en in 
Naxhelet. Ik ben echt helemaal bezeten van golf. 
Met mijn vriendin Marie-France besteden wij een 
groot deel van onze vrije tijd aan deze complexe en 
frustrerende sport waar alle ego’s meteen op hun 
plaats worden gezet. Maar wat is het heerlijk om 
volop in de natuur te zijn en, af en toe, een mooie 
golfbal te slaan…’ ■

van Alain Suys

108

b U S I N E S S  C L U b
Z O M E R  2 016



Investeer in uw leven

* Aanbod onder voorwaarden. Bij overdracht van uw effecten naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel voor 
30/06/2016 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 1% van de waarde ervan met een 
maximum van 5.000€. Deze actie is niet van toepassing op aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips en 
certifi caten. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank. Voor meer details over het 
aanbod kunt het actiereglement raadplegen op onze website  www.deutschebank.be/effecten, in onze Financial 
Centers of op 078 153 154.
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, 
IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester.

En 5.000, dat is ook het aantal balletjes dat u al geslagen hebt op alle driving ranges 
die u ooit bezocht. Sla ook vandaag uw slag: breng uw effecten over naar Deutsche Bank 
en ontvang een premie van 1% op hun waarde (tot 5.000€*). Onze experts regelen de 
overdracht zonder dat u zelf uw bankier moet contacteren. 

Waar anderen cijfers zien, zien wij het leven.

5.000 is het maximale bedrag dat u kunt 
ontvangen als u uw beleggingen 
overbrengt, dankzij onze premie van 1%.* 

Kies een andere aanpak voor uw geld via deutschebank.be/effecten

5868_Custody_5000golf_H297xW210_NL.indd   1 02/06/16   14:03



Stijlvol
         shoppen

Tollet: 
puur plezier
Het Huis Tollet, dat sinds 
1902 juwelen maakt, 
kan terugblikken op een 
unieke knowhow en daar 
zijn deze drie fonkelnieuwe 
favorieten het perfecte bewijs 
van. Het bekende Maison Poiray, de 
kleine prins van de Place Vendôme, blijft 
continu nieuwe wegen inslaan en lanceert de nieuwe collectie ‘Ma 
Préférence’ met onderling verwisselbare stenen. Bij Miss You blijft 
designer Zhao Jie haar vele inspiratiebronnen op een talentrijke manier 
kanaliseren. Traditie, poëzie en mooie juwelen… Dat is pas echte 
liefde. Ten slotte herontdekt Hulchi Belluni de klassieke elegantie en 
de tijdloosheid van kwaliteit in ‘made in Belgium’.
www.tollet.com

Muze van Piaget
De ronde horlogekast wordt geaccentueerd 
door twee fijnzinnige, asymmetrische 

uitlopers. Ook de verhoogde welving op de 
lunet met ronde diamanten maakt dit horloge 
meteen herkenbaar. De Limelight Gala is 
een echte hedendaagse muze en volgens 
Piaget het summum van vrouwelijkheid. 
Elegant en goddelijk sensueel.
www.piaget.fr

Mechaniek Raidillon
Het Belgisch huis Raidillon laat zich sinds 2001 inspireren door het autocircuit van Spa-

Francorchamps waaraan het ook zijn naam ontleent. De horloges, waarvan elk model 
tot een oplage van 55 stuks beperkt wordt, laten zich bezielen door de autowereld. Hun 
mechaniek is uniek, want voor de fabricage wordt een beroep gedaan op de legendarische 

Zwitserse precisie. De nieuwe modellen voor 2016 laten zich onder meer bewonderen in de 
recent geopende merkboetiek in Antwerpen.
www.raidillon-watches.com

Collectie Talisman 
bij Holemans
Ontwerpster Sawako Narita liet zich 
inspireren door de kleine dingetjes die 
ons bijgeloof sturen en vatte hun ziel van 
geluksbrengers. Het juweel is hierdoor 
niet enkel kostbaar door zijn intrinsieke 
waarde, maar ook omdat wij het – door 
het te dragen – een stukje van onszelf 
influisteren: belofte, hoop of mystieke 
krachten… De door het kompas, de roulette, 
de windroos of de tossmunt geïnspireerde 
Talisman is een leuke en tegelijk verfijnde 
collectie uit de ateliers van Holemans.
www.holemans.com

Accent op precisie
De collectie 2016 van de pilotenhorloges 
van manufactuur IWC Schaffhausen verleidt 
door zijn breed en evenwichtig gamma, en 
dat van de authentieke Big Pilot’s Watch 
Heritage tot de zeer stijlvolle Mark XVIII. 
Ook bijzonder is de Pilot’s Watch Mark 
XVIII, het eerste model van het gamma dat 
is uitgerust met een armband in kalfsleder 
of fijn staal. Authentieke elegantie.
www.iwc.com
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Liefde aan de bron
Aan de wieg van het horlogemerk Ebel, dat in 1911 in 
het Zwitserse Chaux-de-Fonds werd opgericht, stond 
het echtpaar Eugène Blum en Alice Lévy, en dat was 
vrij ongewoon in de door mannen gedomineerde 
horlogewereld. Foto: de nieuwe Ebel Wave Blue.
www.ebel.com 

Oneindig Bentley
Het Britse auto-icoon Bentley etaleert zijn levenskunst 
ook door zijn parfum waarbij gebruik wordt gemaakt 
van zeldzame ingrediënten. De nieuwe ‘Bentley 
Infinite Rush’ biedt de actieve man die voortdurend 
zijn grenzen verlegt een unieke geurervaring met een 
kruidige frisheid op een houtige achtergrond. Een 
puur moment van geluk dat perfect aansluit bij de 
waarden van het automerk.
www.bentley-fragrances.com

Voor de echte man!
De eau de toilette ‘Pour un 
homme de Caron Sport’ is 
een frisse en onverwachte 
interpretatie van het legendarisch 
parfum van het Huis Caron. 
De aromatische handtekening 
vertrekt van hesperiden en 
kruidige en houtachtige noten. 
Dit dynamisch parfum wordt 
afgerond met vleugjes blauwe 
g e m b e r  u i t  M a d a g a s ka r , 
nootmuskaat uit Indonesië en 
cederhout uit Virginia. Top!
www.parfumscaron.com

Onverwoestbare 
classic
Sommigen hebben het zelfs over een 

echte ‘fanclub’ van Acqua di Parma. 
Dat z ijn dan de elegante 

mannen  en  v rouw en 
van de wereld die van 
discretie en luxe houden. 

Exclusief, ambachtelijk, 
strak: dit mythisch parfum 

heeft zichzelf opgewerkt als 
‘het Keulse water van de sterren 
en de ster van de Keulse 

waters’. Een mannelijke/
vrouwelijke geur die niets 
aan het toeval overlaat. Aan 

de basis: een wervelwind 
van citrusvruchten uit Sicilië, 

Bu lgaarse  roos ,  Enge lse 
lavendel en rozemarijn tegen 

een achtergrond van oosterse 
houtgeuren. Al 100 jaar succesvol!

www.acquadiparma.com

Daytona-mythe
Rolex stelt de nieuwe versie voor van zijn model 
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona in staal 
904L. Hij is uitgerust met een Cerachrom 
monobloc lunet in zwarte ceramiek ontworpen en 
gebrevetteerd door Rolex. Deze evolutie combineert 
toptechnologie en verfijnde esthetiek, en is tegelijk 
ook een eerbetoon aan het erfgoed van deze 
legendarische chronograaf.
www.rolex.com 



Terras in BoCConi 
Een terrasje doen in hartje Brussel en de hoofdstad 
zo nieuw leven helpen inblazen? De BoCConi, het 
restaurant van het hotel Amigo, heeft alles om van de 
zomer te genieten. Elke maand wordt een Italiaanse 
regio in de schijnwerpers geplaatst met een 3- of 
4-gangenmenu op basis van lekkere producten 
met Trans-Alpijnse accenten. Het hotel ligt op een 
steenworp van de Grote Markt en ook zijn terras is 
ideaal om van een ‘aperitivo’ te genieten met een 
grote keuze uit een reeks cocktails en antipasti.
www.roccofortehotels.com

McEnroe op Optima Open
John McEnroe wordt de grote blikvanger van de 
Optima Open tennis die van 13 tot 15 augustus in 
het Zoute wordt gespeeld. De geniale linkshandige 
Amerikaan staat er bovenaan de affiche en krijgt 
het gezelschap van Henri Leconte, Thomas Muster, 
Juan-Carlos Ferrero en Xavier Malisse. Topspektakel 
in het vooruitzicht op dit toernooi van oude gloriën 
(ATP Champions Tour) dat door de jaren heen is 
uitgegroeid tot een must van de Knokse zomer.
www.optimaopen.be

Les Echasses: 
zicht op het water
Het is een magische plek, ietwat verloren in het hart 
van de bossen in de Landes, tussen de sparren in 
het dorpje Saublon vlakbij Hossegor. ‘Les Echasses’ 
staan voor een nieuw concept van ‘eco-lodge’-
hotel waar luxe en ecologie zeer nauw met elkaar 
verbonden zijn. Het etablissement bestaat uit zeven 
‘modges’ die voor koppels zijn uitgewerkt. Zij zijn 
zo’n 50 m2 groot en respecteren de intimiteit van 
de gasten, met een privéterras dat uitkijkt op een 
meer, egg chairs die zich zachtjes laten wiegen, 
de weerkaatsing van het water dat tot in de kamer 
binnendringt en een magisch binnen/buitengevoel 
creëren. Voor gezinnen is er ook een 100 m2 grote 
‘lodge’. Ideaal om te herbronnen vlakbij de mooie 
golfbanen van het Baskenland.
www.lesechasses.fr

Parijse parels
Van 16 tot 18 augustus wordt de 6e editie van het 
golftoernooi ‘Les Perles Parisiennes by Puilaetco 
Dewaay’ georganiseerd. Het programma mag ronduit 
uniek worden genoemd, want er wordt gespeeld op 
drie legendarische banen: Vieux Chantilly (foto), 
Saint-Nom-la-Bretèche en Morfontaine, een van de 
exclusiefste clubs ter wereld. Het toernooi gaat over 
drie dagen en met teams van twee spelers (formule 
‘4 ball, best ball’ in stableford). De deelnemers 
verblijven in het hotel Tiara Château Mont Royal in 
Chantilly. Galadiner, Drappier champagnecocktails, 
unieke prijzentafels… Een uniek pakket en… er zijn 
nog enkele plaatsen vrij!
Info & inschrijvingen: 
denis.heskin@golfstareurope.com
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De zomer van Pierre
De laatste collectie van chocolatier Pierre Marcolini 
kreeg de naam ‘Un été chez Pierre’ en is puur 
genot voor de ogen en de smaak. In de collectie 
onder meer kleine potjes ijscrème, ‘eskimo’s’ om te 
combineren, knapperige koekjes. Met telkens weer 
die unieke en heerlijk verfrissende smaken. Om in 
de zomer van het leven te genieten.
www.be.marcolini.com

Allermooiste manchetknopen
De Engelse manufactuur Deakin & Francis is al meer 
dan 230 jaar een ambachtelijk familiebedrijf. Dit 
is de oudste koninklijke juwelier van het Verenigd 
Koninkrijk en hij gebruikt materialen als rodium, 
zilver en goud om de mooiste manchetknopen van 
de wereld te maken. Bekijk de collectie 
bij Madiba in Terhulpen.
www.madiba.be

De magie van de Caraïben
Met 25 ervaring in het hotelwezen op de Caraïben 
is de keten ‘Viva Resorts’ een echte referentie 
op de Bahama’s, in Mexico en de Dominicaanse 
Republiek waar het onlangs in Las Terrenas een 
nieuw etablissement opende: ‘V Samana’. De 
service is een ‘all inclusive luxe’ en gereserveerd 
voor volwassenen.
www.vivaresorts.com

Herentassen bij Delage
Het Franse traditionele lederhuis Delage 
is een nazaat van het automerk dat in 
1905 werd opgericht. Het pakt uit met 
een nieuw en prachtig gamma voor 
mannen. Naast hun elegantie en hun 
topkwaliteit vallen deze herentassen 
ook op door hun pure en strakke 
lijnen, de ultra fijne stiksels en hun 
unieke afwerking. Zij getuigen van het 
respect voor het meesterschap van de 
zadelmakers. Pure klasse.
www.delage1905.com

Voetbalmand
De ‘luxe-mand’ die door groothandel MHD Food 
Services (4500 merken van gastronomische 
voedingsproducten) wordt aangeboden, heeft alles 
om de lekkerbek/voetballiefhebber te verleiden. De 
‘Special Euro’-tv-schotel omvat een fles champagne, 
een Caviaroli Berquina, een dun stokbroodje en een 
potje ganzenlever, gegrilde toastjes met Korinthische 
krenten en chips met truffel. De ideale tafelgenoot 
tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels! 
www.mdhfoodservice.be

Louis Erard in de Belgische kleuren
Louis Erard is helemaal klaar voor het EK Voetbal en de Olympische 
Spelen. Getuige daarvan dit model uit de collectie ‘Régulateur’ dat 
een zwarte armband kreeg met drie passanten in de nationale 
kleuren. Discreet, mooi en dat ene detail dat het verschil maakt.
www.montres-louiserard.ch



Pata       Negra
Hemelse hammen

H
am is lekker en hoewel het 
varken geen onlekkere dingen 
heeft, zijn het toch vooral de 
bouten die het meest in de 

smaak vallen. Al van in de vroegste Oudheid 
ging de mens op zoek naar manieren om 
deze lekkernij te bereiden en te bewa-
ren. Ook de Romeinen waren er verzot op. 
Maar ondanks die enorme diversiteit in 
afkomst en bereidingsmethoden zweren 
de meeste liefhebbers toch bij een van 
de markantste versies van deze gastro-
nomische vleesbereiding die in Spanje 
wordt aangeboden onder de benaming 
‘Pata Negra’.

Jamon de bellota
Dit label, dat het in de media vaak 

hard te verduren kreeg, mag sinds 
2014 nog enkel door ‘100 % Iberische 

bellota’ hammen worden gedragen. 
Om goed te begrijpen wat deze benaming 

inhoudt, is het belangrijk te weten dat in 
Spanje – en in een deel van Portugal 

– een bijzonder ras van bijzonder 
rustieke varkens wordt gekweekt 
die de naam ‘Iberisch’ dragen.
De varkens van deze familie 
die voor de ‘bellota’-kwaliteit 
bestemd zijn, worden gefokt in 
de Dehesa, een bijzonder eco-

Een Spaans wetsbesluit uit 2014 bepaalt dat de benaming 
Pata Negra enkel nog voor ‘100 % Iberische bellota’ mag 
gebruikt worden. Grasduin mee in de geschiedenis van een 
van de lekkerste producten van de Europese gastronomie.

Door Philippe Bidaine

De ‘jamon de bellota’ 
is zonder twijfel een van 

de beste charcuterieën 
van de wereld.
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systeem in centraal-oost Spanje (provincie Sala-
manca, de regio Estremadura en het noorden van 
Andalousië, maar ook in Portugal, in de Alentejo). 
Deze typisch natuurlijke mediterrane omgeving 
bestaat uit grote weilanden en uit groene eiken 
en kurkeiken. Hun vruchten (de eikels – ‘bellota’ 
in het Spaans) zijn de belangrijkste voedingsbron 
van de varkens die vrij rondlopen in de uitgestrekte 
boerderijen (finca’s) en zijn de conditio sine qua 
non voor een authentieke Iberische bellota-ham. 
Tijdens de ‘montanera’, de periode van oktober tot 
januari, voeden de varkens zich bijna uitsluitend 
met eikels – zo’n 600 tot 800 kg per dier – met op 
het einde soms tot 7 kg per dag.
Bij de slacht wegen de varkens zo’n 200 kg. Hierna 
worden hun hammen (voor- of achterpoten) in een 
bed van zeezout gelegd waarin ze ongeveer een 
dag per kilo zullen doorbrengen. Bij een tempera-
tuur van 5° C en een vochtigheidsgraad die tot 95% 
kan oplopen, verliezen deze toekomstige hammen 
heel veel vocht en begint het vlees te rijpen. Nadat 
ze met koud water gewassen zijn, worden ze ver-
volgens gedurende twee maanden opgehangen 
zodat het zout zich evenredig over het vlees kan 
verspreiden. 

Het is pas op dat moment dat deze hammen naar 
de drogerijen worden overgebracht waar ze met 
de seizoenen, de verschillende temperaturen en 
vochtigheidsgraad, al hun karakteristieken zullen 
bereiken. Dit proces kan tot 48 maanden duren. 
De mooie stabilisatie van de vetlagen in het spier-
vlees, die eigen is aan het ras en het gevolg is van 
de specifieke voeding, zorgt ervoor dat dit product 
zijn specifieke zintuiglijke karakteristieken ontwik-
kelt.

Smelt op de tong
De beste manier om dit ultra-gastronomische 
product te consumeren bestaat er in om het met 
een mes (dat laatste is zeer belangrijk!) tot dun-
ne schilfers te versnijden. Dat is de taak van de 
bekende ‘cortador’. Nadat men de heerlijke geur 
heeft opgesnoven, legt men vervolgens een van 
deze schilfers op de tong en laat hem letterlijk 
smelten… Want een van de karakteristieken van 
deze heerlijke charcuterie is dat zijn vetlaag smelt 
op een temperatuur die lager is dan die van de 
mond waardoor er – in tegenstelling tot de meeste 
andere soortgelijke producten – geen lijmachtig 
gevoel op de tong achterblijft. Wel integendeel, ▼

De Iberische varkens 
leven ontzettend dicht bij 
de natuur.

De unieke biotoop en de voeding 
die voornamelijk uit eikels 
bestaat, maken het verschil.



want het vet stimuleert de echte explosie van 
smaken die het verhemelte verzadigt en alle zin-
tuigen in verrukking brengt. De diepe smaakbele-
vingen van nootjes en wilde grassen volgen elkaar 
op. Door hun aanhoudend karakter smaken zij naar 
meer. Alstublieft: nòg een stukje!
Terwijl een aantal Huizen een eerbiedwaardige 
reputatie hebben opgebouwd in de handel van deze 
grands crus hammen, dient geweten dat de nieuwe 
reglementeringen die sinds 2014 van kracht zijn 
ervoor zorgen dat slechts een aantal van hen de 
hierboven aangehaalde benaming mogen voeren. 
Jean-François Jeanniot is een van de specialisten 
die de echte Pata Negra aanbieden en dat via zijn 
bedrijf ‘La Guildive’. Dankzij zijn expertise behoort 
hij tot de meest gerespecteerde spelers op deze 
markt. Deze specialist van import van Spaanse 
producten – ook zijn sardines en andere visconser-
ven verdienen de aandacht – ligt aan de basis van 
het merk ‘Nec Plus Iberico’ waarin hij binnen een 
serie van geselecteerde ruimtes het beste aan-
biedt wat hij op zijn prospecties tegenkomt.
Je moet deze specialist aan het werk zien wanneer 
hij in de weer is met een van deze heerlijke ham-
men en diens degustatie van commentaar voorziet 
om te begrijpen hoe groot de liefde is voor dit top-

product. De Iberische hammen van Jean-François 
Jeanniot – en zijn andere producten – worden in 
België verdeeld door ‘Bristol Food and Wine. U 
zou ze binnenkort moeten vinden in het kader van 
de hele mooie winkel ‘Le Chemin des Vignes’ die 
zonet door het Huis Godaert-Van Beneden werd 
geopend in de Idaliestraat op een steenworp van 
het Luxemburgplein in Elsene.

Info: www.la-guildive.com
Hugues Ducobu 0476 34 11 83

De voeding is essentieel voor 
de heerlijke kwaliteit van de 
vetlaag bij de varkens.

Het rijpingsproces kan 
tot 48 maanden duren 
en is doorslaggevend 
voor de textuur en de 
smaak van het vlees.

Het versnijden van het vlees door 
een specialist als Jean-François 
Jeanniot is pure kunst.
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Minuty
Laat de zon
schijnen in uw glas

M
inuty is een van de cru’s die het 
hart van de Belgische verbruiker 
beroeren en er een heel bijzonde-
re plek innemen. Hoewel het kas-

teel al onder Napoleon III is gebouwd, begint het 
pas in 1930 aan zijn wijnverhaal wanneer Gabriel 
Farnet het domein volledig laat heraanplanten en 
het zijn pracht en praal schenkt. Verzamelaars 
herinneren zich nog de speciale flessen van de 
cuvée de l’Oratoire die zijn naam ontleende aan 
de gelijknamige kapel op het domein. In 1955 
groeide Château Minuty uiteindelijk uit tot een 
van de 23 eigendommen die promoveerden tot 
Grand Cru Classé de Provence.
In 1960 planten Monique – dochter van Gabriel 
– en haar echtgenoot Etienne Matton – die lange 
tijd voorzitter zal zijn van de Association des 
Crus classés – een reeks traditionele lokale 
wijnstokken aan, zoals tibouren, rolle en grena-
che. Deze terugkeer naar de bron, gecombi-
neerd met een beperkt rendement en gevoelige 
verbeteringen in de vinificatietechnieken, resul-
teert in een kwaliteit die Château Minuty met-
een een voorkeurplekje oplevert in de beste 
kelders langs de Azurenkust.

De rosé van de Belg
Sinds 1990 wordt de promotie van het eti-
ket verzekerd door Jean-Etienne en François 
Matton. Zij hebben de inspanningen van hun 
ouders doorgetrokken en blijven het domein 
stelselmatig verder moderniseren. Hierdoor 
komt Château Minuty nu wereldwijd op tafel.

De Minuty rosé bezet een 
bijzondere plek in het hart 
van de Belg. Nu de zomer 
er aan komt, nodigt deze 
magie van Saint-Tropez zich 
volop uit aan onze tafels.

Door Philippe Bidaine
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Deze prestigieuze Tropeziaanse rosé kent in ons 
land een enorm succes en wordt ook in zijn thuis-
basis met indrukwekkende hoeveelheden gedron-
ken door de Belg met vakantie. Met een omzet van 
om en bij de 80.000 flessen per jaar in België – en 
de doelstelling om de 100.000 te overschrijden – is 
het huis Godaert-Van Beneden, dat Minuty bij ons 
importeert, marktleider voor dit soort gastronomi-
sche rosés (kleinhandel uitgezonderd).
Meerdere redenen verklaren deze populariteit. 
Eerst en vooral is er de kwaliteit van de wijn en de 
ongebruikelijke flessenvorm van het merk. Verder 
is de verandering van heel wat levensgewoonten 
zeker niet vreemd aan het succes van de rosé. Min-
der gestructureerde maaltijden, de ontwikkeling 
van de wereldkeuken, de eenvoud, het ontdekken, 
de gezelligheid en de zoektocht naar onmiddellijk 
plezier: ziedaar evenveel gunstige factoren voor 
deze cru die bruist van levensvreugde. Genieten 
van het leven…

Gevarieerd gamma
Het gamma ‘Prestige’, de mooiste uitdruk-
king van de traditie van het Huis en van de 
appellation Côte de Provence, heeft naast 
een witte en een prachtige rode wijn ook 
een rosé. Dit is een schitterend staaltje 
van aromatisch evenwicht gebaseerd op 
de strakke karaktertrekken van grenache 
en tibouren. Met afrondend een intense 
neus van morel, cassis en kruiden, waar-
door deze wijn zich zowel als aperitief laat 
degusteren als bij smaakvolle gerechten.
Naast dit traditionele palet moeten we 
evenwel ook stilstaan bij het gamma ‘M’ van 
Minuty. De rosé is een heerlijke cru waar 
de aromatische harmonie van grenache en 
cinsault zich verbinden met mooie noten 
van perzik en gekonfijte sinaasappel. Rond 
en fris. En de vorm van de nieuwe fles – de 
opvolger van de traditionele Provençaalse 
‘flûte’ die destijds nog door moeder Mada-
me Matton werd uitgevonden – maakt hem 
nog verleidelijker!
Verder hebben Jean-Etienne en François 
Matton ook tijd uitgetrokken voor een 
gamma ‘Or’ dat aansluit bij hun generatie. 
Zij creëerden eerst en met veel geduld een 
atypische witte wijn – de pionier van ▼



het gamma – door de viognier, een karakteris-
tieke wijndruif van de regio, te combineren met 
een andere minder bekende druif in de regio, de 
sauvignon. Het gamma werd vervolgens aangevuld 
met een rode wijn en een rosé. Ook hier alleen 
maar finesse en elegantie.
Tenslotte is er het gamma ‘281’, een nieuwe en 
opmerkelijke cuvée en een eerbetoon aan de 
maturiteit van een aantal percelen op het domein. 
De ‘281’ is het resultaat van wijnstokken van 
gemiddeld 25 jaar oud. Hij draagt een roze jurk 
met kristallijne schitteringen. Hij is zeer intens 
en zeer gecompliceerd. De finesse van de witte 

Info: www.minuty.com
Contact in België: Hugues Ducobu, Tel. : 0476 34 11 83
Invoerder: Ets Godaert & Van Beneden Wine and Spirits,
Lessenstraat 15, 1080 Brussel
Tel. : 02 410 12 93, Fax : 02 410 11 86
Mail : godaert.vanbeneden@skynet.be
Web : www.gvb-wines.be

fruitsoorten wordt geaccentueerd 
door de gejodeerde noten die hem 
zijn uniek karakter geven. 
Wie in het glas de unieke sfeer 
van de Tropeziaanse feesten wil 
terugvinden, maar ook – en vooral 
– van een bijzondere degustatie 
wil genieten, kan niet anders dan 
bezwijken voor een van de fles-
sen van het gamma Minuty die 
zich even lekker op een zomers 
terrasje als bij een lekkere tafel 
laten drinken.

Hugues Ducobu en François Matton klinken samen met 
Sylvie en Michel Van Beneden op Château Minuty. 
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Godiva
Met 90 jaar ervaring is niemand beter geplaatst dan 
Godiva om de chocolade-ervaring in nieuwe banen te 
sturen. Daarom grijpt de Brusselse chocolatier terug 
naar zijn verleden om de toekomst voor te bereiden. 
Of wanneer krokant en creatief zich verenigen tot een 
knapperigheid die in de mond smelt.

Door Raoul Buyle

I
n Brussel is de chocolade koning! Het is 
een traditie met oude roots. Zo nipt de rijke 
burgerij al in 1697 van een chocoladedrank 
vlakbij de Grote Markt. Een lekkernij die zij 

van de Spanjaarden hebben geleend. Die hadden 
ze (op een doortastende manier) meegebracht 
van hun ontdekkingsreizen in Amerika. Enkele 
eeuwen later, in 1926, ontwerpt een zekere Pierre 
Draps (vader) in zijn klein atelier de eerste praliné 
die naam waardig. Een mix van amandelen of 
gemalen hazelnoten met gekarameliseerde sui-
ker, met de zoete inval om dit met fijne chocolade 

te combineren. De chocolade praliné is geboren. 
Zij maakt de familie Draps niet alleen beroemd, 
maar ook schatrijk. 

Leopold II-laan
Aan Pierre Draps (zoon) danken we de onwaar-
schijnlijke groei van het merk. Dat heet Godiva: 
een naam geïnspireerd door de passie, de lef en de 
vrijgevigheid van Lady Godiva, een legendarische 
Engelse adellijke dame. Hun jonge leeftijd ten spijt 
beslissen de kinderen van Draps na de dood van 
hun ouders om het atelier te verhuizen naar de  

Godiva
Gold Collection.
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Leopold II-laan. Daar ope-
nen ze hun eerste winkel. 
Drie jaar later is het de 
beurt aan de showroom van 
het merk op de Brusselse 
Grote Markt. Nog meer win-
kels openen in België en in 
de rest van de wereld. In 
1958 verovert Godiva Parijs 
door zijn intrek te nemen in 
de Rue Saint-Honoré. In 
1966 zet de Belgische cho-
colatier zijn eerste stappen 
in de Verenigde Staten bij 
Wanamaker’s, het chicste 
warenhuis van Philadelphia. 
In 1972 volgt New York waar 
Godiva een winkel opent 
op Fifth Avenue. Terzelfder tijd opent de eerste 
boetiek in Japan in het prestigieus winkelcentrum 
Nihonbashi Mitsukoshi in Tokio. Oprichter Pierre 
Draps blijft pralines ontwerpen tot aan zijn dood in 
2012. Vandaag zijn de meester-chocolatiers trots 
dat ze zijn voorbeeld kunnen volgen. 

Vernieuwend concept
Duw de deur open van de nieuwe Godiva-boetiek 
op het Stefaniaplein in Brussel en proef meteen 
de intimistische, elegante en warme sfeer die u 
welkom heet. Het design, dat helemaal in een 
nieuw kleedje werd gegoten, nodigt u uit om tus-
sen de pralines, de truffels en de andere speci-
aliteiten van het Huis te bewegen, die zowel in 

doorzichtige ‘niche-laden’ 
worden uitgestald als op 
een gigantische marme-
ren tafel die centraal in de 
boetiek staat opgesteld. 
‘Met dit nieuwe concept 
en door onze producten 
op een prettige manier 
voor te stellen, hopen we 
een nieuwe dimensie te 
creëren voor de beleving 
van de klant. De klant gaat 
niet bij de verkoper, maar 
die begeleidt hem’, aldus 
Laurence Koutny, direc-
trice PR Godiva. 
In het hart van dit ‘konink-

rijk’ is de referentie naar 
de Art Nouveau merkbaar vanaf de vitrine. Het 
verfijnd lijnenspel herinnert eraan hoe Brussel 
de smeltkroes was van deze kunstzinnige bewe-
ging, waarvan de geboorte deze van het huis 
Godiva slechts met enkele jaren voorafging. De 
meester-chocolatier herbevestigt eveneens de 
aanwezigheid van zijn embleem, de beroemde 
Lady Godiva, want dat is zowel in het decor 
opgenomen als op de verpakkingen. ‘Wij houden 
van deze legendarische figuur voor haar avant-
gardisme, haar bevlogenheid en haar vrijgevig-
heid… Waarden die wij ook volop promoten in 
ons bedrijf.’ De pralines staan dus uitgestald als 
kostbare sieraden bij een juwelier. Altijd dichter 
bij het emotionele.

De allereerste Godiva-winkel 
op de Leopold II-laan.

Godiva in Regent 
Street, Londen.

▼



Chocolatissimo!
Brussel, 24 februari 2016. Mohamed Elsarky, CEO 
van Godiva, ontvangt zijn gasten in de Albert Hall. Een 
galadiner georkestreerd door Christophe Hardiquest 
(van restaurant Bon-Bon), aangekleed met duizenden 
rozen door florist Thierry Boutemy en opgeluisterd 
door onze Minister van Buitenlandse Zaken, Didier 
Reynders. Logisch ook, want ‘de hele wereld’ is hier 
verenigd! Alle vrienden (en medewerkers) van de 
mythische chocolatier zijn overgekomen uit Turkije, 
China, Japan, USA, Canada, Australië, Zuid-Korea, 
Argentinië, Brazilië, enz. Een prachtige gelegenheid 
om ‘hulde te brengen en ons verleden en onze toe-
komst te smeden’ door de genodigden te laten ken-
nismaken met de ‘Godiva Gold Collection’ die speci-
aal voor deze 90e verjaardag is ontworpen.
Deze verrassende ballotin van pralines, helemaal 
verguld, ademt een zachte nostalgie uit, met door-
gedreven technologische innovaties op het gebied 
van chocolade en design. ‘De Collection Gold com-
bineert acht van onze kostbaarste en meest emble-
matische chocolades met de frisheid van een nieuw 
ontwerp dat geparfumeerd is met rozen en fram-
boosaroma’s. Deze collectie is het orgelpunt van de 
ontmoeting tussen traditie en creativiteit’, stelt Jean 
Apostolou, de meester-chocolatier van Godiva. 
De gloednieuwe chocolade ‘Egérie Noir’ (een smeu-
ige frambozenganache die zorgvuldig werd verrijkt 
met de essentie van rozenblaadjes, in een omhulsel 
van zwarte chocolade) verzorgt de final touch van 
deze collectie van acht super-emblematische cho-
colades van Godiva. Daarbij de beroemde ‘Signa-
ture lait’, een smeuïge ganache geparfumeerd met 

▼

koffie die versierd wordt door een veer en in 1939 
werd ontworpen (als eerbetoon aan de film ‘Gone 
with the wind’). En natuurlijk ook de ‘Ecusson’, een 
karamel van smeltende boter in een omhulsel van 
melkchocolade versierd met een leeuw. Deze crea-
tie dateert uit 1968, jaar waarin Godiva werd erkend 
als Gebrevetteerd Hofleverancier van België.
Vandaag streven meer dan 80 pralines met ver-
fijnde smaken naar de gunsten van de klant. Het 
gamma van de meester-chocolatier bestaat uit pra-
liné, marsepein, crème fraîche, truffel, knapperig, 
caraques, vruchten of karamels. Laat u verrassen 
door deze mix van knapperig en smeuïg. 

In het Godiva-
atelier in Brussel.

De meester-chocolatiers van Godiva.
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En toen was er... de
Omega 

‘Speedmaster’

Neil Armstrong, de eerste man op de Maan, droeg aan de 
pols een Omega Speedmaster Professional. Unieke 
reclame voor een horlogecollectie die meer dan 
ooit trendy is.

Door Raoul Buyle

D
e Speedmaster is het enige horloge 
dat twee jaar doorgedreven Nasa-
testen overleefde. Het Amerikaanse 
ruimtevaartcentrum was inderdaad 

op zoek naar een chronograaf die geschikt was 
voor de astronauten tijdens hun ruimtemissies. De 
keuze viel op het horloge van Omega en dit is het 
enige tot dusver dat ooit op de Maan is gedragen.

We schrijven 21 juli 1969. 
Neil Armstrong heeft iet-
wat onhandig voet gezet 
op de enige natuurlijke 
satelliet die de Aarde rijk 
is. De wijzers van zijn 
Speedmaster geven 02.56 
GMT aan. ‘Een kleine stap 

Omega Chronograaf Speedmaster 
met de vijf Olympische ringen, versierd 
met diamanten. Beperkte oplage.
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voor de mens, een grote stap voor de mensheid’.  
Nog lang voor het begrip ‘ruimtevaartwedloop’ inge-
burgerd raakte, was het merk uit Biel – Omega werd 
in 1825 in Zwitserland geboren in Chaux-de-Fonds 
dankzij Louis Brandt, red. – bekend voor zijn horloges 
voor vliegtuigpiloten. De Zwitserse horlogemaker had 
inderdaad in 1917 en tijdens WOII de horloges gele-
verd aan het Britse Flying Corps van de Royal Air For-
ce. Het was logisch dat Omega hierop doorging met 
de ontwikkeling van zijn chronografen. Zo ontstond de 
eerste Speedmaster in 1957. Aan de basis lag het idee 
om een mechanische chronograaf te ontwerpen met 
handmatig opwinden, robuust en sportief, waarop de 
tijd vlot en duidelijk kon worden afgelezen. 

Op weg naar Mars!
Sinds hij door de Nasa werd gekozen, begeleidde 
deze legendarische chronograaf de ruimtemissies 
Gemini, Apollo, Skylab en Shuttle. Hij kan terugblik-
ken op zes maanlandingen die zonder het minste 
probleem werden uitgevoerd. De Speedmaster Pro-
fessionnal (nieuwe naam sinds 1966) speelde zelfs 

Daniel 007 Craig op bezoek 
in de nieuwe manufactuur 
van Omega in Villeret.

De Speedmaster Apollo13 
Silver Snoopy Award: de 
hoogste onderscheiding die 
wordt uitgereikt door Nasa.

Certificaat van de Speedmaster van 
Omega uit 1965 die op 21 juli 1969 
gedragen werd door Neil Armstrong.

een kapitale rol in het rendez-vous van de Apollo 
met de Sojoez op 17 juli 1975 waar we hem terug-
vonden van de pols van de Amerikanen en Sovjets 
die elkaar de hand reikten. Tijdens de missie Apollo 
XIII hielp de Speedmaster de piloten van de bescha-
digde module – de boordinstrumenten werkten niet 
en het contact met Houston, Texas, was verbroken 
– om het exacte moment te bepalen waarop de 
motoren dienden opgestart en de duur van de ver-
branding, waardoor zij veilig en gezond terug naar 
de aarde konden terugkeren. Voor dat wapenfeit 
ontving Omega de bekende ‘Snoopy Award’, de 
hoogste onderscheiding uitgereikt door Nasa.
O ja: weet dat de laatste astronaut die voet zette 
op de maan, in casu Gene Cernan, tijdens zijn mis-
sie bekende dat hij niet één maar… twee Speed-
masters droeg! Een officieel door de Nasa toever-
trouwd horloge en een ander, persoonlijk, dat op 
het uur van zijn thuisbasis stond afgesteld, zodat 
hij zich nauwer verbonden voelde met zijn familie. 
Volgende stap: Mars! Omega meldt aanwezig voor 
de verovering van de rode planeet en brengt een 
nieuwe versie van de Speedmaster 
Professional op de markt. Deze 
heet ‘From Moon to Mars’ en de 
drie tellers staan voor de Aarde, 
de Maan en Mars. ▼



Rio-tijd
Terwijl de ruimtevaart zich geweldig heeft ontwik-
keld, werd de Speedmaster ook grondig herzien. 
Hij is nu uitgerust met de allernieuwste ontwik-
kelingen op mechanisch horlogevlak met onder 
meer prachtige automatische modellen met een 
coaxiaal kaliber. We herinner er aan dat Omega de 
meeste onderscheidingen heeft veroverd door de 
jaren heen en het vaakst werd bekroond voor zijn 
technologische evoluties. Dat het o zo bijzondere 
design van de Speedmaster al bij al weinig ver-
anderd is en herkenbaar blijft tussen alle andere 
bekende horloges, komt in de eerste plaats omdat 
het weinig zinvol zou zijn om een mechaniek 
te veranderen die altijd in de smaak van 
het mannelijk publiek is blijven vallen. 
Vandaag speelt Omega op veler-
lei domeinen een leidersrol. Het is 
nadrukkelijk aanwezig in de golf-
wereld waar het heel wat toptoer-
nooien sponsort. Het is ook de 
absolute referentie op het gebied 
van tijdmeting, met name op de 
Olympische Spelen en tijdens de 
atletiekwedstrijden van de Diamond 
League. De specialisten van Omega 
kunnen inderdaad op heel wat ervaring 
rekenen die teruggaat tot de Olympische 

Spelen van 1932 in Los Angeles. Hiervoor diende 
het een doorgedreven technologie te ontwikkelen 
waardoor het uitgroeide tot een unieke logistieke 
partner voor de grote sportevenementen.
Voor de eerstkomende Spelen van Rio staat Omega 
dus op elk niveau in pole position. En het zal van-
zelfsprekend ook de Belgische atleten aanmoedi-
gen. Zo bevestigde het onlangs zijn partnership met 
de gebroeders Borlée. Tijdens de presentatie van 
de collectie werd Jonathan gefascineerd door de 
unieke technologie van de Seamaster Aqua Terra 
met het coaxiaal kaliber 8500. Kevin Borlée daaren-

tegen koos voor een model uit de collectie 
Speedmaster Moonwatch, een klassieker 

uit de Omega-collectie, die zeer in trek is 
bij de liefhebbers van de horlogerie.

Omega, de blikvanger van de 
Swatch Group, positioneert zich 
in het segment ‘prestige’ van 
de markt en sommige van zijn 
producten mikken duidelijk 
op het segment ‘luxe’. Beste 

bewijs van zijn succes? Op de 
markt van de collectiehorloges 

is de Speedmaster van Omega 
momenteel het model waarvan de 

waarde almaar blijft toenemen…

Voor de Olympische Spelen van 
Rio koos Kevin Borlée een model 
uit de collectie Speedmaster 
Moonwatch in zwarte keramiek.

Eric Vanderhoeven, Brand 
Manager Omega, samen 
met de gebroeders Borlée.

▼
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Hermès
De winnende

formule 
van de carré

In 1937 lanceerde het huis 
Hermès de ‘carré’. Het eerste 
opus was geïnspireerd op het 
ganzenspel en werd sindsdien 
uitgebreid naar meer dan 
1500 motieven, waarvan 
er telkens één zorgvuldig 
wordt bijgehouden in de 
‘Carréothèque’. Dit ‘zijden 
vierkant’  is het ultieme 
accessoire van elke vrouw 
en de afspiegeling van de 
elegantie ‘à la française’. Al 
moet je wel weten hoe je 
hem moet dragen!

Door Raoul Buyle

J
e knoopt hem rond de hals of als een riem op 
een jeans. Je schuift hem in een chignon of je 
haakt hem nonchalant vast aan de riem van 
je handtas. De Hermès-carré in ‘twill de soie’ 

scoort wereldwijd omdat hij de meeste outfits een 
meerwaarde geeft. Dat komt ook omdat dit iet-
wat ‘oud Frans’ modeaccessoire, waarvan gemid-
deld elk halfuur een exemplaar verkocht wordt, 
een stevige verjongingskuur heeft ondergaan. 
Het was Robert Dumas die in 1937 de eerste 
Hermèssjaal ontwierp. Met ‘Jeu des Omnibus et 

Dames Blanches’ (vrij geïnspireerd door het bekende 
ganzenspel) illustreerde hij op zijn manier de inhul-
diging van de Parijse ‘taxi-lijn’ Madeleine-Bastille. 
Reeds van bij dit eerste ontwerp heeft de carré zijn 
eigen identiteit: een vierkant van 90 x 90 cm, een 
speciaal behandelde zijdetwill, een onderlaag voor 
een stevige grip en met de hand afgewerkte zomen. 
Door de uitbundige kleuren (het record is 39 verschil-
lende op één sjaal, red.) en tekeningen zuigt hij de 
aandacht meteen naar zich toe. Tot de grote klas-
siekers, die nog altijd gemaakt worden, behoren de 

Fabricageatelier 
van Hermès.
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‘Brides de gala’ (1957) en de ‘Écuries’ die teruggrijpen 
naar de terugkerende thema’s van de bekende Parijse 
zadelmaker. In 1942, tijdens WOII dus, droomt Robert 
Dumas van heerlijke gerechten. Met als gevolg dat hij 
een carré ontwerpt ter ere van de Franse keuken. Elke 
avond beschreef zijn dochter tot in de culinaire details 
aan haar jonge broer, Jean-Louis Dumas, welke lek-
kernijen er op de carré te zien waren. Alsof ze voorlas 
uit een sprookjesboek!

Frans ambacht
Aan de basis van de Hermèscarrés ligt de mooiste 
zijde ter wereld: die van Lyon. Een 100% natuurlijke 
vezel (van dierlijke oorsprong) afkomstig van de cocon 
die door de zijderups van de bombyx mori zijdevlinder 
wordt gemaakt. ‘Om het eenvoudig voor stellen: het 
begint met een stel vlinders… en het eindigt met een 
zijden carré’, stelt Bali Barret met de nodige humor. 
Zij heeft de leiding over de artistieke afdeling van 
alle zijdecollecties bij Hermès. Eén cocon is in zijn 
eentje goed voor 1,5 km vezeldraad die, eens die is 
losgemaakt, naar de spinnerij gaat om er bewerkt 
en gegroepeerd te worden in een soort van groot 
pakket van witte draden. Daarna wordt hij getwijnd 
– in Frankrijk is er nog één fabriek die dit doet, in de 
Ardèche – geweven en tenslotte ‘ontkreukt’, dat wil 
zeggen gewassen met Marseillezeep om het weefsel 
te doen glanzen, soepel en zacht te maken.
Daarna volgen de stappen van het graveren en het druk-
ken. Het samenstellen van de kleuren doet denken aan 
koken. Men neme bijvoorbeeld een ketel en vult die met 
22 gram geel plus 10 gram rood plus een liter oplosmid-
del en wat kokend water. Daarna de plantaardige gom-
men toevoegen om te laten dikken… Vanaf het ontwerp 
dat met verschillende tekeningen op calqueerpapier is 
uitgewerkt, ontstaan een soort van stempels – een 

Het graveren en 
tekenen gebeurt 
met de hand.

▼

De carré van Hermès: 
het ietwat ‘oud Frans’ 
m o d e a c c e s s o i r e 
ondergaat een heuse 
verjongingskuur!



per kleur – die op grote vierkante kaders worden vast-
gemaakt. Op een van hen brengt een ambachtsman een 
dikke gekleurde pasta aan. De zijden carré wordt daar-
onder vastgemaakt, vastgelijmd aan een tafel. Met een 
schraapbeweging wordt het rood in de zijde aangebracht 
en worden de vrije ruimten van de stempels gevuld. 
‘Vandaag wordt de productie van de carrés verdeeld 
over een 30-tal sites al naargelang de stappen in 
het productieproces’, stelt Guillaume de Seynes, de 
directeur-generaal van Hermès. ‘De hele fabricage 
gebeurt in Frankrijk’, beklemtoont hij, behalve de 
‘roulotage’. Dit is het zomen (met de hand) van de 
rand van de carré en dat gebeurt al meer dan 20 jaar 
in Madagaskar. ‘Dit om redenen van kennis alsook 
vanuit financiële overwegingen.’

Soie folle!
Het idee van de slogan ‘Soie folle!’ is meer dan een 
communicatiestrategie. Volgens Bali Barret is het de 
bedoeling om de degelijke oude zijden sjaal te moder-
niseren; om de echte kunststukken die uit de zijde-
spinnerijen van Lyon komen uit de kleerkast halen 
en die anders te dragen, als een trendy accessoire of 
zelfs kledingstuk, als een hip topje of een sexy naakte 
rug. De ontwerpster droomt zelfs van beperkte uit-
gaven en bekwaamt zich in een nieuwe uitdaging: 
uitgever van kunstwerken (op zijde). Met de ‘Silk Bar’ 
in New York en de pop-up stores in Azië die helemaal 
aan de sjaal zijn gewijd, wisselt Hermès droom en 
pedagogie af: de winnende formule van de carré.

Bali Barret leidt de artistieke 
afdeling van alle zijdecollecties 
bij Hermès. Of de kunst om de 
carré ‘anders’ te dragen. ©
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W
anneer hij ’s ochtends vroeg opstaat, 
kijkt Alexandre Lafourcade altijd 
weer verrukt naar het prachtige licht 
dat binnenstroomt in zijn architec-

tenbureau in Saint-Rémy-de-Provence. Een licht dat 
de Alpilles doet stralen, die lage bergen rond dit dorpje 
waar heel wat Belgen tijdens de vakantiemaanden hun 
toevlucht zoeken. Deze 42-jarige Fransman, hoofd van 
het architectenbureau dat zijn naam draagt en die van 
zijn onlangs overleden vader, is een self-made man die 
alles op het veld heeft geleerd. De adviezen van zijn 
vader Bruno waren natuurlijk een schat op zich, maar 
het is toch vooral dankzij het harde werk en de beze-
tenheid van deze jonge auto- en motorsportliefhebber 
dat hij nu de leiding heeft over een van de grootste 
architectenbureaus in Frankrijk.

Oude stenen in een modern jasje
Zijn specialiteit? De grote verblijven, maar daarom 
niet alle. ‘Wij geven de voorkeur aan de 17e- en 

De kunst om unieke 
verblijven te renoveren
Het architectenbureau Bruno & Alexandre Lafourcade 
werd in 1977 opgericht in Saint-Rémy-de-Provence en 
profileerde zichzelf tot een specialist in het restaureren 
van oude woningen. Het is actief in de Var, de Alpilles, de 
Luberon en in andere regio’s waar de Belg zich thuis voelt.

Door Michel Thibaut

18e-eeuwse gebouwen die je in deze regio wel 
vaker aantreft’, zegt Alexandre Lafourcade. ‘Maar 
het gebeurt ook regelmatig dat we huizen uit de 
jaren 70 tot een bastide verbouwen.’
Qua oppervlaktes werkt het Provençaals bureau 
zelden met verbouwingen van minder dan 800 m2. 
‘Onze aanpak is te zwaar voor kleinere projecten 
die daardoor te duur zouden uitvallen. Want wij 
gaan er stevig tegenaan: binnen wordt alles uitge-
broken en daarna vertrekken we vanaf nul.’
Enkel de gevels worden (min of meer) behouden 
zoals ze zijn. Soms worden de ramen vergroot, 
maar over het algemeen wordt er weinig veran-
derd aan de buitenkant van het huis. ‘Wij pas-
sen de binneninrichting aan volgens de moderne 
wensen’, aldus Alexandre Lafourcade. ‘Want wie 
heeft er vandaag nog zin in een kleine keuken die 
gescheiden is van het salon en de living, of in lage 
plafonds? Het eerste uitgangspunt van al onze pro-
jecten is de locatie zelf, want die inspireert ons in 

©
 B

ru
no

 S
ue

t

Om de klanten een afgewerkt product aan 
te bieden, kunnen ook de tuinen worden 
ingericht. Deze dienst wordt sinds 2012 
verzekerd door Dominique Lafourcade.
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ons werk. Wij houden rekening met het reliëf, de 
gezichtspunten en de lichtinval, die altijd erg puur 
en sterk is in deze omgeving. Het licht speelt een 
essentiële rol in alle regio’s waarin wij actief zijn.’

Respect voor tradities
Het actieterrein van het bureau Lafourcade strekt 
zich uit van de Var tot de Luberon, met verder ook 
de Alpilles, de Languedoc en de Alpes Maritimes. 
Sommige klanten komen zelfs van de overkant 
van de Italiaanse grens vlakbij. Er zijn een 15-tal 
werklieden uit verschillende ambachten actief. De 
meeste hiervan werken al tientallen jaren voor de 
Lafourcades en zij zijn vertrouwd met het gebruik 
van alle oude materialen. Moluren en deurgrepen, 
ouderwetse luiken, trapleuningen in smeedijzer, 
stenen uit de groeven van Baux, (6-hoekige) tom-

mettes en andere tegels van Beaucaire: alles 
gebeurt met het grootste respect voor de traditie. 
‘Onze filosofie is immer dezelfde: als we klaar zijn 
met ons werk, mag de klant niet de indruk hebben 
dat er in zijn huis gewerkt is. Alles moet zijn zoals 
vanouds.’
Dat een dergelijk professionalisme een prijskaartje 
heeft, is duidelijk. Het architectenbureau van Saint-
Rémy-de-Provence verhult trouwens niet dat het 
zelden een werf aanneemt van minder dan ander-
half miljoen euro. ‘De niche waarin wij actief zijn 
– het absolute topniveau – heeft momenteel geen 
problemen, wat niet wil zeggen dat wij niet waak-
zaam blijven. Toen mijn vader dit bureau oprichtte, 
had hij carte blanche voor wat betrof het budget. 
Maar tegenwoordig eist elke klant, of die nu uit 
Amerika, Groot-Brittannië, Nederland, Ierland, ▼
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s Het kasteel van Berne staat in Lorgues (Var). 
Het ondergaat een volledige transformatie en 
wordt binnenkort een must voor al wie zweert 
bij de Franse kunst om te ontvangen.

Terras Sud 
Pierredon.



Frankrijk of België komt, een verantwoording 
voor de kleinste werkzaamheden. Maar wat de uit-
voering van de werken betreft, hebben wij hun vol-
ledig vertrouwen. En dat, dat heeft geen prijs…’
Om zijn werkzaamheden tot een goed einde te lei-
den, onderhoudt het bureau Lafourcade uitsteken-
de banden met de architecten van de ‘Bâtiments 
de France’, een orgaan dat waakt over het juiste 
beheer van het Frans patrimonium. Want een huis 
uit de 17e of 18e eeuw kan je niet verbouwen zoals 
je dat met een recentere woning zou doen. ‘Dat 
maakt het soms een beetje ingewikkelder met de 
gemeentebesturen, want de huidige voorschriften 
zijn niet echt aangepast aan de oudere woningen. 
De grote kunst bestaat er dan ook in om de dingen 
op de juiste manier voor te stellen…’

Italiaanse tuinen
Alexandre Lafourcade, die de basis van zijn vader 
heeft geleerd, vervolmaakte zijn opleiding met heel 
wat stages bij Amerikaanse bureaus. In Atlanta maak-
te hij grote indruk met zijn schetsen. ‘Ginder wordt 
alles door de computer uitgetekend, maar de inrich-
ting van de ruimtes laat er soms te wensen over. Op 
zekere dag vroeg men mij om het appartement van 
Elton John in het centrum van Atlanta opnieuw in te 
richten. Sindsdien weet ik dat de schetsen die ik met 
de hand maak een extra troef zijn.’
Ook vandaag nog worden de eerste epures van een 
Lafourcade-werf weergegeven met aquarellen. En 
dat geldt ook voor de inrichting van de tuinen, een 
sector waarin Dominique – moeder van Alexandre 
– actief is. Die afdeling werd in 2012 opgericht als 
aanvulling van het architectenbureau. De beslis-

sing viel na een bezoek aan de tuinen van de Gam-
beraia in Fiesole, een dorpje vlakbij Sienna. Daar 
kreeg Dominique een openbaring: zij ging Itali-
aanse tuinen ontwerpen.
Haar werk kan nu al bewonderd worden in de abdij 
van Pierredon, een groot gebouw dat aan een Italiaan 
toebehoort die fortuin maakte in de mediawereld. 
Het ligt in Saint-Rémy, maar is enkel te bereiken 
via Maussane. De woonoppervlakte beslaat ruim 
3000 m2 en het terrein waarop het huis staat, is 600 
ha groot. De Abbaye Sainte-Marie de Pierredon ging 
enkele jaren geleden over tot het aanplanten van 
wijnstokken en olijfbomen. Resultaat zijn wijnen in 
drie kleuren en een olijfolie die goed verkoopt. De 
werkzaamheden om de abdij in een moderne versie 
te gieten, hebben een jaar geduurd. ‘Van al onze wer-
ven is Pierredon wellicht het spectaculairst’, aldus 
Alexandre Lafourcade. ‘Er kwam heel wat vernuft bij 
kijken om alles op elkaar af te stemmen. Slechts een 
derde van de woning was bewoonbaar.’
Het bureau Lafourcade, dat in oude woningen gespe-
cialiseerd is en vandaag 12 personen tewerkstelt, 
stelt zich sinds kort ook open voor de verbouwing 
van wijnkelders en charmehotels. Het Château de 
Berne, dat vlakbij Lorgues in de Var is gelegen, maakt 
daar deel van uit. Het kijkt uit over bossen met eiken, 
naaldbomen, wijngaarden, olijfbomen en cipressen, 
en maakt zich op voor een tweede jeugd. Het kas-
teel wordt volledig gerenoveerd en er wordt een spa 
gebouwd die door een tunnel met het hotel wordt 
verbonden. Zodra de werken zijn afgerond, lijdt het 
geen twijfel dat deze Relais & Château een must 
zal worden voor de vele Belgen die in deze regio op 
bezoek komen. Een goede verstaander… ■
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Deze bastide in Provençaalse 
geest is het favoriete speelterrein 
van het bureau Lafourcade.
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Braine-le-Château
Prachtig luxe eigendom in een oase van rust
Een juweel in een oase van rust ! Deze prachtige villa, gebouwd met een hoog-
staande afwerking is werkelijk een juweel. Een prachtige harmonie tussen de 
uitzonderlijk grote ruimtes zal voldoen aan de meest veeleisende verwachtin-
gen. Door de drie aparte ingangen is het mogelijk om meerdere gedeelten te 
scheiden. Na een duik in het prachtige overdekte zwembad, kunt u ontspan-
nen in de wellness en de dag beëindigen aan de open haard. Het weiland, de 
vijver met eiland, de tennisbaan en de grote verscheidenheid van bloemen zal 
u zeker bekoren en aanzetten tot een regelmatige wandeling.

Ophain-Bois-Lord-Isaac
Prachtige karaktervolle woning in een 
uitzonderlijke rustige omgeving
Mooie woning gelegen in de prestigieuze wijk ‘Bois de Mai’ op een prachtig 
bebost terrein waar u kan genieten van de rustige omgeving. De grote 
leefruimtes laten toe aan een groot gezin om in harmonie te leven met behoud 
van de eigen privacy. Een onafhankelijke conciërgerie is geschikt voor het 
uitoefenen van een vrij beroep of kan dienst doen voor eventueel personeel. 
Mogelijkheid tot het verwerven van 2 extra bouwgronden.

Peruwelz
Een mooie eigentijdse woning in perfecte staat
Op zoek naar een karaktervolle moderne woning van hoge standing? Kom dan 
deze woning bezoeken en u zal niet teleurgesteld zijn! Als u bovendien een 
vrij beroep uitoefent is dit mogelijk dankzij de aparte ingang. Hierdoor is het 
ook mogelijk om eventueel een gedeelte te verhuren met een uitstekende 
rentabiliteit. Er is een ruime parking en de toegang tot het centrum van 
Péruwelz en de E42 is gemakkelijk te bereiken. De groene en rustige omgeving 
biedt een prachtig uitzicht op het platteland.

Brussel
Mooi appartement met een uitzonderlijke ligging
Dit appartement met zicht op de Abdij Ter Kameren is gelegen op het mooiste stuk 
van de Louizalaan in het Ter Kamerenbos. De tram stopt letterlijk aan de voordeur 
en de vele restaurants en winkels liggen op loopafstand. Met een bruto oppervlakte 
van +/-118m2 (netto 105m2) waardoor er nog een extra kamer en een garage kan 
toegevoegd worden. Het appartement heeft twee ruime slaapkamers en een grote 
woonkamer. Enkele kleine transformatiewerkzaamheden zijn wenselijk om een 
algemene goede staat te behouden zonder de noodzaak om alles te herbouwen. 
De belangrijkste voordelen: locatie, het volume, karakter, lichtinval, enz …

Edingen
Een adembenemend uitzicht op 10 minuten van Edingen
Gelegen in het mooie landelijke dorpje Bever op slechts 5 minuten van 
de belangrijkste invalswegen en met een indrukwekkend uitzicht, biedt 
dit eigendom met hoofd- en bijgebouw alle nodige infrastructuur. Het 
appartement (als bijgebouw) kan gebruikt worden voor andere doeleinden. 
Alle voorzieningen voor paarden of andere dieren zijn aanwezig evenals een 
overdekt zwembad en tennisbaan. Niet te missen!
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4,5-8,5 L/100 KM • 119-197 G/KM CO2

DE NIEUWE
BMW 7 REEKS.
DRIVING LUXURY.

De nieuwe 
BMW 7 Reeks

www.bmw.be Echt rijplezier

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be
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Exo-Cage 
The titanium Exo-Cage allowed our R&D team 

to reposition saved weight inside the club 
head for maximum forgiveness resulting in 

straighter, more consistent drives.

©2016 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Big Bertha, Exo-Cage and Forged Composite are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf 
Company. All other trademarks are property of their respective owners. Our most forgiving driver ever claim based on Total MOI, Draw Bias, Club Weight and CG Depth.

A MATERIAL

IN FORGIVENESS AND DISTANCE
CHANGE

The new  
BIG BERTHA FUSION 
combines a titanium 
Exo-Cage and ultra 
lightweight triaxial 
carbon to create 
our most forgiving 
driver ever.

Speed Step 
Creates less drag for 

improved air flow resulting 
in more club-head speed 

and longer drives.

BB Fusion DPs 210x297.indd   1 05/09/2016   10:33



#BBFusion

Next Gen 
R•MOTO Face
For even more 
ball speed across 
the face.   

OptiFit Hosel 
Simple adjustability 
with 8 different loft 
and lie configurations.

Triaxial carbon 
This revolutionary material is less than a third of 
the weight of titanium. Using it on both the crown 
and sole allows us to precisely optimise the 
weight placement to create a low and deep centre 
of gravity for easy to launch longer drives. 

BB Fusion DPs 210x297.indd   2 05/09/2016   10:34



Plezier op elk niveau
Dromen. Genieten. Ontdekken. Waarderen. Levensgenieters surfen 

graag op de golven van het plezier en zij trekken ook de nodige tijd 

uit om al dat fraais te beminnen. Dit blad doet dat ook. Sterker: dit 

maakt deel uit van zijn DNA.

Dit nazomernummer is daar een mooi voorbeeld van. Buiten beginnen 

de dode bladeren zich op te stapelen en neemt de herfst stilaan het 

voortouw. Niet zo in dit nummer dat blijft zweren bij de zon. Letterlijk 

en figuurlijk.

Ook deze Members Only is opgebouwd rond de golfsport. Logisch, 

want dat is onze rode draad. Niet alleen als sport, maar ook als filo-

sofie en als levenskunst. Omdat onze redactie graag nieuwe contreien 

verkent, ging zij dit keer op zoek naar de meest exclusieve clubs ter 

wereld. Clubs met de ‘V’ van verrassend en… verbijsterend. Zij nodigt 

u ook uit om prachtige golfbanen te ontdekken in de omgeving van 

Biarritz, aan de Costa Brava alsook in Thailand.

Omdat ‘Members’ bij momenten de troefkaart vintage uitspeelt, blikt 

het graag terug in de achteruitkijkspiegel. Met mooie verhalen, zoals 

dit keer dat van BMW dat dit jaar zijn 100e verjaardag viert. Voor ons 

de gelegenheid om stil te staan bij een aantal mythische modellen 

van het Duitse automerk. En omdat het natuurlijk ook leuk is om 

zelf achter het stuur te kruipen, zal de liefhebber ongetwijfeld ook 

genieten van de successtory van de viercilinders bij Porsche. En van 

een bezoek aan het gloednieuw Museo Lamborghini. U weet niet waar 

eerst te kijken!

Dit eclectisch nummer, dat zich door zijn aangeboren nieuwsgierig-

heid laat leiden, slaat ook enkele kronkelende wegen in en strijkt 

neer op minder bekende locaties, zoals het verre en mythische Kaap 

Hoorn. Het staat stil bij prestigieuze merken en hun verhalen, zoals 

Ralph Lauren en Girard-Perregaux, en bij de geheimen van de vesti-

mentaire elegantie van de Britse prins Charles en de meest presti-

gieuze laarzenmakers. Verder schuiven we natuurlijk ook aan bij de 

lekkerste tafels en in de mooiste wijnkelders, want het culinair plezier 

blijft ons boeien. En zelfs meer dan dat!

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Voorwoord

© Foto : DR
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Dit magazine mag niet verkocht worden.
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www.porsche.be

Discretie niet verzekerd.

De nieuwe Cayenne Platinum Edition modellen.
Een niet onopgemerkte aankomst. Een glamoureuze entree.

De dynamiek van Porsche verfi jnd met 20-inch RS Spyder Design velgen in Platinum zijdeglans gelakt,

in acht richtingen elektrisch verstelbare sportzetels in Alcantara en daar bovenop

het Porsche Communication Management (PCM) met navigatiemodule en Connect Plus.

De rode loper ligt voor u uitgerold. Ontdek onze Platinum voorwaarden op: www.porsche.be. 

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Cayenne Platinum Edition.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100KM): 3,3 - 6,8 / CO²-UITSTOOT (G/KM): 75-179.
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Reis naar het eind van de wereld
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RYDER CUP
Mét Thomas Pieters!

20
RALPH LAUREN
50 jaar American Dream
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PORSCHE 718 BOXSTER S
Je wordt maar één keer 20

24
EXCLUSIEVE GOLFBANEN
Bezoekers niet welkom!

30
AUDI QUATTRO CUP
Voetbalsterren op de greens

48
RALLYE DES PRINCESSES RICHARD MILLE
Door de wind, door de regen…

50
RALLYE 1000 VIRAGES
Ronkende GT’s op Jersey

52
2 GENERATIONS CLASSIC
Jong en oud verenigd

44
KPMG TROPHY
Thomas Detry ster op Cleydael

42
VITAMINES BUSINESS OPEN
Gevitamineerde swings op Sart-Tilman

38
INTER-COMPANY PRIVILEGE BY BENTLEY
Bentley trekt alle registers open

32
BMW GOLF CUP
Feestelijke kaarsjes

34
PORSCHE CENTRE BRUSSELS OPEN
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MERCEDESTROPHY
Zoute drukt stempel op een sterrenevent

56
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Van Bangkok naar Phuket al over Pattaya
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Uw vermogen verdient 
onze ervaring en onze 

expertise.

Delen Private Bank is een familiale 

onderneming die gespecialiseerd is 

in patrimoniumbeheer. Als dyna-

mische goede huisvader streven 

we een gezonde groei en de 

bescherming van uw patrimonium 

na. Neem contact op met één van 

onze zetels voor een vrijblijvende 

afspraak of bezoek onze website.
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Hier klopt het hart van de Loire
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Gelukzaligheid troef
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225 jaar en nog altijd dynamisch
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PORSCHE & DE 4-CILINDER
Heiligschennis? Integendeel!

80
KNOKKE HIPPIQUE
Meer dan een evenement, een ervaring

84
BIARRITZ
Zuidwesten is top!

88
LAMBORGHINI
Een museum voor de eeuwigheid
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Zet alle zeilen bij

94
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Man van het Jaar is… Belgische vrouw!
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ALL�NEW JAGUAR F�PACE

ABOVE ALL,
IT’S A JAGUAR.

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prijs btwi op 1 juli 2016. Afgebeeld model: Jaguar F-PACE First Edition met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. 
Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.

VANAF € 44.180

Maak kennis met een compleet nieuwe Jaguar. De krachtige en gespierde 
look van de nieuwe F-PACE is duidelijk geïnspireerd op de F-TYPE en 
laat niemand onberoerd. Hij rijdt ook als een volbloed sportwagen, dankzij 
zijn aluminium structuur en gesofi sticeerde ophanging. De F-PACE 
combineert als geen andere wagen sportieve prestaties met dagdagelijks 
gebruiksgemak. Deze performance SUV legt de lat hoger.

jaguar.be

F-PACE_T2_210x297_BENL.indd   1 22/06/16   13:38
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Thomas Pieters wordt een van de grote blikvangers van de komende Ryder 
Cup: van 30 september tot 2 oktober op het parcours van Hazeltine in 
Chaska (Minnesota). De Antwerpse kampioen, die de laatste weken in super-
vorm verkeert, kreeg namelijk een ‘wild card’ toegespeeld van Darren Clarke, 
captain van het Europese team. De 24-jarige Pieters zet zijn supersonische 
klim naar de hoogste toppen van het wereldgolf dus onverstoord verder. 
‘Een droom die in vervulling is gegaan’, aldus Pieters toen hij zijn selectie 
vernam voor deze competitie die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. Tot 
dusver was Nicolas Colsaerts de enige Belgische speler die aan de Ryder 
Cup deelnam. Dat was in 2012 in Medinah. Titelverdediger Europa won 6 van 
de 7 laatste edities. Het gaat proberen om de trofee te behouden met een 
uitverkoren twaalftal dat voor de helft uit ‘rookies’ bestaat. ■



Je wordt maar
één keer...
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...20 !
20 jaar na de verschijning van de eerste Boxster herziet Porsche zijn 
roadsters met centrale motor: de modellen van de nieuwe generatie 
gaan voortaan als 718 Boxster en 718 Boxster S door het leven. Door 
te opteren voor viercilinderboxermotoren brengt het merk niet alleen 
hulde aan de beruchte Porsche 718, die talrijke circuitoverwinningen 
verzilverde in de jaren 1960, maar kunnen de tweezitsroadsters ook 
prat gaan op nog meer vermogen en efficiëntie. ■



J
a, deze BMW was belangrijk voor 
de geschiedenis. Akkoord: het is 
niet meteen de ‘sportiefste BMW’ 
– het merk bouwde deze microcar 

trouwens onder licentie. De ontwerper 
was Iso, de Italiaanse constructeur 

van sublieme GT’s. Dit belette niet 
dat de Isetta het best verkocht 
onder het BMW-blazoen en dat 
hij in de naoorlogse periode zeer 
belangrijk was voor het Duitse 

merk – dat dankzij de inkomsten kon 
overleven – alsook voor een publiek dat 

eindelijk toegang kreeg tot een goedko-
per transportmiddel. Kortom: de Isetta is 

een emblematische BMW die vandaag even goed 
in de smaak ligt bij de verzamelaars als de andere 
modellen op deze lijst.

BMW viert zijn 100e verjaardag. Voor ons de gelegenheid 
om de merkgeschiedenis te reconstrueren aan de hand 
van de 10 markantste modellen in deze ‘blauwwitte’ eeuw. 
Met een (onvermijdelijk subjectieve) rangschikking van 
hoog naar laag.

Door Stéphane Lémeret

10 emblematische  
modellen voor

100 jaar BMW

10 | BMW Isetta

BMW Isetta
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nakijken gaf. Maar voor BMW was deze 507 een 
nachtmerrie, want allesbehalve een commercieel 
succes. De doelstellingen werden niet gehaald, 
de constructeur verloor geld op elke verkochte 
auto en de 507 duwde het bedrijf heel diep in de 
rode cijfers. Er werden amper 254 exemplaren 
gebouwd, wat van deze 507 een van de meest 
zeldzame en meest gezochte BMW’s maakt. Zijn 
huidige marktwaarde? Zo’n 800.000 euro!

7 | Serie 1

Wanneer de Serie 1 in 2004 op de markt komt, vult 
hij in het gamma het gat op dat vier jaar eerder door 
de Serie 3 Compact is gecreëerd. Het succes is 
ogenblikkelijk en dat komt in grote mate omdat de 
Serie 1 de goedkoopste auto van de constructeur 
is en de minder gefortuneerde fans van het merk 
zich meteen voelen aangesproken. Hij valt ook op 
omdat deze kleine BMW trouw blijft aan de reputatie 
van de dynamiek van zijn blazoen en dus bij de ach-

9 | BMW i3 & i8

Het is misschien nog te vroeg om de impact van de 
BMW i’s op de evolutie van de auto te evalueren, 
maar ze zijn zonder twijfel zeer markant. Want met 
de i3 en de i8 pionierde een premium constructeur 
voor het eerst doelgericht in elektrisch rijplezier, 
terwijl de rest zich tevreden stelde met het elektrifi-
ceren van bestaande modellen. En met de i8 bewijst 
BMW, beter nog dan dat de Tesla Roadster dit deed, 
dat het elektrisch en sexy sportmodel rendabel is. De 
verkoop mag dan relatief bescheiden zijn: de eerste 
stap is gezet en tot op heden is geen enkele recht-
streekse concurrent BMW gevolgd op deze piste.

8 | 507 Roadster

Hier zijn we echt bij een legendarische BMW 
beland, want deze roadster, die in 1956 op de 
markt kwam, is simpelweg adembenemend mooi. 
Bij zoverre dat de media van toen het hadden over 
een roadster die – in elk geval op het gebied van 
stijl – de Italiaanse specialisten in dit genre het 

BMW 507 Roadster

BMW i8

▼



terwielaandrijving blijft zweren, terwijl heelder 
pelotons compacte auto’s zich door hun voorwielen 
laten voortstuwen. Sterker nog: in tegenstelling tot 
de Serie 3 die zich van bij de aanvang op de rijkere 
burger richt, wordt de Serie 1 – lichter en stuurvrien-
delijker – door de puristen bekeken als een echte 
‘ouderwetse’ BMW. Het is trouwens in de Serie 1 
Coupé van 2007 dat velen de echte erfgenaam van 
de eerste Serie 3 zien en in de 1M Coupé deze van 
een andere legende: de M3 E30. Spijtig genoeg kiest 
de volgende Serie 1 voor een vulgaire voorwielaan-
drijving. Het einde van een tijdperk.

6 | 2002

Op het einde van de jaren 50 staat BMW er financieel 
belabberd voor en is volop sprake van een overname 
door Mercedes. De constructeur heeft dringend een 
populair model nodig en dat komt er wanneer BMW zijn 
‘Neue Klasse’ voorstelt, met de 1500 als eerste verte-
genwoordiger. Dit model legt de basis van wat BMW 
in de volgende decennia zal worden: de referentie op 
het gebied van gezinswagens met een uitgepuurd en 
elegant design, gecombineerd met sportieve presta-
ties. De Serie 1600 gaat door op de ingeslagen weg, 
maar de legendarische 2002 is degene die de ver-
koopcijfers echt de hoogte injaagt. Vandaar dat som-
migen hem ook als de reddende engel van BMW 
beschouwen. Hier begint de succes story van 
de Serie 3. Kortom: de 2002 betekent een 
keerpunt in de geschiedenis van BMW en 
is daardoor dus zonder twijfel een van de 
belangrijkste auto’s van het merk.

BMW Serie 1

BMW Z1

BMW 2002
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5 | BMW M1

De M1 is een must en dit om meer dan één reden. Eerst 
en vooral is hij met zijn centraal geplaatste 3,5 liter en 
275 pk sterke zescilinder de eerste (en nog altijd de 
enige) supercar van BMW. Hij is ook de eerste supercar 
die door een ‘algemene’ constructeur is geproduceerd. 
En hoewel de M1 niet het eerste werkstuk is van de 
afdeling Motorsport, dat reeds de 3.0 CSL had uitge-
bracht, is het de eerste BMW met de letter ‘M’ die aan 
het publiek wordt verkocht. De ultra exclusieve M1 
wordt met de hand gebouwd van 1978 tot 1981. En na 
hem komen er nog heel wat andere M…

4 | BMW M 635 CSi

In 1983 kan de BMW Serie 6 terugblikken op 7 jaar 
carrière. De GT-coupé is vrij populair en dat inspi-
reert BMW tot het inbouwen van de zescilinder uit 
de M1. Het resultaat mag gezien worden. De auto 
weegt iets meer dan 1500 kg en met 286 pk onder 
de motorkap doet de M 635 CSi op dat moment 
niet onder voor ferrari of Porsche. De M-legende 
van BMW begint dus bij deze Serie 6 en hij ligt ook 

aan de basis van het recept dat we vervolgens 
terugvinden op de Mercedes AMG en de Audi RS. 
Maar het beste moet nog komen…

3 | BMW Z3

Na de totale en ei zo na fatale catastrofe met de 
507 blijft BMW lange tijd afzijdig in het segment 
van de roadsters, waaraan het nochtans zijn eer-
ste topsuccessen kan toeschrijven (zie verder). In 
1989 noteren we een eerste bescheiden poging 
met de originele Z1. Het succes is bevredigend, 
want in twee jaar tijd worden zo’n 8000 exempla-
ren gebouwd. Een welgekomen opsteker voor de 
constructeur. Daarna dient 4 jaar gewacht vooral-
eer het merk de knoop echt doorhakt en uitpakt 
met de Z3: een echte BMW roadster, even sexy als 
prettig om sturen. De motorcatalogus is zeer 

BMW M 635 CSi

BMW Z3

BMW M1

▼



uitgebreid. Hierdoor wordt een brede waaier 
van klanten bereikt en wordt de populariteit van de 
Z3 verder aangezwengeld. Uit deze roadster wordt 
ook een geslaagd model geboren – tegenwoordig 
een van de meest gezochte ‘youngtimers’. Dat is de 
Z3 Coupé waarvan de M-versie een soort van graal 
is geworden. Kortom: na 36 jaar van kladwerk ver-
zoent BMW zich definitief met het type roadster.

2 | BMW 328

Ziehier het eerste meesterwerk van BMW. De road-
ster 328 ziet het levenslicht in 1936. Hij is van een 
adembenemende schoonheid, maar zijn argumenten 
reiken verder dan de verleiding. De prestaties van 
de BMW 328 liggen namelijk ver boven het gemid-
delde van die tijd, bij zoverre dat hij aan ontelbare 
competities deelneemt en tussen 1936 en 1940 
zo’n 450 overwinningen laat optekenen. Het is dus 
dankzij hem dat BMW een sportief imago verwerft 
en aan de basis ligt van een traditie van spor-
tieve roadsters die enkel 
onderbroken wordt 
door het vermelde 
507-debacle.

1 | BMW M3 E30

Eerlijk is eerlijk: we zijn er niet van overtuigd dat 
de originele M3 de belangrijkste auto is uit de 
geschiedenis van BMW. Maar het is een feit dat 
hij een van de populairste is, een van de meest 
aanwezige in het collectief onderbewustzijn, de 
eerste naam die valt wanneer autofans gevraagd 
wordt naar een BMW-model. De BMW M3 is onbe-
twistbaar ook de meest gelauwerde auto in de 
merkgeschiedenis. Rally, circuit, toerisme, klim-
koersen, uithouding…: de M3 E30 is goed voor 
meer dan 1500 overwinningen. Kortom: dit is een 
authentieke legende die met de dag groter wordt. 
De E30 is natuurlijk de primus inter pares van 
alle M’s, maar elke generatie van de M3 Coupé 
heeft zijn toppers. We blijven het vreemd vinden 
dat BMW voor een nieuwe nomenclatuur heeft 
gekozen, want tegenwoordig dragen de ‘gezins-
modellen’ met 3, 4 of 5 deuren onpare cijfers (1, 
3, 5 en 7) en zijn er pare cijfers (2, 4 en 6) voor 
de coupés met 2 en 4 deuren. De M3 bestaat dus 
enkel nog als berline. Voor de liefhebbers van cou-
pés is er de M4, maar als u de gespecialiseerde 
automedia volgt, dan weet u dat die niet helemaal 
de verwachtingen inlost van het model dat hij ver-
ondersteld wordt te vervangen. Als we dit huidige 
klassement over 100 jaar opnieuw zullen opma-
ken, is de kans dan ook zeer klein dat de M4 een 
plaatsje kan afdwingen…

BMW 328 Roadster

BMW M3 E30
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Waar anderen cijfers zien, 
zien wij het leven.
5, dat is het gemiddelde rendement van uw belegging op lange termijn. Maar 5 is ook de leeftijd van uw kleindochter. 
Die voor haar verjaardagsfeestje 5 hartsvriendinnetjes heeft uitgenodigd. En dat, 5 uur lang...

Voor Deutsche Bank schuilt, achter de cijfers, het échte leven. Investeer vanaf nu in uw 
leven: ga naar een van onze Financial Centers en bepaal uw Financial ID: uw eigen, uniek 
financieel profiel.

Investeer in uw leven

deutschebank.be/uwleven
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D
e herfst van 2013. Ralph Lauren laat 
zich inspireren door de wereld van 
de Britse tv-reeks Downton Abbey 
(waarin hij een financiële inbreng 

heeft) en zich afspeelt in de jaren 1910. Hij creëert 
een capsulecollectie van tweed kleding. Deze 
wordt tijdens de fashion Week in Parijs voorge-
steld met de generiek van de serie als achter-
grond. Het succes is fenomenaal.

Fashionably correct
‘Ik doe wat ik ben’, stelde Ralph Lauren in de 
media. Maar wie is hij eigenlijk, deze ontwerper, 
gentleman farmer, urban cowboy, liefhebber van 
mooie auto’s en geïnspireerde zakenman? De man 
die, dankzij de mode en de decoratie, sferen cre-
eert die zich niet 100% klassiek noch avantgar-
distisch laten noemen, maar toch de hele wereld 
hebben veroverd?
Ralph Lauren wordt in 1939 geboren in de Bronx 
in New York. Hij begint zijn carrière als ontwerper 
in 1967 met een lijn dassen. Brede modellen met 
strepen, vrij geïnspireerd door die van Britse col-
lega’s. Hij laat ook (voor eigen rekening) sjaals en 
hemdskragen maken. Daarna gaat het snel want al 
in 1972 brengt hij zijn bekende polo’s uit in meer 

In 2017 viert het merk 
Ralph Lauren zijn 50e 
verjaardag. Het is door 
de jaren heen uitgegroeid 
tot een referentie in de 
modewereld en in de 
decoratie made in USA. 
Preppy chic van sport- tot 
avondkledij. Even elegant 
als efficiënt. We blikken 
terug op de levensweg 
van een selfmade man, 
eveneens liefhebber van 
(zeer) mooie auto’s.

Door Raoul Buyle

50 jaar 
American 

Dream

Ralph 
Lauren
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dan 24 kleuren – zij worden een klassieker. Ralph 
Lauren vergroot zijn naambekendheid bij het grote 
publiek ook door de garderobe aan te leveren voor 
de film The Great Gatsby (met Robert Redford). 
Tijdens de jaren 90 volgt de definitieve doorbraak 
en wordt hij synoniem van tijdloze elegantie. Ralph 
Lauren verovert de wereld en het logo van de kleine 
polospeler wordt een uiterlijk teken van rijkdom.
In 1986 opent hij zijn eerste flagship store in 
de voormalige Rhinelander Mansion: een groot 
gebouw in franse Renaissancestijl, met bladgroe-
ne privésalons, gepatineerd houtwerk en de allures 
van een Engelse cottage, op de hoek van Madison 
Avenue en 72nd Street in Manhattan. Een nieuw 
winkelconcept is daarmee geboren. Ralph Lauren 
opent nog heel wat andere winkels. Zijn logo prijkt 
op jeans, huislinnen, decoratie… Hij investeert 
ook zwaar in reclame. Vandaag is 
zijn imperium goed voor 
een zakencijfer 
van meer dan 
7 , 5  m i l j a r d 
dollar en voor 
meer dan 11.000 
verkooppunten 
wereldwijd.

De stijl van Ralph Lauren? Kledij 
die nooit veroudert. Klassiek, dat 
zeker, maar van een heruitgevonden 
classicisme en daardoor zeer actueel.

Zijn grote troef? Een klassieke mode in USA-stijl, 
maar met een heruitgevonden classicisme en daar-
door zeer actueel. Zijn ontwerpers? Dat zijn voor 
het merendeel jonge Amerikaanse stilisten die zijn 
opgeleid aan het fashion Institute of Technology of 
aan de Parsons School of New York: scholen waar 
men zowel kniptechnieken onderwijst als de dog-
ma’s van de textielindustrie. Wat trouwens exact 
de definitie is van de stijl made in USA: een verlei-
delijke mode die nooit vergeet dat zij gemaakt is 
om verkocht te worden.
De stijl van Ralph Lauren? Een sportswear die 
tegelijk chic is en casual. ‘Soepele’ kledij die per-
fect aansluit bij de behoeften van de moderne man 
en vrouw, en dit wereldwijd. ‘Ik geloof in kledij die 
blijft, die niet veroudert. Kledij die jaar na jaar mooi 
blijft. De mensen die mijn ontwerpen dragen, doen 

dit niet omdat ze zich volgens de 
mode willen kleden, maar 

omdat zij er zich 
g o e d  i n  v o e -
len.’ Aan Ralph 
Lauren danken 
we de stijl die 
we tegenwoor-

dig kennen als ▼



‘preppy’. Deze vindt zijn oorsprong in de upper 
class wasp van de Amerikaanse oostkust, in de 
Hamptons en de grote Amerikaanse universitei-
ten. Heel erg ‘Kennedy’, dit concept, dat geboren 
is uit een resoluut hedendaagse visie op kleding. 
Hierdoor vervaagt de grens tussen de ontspannen 
formele en de geklede sportkledij. Ralph Lauren, 
een van de grote ontwerpers in de Amerikaanse 
modewereld, is de enige die de drie hoogste onder-
scheidingen van de Council of fashion Designers of 
America in ontvangst mocht nemen. In 1996 kreeg 
hij een eredoctoraat van de Universiteit Brandeis 
in Waltham (Massachusetts) voor zijn bijdragen in 
de strijd tegen borstkanker en aids.

Droomcollectie
Ralph Lauren heeft een passie voor mooie auto’s. 
Sterker: deze liefhebber van al wat mooi is, wordt 
gefascineerd door de autowereld, de technische 
evoluties, het design (met een grote bewondering 
voor de handmatig uitgewerkte carrosserieën in 
aluminium), de mythes (zoals de geschiedenis van 

ontwerpers, zoals Enzo ferrari en Ettore Bugatti). 
In zijn ‘privémuseum’, dat vlakbij zijn eigendom in 
Bedford (omgeving New York) is gelegen, verzamelt 
hij zijn meesterwerken: voor het merendeel unieke 
stukken die hun plaats verdienen in het pantheon 
van de autowereld (zowel sport als luxe). Daar zit-
ten ook heel wat bolides bij die successen boekten 
op het circuit. Hij bezit een 70-tal droomwagens, 
gaande van een ferrari 250 GTO uit 1962, een Bent-
ley Blower uit 1929 en een Bugatti T 57 SC Atlantic, 
tot en met een nieuw gekochte en superzeldzame 
(slechts 5 exemplaren gebouwd) McLaren f1 LM, 
een Mercedes-Benz Count Trossi SSK (alias Black 
Prince), een Alfa Romeo 8C 2900 Mille Miglia en 
een Bugatti Veyron (een van de duurste stukken in 
zijn collectie). In 2011 stelde hij 17 van zijn bolides 
ten toon in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. 
Die expo L'Art dans l'automobile. Chefs-d'œuvre de 
la collection Ralph Lauren werd een groot succes. 
Niet verwonderlijk, want al deze auto’s zijn echte 
meesterwerken en zij laten zich bewonderen en 
genieten zoals een prachtig schilderij.
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                          Big Pilot’s Watch. Ref. 5009: 

Leaning heavily on the first Pilot’s Watches and at 

the same time an original: like its illustrious prede-

cessors, the latest Big Pilot’s Watch master fully 

combines precision technology with functional 

design. The largest calibre developed and built in 

IWC’s workshops builds up a seven-day power 

 reserve in next to no time. The triangular index 

 positioned below the chapter ring and the slender 

five-minute indices take the dial closer to the 1940 

original. Small wonder, then, that the same thing 

goes for the watch as it owner: originality is all 

about character. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

pressure, Special back engraving (figure), Water-resistant 

6 bar, Diameter 46 mm, Calfskin strap by Santoni

Mechanical movement, Pellaton automatic winding, 

IWC-manufactured 51111 calibre, 7-day power reserve 

with display, Date display, Central hacking seconds, 

Soft-iron inner case for protection against magnetic fields, 

Glass secured against displacement by drop in air 

Join the conversation on 

#B_Original.

IWC PILOT. 
#B_ORIGINAL.

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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I
n tal van golfclubs wereldwijd wordt de 
golfsport nog altijd in de ultieme privésfeer 
beleefd. Numerus clausus, coöptatie, een 
instapgeld dat elke verbeelding tart: heel wat 

clubhouses vergrendelen hun deuren als waren 
het middeleeuwse burchten en openen die enkel 
voor een aantal geprivilegieerden. Wij pikten er 
tien ultra-exclusieve clubs uit die deze ‘Members 
Only’-filosofie symboliseren. Al zijn er natuurlijk 
nog veel meer.

Augusta National (USA)
De Augusta National, die elk jaar de mythische 
Masters verwelkomt, is een geklasseerd monu-
ment van het wereldgolf. Maar denk niet dat u 
zich zo maar aan het clubsecretariaat kunt melden 
voor een greenfee. Die trouwens niet bestaat. Om 
de fairways van deze baan in het Amerikaanse 
Georgia te mogen betreden, dient u verplicht te 
zijn uitgenodigd door een van de 300 exclusieve 
leden die het (geheime) lidgeld betalen. En jaar-

lijks slechts drie keer een gast mogen uitnodigen. 
Om maar te zeggen dat het voor de gewone burger 
onmogelijk is om in het clubhouse binnen te stap-
pen waar het beroemde ‘green jacket’ trouwens 
verplicht dient gedragen.
Augusta is een magische kampioenschapsbaan. 
Overweldigend mooi en gemanicuurd door een 
100 man sterke groenploeg die er de grassprieten 
– waar nodig – met de schaar bijknipt. Maar de 
Augusta National staat ook voor een unieke sfeer. 
Zo waren in de door Bobby Jones opgerichte club 
vrouwen lange tijd niet welkom, tot onder druk 
twee speciale memberships gecreëerd werden 
voor voormalig staatssecretaris Condoleezza Rice 
en zakenvrouw Darla Moore.

Muirfield (Schotland)
Officieus gaat de geboorte van deze legendarische 
links terug naar het gezegende jaar 1774! In de 
ogen van de historici is de Honorable Company 
of Edinburgh Golfers de oudste club ter wereld. 

Sommige golfclubs zweren bij een privaat en exclusief 
imago. Echt Members Only, dus! Ziehier een kort 
overzicht van een aantal heilige plaatsen waar de gewone 
golfsterveling niet of moeilijk binnenkomt.

Door Miguel Tasso

Bezoekers 
niet welkom!

De Augusta National: 
thuisbasis van de Masters 
en een van de meest 
private clubs ter wereld.
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Het Schotse Muirfield: de 
club blijft voorbehouden 
aan mannelijke leden.

Morfontaine in Chantilly, 
ten noorden van Parijs: een 
magische en geheime plek.

Hij werd opgericht in Leith, vlakbij Edinburgh, ver-
huisde dan naar Musselburgh om in 1891 neer te 
strijken in Muirfield, op een 18 holes die door Old 
Tom Morris was uitgelegd. Sindsdien geldt de baan 
als een referentie. Getuige daarvan de organisatie 
van 15 Opens en één Ryder Cup. Maar deze baan 
zweert ook nog bij oude waarden. Zo is zij een van 
de laatste Britse clubs zonder ladies members. 
Een reglementspunt dat er de Royal & Ancient toe 
aanzette om deze club tot nader order te schrap-
pen van de lijst met gastclubs voor The Open. Een 
sanctie waarvan de mannelijke leden niet lijken 
wakker te liggen, want zij roken rustig hun sigaar 
in het clubhouse. Op dinsdag en donderdag is deze 
baan toegankelijk voor gasten, op voorwaarde dat 
zij een fourball spelen en 220 pond greenfee beta-
len. De par voor de mannen is 71, voor de vrouwen 
76. Duidelijker kan niet.

Morfontaine (Frankrijk)
In een verscholen hoek van het bos van 

Chantilly slijt de Golf de Morfontaine 
een rustig bestaan, ver weg van de 

Parijse drukte en zijn overweldi-
gende blingbling. Deze club 

is even gesloten als een 
oester en opent zich 

enkel voor de 400 leden die achtereenvolgens 
een obligatie moeten kopen én instaprecht én lid-
geld moeten betalen. Naar verluidt zijn de CEO’s 
van bedrijven in de CAC 40 er vaste gasten. Ook 
françois Mitterand kwam er graag langs. De holes 
zelf, die zich tussen eeuwenoude bomen begeven, 
werden in 1927 getekend door Tom Simpson. Hij 
gebruikte hiervoor een oud poloterrein van de 
hertog van Guiche. 
De baan is fascinerend mooi. In Morfontaine beleef 
je een ander frankrijk. Geheim en mysterieus. 
Geen overdadige luxe, zoals ook opvalt in het res-
taurant van het o zo traditionele clubhouse met 
zijn discrete charme. Als u de roodborstjes op de 
eerste tee wil horen fluiten, moet u verplicht door 
een lid zijn uitgenodigd. Zo niet geraakt u niet voor-
bij de elektrische poort. 

Cypress Point (USA)
De bekendste baan langs de Stille Oceaan, in de 
magische omgeving van het schiereiland Monterey, 
is zonder twijfel Pebble Beach. Ook al verkiezen de 
echte kenners zijn buurman Cypress Point, een 
echt juweeltje dat in 1928 door Alister MacKen-
zie werd getekend. Waar Pebble Beach zich 
tot een greenfeefabriek heeft ontwikkeld, is 
Cypress Point ultra privé en wil dat ook ▼



blijven. Je kan er enkel spelen wanneer je door 
een lid bent uitgenodigd. Greenfees bestaan niet. 
Het is een genot om op een baan te mogen spelen 
van zo’n fascinerende schoonheid. De eerste holes 
doorkruisen witte duinen. De laatste vier lopen 
langs de kliffen en worden vaak beschreven als de 
mooiste ter wereld. Hole 16 (par 3) is zo subliem 
dat men haast instinctief naar het fototoestel grijpt 
in plaats van naar de juiste club. Het is geen toeval 
dat Nicolas Colsaerts, die de gelegenheid had om 
er te spelen, Cypress Point oplijst als een van zijn 
favoriete banen.

Les Bordes (Frankrijk)
Les Bordes werd in 1987 ontworpen door baron 
Bich. Hij koos hiervoor zijn jachtdomein naast de 
Sologne. Het kunstwerk kwam tot stand in een 
magische natuur en Robert von Hagge zette er zijn 
handtekening onder. De Amerikaanse architect 
haalde zijn hart op en werkte een technische en 
tactische uitdaging uit met spectaculaire holes die 
door waterhindernissen worden beschermd. Op 
elke tee is bescheidenheid op zijn plaats!
Les Bordes was gedurende heel wat jaren toegan-
kelijk voor gasten van buiten de club. Vandaag niet 
meer. Nadat de club in 2008 werd gesloten omdat 
de erfgenamen van de bekende baron de peperdure 
onderhoudsfactuur niet langer wensten te betalen, 
begon het aan een tweede en bewogen leven. De 
club is nu eigendom van Britse investeerders die 
er een volledig private baan van hebben gemaakt. 
Bezoekers not welcome. Tot nader order toch… 

Pine Valley (USA)
Pine Valley ligt verscholen in de bossen rond Phila-
delphia en wordt algemeen beschouwd als een van 
de mooiste banen ter wereld. Misschien wel ‘de 
mooiste’. In de Rolex Gids, die als referentie kan 

dienen, krijgt deze baan trouwens de maximale 
score: 100. De holes werden in 1914 getekend door 
George Crump en staan bekend voor hun hoge 
moeilijkheidsgraad: nauwe fairways, veel bunkers, 
natuurlijke hellingen, heel wat struiken, snelle en 
golvende greens. Net zoals Augusta, Cypress Point 
en Seminole behoort ook deze club tot de ‘most 
private’ in de USA. Enkel de leden – allemaal man-
nen – zijn speelgerechtigd en dat van april tot okto-
ber. Bij gelegenheid mogen zij een gast uitnodigen. 
Vrouwen hebben enkel op zondagnamiddag toe-
gang tot de baan.

Les Bordes: het 
fantasietje van 
Baron Bich.

Pine Valley geldt voor 
velen als de mooiste 
baan ter wereld. En als 
een van de exclusiefste.
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La Zagaleta (Spanje)
Spanje heeft heel wat private banen, vooral dan 
in de omgeving van Madrid. Zoals bijvoorbeeld 
Puerta de Hierro en Club de Campo waar enkel de 
‘socios’ welkom zijn. Op de Costa del Sol zweren 
ook Las Brisas, Sotogrande en Valderrama bij deze 
aanpak. Je geraakt er dus ook moeilijk binnen. 
Maar de meest besloten is zonder twijfel La Zaga-
leta. Deze club ligt in de heuvels rond Marbella 
en binnen een super-de-luxe vastgoedcomplex 
van 900 ha waar miljardairs uit de hele wereld 
elkaar gezelschap houden. De golfbaan, die door 

Cypress Point in Californië: 
een droomdecor voor 
enkele uitverkorenen.

Bradford Benz werd uitgewerkt, is exclusief toe-
gankelijk voor de leden-eigenaars van de villa’s. 
Geen bezoekers op deze baan en dat is spijtig, 
want het uitzicht op de Middellandse Zee is uniek 
en hetzelfde kan gezegd worden over de moeilijk-
heidsgraad van het parcours…

Memphrémagog (Canada)
Golf is zeer populair in Canada, met naast de 
vele publieke banen ook een aantal ultra private 
clubs. Zoals het super-exclusieve Memphréma-
gog. De club, die in 2007 in Québec door een 
groepje zakenmensen werd opgericht – waarbij 
Paul Desmarais Jr. en Jean Monty – heeft amper 
een 50-tal leden, voor het merendeel belang-
rijke zakenlui uit de omgeving van Montreal. Het 
jaarlijks lidgeld zou er 200.000 dollar kosten, 
maar ja: liefde heeft geen prijs! Verder is er ook 
Le Domaine Laforest in Sagard (eveneens Qué-
bec). Deze club is zelfs nog méér gesloten. Het 
domein behoort toe aan de erfgenamen van Paul 
Desmarais Sr., een voormalige zakenrelatie van 
Albert frère. Het omvat een kasteel in Italiaanse 
renaissancestijl, tuinen zover het oog reikt en 
vooral een golfbaan die door Tiger Woods naar 
verluidt als ‘magisch’ werd beschreven. Maar 
zoals u begrepen hebt, is het moeilijk om dat ter 
plaatse te controleren…

Memprhémagog 
combineert swing 
en business.

La Zagaleta ligt tussen de 
zee en de bergen onder 
de Andalousische zon.

▼



Koganei (Japan)
In Japan kleeft er nog altijd een vrij elitair etiket 
op de golfsport. Zo zijn heel wat clubs enkel toe-
gankelijk voor een zeer kapitaalkrachtige elite. 
Zoals Koganei vlakbij Tokio. Deze baan geldt als de 
meest private in Japan. Deze parkland werd in 1937 
gebouwd in de bossen en draagt de stempel van de 
beroemde Amerikaanse kampioen Walter Hagen. 
Apart: elke hole heeft twee greens. Koganei is het 
schoolvoorbeeld van een exclusieve baan made in 
Japan. De club heeft amper 300 (mannelijke) leden 
die ouder zijn dan 30 (staat zo in de statuten). In 
het clubhouse is een jasje verplicht. Het inschrij-
vingsgeld is geheim, maar het instapgeld zou naar 
verluidt zo’n 2 miljoen euro bedragen. Voor zoveel 
centen lijkt het evident dat de greens er onberis-
pelijk bijliggen en de leden van een unieke service 
genieten. Bezoekers zijn welkom indien uitgeno-
digd door een lid. 

Ravenstein (België)
Bij ons wordt de Ravenstein (Koninklijke Golf Club 
van België) traditioneel beschouwd als zijnde de 
meest private club. Deze parklandbaan, die in 
1905 in Tervuren werd gebouwd op initiatief van 
koning Leopold II, heeft de allure van een botani-
sche tuin. Een prachtig kader waar de leden trots 
op zijn. Deze komen vaak uit adellijke families of 
de diplomatie. In het clubhouse – de oude hoeve 
van de manoir van de Ravenstein – heerst de 
sfeer van vroegere tijden. Dat merk je vooral op 
het terras waar het heerlijk lunchen is in de scha-
duw van de honderdjarige bomen.
De club heeft zijn beleid met de jaren minder 
strak gemaakt. Op uitnodiging zijn bezoekers van 
buitenaf er nu welkom op weekdagen. Tegelijk 

zweert zij bij haar normen en waarden, en bij 
de Old England-traditie die haar als gegoten zit. 
De das is niet langer verplicht in het restaurant, 
maar in de zomer mogen de heren er enkel een 
bermuda dragen indien hun kousen tot aan de 
knieën reiken. Bedrijfscompetities zijn er nog 
steeds niet welkom en het zijn de families die de 
prijzentafels verzorgen.

Het clubhouse van de 
Ravenstein: de meest 
private club van België.

De honderdjarige bomen 
van de Ravenstein.

De Koganei staat 
symbool voor het 
elitair op z’n Japans.
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D
e afspraak van de Audi quattro 
Cup op 2 september in Hulencourt 
stond helemaal in het teken van… 
Sporting Anderlecht. Het automerk 

dat de bekende Brusselse voetbalclub sponsort, 
had de ‘grote paarse familie’ inderdaad uitgeno-
digd om de studs voor de spikes in te ruilen en op 
zoek te gaan naar birdies in plaats van penalty’s. 
Bij de vele vips die zich op de 1e tee meldden, 
zagen we dan ook heel wat voetbalsterren, zoals 
Tomasz Radzinski, Bart Goor, Geert De Vlieger 
en Wesley Sonck. Ook Roger Vanden Stock, de 
emblematische voorzitter van de Brusselse club 
en al jaren een fervent golfliefhebber, meldde 

present. Andere personaliteiten uit de sport en 
de media waren eveneens aanwezig. Zoals Tom 
Boon, die bij deze gelegenheid bewees dat hij 
evengoed overweg kan met golfclubs als met hoc-
keysticks. Ook Chloé Leurquin en Thomas Detry 
namen deel, net als Dominique Monami, Philippe 
Alliot, Willy Braillard en Thierry Tassin.
Zij beleefden een prachtige, gezellige en sportieve 
dag, waarbij de competitie werd afgewerkt volgens 
de ‘greensome’ formule waar de spelers om beur-
ten slaan. Ook de sfeer in de 19e hole was hyperge-
zellig en dit tot grote vreugde van frédéric Huchon, 
directeur marketing bij Audi, die heel tevreden was 
over deze ‘première’.

AUDI qUATTRo CUp

Voetbalsterren
op de greens
De voetbalsterren mochten hun golftalent etaleren 
tijdens de Audi quattro Cupwedstrijd op Hulencourt die 
helemaal was opgebouwd rond… Sporting Anderlecht.

Door Miguel Tasso
■
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Untaggable, 
net als jij.

Allroad of stadsauto, SUV, urban of sportief? De nieuwe Audi Q2 laat zich niet in een hokje duwen. En net dat maakt 
hem zo uniek. Met een gespierd design en een opvallend ontwerp, is de Audi Q2 vernieuwend en origineel. Voeg daar 
een uitstekend comfort en tal van technologische features aan toe, en je zal merken dat de Audi Q2 al z’n ambities 
waarmaakt. Een klassewagen, net als jij: #untaggable.

Ontdek nu de nieuwe Audi Q2 op audi.be

* Het product « 3 jaar garantie, zonder kilometerbeperking » is een product voorgesteld door Audi Import België. 
Gelieve www.audi.be te raadplegen om de voorwaarden van deze garantie te kennen. 

*

4,4 - 5,4 L/100 KM ◆ 114 - 124 G CO2/KM.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.audi.be

DIAUAUG0632_Q2_297x210_02.indd   2 17/08/16   16:04



D
e nationale finale van de editie 2016 
van de BMW Golf Cup werd op 23 sep-
tember gespeeld in het magisch kader 
van de Royal Limburg in Houthalen. Een 

gepaste plek want de Limburgse club viert dit jaar zijn 
50e verjaardag terwijl het merk BMW al aan zijn 100e 
verjaardag toe is!
Naar goede gewoonte kon het toernooi het ganse 
seizoen door op heel wat belangstelling rekenen. Het 
deelnemersveld voor de 15 kwalificatiewedstrijden die 
afwisselend toegankelijk waren voor de genodigden 
van de concessiehouders en de leden van de gastclubs 
liep elke keer helemaal vol.
De BMW Golf Cup, die in 1988 boven de doopvont werd 
gehouden, is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
must op de Belgische amateurkalender. Ook dit jaar liet 
BMW niets onverlet om de deelnemers van B tot W te 

verwennen. Gepersonaliseerd onthaal, Mattagne-lunch 
aan de ‘turn’, driegangendiner na afloop, een prachtige 
prijzentafel en een Taittinger champagnecocktail: het 
recept is bekend en wordt omkaderd met een unieke 
golfervaring op banen die er onberispelijk bijliggen.
De golfsport zit van oudsher in de genen van het 
prestigieuze Duitse automerk en dit zowel bij ons 
als in het buitenland. Het is dan ook geen toeval dat 
BMW wereldwijd tal van proftoernooien sponsort. 
En dat de BMW Golf Cup, die op de vijf continenten 
wordt gespeeld, elk jaar meer dan 100.000 amateur-
golfers verenigt en wordt afgerond met een grote 
mondiale finale.
We herinneren er bij deze ook nog graag aan dat de edi-
tie 2016 in België verliep in samenwerking met het goe-
de doel ‘Make a Wish’ dat wensen probeert te vervullen 
van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

bmw GoLF CUp

Feestelijke 
kaarsjes!
De Royal Limburg was gastheer voor de Belgische finale van 
de editie 2016 van de BMW Golf Cup waar heel wat kaarsjes 
werden uitgeblazen!

Door Miguel Tasso
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Genieten 
van vandaag

Investeren 
in morgen

Mijn vermogen. Mijn keuzes.

Welke keuzes u ook maakt, bij ING Private Banking 
doen we alles om ze te helpen realiseren.  

Voor het beheer van uw vermogen kunt u altijd rekenen 
op uw ING Private Banker. Dankzij zijn of haar expertise kunt 
u de juiste keuzes maken … en uw projecten waarmaken. 

ing.be/privatebanking

Aanbod voor beleggingen, investeringen en/of verzekeringen, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits 
wederzijds akkoord. Voorwaarden en modaliteiten (reglementen, tarieven, documenten met essentiële beleggers- en spaardersinformatie en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in 
alle ING-kantoren en op www.ing.be. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar 
ingeschreven bij de FSMA onder het nr. 12381A. Verantwoordelijke uitgever : Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel 

297x210_PM_PrivateBanking_VIGNES_2016_NL.indd   1 30/08/16   15:06



D
it jaar werd de 9e editie van de 
Porsche Centre Brussels Open 
gespeeld op de prachtige Le Vallon 
van de Golf d’Hulencourt. Het invita-

tietoernooi werd met meesterlijke hand georgani-
seerd door Christian Groulus en zijn Golf Event-
team en verenigde 119 deelnemers voor een 
competitie in single stableford in een ontspannen, 
sportieve en gezellige sfeer. Voor beginners was 
ondertussen een initiatie voorzien, gevolgd door 
een kort parcours over 9 holes. Dit alles onder het 
toeziend oog van de clubprofessionals.
Het was een magische dag. Trouw aan zijn filosofie 
had Porsche Centre alle zeilen bijgezet om zijn trou-
we klanten en de genodigden van de prestigieuze 
evenementpartners in alle opzichten te verwennen. 
De golfbaan lag er zoals gewoonlijk piekfijn bij en 

dit ondanks de vele regen tijdens de voorafgaande 
dagen. En het buffet aan de turn was een voor-
smaakje van het bijzondere galadiner ’s avonds dat 
georkestreerd werd door Restauration Nouvelle.
Ook de prijzentafel was navenant. En de Drappier-
cocktail – de favoriete champagne in het Elysée en 
van de golfers – troostte de deelnemers van wie 
de scorekaart niet het verwachte puntenaantal 
had bereikt.
In netto gingen de overwinningen naar Robert-
Guy Rolin Jaequemyns (Heren 1), Laurent Maillart 
(Heren 2) en Eliane Saute (Dames). Er waren ook 
prijzen voor de beste bruto score en de traditionele 
‘Nearest to the pin’ en ‘Longest Drive’. Alle win-
naars werden vanzelfsprekend persoonlijk gefelici-
teerd door ceremoniemeester Gaëtan Van Calster, 
Managing Director Porsche Centre Bruxelles.

poRSCHE CENTRE bRUSSELS opEN

Epicurische swings 
op Hulencourt
De 9e editie van de Porsche Centre Brussels Open ging 
door op de Golf d’Hulencourt en mocht zich verheugen 
in een mooi succes.

Door Miguel Tasso

■
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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

Private Banking Awards 
2014 - 2015

Private Banking Surveys 
2013 - 2014 - 2015

ADV_KBC_PB_A4_N.indd   1 26-05-16   13:05



O
p 29 augustus werd de 
Belgische finale gespeeld van de 
MercedesTrophy editie 2016. Plaats 
van afspraak: het schitterende 

kader van de Royal Zoute. De laureaten van de 
kwalificatiewedstrijden kruisten er de clubs – 
ijzers en houten – op een dag die helemaal in 
het teken stond van de golf- en de levenskunst. 
Waarden die men ook terugvindt in het DNA van 
dit kwaliteitstoernooi dat trouwens ook op de 
steun van heel wat prestigieuze merken kan reke-
nen, zoals Louis Erard, Callaway, Laurent-Perrier, 
Degand, Scopes Design en Deutsche Bank.
Tijd nu voor de internationale finales! De winnaars 
van de competitie in het Zoute (Stéphane Lejoly, 
Yee To Chik en Ali Lukunku) worden van 3 tot 8 
oktober verwacht in Stuttgart. Daar is het hoofd-
kwartier van het merk gevestigd en dat is ook de 
plek waar de MercedesTrophy World final wordt 
gespeeld. Zes dagen lang zullen zij in een evene-
ment van een zeer hoog niveau de handschoen 
opnemen tegen de winnaars uit een 60-tal ver-
schillende landen. 

De winnaars van de vele tombola’s tijdens de 
wedstrijden van de MercedesTrophy ‘Guests Only’ 
worden dan weer uitgenodigd om van 11 tot 15 
oktober te verblijven in het magisch kader van 
de Beachcomber Royal Palm Marrakech, een 
van de meest exclusieve en luxueuze hotels van 
Marokko. Het resort beschikt over 134 suites en 
villa’s, een Spa Clarins en drie gastronomische 
restaurants. Het strekt zich uit in de vlakte van 
Haouz op slechts enkele kilometers van de mythi-
sche Rode Stad. En het beschikt vanzelfsprekend 
over een prachtige golfbaan die werd uitgetekend 
door de vermaarde architect Cabell B. Robinson. 
Deze par 72 van 6608m (back tees) is één grote 
tuin waarvan het luxe-decor bij elke golfer tot de 
verbeelding zal spreken. De bomen en palmbo-
men weerkaatsen er in de waterhindernissen en 
spelen verstoppertje in het golvend parcours. De 
Beachcomber Royal Palm is een echt stukje para-
dijs dat in een rustige omgeving is gelegen en een 
zeldzame natuurlijke schoonheid uitstraalt. In dit 
grandluxe-vijfsterrenresort is elk detail bedoeld 
om een veeleisend cliënteel te verwennen.

mERCEDESTRopHy

Zoute drukt stempel 
op een sterrenevent
Een droombaan, veel zon, een perfecte organisatie en een 
magische sfeer: de Belgische finale van de MercedesTrophy 
2016 was een voltreffer over de hele lijn!

Door Miguel Tasso

■
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www.smeg50style.com

www.smeg.be - info@smeg.be
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O
p 17 juni jongstleden was de Royal 
Waterloo gastheer voor de eer-
ste editie van de Inter-Company 
Privilège by Bentley. Dit toernooi, 

dat aan bedrijven is voorbehouden, verenigde 
74 teams van twee spelers op het parcours van 
La Marache dat door de greenkeepers van de 

club tot in de puntjes was voorbereid. ‘Dit was 
een groot succes op elk niveau. Terwijl het de 
hele week geregend had, trokken zelfs de wol-
ken weg voor de eerste afslagen’, aldus Denis 
Heskin, de organisator van dit evenement.
Het toernooi, dat door het prestigieuze automerk 
Bentley wordt gesponsord (formule 4-ball, best 

INTER- CompANy pRIVILEGE by bENTLEy

Bentley
trekt alle registers open
De grote familie van de Belgische golf-business verza-
melde op de Royal Waterloo voor dit kwaliteitstoernooi 
voorbehouden aan bedrijven.

Door Miguel Tasso
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ball stableford), was vanzelfsprekend een kwali-
tatieve voltreffer. Elk detail was bestudeerd om 
het succes van de dag te verzekeren. Na de eer-
ste 9 holes werden de 148 deelnemers verwend 
met een lekker tussendoortje getekend Ateliers 
Yves Mattagne. Zoals dat hoort, werd de prijs-
uitreiking begeleid door een champagnecocktail 
Drappier. Het galadiner ’s avonds, dat door een 
‘quatre mains’ – één chef van de groep Mattagne 
en de chef van de Waterloo – was samengesteld, 
was een ster waardig. De tombola, die tijdens 
het dessert ten voordele van United fund of 
Belgium werd georganiseerd, leverde meer dan 
5000 euro op. Parallel bood Bentley de deelne-
mers de hele dag door de gelegenheid om een 
van de laatste drie modellen van het Britse merk 
te testen. Golfers houden nu eenmaal van de 
mooie mechanische dingen des levens, zoals 
limousines en coupés…
De golfcompetitie zelf verliep zeer spannend en 
leverde uitstekende eindscores op. De eindzege 
in netto – alle categorieën samen – ging naar 
team Algonquin bestaande uit Barry Stamps 
en Sergio Luongo met 42 stableford-
punten. In cat. 1 scoorde 

team Omadev met Olivier Marian en Charles 
Dubuis eveneens 42 punten (minder goede back 
9), terwijl het team van Atelier Mattagne, met 
David Hagenaars en Jean-Luc Potter, zich de zege 
in cat. 2 toe-eigende met 41 punten stableford.
Voor de beste brutoscore tekende de tandem 
Dick en Jack Boeckx (fMP Plus) met een uitzon-
derlijke score van 4 onder par. Het levert beide 
spelers het privilege op om deel te nemen aan 
een toernooi op de prachtige baan van Dar-Es-
Salaam – een prijs aangeboden door Royal Air 
Maroc en het Hotel Amphitrite Palace.
Voor de volledigheid nog dit: Olivier Ketelaer won 
de ‘Nearest to the Pin’, de ‘Longest Drive’ was 
voor Liz Weima (Ladies) en Pierre-Yves Roland 
(Gentlemen) en Barry Stamps toonde zich de 
sterkste tijdens ‘Putting contest’.
De eerste wedstrijd van de Inter-Company  
Privilège by Bentley heeft de hoge verwachtin-
gen dus helemaal ingelost. ‘De feedback was 
uitstekend, met name vanwege de nieuwe spon-
sors, zoals Scapes Design en Royal Air Maroc. 
En ik denk dat ook Bentley zeer tevreden was 
over het evenement. Thierry du Parc Locmaria, 
General Manager van Bentley, Lamborghini en 
Bugatti voor België, heeft zich nu al geëngageerd 
voor een tweede editie volgend jaar’, aldus nog 
Denis Heskin.
Het is een feit dat er wellicht geen beter adres is 
om de golfende CEO’s te ontmoeten in een kwa-
liteitsomgeving en de networking op de greens 
te verzorgen. ■



I
n juni organiseerde de vereniging United 
fund for Belgium zijn traditioneel chari-
tatief golftoernooi op de prachtige baan 
van de Golf Château de la Tournette. Deze 

competitie verliep met teams van vier spelers 
volgens de formule Texas Scramble en mocht zich 
verheugen in een mooi deelnemersveld. Zij werd 
afgerond met een galadiner vergezeld van een 
prijsuitreiking en een prachtige tombola. ‘De dag-
opbrengst wordt vanzelfsprekend geïnvesteerd in 
de verdere ontwikkeling van onze verschillende 
projecten’, aldus Vanessa Scheer, allocations 
manager van de vereniging en organisatrice van 
het evenement.
United fund for Belgium biedt hulp aan mensen 
in nood door het financieren van projecten van 
charitatieve verenigingen in België. De vzw con-
centreert zich uitsluitend op sociale projecten 
en financiert enkel concrete projecten teneinde 
maximaal complementair te zijn met toelagen uit 
de publieke sector. Zij steunt vooral charitatieve 
verenigingen die begaan zijn met kinderwelzijn, 
armoedebestrijding, het steunen van mensen met 
een handicap, sociale integratie en gezondheid.
Het golftoernooi van La Tournette is een van de 
evenementen die UfB helpen om fondsen te  

verzamelen bij de milde schenkers. De vereniging 
is ook de partner van de oldtimerrally Pilotes de 
coeur, de 20 km van Brussel en een Charity Gala. 
‘Onze vereniging is echt uniek. Zij bestaat al sinds 
1972 en dit voornamelijk dankzij toegewijde en 
actieve inzet van vrijwilligers. Elke euro van de 
ingezamelde giften wordt ter beschikking gesteld 
van geselecteerde charitatieve instellingen.’

www.ufb.be

Swings voor
het goede doel
La Tournette was gastheer van een charitatief golf-
toernooi dat op initiatief van United Fund for Belgium 
werd georganiseerd. Een mooie filosofie.

Door Miguel Tasso

■
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www.johndeere.be

Rue de Villers 34  Hille Zuid 2 
B - 4520 Vinalmont B - 8750 Wingene
www.fagadis.be

Oost en West-Vlaanderen - Patrick Caenepeel  0479 99 13 37
Brabant,Limburg en Antwerpen - Joris Eeckhout 0477 57 52 02
Golf machines - Dirk Van Eetvelde 0473 89 27 23



O
mdat je een winnende formule best 
niet verandert, bleef de editie 2016 
van de Vitamines Business Open 
trouw aan de grote waarden die in 

zijn DNA liggen besloten: perfecte organisatie, 
gezellige en sportieve sfeer, de jacht op de birdies 
en, natuurlijk, de cultus van de 19e hole met, tus-
sendoor, een vleugje B to B.
Het toernooi werd eind juni gespeeld op de prach-
tige baan van de Royal Sart-Tilman. Er namen 124 
spelers aan deel verdeeld over 62 teams. ‘Dit is 
het vervolg op de Standard Business Open en de 
British Business Open. Het betreft een competitie 
tussen bedrijven die gespeeld wordt met ploe-
gen van 2 spelers en waaraan heel wat bekenden 
deelnemen uit de zaken- en de sportwereld’, vat  
frédéric Leidgens samen. Hij is de stichter en 
beheerder van de Vitamines Events: een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in communicatie en events 

(www.vitamines-events.be). Bij de bekenden onder 
meer Jean-Michel Saive, Christophe Rochus,  
Dominique Monami, Benjamin Deceuninck, Sacha 
Daout en Lucien D’Onofrio, om enkel die te noemen.
Hoewel de weersomstandigheden verre van opti-
maal waren, werd het toch een geslaagde dag. 
Gepersonaliseerd onthaal, ontbijtbuffet, lekkere 
hapjes aan de turn met Leslie en cuisine, bierde-
gustatie na afloop, champagnecocktail bij de prijs-
uitreiking, galadiner, ’s avonds een optreden van 
Olivier Laurent gevolgd door een after-party onder 
leiding van dj Greg Jossa: het feest was compleet 
en liep dan ook uit tot in de vroege uurtjes.
De Vitamines Business Open, een competitie die 
op de steun van heel wat prestigieuze bedrijven 
kan rekenen – Omega, Delen, Porsche, Knauf, 
Smeg, Mithra, Brussels Airlines,… – bood de deel-
nemers duidelijk de kans om volop de batterijen op 
te laden met het oog op de zomer!

VITAmINES bUSINESS opEN

Gevitamineerde swings 
op Sart-Tilman
Naar goede gewoonte 
meldde het kruim van de 
Luikse B to B ook dit jaar 
weer present voor de 
Vitamines Business Open.

Door Miguel Tasso

■

Benjamin Deceuninck, Christophe 
Rochus, Jean-Michel Saive en 
Dominique Monami: farniente 
voor het werk!

Mooi toer-
nooi, mooie 
sponsors en 
mooie prij -
zentafel.
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Ster van KPMG Trophy

T
homas Detry heeft zijn debuut 
op het proftoneel niet gemist. De 
Belgische topbelofte was de grote 
blikvanger op de KPMG Trophy die 

doorging op Cleydael. De jonge Brusselaar, die 
zijn universitaire studies in de VS enkele dagen 

voordien had afgerond, ging perfect om 
met de druk en tekende voor een 

uitstekende 6e plaats in dit toer-
nooi van de Challenge Tour met 

170.000 euro prijzengeld.
Akkoord: nadat Detry drie dagen 

lang het spektakel had verzekerd voor 
een publiek dat enkel oog had voor hem, 

loste de leerling van Michel Vanmeerbeek 
op zondag lichtjes de teugels. En eindigde zo 
op 6 slagen van de Zweed Simon forsstrom. 
Maar hij bewees duidelijk dat hij het talent 
heeft om zeer hoog te mikken en een car-
rière op het hoogste niveau uit te bouwen. 
Zoals zijn uitslagen na Cleydael ook bewe-
zen. ‘Mijn grote doel is natuurlijk om naast  

KpmG TRopHy

Thomas Detry
Thomas Detry loste de 
verwachtingen helemaal in 
tijdens de KPMG Trophy 
op Cleydael. De jonge Brus-
selaar stelde niet teleur in 
zijn eerste proftoernooi. 
Integendeel!

Door Miguel Tasso
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Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts op de Europese 
Tour te spelen. Maar ik leg mezelf geen onnodige druk 
op’, zegt de serene en ambitieuze Thomas Detry.
Detry, die bij Ravenstein is aangesloten, kan nu 
al rekenen op een uitstekende omkadering. Zijn 
prestaties als amateur in de VS, waar hij aan de 
universiteit van Illinois een aantal prachtpresta-
ties liet optekenen, openden voor hem de weg 
naar Excel Sports, het managementbureau dat 
onder meer de belangen van ene… Tiger Woods 
behartigt. Hij kan verder ook rekenen op het advies 
van Michel Vanmeerbeek, Jérôme Theunis en ▼

Thomas Detry debuteerde 
als prof op de KPMG Trophy 
en bevestigde er meteen 
zijn groot talent.

Het parcours van Cleydael: 
een prachtig decor voor 
een prachtig evenement.

Chloé Leurquin, Olivier 
Macq, Jean-Michel Saive 
en Philippe Saive.



Vincent Borremans, drie pijlers van team Col-
saerts. En teneinde niets aan het toeval over te 
laten, verzekerde hij zich ook van de diensten van 
een ervaren Amerikaanse caddie. ‘Ik heb ook het 
geluk te kunnen rekenen op sponsors als Callaway 
en Bank Delen, en gesteund te worden door de 
VVG en de KBGf…’
De editie 2016 van de KPMG Trophy was een mooi 
succes. Perfecte organisatie, een baan die er 
ondanks de grillige weersomstandigheden picobel-
lo bij lag, veel belangstelling: het grootste toernooi 
van het Belgische golfseizoen loste de verwachtin-
gen helemaal in.
Spijtig genoeg slaagde naast Thomas Detry geen 
enkele andere Belg er in om de cut te halen. Wat 
toch wel een ontgoocheling was voor jongens als 
Hugues Joannes, Christopher Mivis, Pierre Relecom, 
Guillaume Watremez en Kevin Hesbois. Uitstekend 
daarentegen waren de knappe prestaties van heel 
wat jonge amateurs, zoals Kristof Ulenaers, Gaëtan 
Weidts, Alan De Bondt, Aurien Capart en Adrien 
Dumont de Chassart. ‘De belangrijkste roeping 
van dit toernooi bestaat er precies in om de jonge 
beloften de kans te bieden om zich met de Euro-
pese elite te meten en zo ervaring op te doen voor 
het vervolg van hun carrière’, herinnert Philippe 
Relecom, voorzitter van de Koninklijke Belgische 
Golf federatie, organisator van het toernooi.
In die context stelt het auditbedrijf KPMG zich trou-
wens niet tevreden met het sponsorschap van dit 
tornooi. De visie is veel breder. ‘Als partner van de 
KBGf sponsoren wij eveneens het Belgian Team 

▼

waarin alle jonge Belgische talenten zijn opge-
nomen. Het is belangrijk om voor hen de juiste 
omkadering te voorzien en hen de kans te bieden 
om te groeien in een gestructureerde omgeving. 
Wij mikken duidelijk op de lange termijn met de 
bedoeling om roepingen te creëren in een sport die 
opnieuw een olympische status heeft verworven’, 
aldus Olivier Macq, vennoot bij KPMG in België.
Met profspeelster Chloé Leurquin, de broers Jean-
Michel en Philippe Saive en zwemcoach Ronald 
Gaastra vaardigde het BOIC trouwens een sterk 
team af naar de Pro-Am die voorafging aan de 
KPGM Trophy. Dit viertal deed ook meer dan het 
olympisch devies invullen, want het tekende voor 
een van de sterkste scores van de dag. ■

Een olympisch viertal tijdens de Pro-Am: 
Ronald Gaastra, Philippe Saive, Chloé 
Leurquin en Jean-Michel Saive.

De Zweed Simon Forsstrom: 
winnaar van de editie 2016.
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De fiets 
onveranderd 
sinds 1885
Sommige dingen blijven hetzelfde. 
Ze worden enkel slimmer.

Wij ondersteunen je bij het uitbouwen
van jouw onderneming door middel  
van slimme veranderingen.  
Veranderingen die je helpen juist  
in te spelen op de digitale ontwikkelingen,  
de risico’s te beheersen en groei te stimuleren. 
Ontdek vandaag hoe we samen jouw 
onderneming slimmer kunnen maken:
smartalwayswins.be 

Advisory - Tax -  Accountancy - Audit
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N
a 4 jaar gedwongen scheiding is de 
triomfzuil op de Place Vendôme, 
die trots over het mooiste plein van 
Parijs pronkt en stoïcijns op andere 

schoonheden neerkijkt, opnieuw de vaste en pres-
tigieuze uitvalsbasis van de Rallye des Princesses 
Richard Mille. De ‘princesses’ en hun ronkende 
machines glimmen er van enthousiasme, klaar om 
in deze editie 2016 te bijten en zich op de mooiste 
franse wegen te begeven. Viviane Zaniroli ont-
vangt haar prinsessen dan ook met het gepaste 
vleugje fierheid voor wat zal uitgroeien tot een 
van de meest memorabele edities van dit 100% 
vrouwelijk rendez-vous.
‘We hebben een kwalitatief en kwantitatief indruk-
wekkend deelnemersveld. Dit bevestigt eens te 

meer het stijgende succes dat de grootste 100% 
damesrally te beurt valt die in frankrijk georgani-
seerd wordt. Er wacht hen met de doortocht van de 
Alpen een prachtig en veeleisend parcours’, aldus 
de organisatrice.
En dat wordt het ook – op meer dan één vlak trou-
wens. Eerst en vooral omdat frankrijk begin juni 
met een benzineschaarste kampt (wat evenwel 
geen enkel team blijkt af te schrikken). Ten tweede 
omdat de barre weeromstandigheden, die al gril-
lig waren bij de technische controles in Parijs, de 
teams tijdens hun bijzonder veeleisende tocht zul-
len blijven vergezellen.
Onze landgenotes Caroline Vanheede en Karine 
Stellamans, die de rally reden met hun prachtige 
rode Austin Healey Silverstone uit 1950, kunnen 

Ralye des Princesses

Aan de Rallye des Princesses 2016 namen 83 teams deel. 
Hun memorabele vijfdaagse startte in Parijs en finishte in 
Saint-Tropez: van de Place Vendôme naar de Place des 
Lices. De rally loste alle beloften in, zelfs al werden de 
deelneemsters bij het doorkruisen van de Alpen gegeseld 
door wind en regen.

Door Philippe Janssens

Door de wind, 
door de regen…
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er van meespreken! Hun volledig open roadster, 
die door Donald Healey in hoogsteigen persoon 
werd ontworpen en in 1949 winnaar werd van de 
Coupe des Alpes, blijkt inderdaad niet de meest 
comfortabele karos voor een zware tocht in een 
dergelijk hondenweer.
‘Ook al is dit de oudste auto van het deelnemers-
veld: hij heeft al bewezen dat hij dit soort wedstrijd 
kan winnen. Dat zet ons ietwat onder druk, want 
als het resultaat tegenvalt, lijkt het wel alsof dit 
helemaal onze fout is’, aldus Karine Stellamans. 
‘Ernstig nu: Caroline en ik zijn hier om ons te amu-
seren en te genieten. Onze doelstelling? Met een 
grote glimlach en als vriendinnen uitrijden en in 
Saint-Tropez van de zon genieten!’
Dijon, Evian… daarna de Alpen en vervolgens de 
finish – nog altijd nat – in Courchevel waar de mist 
op grote hoogte voor een maarts gevoel zorgt: de 
moed van de prinsessen is lovenswaardig.
‘Ik ken niet veel mannen die in dergelijke omstandig-
heden zo enthousiast zouden blijven’, zegt Patrick 
Zaniroli, bewerker van een route die niets heeft van 
een gezellige uitstap onder vriendinnen. ‘Dit is een 
echte rally met een hoge moeilijkheidsgraad die vaak 
hoger ligt dan deze van andere organisaties…’ 
De winnaar van de Dakar 85, die deze wedstrijd al 
11 jaar organiseert – en ook de directie van de Trop-
hée des Alpes heeft overgenomen – weet waarover 
hij spreekt. Hij heeft een nieuwe rally uitgewerkt 
die zich moeilijk laat inschatten en bezaaid ligt met 
‘zanirolades’: navigatiekronkels die de meest erva-
ren deelnemers aan het twijfelen brengen…
Voor hun 2e deelname aan deze Rallye des Princes-
ses Richard Mille geven ook Isabelle Van Hoe en 
Barbara Brussels blijk van ongelofelijk veel moed 
aan het stuur van hun AC Bristol roadster. ‘De top 
van de Glandon in de regen en de wind in een cabrio 
is niet meteen een ervaring die ik voor het plezier 

zou overdoen’, zegt Barbara Brussels. ‘Ondanks de 
probleempjes met de benzinebevoorrading is de 
rally voor ons behoorlijk goed verlopen. Isabelle 
en ik waren vorig jaar gekomen om te kijken en te 
leren, want ook al hadden we heel wat regelma-
tigheidsrally’s gereden: de moeilijkheidsgraad van 
de ‘Princesses’ is extreem hoog. Maar de sfeer is 
uitstekend en wij wisten ons omringd door heel 
wat andere Belgische teams.’
Nadat ze in 2015 als 4e waren geëindigd, moesten 
onze landgenotes het ultieme verdict afwachten 
tijdens een lunchpauze tussen Pont Royal en Saint 
Tropez, in het verrukkelijke kader van het Domaine 
de la Commanderie de Peyrassol. Daar vernamen 
ze dat ze het podium hadden gehaald van deze 
editie 2016, achter de Mini van Marie-Christine 
Perin en Véronique Morel-Lab (Austin Innocenti) 
en de Chevrolet Corvette Sting Ray van Carole 
Gratzmuller en Estelle Genon.
‘Het doek is bereikt en daaraan dient toegevoegd 
dat deze 3e plaats nog veel zoeter smaakt omwille 
van de omstandigheden waarin zij tot stand kwam’, 
besluit Isabelle Van Hoe. ‘Het ging er tot het einde 
spannend aan toe. Dit is genieten! In het begin 
overwogen we om de volgende editie aan ons te 
laten voorbijgaan, maar ik denk dat wij na enkele 
bezinningsweken misschien wel de eersten zullen 
zijn om in te schrijven voor 2017!’ ■



W
e schrijven juni en de lucht kleurt 
grijs boven Sint-Martens Latem. 
Terwijl de typische lichte regen 
eraan herinnert dat de zomer nog 

altijd op zich laat wachten, tekent zich op alle gezich-
ten een glimlach af. Die zegt alles over de vreugde bij 
de teams aan de start van een nieuw avontuur van 
de 1000 Virages. Na de Ardennen en de Azurenkust 
leidt de 6e editie een peloton van een 50-tal GT’s 
naar Jersey, met onderweg een pittoreske omweg 
via de Baai van de Somme en Normandië.
Ault en zijn krijtrotsen is de ideale stopplaats voor 
de eerste lunch. Terwijl iedereen de voeten onder 
tafel schuift, wordt de zee opgezweept door ste-
vige windvlagen. Het schuim parelt op de branding. 
Gelukkig is iedereen veilig ter plekke geraakt. In 
l’Auberge de la Cise worden de eerste ervaringen al 
druk uitgewisseld!

Rallye
1000

Virages

De 6e editie van de Rallye 1000 Virages bracht de 
deelnemers van Sint-Martens-Latem naar Jersey. Een 50-tal 
GT’s lieten hun pk’s los op de mooiste Franse wegen.

Door Philippe Janssens

Ronkende GT’s
op Jersey
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Vanaf dan gaat het rechtdoor langs de kust. Etretat 
en zijn doorboorde klif trotseren de elementen en 
prikkelen de fantasie. De weg gaat op en neer en 
de onstuimige zee zorgt voor prachtige en wilde 
plaatjes. We krijgen Honfleur niet te zien, want daar 
is Deauville al op het einde van de namiddag, met 
een subliem HK: Hôtel Royal, what else? Voor het 
diner blijkt de Normandy al even idyllisch. Zoals trou-
wens, na afloop van het doorzakkertje, het bezoekje 
aan het casino. ‘Attention, faites vos jeux… rien ne 
va plus!’ Blufpoker is niet nodig: de organisatoren 
weten nu al dat dit een bijzondere 6e editie van de 
Rallye 1000 Virages gaat worden.
Eén maand voor de start van de Tour wordt de Mont 
Saint-Michel nog niet door fietsers overrompeld en 
dus nodigt hij uit om hem bij laagtij te bezoeken. 
De blinkende GT’s kunnen er zich helemaal uitleven 
op het gloednieuwe asfalt. Een leuke cavalcade die 
zich doorzet tot aan de omwallingen van Saint Malo. 
De trotse Bretoense stad – een piratenbolwerk, de 
woonplaats van Surcouf en een oninneembare ves-
ting voor alle invasies van het grillige Albion 
– wordt koud gepakt, maar leeft helemaal 
op wanneer de meute van kleurrijke boli-
des er onverhoeds binnenstuift.
Het Angelsaksische Jersey is nu amper nog 
een steenworp ver. Een goed uurtje met 
de boot en je vaart meteen een andere 
wereld binnen. Er wacht de deelnemers 
een grandioze verrassing bij het ont-
schepen, want de lokale 
autoriteiten hebben de 
weg naar de hoofdstad ■

St Helier helemaal vrijgemaakt, zodat de ferrari’s, 
Porsches, Jaguars en andere Aston Martins er onge-
hinderd door het centrum kunnen razen. De toe-
schouwers reageren enthousiast bij het kenmerken-
de geronk van een V8, V10, V12… En ook de teams 
genieten volop en rijden als op wolkjes naar het Hôtel 
de france, het chicste etablissement in dit stukje 
woeste natuur dat door de getijden wordt gewiegd.
Kronkelende smalle straatjes, een weelderige planten-
groei en adembenemende landschappen: Jersey voelt 
aan als een zuurstofbom, als een herbronnende vlaag 
frisse lucht tijdens deze dag die o so british aanvoelt. 
Al is de glamour weer helemaal terug bij de lunch in 
Green Hills en de gala-avond in de Royal Yacht.

Philippe Martin en Philippe De Baets weten 
het al: volgend jaar zullen ze minstens even 
goed moeten doen op de wegen richting 

Wenen en Praag!

© Foto's : Yvan Verzar



W
ij liepen al enkele jaren rond 
met het idee om ouders en kin-
deren in een zelfde auto samen 
te brengen voor een regelmatig-

heidsrally’, zegt Pierre Barré. ‘Het is een primeur 
in België en zelfs in Europa! Wij hadden een 30-tal 
inschrijvingen verwacht, maar het werden er bijna 
70! Het beste bewijs dat dit idee heel veel mensen 

aansprak en veel ouders hun kinderen wilden laten 
kennismaken met de regelmatigheidsrally…’
Er stonden ruim 500 km op het programma tijdens 
deze anderhalve dag durende rally. Deze was opge-
deeld over drie ritten en over 11 minutieus en met 
smaak uitgestippelde regelmatigheidstrajecten in 
de franse en Belgische Ardennen. Mooi werk van 
Robert Rorife, een expert in deze materie. Het werd 

2 Generations Classic 2016

Een gezinshappening om de zomer af te sluiten en de jongsten 
in te wijden in het concept van de regelmatigheidsrally: de 2 
Generation Classic verenigde meer dan 60 teams voor twee 
onvergetelijke dagen op de mooiste Belgische en Franse 
Ardense wegen…

Door Philippe Janssens

Jong en oud verenigd

‘

Meer dan 50 teams - en niet de minste - 
gingen in op de uitnodiging van deze eerste 
2 Generations Classic.
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dus genieten voor al wie van adembenemend mooie 
landschappen houdt, al waren er ook enkele veel-
eisende technische stukken bij voor de mooie old-
timers die zich niet altijd even makkelijk laten stu-
ren… Maar dat behoort nu eenmaal tot het spel.
Temeer omdat het deelnemersveld van deze eer-
ste editie van de '2 Generation Classic' bijzonder 
fraai kon genoemd worden, met liefst drie voor-
oorlogse raspaardjes aan de start. De Bentley VDP 
Red Label van David Costermans en zoon mocht 
het label van ouderdomsdeken opspelden. Nau-
welijks 12 is hij, Odrick, maar hij stond te popelen 
om met zijn lage pet door de Ardennen te snorren, 
met achter hem een grote meute Aston Martins, 
Austin Healey’s, Jaguars, MG’s, Alfa’s, Triumphs, 
Porsches en Volvo’s. Stuk voor stuk kandidaten 
voor de eindzege die met het met mes tussen de 
tanden en grommende pk’s aan de openingsdag ▼

Het orgelpunt van dag 1 was een 
regelmatigheidsproef op de Karting 
des Fagnes in Mariembourg.



waren begonnen: een heen-en-terug van Aarlen 
naar Mariembourg met een regelmatigheidsproef 
op de Karting des fagnes.
’s Middags hadden de teams er al een stevig der-
de van het parcours opzitten, met notities en een 
roadbook die hen richting Virton, Bouillon en ver-
volgens florenville dirigeerden. Daarna ging het 
richting punt van Givet voor een lus door frankrijk 
langsheen de Maas, om dan terug richting Namen 
en Luxemburg te rijden via verrassende wegen en 
door schitterende decors, met onderweg ook een 
gezellig aperitief in de bossen van Heinstert.
Bij de aankomst in Aarlen wou iedereen natuurlijk 
weten hoe hij/zij ervoor stond in de klassementen. 
Deze werden door JB Time Concept opgemaakt op 

grond van het Tripy-systeem. Opvallend hoe de uit-
slagen gelijklopend waren met die van CEB, CE1D 
en CESS… Ook al werd er hier – en in tegenstelling 
tot de schoolrapporten – vooral geglunderd door 
zij die het… minste punten hadden gescoord. Met 
nog 4 RT’s op zondag op het programma konden de 
resultaten nog alle richtingen uit, want de verschil-
len waren klein. Om maar te zeggen dat tijdens de 
slotfase in het groene kader van het Domaine Pro-
vincial van Chevetogne de spanning te snijden was 
en dat bleef zo tot en met de prijsuitreiking. Ook al 
was dat eindklassement finaal van ondergeschikt 
belang. Het belangrijkste voor alle deelnemers was 
om erbij te zijn en die unieke momenten samen te 
delen. Momenten die nu al smaken naar meer…

▼

■

Vader en zoon aan het 
commando: een eerste 
editie die ze nooit meer 
zullen vergeten...
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4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
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Van Bangkok naar Phuket al 
over Pattaya: Thailand bulkt 
van de prachtige golfbanen 
en van de attenties voor de 
golfer die het graag spannend 
heeft. Follow the guide.

Door Philippe Lacourt

  Golfpassie
in Thailand

E
en getal – één maar – maar het spreekt 
voor zich: elk jaar strijken ruim 1,3 mil-
joen swingfanatici neer op de feillo-
ze fairways van de 280 golfbanen die 

Thailand rijk is. Vandaar dat dit land met zijn 
onpeilbare charme zich heeft opgewerkt tot de nr. 
1 van de top-Aziatische golfbestemmingen.
Deze eerste plek op dit felbegeerde podium vindt 
zijn belangrijkste bron in het zachte klimaat dat de 
sport uit St Andrews o zo gunstig gezind is en dat 
het hele jaar door. Hoewel Thailand een tropisch 
land is, zijn er drie seizoenen die elkaar tijdens het 
jaar opvolgen: het zogeheten frisse seizoen, het 
warme seizoen, alsook de legendarische moes-

sonperiode die door de bewoners als ‘het groene 
seizoen’ wordt omschreven.
Voor de Europese golfer, die tijdens de winter-
maanden graag nieuwe horizonten wil ontdekken 
in plaats van zijn stokken in de kelder te laten, is 
het frisse seizoen zonder meer de beste periode 
om in Thailand op birdies te jagen. Dat wil zeggen 

H e t  m a j e s t u e u z e 
clubhouse van de Blue 
Canyon Country Club.
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van november tot februari. De vochtigheidsgraad 
daalt en de temperaturen schommelen tussen de 
25 en de 30° C. Van maart tot mei, zijnde de maan-
den van het warme seizoen, heeft de thermometer 
de neiging om te klimmen en zich boven de 30° C 
te hijsen. Die temperatuurstijging gebeurt even-
wel geleidelijk gedurende de dag zodat de golfer 
– vooral dan ’s ochtends – perfect een balletje kan 
slaan zonder al te veel last te hebben van de hitte. 
Dit is ook het seizoen waarin het geen must is om 
de paraplu in de golftas te stoppen, want in die 
maanden is het risico op een plotse regenbui quasi 
nul. Een wetenschap die vanzelfsprekend helemaal 

wordt bijgesteld zodra het seizoen van de moes-
sonregens aanbreekt, want dat start normaliter in 
juni en eindigt in oktober.
Niet onbelangrijk is ook het feit dat de seizoenen 
wisselen al naargelang de regio. Om nattigheid te 
vermijden, kies je bijvoorbeeld best voor Hua Hin, 
de streek met de minste regenval in Thailand. In 
Bangkok en Pattaya laten de zeldzame buien zich 
vooral op het einde van de dag gelden, al duren 
ze zelden langer dan een uur. In Phuket valt de 
meeste regen van juni tot oktober. In de andere 
maanden van het jaar is het klimaat simpelweg 
ideaal voor golf.

De vrouwelijke caddies 
maken deel uit van de 
golffilosofie in Thailand.

Panoramisch zicht op de 
Loch Palm in Pukhet.



Betaalbare prijzen en 
verplichte caddies
Hoeveel een golfparcours kost? Thailand volgt 
zo’n beetje de klassieke golftarieven die overal ter 
wereld worden toegepast. De prijs van de green-
fee hangt samen met twee belangrijke criteria: de 
bekendheid van de baan en de periode van het 
jaar. Een gewoon parcours zonder opvallende ken-
merken of panorama’s kost ongeveer 1000 baht 
(25 euro), maar dat bedrag kan oplopen tot 5000 
baht (125 euro) indien uw passie u stimuleert om 
wereldberoemde banen te bespelen, zoals Blue 
Canyon en Red Mountain, twee mythische banen 
even buiten Phuket.
Aan die bedragen dient naast de huur van een 
buggy (15 tot 20 euro per persoon) ook het ver-
plicht gezelschap van een (doorgaans) vrouwe-
lijke caddie te worden toegevoegd. Een typisch 
gebruik dat er mee voor zorgt dat men Thailand 
altijd als het land van de glimlach omschrijft. Die 
glimlach vergezelt u dus constant op de fairways, 
met caddies die de baan door en door kennen 
en vooral: de glooiingen van de greens. Naast 
hun vriendelijkheid en beleefdheid zijn ze zeer 
nuttig bij het ontcijferen van de puttinglijnen en 
helpen zij u ook, desgewenst, bij de juiste stok-

keuze. Vergeet niet dat zij uw golftas gedurende 
meer dan vier uur onder de zon torsen, wat het 
drinkgeld – niet te verwarren met de ‘caddie fee’ 
– helemaal wettigt. Die bedraagt minimaal 400 
baht (10 euro), maar meer mag ook indien u het 
perfect naar uw zin had.
Een ander niet te veronachtzamen accent in Thai-
land, en echt wel aangenaam wanneer de zon zijn 
best doet: de meeste banen hebben kleine kios-
ken, waar men om de 3 holes even kan verpozen, 
de dorst kan lessen of een hapje kan eten. Een 
pluspunt dat men, mede door het klimaat, als een 
natuurlijk complement van het spel kan zien, net 
zoals het peloton van ladies caddies…

Meer dan 280 banen!
Thailand, dat beschouwd wordt als de Aziatische 
regio die de meest golfliefhebbers aantrekt, 
heeft van golf een van zijn toeristische prioritei-
ten gemaakt. De meeste banen liggen er tussen 
de tropische wouden en de stranden, maar de 
mooiste exemplaren vind je voornamelijk in de 
omgeving van de meest toeristische steden. 
Zo telt de hoofdstad Bangkok momen-
teel meer dan 60 banen. Een daarvan 
ligt (historisch) vrijwel in het midden 

Red Mountain: een 
indrukwekkend decor.

De Bangkok Thai 
Country Club.
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van de landingspistes van de nationale luchtha-
ven. Een andere vind je centraal in deze immer 
bruisende stad. Om andere fairways te ontdek-
ken, dient men zich ietwat van deze megalopo-
lis te verwijderen en bijvoorbeeld de steven te 
wenden naar de Summit Windmill Golf Course, 
de dichtste gebuur van het hotel Meridien. Deze 
18 holes werd in 1993 gebouwd en draagt de 
handtekening van Nick faldo. De baan wordt ’s 
nachts verlicht en onderscheidt zich door zijn vele 
waterhindernissen. De speler moet dan ook ver-
trouwen op zijn techniek om de bal niet kwijt te 
raken in het scherm van palmbomen die zich als  
schildwachten manifesteren.
In de bekende badplaats Pattaya is golf uitge-
groeid tot een echte must. Beste bewijs is de 
onderscheiding waardoor deze stad in 2012 tot 
‘Golf Destination of the Year’ werd uitgeroepen 
voor Azië en Australië. Een bekroning die wordt 
gedeeld door de om en bij 20 banen die vlakbij 
het stadscentrum liggen of maximaal op 10 minu-
ten rijden. Dat is bijvoorbeeld zo voor de Laem 
Chabang International Country Club, een 27 holes 
met de stempel van Jack Nicklaus. Tussen de ber-
gen, het meer en de vallei bouwde de ‘Golden 
Bear’ hier drie lussen van 9 holes. De sfeer en 
de techniciteit zijn even afwisselend als een gas-

tronomisch menu van een sterrenchef. Op een 
lange drive van Laem Chabang ligt de Burupha 
Golf Club, een qua tekening nogal klassieke 18 
holes, ook al vergroten de hoogteverschillen er op 
heel wat holes de techniciteit. Hierdoor ontstaan 
evenwel ook prachtige vergezichten op Pattaya 
en de nabijgelegen oceaan. ▼

De Hua-Hin Black Mountain Golf Club.

Loch Palm in Pukhet.

Signature hole op 
Red Mountain.

De Laguna in Phuket.



Het eiland Phuket, dat in het zuiden van Thailand 
ligt, is goed voor een tiental banen, waarvan er heel 
wat te boek staan als pure golfjuwelen. Een predi-
caat dat bijvoorbeeld perfect past bij de Canyon 
Course van de Blue Canyon Country Club, een 18 
holes waarop Tiger Woods himself zijn stempel 
drukte door er in 1998 een grote competitie te 
winnen. Golfers die van uitdagingen houden, zullen 
hun hart ophalen op deze Canyon Course, want de 
juiste dosering van kracht, afstand en precisie is 
een must om de bal uit de vele waterhindernissen 
te houden. Die vindt men trouwens ook terug op de 
andere 18 holes van deze club, de Lake Course. Hij 
geldt als makkelijker dan zijn grote broer, maar op 
technisch vlak is hij even te duchten.
Een goede techniek is ook aanbevolen op de Red 
Mountain Golf Course, een 18 holes die op een 

oude tinmijn is uitgetekend en zonder meer tot de 
spectaculairste van Thailand behoort. Deze cham-
pionship course geldt als de meest geacciden-
teerde van Phuket en loopt tussen de jungle en de 
zee. Het reliëf en de vergezichten zijn bij momen-
ten adembenemend mooi. Hier genieten zowel de 
ogen als de handen. Zelfs de beste golfers hebben 
hier een kluif aan. Het zoveelste bewijs dat elk type 
golfer in Thailand aan zijn/haar trekken komt.

Op stap met Active Golf
In zijn prachtige catalogus met golfbestemmin-
gen besteedt Active Golf vanzelfsprekend ook 
aandacht aan Thailand en biedt het verschillende 
pakketten aan. Om volop van de swinggeneugten 
te genieten in dit land van de glimlach, surft u 
best naar de website www.activegolf.be of con-
tacteert u Active Golf Travel via mail of telefoon.

De Black Mountain Golf Club in Hua-Hin.

Spectaculaire hole 
in Blue Canyon.

Info en boeking:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel.: 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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400 jaar geleden zeilden Nederlandse scheepvaarders voor 
het eerst rond Kaap Hoorn, het zuidelijkste punt van Zuid-
Amerika. Scheep in voor een cruise in het spoor van deze 
helden uit de 17e eeuw; helden die niet wisten of ze ooit 
zouden terugkeren van deze reis naar het einde van de wereld.

Door Béatrice Demol

       Met
Kaap Hoorn
   als getuige

I
n Kaap Hoorn stormt het meer dan 200 
dagen per jaar. De golven gutsen er mak-
kelijk 20m hoog. Een vuurtoren en een kapel 
bovenop de rotsen herinneren aan de tol die 

velen betaalden toen ze het aandurfden om de 
route rond dit uitsteeksel van Vuurland te volgen.
Eerst behoorde dit land de indianen toe. Zij namen 

hun vuurtje mee op hun kano’s en inspireerden op 
die manier de ontdekkingsreizigers van de Gouden 
Eeuw. Die zochten een alternatieve zeeweg omdat de 
Kaap Goede Hoop en de Straat van Magellaan waren 
voorbehouden aan de schepen van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie. Deze inlanders, die er al 
6500 jaar woonden, werden snel uitgemoord.

De MV Stella Australis is speciaal gebouwd 
met het oog op pittige cruises. Hij heeft 
geen moeite met het ijs en de fjorden rond 
Vuurland.

Kaap Hoorn: alleen 
het uitzicht spreekt bij 
elke zeiler ter wereld 
tot de verbeelding...
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Daarna was het de beurt aan de zeelui om zich te 
verslikken in de roaring forties, de screaming fifties 
en de furious sixties. Naar schatting gingen zo’n 
800 boten er naar de haaien en verloren zo’n 10.000 
mensen het leven aan deze mythische rots.
De internationale handel, de koopvaardijvloot, 
de stoomschepen en cargo’s die alles van de ene 
kant van de wereld naar de andere verslepen, de 
competitiezeilers die graag grootse uitdagingen 
aangaan alsook de cruiseschepen zijn Kaap Hoorn 
dan wel veel dank verschuldigd. Sinds de bouw van 
het Panamakanaal moet de commerciële scheep-
vaart er namelijk niet meer langs, maar het ronden 
van de Kaap blijft een uitdaging voor elke zeeman 
van deze wereld en voor elke toerist die houdt van 
avontuur en van een reis met inhoud.

De vergeten ziel 
van de dode zeelui
Op de top van deze rots, die tot 450m hoog reikt, 
prijkt een 7m hoog stalen beeldhouwwerk. De 
Chileense dichter Sara Vial zorgde ervoor dat de 
afgebeelde albatros vereeuwigd werd in elk zee-
manshart: ‘Ik ben de albatros die je opwacht aan 
het einde van de wereld… Ik ben de vergeten ziel 

van de verdronken zeelui die Kaap Hoorn rondden 
komende van alle wereldzeeën… Nu vliegen zij 
met mijn vleugels op naar de eeuwigheid, in de 
allerlaatste kloof van de zuidpoolwinden.’
De Zuidpool, die 200 jaar later in 1820 werd ont-
dekt en nochtans amper 650 km verder is gelegen, 
zorgt ervoor dat dit zuidelijkste punt van Zuid-Ame-
rika tot een mythische bestemming is uitgegroeid. 
Zeelui die rond Kaap Hoorn en de Straat Drake 
hadden gevaren, mochten links een gouden oor-
ring dragen en de voeten op tafel leggen. Vandaag 
kan iedereen die de zeemansbenen mist om de 
Vendée Globe te zeilen of een tocht rond de wereld 
te ondernemen in de voetsporen stappen – alle 
proporties in acht genomen – van de zeelui van 
weleer en wat zij ervoeren toen ze rond de rots 
voeren. Het vervullen van een kinderdroom, een 
bezoek aan het eind van de wereld. Het volstaat 
om in te schepen op een diepzee expeditieschip.

Punta Arenas:
stad van de Far West
De MV Stella Australis oogt als een uit de kluiten 
gewassen expeditieschip, maar is uitgerust met 
de kajuiten die je op een luxe-cruiser verwacht. ▼

On the rocks... Met ijs 
dat net van de Garibali-
gletsjer is geplukt.



Hij wacht zijn passagiers op in Punta Arenas. 
Dit zuidelijkste punt van Chileens Patagonië staat 
helemaal in het teken van een koloniaal en militair 
verleden. Enkele mijnenvelden herinneren er nog 
aan de ruzie tussen Chili en Argentinië over de 
zeegrens tot aan de Zuidpool. Dit is de plek waar 
ontdekkingsreizigers, bezoekers aan het nationaal 
park Torres del Paine en zeelui elkaar opzoeken. 
De plek is minder toeristisch dan Punta Natales en 
de sportwinkels en bars doen denken aan de ste-
den in de far West met begrafenisondernemers en 
bars naast elkaar. De bomen hellen allemaal naar 
de zee toe. Zij gaan gebukt onder de kracht van de 
nimmer afhoudende en bij momenten beukende 
wind. De macht is nu aan de schapen en de olie, 
maar de visvangst bijt van zich af. Het kerkhof is 
een bijzondere mix van pioniers die hun avonturen 
overleefden en uitgeroeide inheemse indianen. 
Backpackers luisteren er naar de plaatselijke Chi-
lenen. Die houden hen voor dat Ushuaia een illusie 
is, dat het bronzen standbeeld van Magellaan wel 
degelijk op deze plek staat en dat elke Chileen 
minstens één keer in zijn leven naar dit absolute 
zuiden moet afzakken – wat blijkbaar in voldoende 
mate gebeurt, want dit is de enige stad van het 
land zonder werkloosheid. 

De magelhaenpinguïn 
leeft in kolonies naast de 
kanalen van Patagonië.

Het enige huis in de baai van Wulaia 
is een museum geworden waar 
wordt stilgestaan bij het tragische 
lot van de inlanders.

Perfect opgeleide Patagoniërs
Dit zuidelijkste punt, dat zich over twee landen uit-
strekt, wordt gedomineerd door La Cordillera de los 
Andes. Oneindige velden en steppes op de Argen-
tijnse flanken, subpolaire bossen en gletsjers langs 
de Chileense kant. Hier vind je de op twee na groot-
ste ijskap ter wereld, na de Zuidpool en Groenland. 
De indianen die dit reusachtige landschap bewoon-
den, verplaatsten zich te voet langs de Argentijnse 
kant en met kano’s langs de Chileense. De kolo-
nialen bouwden er estancia’s in het oosten en de 
haciënda’s in het westen. De cruise die in Chili start 
voert langs de kanalen en de fjorden van de Straat 
van Magellaan, naast de Cordillera Darwin en door 
het Beaglekanaal waaraan Ushuaia zijn mediatieke 
populariteit ontleent. Het is een smalle, historische 
route langs land en kliffen, met de weinige dieren 
die zich hier nog thuis voelen, zoals zeeolifanten, 
condors en albatrossen. Heel veel sites dragen 
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de naam van de personaliteiten die hun bijdrage 
leverden tot de geschiedenis van de regio en de 
Groote Zeevaart. Zij wekken het enthousiasme op 
van het team van de Australis, want zij zijn moder-
ne ontdekkingsreizigers en dus geen ingehuurde 
conferenciers die ’s avonds komen vertellen over 
de reisroute, de straffe verhalen, de legenden en 
de natuur. Alles gebeurt in samenwerking met de 
universiteit van Chili en het studiecentrum van 
Patagonië. De bemanningsleden zijn opgeleid voor 
alle vereiste disciplines: geschiedenis, geologie, 
cultuur, antropologie, plantenkunde, etnografie, 
klimatologie, fenomenologie.

Vuurland: tussen 
oerbossen en gletsjers
Voor elke tussenstop staat de avond in het teken 
van de geschiedenis. Over de indianen die Darwin 
omschreef als ‘zeer gevaarlijke dieren’. Hij bracht 

ze zelfs mee naar Londen waar ze tentoon werden 
gesteld vooraleer te worden teruggegeven aan de 
natuur. Over Pachamama (het moederland) dat 
een ankerpunt blijft voor wie in Vuurland geboren 
is, zoals het merendeel van de bemanning. Over 
kolonisten, ontdekkingsreizigers, avonturiers, sol-
daten en deserteurs, gehallucineerde missionaris-
sen, verdwaalde eenzaten en topmisdadigers met 
pensioen – Butch Cassidy and the Kid sleten er een 
rustige oude dag. Het is ook een geologisch streek-
relaas met oerbossen en gletsjers, waar vooral con-
dors en pinguïns wonen, en waar je op één dag ‘de 
vier seizoenen’ kunt beleven. Ter plaatse drukt de 
natuur, die wordt aangekleed met de antropologi-
sche adjectieven van een bevlogen bemanning – 
ruig, intelligent, sterk – zich uit als nergens anders. 
Om de eilanden te bereiken, razen de zodiacs over 
een zee van ijsschotsen. Op de Tuckereilandjes 
wandel je rond de pinguïns. In het nationaal park 
Tierra del fuego – langsheen het Beaglekanaal – 
stap je over beverdammen: de enige roofdieren 
die dit onwrikbaar ecosysteem kunnen ontwrichten 
sinds de door de kolonialen veroorzaakte ontbos-
singen en overstromingen. Verwar de zeeolifant uit 
de baai van Answorth niet met een rots van een 
identieke kleur. Blijf niet aan de rand van het water 
wanneer de Marinelli-gletsjer afbrokkelt en ijsblok-
ken in het water duwt die het peil doen stijgen. Wat 
de planten betreft: volg vooral de adviezen van de 
gids op. Want alle wilde bessen hebben hun nut, 
maar ze zijn niet allemaal eetbaar.

Ontdekkingsreizigers, 
geen cruisevaarders
Elke terugkeer op de boot schept een blij en opge-
wekt moment. In de bars weerklinken de gepas-
sioneerde gesprekken. Sommigen zagen een aal-
scholver, anderen babypinguïns. De ene werpt zich 
op als een historicus, de andere als een natuurken-
ner – zij het minder ervaren dan onze gidsen – en 
er is de neofiet die alles wil weten. Geen mens die 
vraagt naar de wellness of het casino. Die zijn er 
ook niet, want dit zijn ontdekkingsreizigers, 

Adembenemende landschappen.

Grote patrijspoorten in de 
hutten zodat de droom zich 
van dichtbij laat beleven.

▼

Om de oevers van de Patagonische 
kanalen te bereiken, moet u over 
een meer van ijs heen...



geen cruisevaarders! 16 verschillende nationa-
liteiten met dezelfde droom; Kaap Hoorn. Morgen 
volgt de bekroning. Iedereen heeft de ontschep-
ingsprocedure ingeoefend: het is dezelfde als op 
dag 1. Voorste voet op de ladder, de arm van de 
zeeman vastgrijpen en de tweede voet op de lat-
tenbodem van de zodiac. Je daarna naar voor laten 
schuiven. Maar dit keer wordt het echt hectisch, 
stelt men. Voor Kaap Hoorn hebben de winden 
die uit de botsing tussen het Zuidpoolijs en het 
oceaanwater geboren worden geen enkel obsta-
kel ontmoet. Maar vanaf nu kunnen de golven wel 
tot 30m hoog gaan. De kapitein is duidelijk in zijn 
voorspelling: 50% kans dat we voet aan grond kun-
nen zetten, maar als het niet lukt, varen we rond en 
zijn we snel weer weg. 

Kaap Hoornvaarders 
ronden de Kaap
In de donkere nacht zie je enkel het schuim van 
de hoog opverende golven. Om 6 uur ’s ochtends 
stappen we de brug op. We voelen ons stevig door 
elkaar geschud want de boot schommelt stevig 
over en weer. Het is ook nat door de regen van 
boven en het schuimwater van opzij. De comman-
dant heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar 
er staat een forse wind: gemiddeld 130 km/h, ’s 
nachts waren er pieken van 200 km/h. De verken-
ningsboot wordt niet te water gelaten. José, die de 
meest zuidelijke vuurtoren bewoont en bedient, 
komt normaal naar het strand om er de uitzon-
derlijke bezoekers te verwelkomen, maar hij valt 
door de verrekijker nergens te bespeuren. Som-
migen gooien een scheut whisky in hun warme 
chocolade. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje: 
vandaag geen landing op de ultragevaarlijke kaap. 
We varen rond via de Straat Drake en vertrekken 
richting Ushuaia, de diepe baai die we kennen als 
de hoofdstad van Vuurland langs Argentijnse kant. 
Sommigen zuchten als een verslagen zeiler in de 
Vendée Globe. Wij hebben vooral goed geluisterd. 

Onze tips
De enige verkenningscruise door Patagonië en de 
kanalen vermenigvuldigt het aantal stopplaatsen al 
naargelang het aantal dagen aan boord: van 3 tot 7 
nachten. De bemanning voelt zich even goed in zijn 
sas op het terrein als in de salons, en de passagiers 
(maximaal 200) worden ontzettend goed begeleid. 
De cabines zijn ruim en nodigen uit om naar buiten 
te kijken. Ideaal is vliegen naar Santiago de Chili, 
terugkeren uit Buenos Aires en beide steden bezoe-
ken – met de top van de unieke Cerro San Cristo-
bal en het O’Higgins Park langs Chileense kant, de 
Plaza de Mayo, La Boca en een tango-avond aan 
Argentijnse kant. Hotel Madero en Tango Porteno 
zijn twee instituten van de Argentijnse hoofdstad. 
www.australis.com LATAM Airlines is de referentie-
maatschappij voor Zuid-Amerika.
www.latam.com.

Wij weten dat zelfs de echte zeelui beducht waren 
om hier aan land te gaan op de rots. Als hun missie 
mislukte, hadden ze gefaald en konden ze in het 
beste geval de helden zijn van een verschrikkelijke 
overlevingstocht. In het slechtste geval stierven ze 
een anonieme dood op de vervloekte rots. Daarom 
deze wijze les: een echte Kaap Hoornvaarder rondt 
de Kaap en daar blijft het ook bij.

© Foto's: Movi Press/Van Jeun
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Golfuitstapje in de provence,  
tussen zee en wijnGaarden

Een 4-sterrengolfresort op de heuvels van Bandol  
en direct gelegen aan de Middellandse Zee 

Met deze winter een gratis greenfee!

verblijf in dolce frégate provence Golf resort **** en profiteer van een gratis greenfee  
op het frégate-parcours, met op meerdere punten een prachtig uitzicht op de Middellandse zee.

Al vAnAf € 175,- pEr nAcht voor twEE pErsonEn, inclusiEf:
Een superieure tweepersoonskamer met zeezicht;

Een greenfee voor het 18 holes frégate-parcours met par 72;
Een ontbijtbuffet in het restaurant;

toegang tot het verwarmde binnenzwembad, de sauna, de jacuzzi, de fitnessruimte en de tennisbaan;
Een parkeerplaats en ultrasnel internet.

* Minimumtarief. Varieert per data en beschikbaarheid. Aanbieding geldig van 03-10-2016 t/m 31-03-2017.

DolcE frEgAtE provEncE · 83270 sAint cYr sur MEr · frAnKriJK

+33 4 94 29 38 30 · www.DolcEfrEgAtE.coM · rEsErvAtion-frEgAtE@DolcE.coM

A4-Dolce-Provence-Members Only Ad-F-nl.indd   1 12/9/16   12:09



Het Hostal La Gavina ligt in een magisch hoekje van 
de Costa Brava. Het is een historisch lid van de Leading 
Hotels of the World en alles staat er in het teken van de 
levenskunst. Met de zee en de golfbanen vlakbij…

Door Miguel Tasso

In La Gavina draait 
alles om genieten

H
et is zonder tegenspraak het meest 
mythische hotel van de Costa Brava 
want deze plek in de inham van 
S’Agaro, vlakbij San Feliu, verwel-

komt al sinds 1932 een exclusief cliënteel in 
een magisch kader naast de zee. Het hotel La 
Gavina is dan ook een oase van rust waar het 
heerlijk toeven is. Een beetje zoals de Marbella 
Club of in Eden Roc. Door de traditionele en 
familiale sfeer, de gepersonaliseerde kwaliteits-
service en de magische omgeving voelt men zich 
er meteen thuis. ‘Dit Huis opende de deuren in 
1932. Het telde toen amper een tiental kamers. 
In die tijd was deze regio zeer dun bevolkt. Voor 
Josep Ensesa Gubert het signaal om er vanuit 
zijn visionaire instelling heel wat gronden aan te 
kopen. Naast het Hostal de la Gavina liet hij er 
ook heel wat villa’s optrekken. Hij bouwde zo een 
badplaats op die uniek is in zijn soort…’, vertelt 
Alberto Depau, general manager van dit etablis-
sement dat sinds 1962 het label Leading Hotels 
of the World opspeldt.

Klassieke decoratie 
in een van de salons 
van La Gavina.

Het etablissement heeft een 
prachtige ligging vlakbij de 
Middellandse Zee.
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Mythisch hotel
Hotel La Gavina ligt op een schiereiland dat door 
de Middellandse Zee wordt omgeven, met langs de 
ene kant de baai van Sant Pol en langs de andere 
het strand van Sa Conca. Het uitzicht op de horizon 
wordt dus nimmer verstoord. ‘Deze plek is ideaal 

om te herbronnen, want er lopen heel wat prach-
tige wandelwegen langs de kust’, aldus marketing 
directeur Christian Kirschner. 
Het hotel is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
echte referentie. Het ‘Gulden Boek van het Huis’ 
getuigt dan ook van heel wat gerenommeerde 
gasten: Ava Gardner, Claudia Cardinale, Elisabeth 
taylor, Sean Connery, Robert de Niro en Heming-
way… Ook zij bezweken voor de magische charme 
van deze o zo rustgevende plek.
Vandaag is La Gavina de enige ‘grandluxe 5-ster-
ren’ van Catalonië. Het hotel beschikt over 74 
kamers en suites die in een mediterrane stijl zijn 
ingericht en met het grootste comfort zijn uitge-
rust. Een majestueuze inkomhal, twee heerlijke 
zwembaden (het een met zeewater, het ander ver-
warmd en overdekt), twee restaurants (waarbij het 
beroemde gastronomische Candlelight), drie bars 
(waarvan een met de allures van een kajuit), een 
Spa by Valmont met een uitgebreid aanbod van 
lichaamsverzorging en massages, tennisbanen en 
een gymnasium vervolledigen het aanbod. De vele 
terrassen, patio’s en de prachtige tuinen met geu-
rende bougainville nodigen uit om van het leven te 
genieten. Zonder het strandrestaurant La taverna 
del Mar te vergeten, dat zoals zijn naam laat ▼

Een authentiek Huis waar 
de luxe op een discrete 
manier wordt bedreven.



vermoeden gespecialiseerd is in visgerechten, 
zeevruchten en paella. Maar we herhalen het: het 
is vooral de gedempte sfeer, die tegelijk elegant is 
en rustgevend, die La Gavina anders maakt. ‘De hui-
dige eigenaars zijn kleinkinderen van Josep Ensesa. 
Dit bewijst des te meer hoezeer dit huis hecht aan 
authentieke en familiale waarden. Wij hebben een 
internationaal cliënteel dat zeer trouw is. En zich 
vaak van generatie op generatie vernieuwt…’, aldus 
Alberto De Pau, die trots is dat hij dit topetablisse-
ment mag leiden.

Mooie golfbanen
Na de hoogconjunctuur van de jaren 70 boette 
de Costa Brava in aan populariteit, maar die is 
sinds enkele jaren weer helemaal terug. De regio 
heeft inderdaad heel wat troeven: het klimaat dat 
het hele jaar door bijzonder aangenaam is, een 
grote culturele rijkdom, met bijvoorbeeld het Dali 
Museum in Figueras, de doorgaans beschermde 
kustlijn, middeleeuwse dorpjes zoals Pals, Verges 
en Pertallada, en natuurlijk ook een rijke en unieke 
gastronomie. Geen enkele andere regio ter wereld 
heeft zoveel sterrenrestaurants, zoals Celler de 

Can Roca dat vaak als de absolute referentie van 
de ‘nouvelle cuisine’ naar voor wordt geschoven. In 
dit stukje Catalonië heeft ook de golfer de banen 
voor het uitkiezen. Deze regio biedt inderdaad tal-
loze kwaliteitsbanen, zoals bijvoorbeeld de beken-
de PGA de Catalunya (zie ook elders).
Platja de Pals is een van de oudste clubs en viert 
dit jaar zijn 50e verjaardag. De clubgeschiedenis is 
apart, want zij verhaalt hoe de plaatselijke indus-
trieel Pere Coll y Rigau fortuin maakte met een 
luciferfabriek op Cuba en vervolgens besliste om 
een golfbaan te laten bouwen op zijn zanderige 
eigendommen in Pals. Een gedurfde zet op het 
einde van de jaren 60 toen de regio er nog vrij-
wel verlaten bij lag. Maar de man haalde de grote 
middelen boven en liet meer dan een… miljoen 
naaldbomen aanplanten op de vroegere stranden. 
Enkele jaren later werd op de nieuwe baan al de 
Open de Espana georganiseerd!
Vandaag ademt deze vlakke baan nog altijd even-
veel magie uit want de naaldbomen zijn nog altijd 
even uitbundig aanwezig. De eerste aanblik ver-
raadt geen grote uitdagingen, maar de engte van 
de fairways, de plaatsing van de bunkers en de  

Een zwembad met 
zeewater dat het hele 
jaar door verwarmd 
wordt: genieten!

De baan van Emporda 
draagt de handtekening 
van Robert von Hagge.
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Alva Park: 
details maken het verschil
Als aanvulling van het verblijf aan de Costa Brava is 
Alva Park een aanrader. Dit resort ligt op het prachti-
ge strand van Fenals, dichtbij tossa de Mar en Lloret 
de Mar. Dit etablissement is eveneens lid van de Lea-
ding Hotels of the World en is ideaal gelegen om zich 
de geneugten van de Costa Brava te laten smaken. 
Elk detail in de kamers en suites is tot in de puntjes 
verzorgd: beddengoed in Egyptisch katoen, keuze uit 
acht hoofdkussens, hydromasserende badkuip, tv 
Bang & Olufsen, meubelen van Roche Bobois. Voor 
korte verplaatsingen kunnen de klanten beschikken 
over een elektrische Smart. Voor grote verplaatsin-
gen wordt dat een limousinedienst.

hellende greens vereisen een optimale concentra-
tie. Dit is een bijzonder aangename plek die – zoals 
de meeste oude banen – een echte ziel heeft. En 
in de zomer vallen ook de schaduwzones onder de 
sparren bijzonder in de smaak.
Ook andere banen lonen meer dan de moeite. Zo 
vindt u in de Emporda Golf twee zeer aantrekkelijke 
18 holesbanen die door de beroemde Amerikaanse 
architect Robert von Hagge werden getekend (auteur 
van Les Bordes). Emporda Forest werd aangelegd in 
de bossen en tussen de naaldbomen; Emporda Links 
is veel windgevoeliger en dat zorgt voor een echte 
technische en tactische uitdaging.

Meer info op de website van de Leading Hotels of 
the World – www.lhw.com. tel.: 00 800 10 10 11 11

Prachtige bomen op 
het parcours van Pals.

■



Het prestigieuze hotel Majestic is een legendarisch stukje 
Barcelona. Dit paleishotel – een van de Leading Hotels of 
the World – stak zichzelf in een nieuw jasje en installeerde 
onder meer een uniek dakterras. Golfliefhebbers halen 
hun hartje op in de nabijgelegen Golf El Prat.

Door Miguel Tasso

Barcelonese must

W
e krijgen maar geen genoeg van 
Barcelona: een van de meest 
trendy steden van het ogenblik. 
De Catalaanse hoofdstad heeft 

inderdaad alles om de toerist te behagen met, 
voor de vuist weg: de Miro- en Picasso-musea, 
de architecturale meesterwerken van Gaudi, het 
Güell Park en het kasteel van Montjuic. Met op 
de achtergrond natuurlijk de o zo Latijnse folklore 
van de Ramblas die naar de zee, de haven en de 
stranden toelopen. Zonder Camp Nou te vergeten, 
het toneel waar Messi, Iniesta en andere Neymars 
hun voetbalkunsten opvoeren.
Het Majestic Hotel & Spa, een beroemd paleishotel 
met een ideale ligging op de Passeig de Gracia – 

hét shopwalhalla – is een heerlijke uitvalsbasis om 
de geneugten van deze stad te proeven. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat heel wat levensgenie-
ters er graag hun intrek nemen. 

Modern paleishotel
Het hotel Majestic, dat het label Leading Hotels 
of the World draagt, werd in 1918 gebouwd. Het 
maakt zich dan ook op voor een feestelijke 100e 
verjaardag. Dit gebouw in neoklassieke stijl 
behoort al vele generaties toe aan de Catalaanse 
familie Soldevilla-Casals. Het heeft door de jaren 
heen heel wat renovaties ondergaan, maar de 
ziel en de allure van weleer zijn altijd gebleven. 
Vandaag verenigt het alle troeven waarover een 

Majestic
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chicste laan van 
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modern en luxueus hotelpaleis moet beschikken: 
275 kamers en suites, een vijfsterrenservice, een 
gerenommeerde gastronomie, een Spa Excellence 
met de allures van een oase, historische salons 
en talloze vergaderruimtes voor seminaries. Dit 
alles op een van de meest exclusieve lanen van 
de stad – een beetje zoals de Bristol en de Plaza 
Athénée in Parijs.
Dit huis behoort tot de geschiedenis van Barce-
lona en het gouden boek van het hotel is daar de 
illustratie van. Het voert ons terug naar vervlo-
gen tijden met de handtekeningen van koningin 
Maria Cristina, Joan Miro en Pablo Picasso, Charles 
trenet, Joséphine Baker, Ernest Hemingway en 
Federico Garcia Lorca die er geregeld verbleven.

Dakterras
Maar het is wellicht helemaal daarboven, op het 
terras van dit bouwwerk, dat de Majestic zijn volle 
natuurlijke magie uitstraalt. De Dolce Vitae is een 
unieke plek waar men nooit genoeg van krijgt. U 
hebt er niet alleen een onvergetelijk uitzicht op 
de Sagrada Familia, de Casa Batllo en de torre 
Agbar. U kunt er immers vooral ook genieten van 
een cocktail, van enkele tapas of een duik nemen 
in het openluchtzwembad.
Dit is een zonder meer adembenemende plek en 
dat verklaart mee waarom zij zich in een recordtijd 
heeft ontwikkeld tot the place to be voor de Barce-
lonese jetset, en dit zowel voor een lunch uit het 
vuistje als voor een late avond onder de ster- ▼

Een voorgeve l  d ie 
een referentie is en 
deel uitmaakt van de 
geschiedenis van de 
Catalaanse hoofdstad.

Een cocktail langs 
het zwembad op het 
dak met zicht op de 
Sagrada Familia.



renhemel. Met natuurlijk aangepaste muziek.
Maar tegelijk is de Majestic een verzameling van 
kleine schatten die zich uitbundig etaleren of dis-
creet verhullen. Aan de muren of uitgestald op de 
commodes, in de gemeenschappelijke delen of 
in de kamers, pronken immers meer dan duizend 
kunstwerken (tapiès, Miro, Chillida, Limos, Miquel 
Barcelo, Richard Long,…), zodat dit paleishotel 
ook iets heeft van een museum. Schilderijen, 
beeldhouwwerken, etsen: elke vierkante centime-
ter ademt een artistieke sfeer uit en de rest sluit 
daar bij aan. Zo kunnen de klanten aan de bar van 
de gelijkvloerse verdieping naast de andere Cata-
laanse specialiteiten ook smullen van de ‘lekkerste 
met ansjovis gevulde olijven ter wereld’. Het ontbijt 
wordt algemeen beschreven als het bijzonderste 
van de stad, met heel wat internationale gerechten. 
En op de brunches strijken elk weekend de happy 
few van Barcelona neer. Luxe, rust en weelderig-
heid, zoals men dat ook verwacht binnen de grote 
traditie van de Leading Hotels of the World.

Golf El Prat
En waarom zou u dit hotelgenot niet combineren 
met een Barcelonese golfescapade? Deze stad heeft 
inderdaad heel wat te bieden voor de golffan. Langs 
de Costa Brava vindt men richting Frankrijk heel 
wat kwaliteitsbanen, zoals de beroemde PGA de 
Catalunya (zie ook elders). Dichterbij, op amper 
20 km van het stadcentrum, ontpopt de Real Golf 
Club El Prat zich tot een echte must voor de kenner. 
Deze baan werd in 1912 gebouwd en lag lange 
tijd in de omgeving van de luchthaven. In 2003 

vond zij een nieuw onderkomen in de buurt van 
terrassa: een schitterend kader van 210 ha vlakbij 
het natuurpark Sant Llorenç. In dat droomdecor 
tekende de voormalige Australische kampioen 
Greg Norman 45 holes uit (5 lussen van 9 holes). 
Elke hole beschikt over zeven verschillende tees, 
zodat elke handicapper hier aan zijn trekken komt. 
‘Deze banen zijn echt uitzonderlijk en heerlijk om 
te spelen. Hier krijg je nooit genoeg van’, zegt de 
Spaanse kampioen Sergio Garcia, die er geregeld 
komt oefenen. Ook wijlen Johan Cruijff was hier een 
vaste gast. En als hij in de buurt is, haalt ook Pep 
Guardiola hier de stokken boven, net zoals Rafael 
Nadal die helemaal bezeten is van het golfvirus.
Op deze gereputeerde El Prat werd al 10 keer de 
Open de Espana georganiseerd. Een van de win-
naars was de beroemde Severiano Ballesteros. 
Hoewel deze club het voornamelijk van zijn leden 
moet hebben, zijn bezoekers welkom. Zij zullen onge-
twijfeld onder de indruk zijn van de kwaliteit van de 
infrastructuur en de service (niet alleen golf, maar 
ook zwembaden, padel, wellness, restaurants…).
De club sloot onlangs een exclusief partnership af 
met Hotel Majestic. ‘De synergieën tussen beide 
huizen sloten bij elkaar aan. Wij zijn bijna even oud, 
we hebben hetzelfde DNA en dezelfde geschiede-
nis. En het merendeel van onze klanten houdt van 
golf. Wij bieden hen dan speciale pakketten aan en 
een shuttledienst naar de club’, aldus communica-
tieverantwoordelijke Santiago Martin.
Barcelona leent zich dus perfect tot de combinatie 
van toerisme en swing. En tot een levenskunst die 
zich zonder meer als uniek laat bestempelen.
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De Golf El Prat heeft 45 topholes 
voor de golfliefhebber.
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Enkele weken geleden stelde Porsche de nieuwste 
versies van zijn Boxster en Cayman voor. De meest 
opvallende nieuwigheid bij deze modellen is dat zij 
hun zescilindermotor inruilen voor een ‘flat 4’ turbo. 
Een heiligschennis volgens de purist. Of moet dat zijn: 
volgens de zogezegde purist?

Door Stéphane Lémeret

Porsche
en zijn viercilinders
Heiligschennis? Het tegendeel!

Porsche 718 Boxster

Porsche 904

Porsche 718
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Z
e zijn talrijk, degenen die zich vandaag 
opwerpen als de beschermengelen en 
zich ergeren zodra deze constructeur 
met iets anders uitpakt dan de 911 en 

de ‘flat 6’ zescilindermotor. Al herinneren we ons 
natuurlijk wel de periode toen Porsche viercilinder-
modellen uitbracht – zoals de 912 (een ‘betaalbare’ 
911), 914, 924, 944 en tenslotte 968  – en men 
legitiem het recht had om vraagtekens te plaatsen 
bij het gebruik van motorblokken die recht van de 
rekken bij VW en Audi kwamen. Maar de Boxster 
en Cayman, die tot 718 Boxster en 718 Cayman zijn 
herdoopt, gebruiken een ‘boxer’ viercilinder met 
een zelfde architectuur als de onwrikbare 911. Is 
deze viercilinder dan een Porsche onwaardig? Laten 
we er even de geschiedenisboeken bijhalen…

718
Eerst en vooral moeten we er aan herinneren dat het 
getal in de nieuwe naam van de baby-Porsche een 
eerbetoon is aan de Porsche 718 die tussen 1957 
en 1962 elk circuit van de wereld veroverde. Op zijn 
erelijst staan tientallen titels en dit in hoogstaande 
competities zoals targa Florio, 12 Uur van Sebring, 
1000 km van Daytona en natuurlijk ook de 24 Uur 
van Le Mans 1958, waar onze landgenoot Paul Frè-
re tekende voor een van de vier titels met de 718. 
De 718 had verschillende versies met onder meer 
een Formule 2-eenzitter en de eerste Formule 1 van  

Porsche. Onder de motorkap steeds opnieuw dezelf-
de krachtbron: de ‘boxer’ viercilinder (soms 2.0) afge-
leid van de motor die Ferdinand Porsche voor zijn 
Volkswagen Kever had ontworpen.
Leuk idee dus van Porsche om de comeback van de 
flat 4 onder een 21e-eeuwse motorkap te vieren door 
hulde te brengen aan een van zijn grootste competi-
tiebeesten uit zijn geschiedenis. Maar de construc-
teur had natuurlijk wel een ander getal kunnen kie-
zen, want het was niet met de 718 dat alles begon…

Type 64
De type 64, dat voor WOII geboren werd, is inder-
daad het model dat beschouwd kan worden als het 
eerste dat zou uitgroeien tot het merk Porsche. Het 
maakte al gebruik van een ‘boxer’ viercilinder van 
50 pk. Deze kreeg een plekje op een hyperversterkt 
chassis dat werd aangekleed met een met de hand 
afgewerkte, geprofileerde carrosserie in aluminium. 
Er werden slechts drie exemplaren van gebouwd 
en daar blijft vandaag slechts één van over. Maar 
hier liggen duidelijk de roots van Porsche en er 
is geen sprake van een ‘flat 6’. Wat deze eerste 
Porsche niet belette om soepelweg 160 km/h te 
klokken. De puristen? Zij weten waarschijnlijk al 
niet meer wat ze moeten tegenwerpen en dat wordt 
zo meteen nog moeilijker, want dan raken we aan 
de genesis van de Porschelegende…

356
De 356, de vader van de 911, is de allereerste Por-
sche. Hij werd in 1948 gelanceerd en verleidde tot 
1965 zowel rijke chauffeurs als piloten van alle slag. 
Met zijn achterliggende motor ligt hij aan de basis 
van de architectuur van de 911 die – even tussen-
door – ontleend werd aan de Kever, die eveneens 
door Ferdinand Porsche ontworpen werd. Maar zijn 
krachtbron, die zoveel enthousiasme zou losweken 
bij de gepassioneerden en het merk wereldwijd 

Porsche 64

Porsche 718 RSK
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bekendmaakte met ontelbare titels in rally’s, 
sprintkoersen en uithoudingswedstrijden, was 
slechts een bescheiden ‘boxer’ viercilinder: 1,6 
liter bij het begin, daarna op bepaalde versies een 
2 liter. Het is dus met een ‘flat 4’ dat Porsche aan 
zijn legende is begonnen en dit zowel op sportief 
als ‘civiel’ vlak. En voor zover verder bewijs nodig 
is dat de 356 op heel veel bijval kon rekenen: weet 
dat hij samen met de AC Cobra een van de meest 
‘gerepliceerde’ auto’s is in de geschiedenis. Het is 
duidelijk dat een Porsche 4-cilinder helemaal geen 
heiligschennis is. En we zijn nog lang niet klaar!

Little Bastard
De 356 blonk zowel (uit) in de betere wijken als op 
het circuit en deed dat bijna 20 jaar lang. De 550, 
een veel snediger koersmodel, kreeg daar maar 3 
jaar de tijd voor: van 1953 tot 1956. Hij deed dit 
magistraal, al had zijn succes ook een tragische kant. 
Met de ‘flat 4’ 1,5 liter 110 pk voor amper 640 kg was 
de 550 inderdaad zeer te duchten op het circuit. Hij 
won meer dan 50 (erkende) titels: de meeste hiervan 
van 1957 tot 1962, dus lang na het einde van zijn pro-
ductie. Wat aangaf dat de motor heel veel potentieel 
had, want hij domineerde in het begin van de jaren 
60 motorblokken die recenter waren ontwikkeld. 
De 550 Spyder is waarschijnlijk een van de aller-
mooiste Porsches, een van de zuiverste uit de 
geschiedenis. Maar de faam van dit model heeft 
niet zozeer met zijn design of zijn erelijst te maken. 
De 550 dankt zijn bekendheid vooral aan het tragisch 

ongeval dat op 30 september 1955 het leven kostte 
aan een andere legende: acteur James Dean. De Ame-
rikaan had zijn 356 enkele dagen voordien, op het 
einde van de opnamen van de film ‘Giant’, ingeruild 
voor deze 550 Spyder. En omdat hij hem op 1 en 2 
oktober wou gebruiken tijdens de Salinas Road Race, 
had hij een bekende carrosserieschilder gevraagd 
om het nummer 130 op de auto aan te brengen, 
alsook de vermelding ‘Little Bastard’, een bijnaam 
die James Dean tijdens de opnamen van ‘Giant’ van 
een bevriende stuntman had gekregen. Een andere 
Porsche-legende, een  andere viercilinder. Maar het 
is begrijpelijk dat de constructeur niet voor 550 koos 
om zijn nieuwe Cayman en Boxster te tooien, want het 
James Deanverhaal blijft een pijnlijke herinnering.
Afrondend kunnen we het nog even hebben over 
de 904 die in 1964 en 1965 werd gebouwd en ook 
bekend is onder de naam Carrera GtS. Dit is een 
van de zeldzaamste en meest gezochte competi-
tie-Porsches. En hoewel hij niet met een ‘flat 4’ is 
uitgerust, maar met een Hybride V4, kan men ook 
stellen dat de 919 Hybrid zijn deel heeft in de legen-
de van de Porsche-viercilinders omdat hij briljant 
uit de hoek kwam tijdens het WK Uithouding en hij 
onder meer een dubbel scoorde door na de 24 Uur 
van Le Mans 2015 ook de editie 2016 te winnen.
Moraal van het verhaal: de zescilinders mogen dan 
al heel vroeg opduiken in de merkgeschiedenis, 
het is pas vanaf de 911 dat men Porsche met de 
‘flat 6’ zal associëren. En dan is Porsche al meer 
dan 15 jaar een legende dankzij… de ‘flat 4’.

Porsche 356
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Knokke Hippique, dat in 2015 door Stephan Conter 
werd gelanceerd, drukte zijn stempel op de zomer met 
een tour van drie weken en een vijfsterrenjumping met 
heel wat wereldsterren.

Door Christian Simonart

Knokke Hippique
Meer dan een  evenement: 
een unieke ervaring!

T
his is not an event, this is an experi-
ence. Het motto van Knokke Hippique 
is to the point en rechttoe rechtaan. 
Deze competitie en het algemene con-

cept wil zich bewust onderscheiden van wat de 
internationale ruitersportkalender doorgaans te 
bieden heeft. ‘Knokke Hippique is een ervaring 
en dit zowel voor de ruiters als voor de toeschou-
wers’, stelt Stephan Conter, wiens gedachten bij 
het bedenken van het concept meteen naar de 
bekende badplaats afdwaalden. ‘Knokke is de 

ideale plek om een unieke competitie te organi-
seren’, aldus de organisator en Brusselse zaken-
man - de eerste in Europa die een zomers 
circuit aanbiedt op een zelfde locatie. 
‘In werkelijkheid kopieerden wij 
het systeem van Wellington 
en van de wintermaanden in 
Zuid-Europa. In de zomer is 
het zuiden niet aangewezen 
voor de paarden vanwege de 
hitte. Hier zijn de omstan-

«

Volgepakte tribunes op de Knokke 
Hippique bij de overwinning van 
Daniel Deusser in de vijfsterren 
Grand Prix.
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digheden dan weer uitstekend voor een jumping, 
zonder het Zoute te vergeten, het Saint-tropez van 
het Noorden, met zijn vele restaurants, een casino 
en zijn tophotels. Heel leuk om hier tijdens de 
zomerperiode een maand te mogen verblijven.’

Chique sfeer
Knokke is vanzelfsprekend ook de ideale plek om 
de kapitaalkrachtige partners en sponsors te verlei-
den die je bij een dergelijke organisatie nu eenmaal 
nodig hebt. ‘Rolex, Porsche, Flamant,… wij spreken 
allemaal dezelfde klanten aan’, aldus Stephen Con-

ter, die eveneens in zee ging met Ghelamco (bouwt 
het nationaal voetbalstadion op de parking C van de 
Heizelvlakte) en meer in het bijzonder met zijn CEO 
Paul Gheysens, groot paardenliefhebber en mede-
eigenaar van het terrein dat voor Knokke Hippique 
werd aangewend. ‘Wij zitten op 1500 m van de zee. 
Dichterbij was natuurlijk nog leuker geweest, maar 
dat bleek onmogelijk. Onze eerste ambitie is het 
welzijn van de paarden. Zij dienen een week lang 
over een maximaal comfort te beschikken en dat 
vraagt om een hoogwaardige infrastructuur en dus 
om heel wat ruimte.’

De Knokke Hippique 
onderscheidt zich van 
de concurrentie door 
zijn toegankelijkheid.

De Knokke Hippique kan 
rekenen op de steun van 
prestigieuze partners.

▼



Knokke Hippique is een topevenement dat de 
excellentie nastreeft. Vandaar dat het zich ook 
openstelt voor het grote publiek, zoals ook blijkt 
uit de gratis toegang. ‘Wij willen iedereen van het 
spektakel laten genieten en wij wensen jumping 
absoluut niet verheffen tot een elitaire sport. Hier 
wordt iedereen trouwens op dezelfde manier bena-
derd. Iedereen wordt met de Golf Car van de par-
king tot het ‘Lifestyle’-dorp gebracht. Het publiek 
vermaakt zich echt en ik ben blij dat ik zoveel men-
sen gelukkig kan maken.’

Topspektakel
Na een aarzelende start – mede als gevolg van 
de vele buien begin juli – sloot Knokke Hippique 
op alle vlakken resoluut positief af. De avonden 
(waarbij één onder leiding van Bob Sinclar him-
self!) en de shows die op de site georganiseerd 
werden, waren een groot succes en hielpen gedu-
rende de vier competitieweken de sfeer verzorgen. 
‘Op sportief vlak konden we op een kwaliteitsveld 
rekenen. Zo deed de helft van de wereldtop-50 
mee aan onze vijfsterrencompetitie!’, glundert 
Stephan Conter. ‘De tour lokte 1000 paarden 
per week en een voornamelijk buitenlands cliën-
teel, met zowel amateurs als professionals. Het 
succes geeft aan hoeveel interesse er was voor 

deze zomertour. Het was een gat in de kalender.’ 
Nog steeds op sportief vlak genoot Stephan Con-
ter van de eerste stappen van zijn oudste dochter 
Zoe in de 5 Star Grand Prix, maar ook van de over-
winning van zijn ruiter – de Duitser Daniel Deus-
ser – in diezelfde wedstrijd. ‘We zagen topsport, 
met topnamen en een spannende barrage. Ik werd 
verrast door de prestatie van mijn dochter Zoe, 
want zij is nog zeer jong voor dit niveau (slechts 17, 
red.), maar zij maakt mij zeer trots. De overwinning 
van Daniel was de kers op de taart. Een thuiswed-
strijd winnen, daar waar de druk altijd groter is: het 
blijft een huzarenstukje! Na Jérôme Guéry in 2015 
bekroonde Knokke Hippique eens te meer een 
geweldige persoonlijkheid en een topruiter!’
Dit succes heeft ook prettige gevolgen voor Knok-
ke Hippique dat volgend jaar een aantal aanpas-
singen zal ondergaan, en niet de minste… Zo zou 
er naast de drie bestaande pistes nog een extra 
vierde wedstrijdpiste worden aangelegd. De tour 
zou eveneens worden uitgebreid tot drie weken 
in augustus en worden afgerond met een tweede 
vijfsterrenjumping. Dat alles met behoud van de 
extra-sportieve ingrediënten die nu al van Knokke 
Hippique een absolute must maken en dat niet 
alleen voor de ruitersportkalender, maar ook voor 
de badplaats tout court!

De Knokke Hippique is nu al een 
must en maakt zich op voor een 
schitterende editie 2017.
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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  
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“Paardenkracht”:  een term zelden gebruikt  
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De Landes en de Baskische kust zijn al jaren een topbe-
stemming voor golfers. Zij vinden er een 15-tal topbanen 
in een droomdecor.

Door Miguel Tasso

Zuidwesten
is top!

W
e zetten koers naar het zuidwes-
ten. Richting de Landes en de 
Baskische kust: twee swingbo-
dems waar je nooit genoeg van 

krijgt. Deze regio was jaren geleden de geboorte-
grond van de golfsport op het Europees vasteland 
en zij blijft meer dan ooit een droombestemming 
voor al wie op birdies jaagt! Hiervan getuigt ook de 
Biarritz Destination Golf: een operatie die onlangs 
werd gelanceerd ter attentie van al wie van golf 
houdt. ‘In samenwerking met Atout France heb-
ben we alle spelers uit de verschillende departe-

menten samengebracht om een uniek aanbod uit 
te werken en dit zowel voor wat betreft golf als 
logies. Nu de Ryder Cup van 2018 er aan komt, 
staat Frankrijk volop in de focus bij elke golflief-
hebber. Het is logisch dat wij op dat enthousiasme 
willen meesurfen’, aldus Maylis Cabanieu die ver-
antwoordelijk is voor het project.

Keizerlijk Biarritz
Biarritz biedt keuze uit een 15-tal topbanen in een 
straal van 50 km. Dankzij het Golf Pass-systeem 
kan de bezoeker deze nu tegen een voordelig tarief 

De Golf d’Arcangues 
met de Pyreneeën 
op de achtergrond.
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ontdekken. Dit alles in een magische omgeving, 
tussen zee en bergen, met als toemaatje het aan-
gename klimaat – het hele jaar door – de kwali-
teitsgastronomie en het ruime aanbod van hotelfa-
ciliteiten: van paleishotel tot gastenkamer.
De prestigieuze badplaats Biarritz geldt al heel wat 
jaren als de echte hoofdstad van de swing. De Golf 
du Phare, die als het ware in het hart van de stad 
werd aangelegd – vlakbij de oceaan en palend aan 
het hotel Le Regina – dateert uit 1888 en blijft een 
topper. De baan speelt relatief kort (par 69, 5402m), 
maar blijft een technische en tactische uitdaging 

door de vele verdoken hindernissen en een 70-tal 
bunkers. Deze plek is één en al traditie. Ook het ‘o 
so British’ clubhouse is een echte must.
De Golf de Chiberta (par 70, 5647m) werd in 1927 
aangelegd en ligt amper enkele kilometers ver-
derop. Ook deze baan is een belangrijk deel van de 
Baskische golfgeschiedenis, want de mix van links 
en inland draagt de handtekening van de Engelse 
architect tom Simpson, ontwerper van heel wat 
Belgische koninklijke banen (Sart-tilman, Spa, 
Hainaut, Kapellen). Elf van 18 holes bieden uitzicht 
op de zee en de andere doorkruisen een prach-
tig naaldenbos. Mede door zijn schitterend kader, 
de kwaliteit van het onderhoud en de zanderige 
ondergrond is Chiberta wellicht de compleetste 
baan in deze regio. Zeg maar, de grote verleider.
Vlakbij Biarritz verdienen twee andere banen, die ▼

De Golf de 
Seignosse.

Het emblematisch 
hotel Regina 
Biarritz.

De Golf du Phare 
in Biarritz.

De prachtige Golf 
de Chiberta.



recenter zijn én fysieker, eveneens aandacht en 
erkenning. De Golf d’Arcangues (par 72, 6106m), 
die rond het beroemde kasteel werd opgetrokken, 
biedt een prachtig panorama op de Pyreneeën. 
Het clubhouse, een gerestaureerde 15e-eeuwse 
hoeve, is een heerlijke oase van rust om van het 
landschap te genieten. Makila-Bassussary (par 72, 
6134m) ligt vlakbij Bayonne en vond er een plekje 
in een eikenbos. Op deze baan moet je als golfer 
de grote middelen bovenhalen. Ook hier is de sfeer 
van het Baskenland nooit ver weg en dat merk je al 
van bij het onthaal.

De magie van de Landes
Wie Biarritz uitrijdt en richting Bordeaux trekt, door-
kruist het magisch kader van de Landes met nog 
meer heerlijke golfbestemmingen. Zoals Seignosse 
(par 72, 6129m). De spectaculaire en uitdagende 
championship course is een werkstuk van archi-
tect Robert von Hagge (tekende ook Les Bordes en 
Kempferhof). Golvend terrein, smalle fairways, heel 
wat waterhindernissen en best complexe greens: 
hier moet je dus ‘target’ golfen op z’n Amerikaans, 
want elke slag is een uitdaging!
De Golf de Moliets (par 72, 6319m) is een werkstuk 
van Robert trent Jones en een andere klassieker met 
een mix van holes langs de zee en een bos. Pure 
schoonheid voor de ogen, maar een geweldige uitda-
ging voor de swing. Moliets is het voorbeeld van een 
baan die zich in het geheugen grift en dit zowel voor 
de omgeving als voor de tekening van de holes.
De Golf d’Hossegor (par 71, 5969m) is ouder (1927) 
en sluit aan bij de grote traditie van traditionele 
Britse banen. De fairways worden afgeboord met 
bunkers en kurkeiken en de greens zijn relatief 
klein en golvend.
Een golftrip in deze regio is niet compleet zonder 
een bezoek aan St-Jean-de-Luz (met op het menu 
de mythische banen van Chantaco en La Nivelle – 
zie vorig nummer) vlakbij de Spaanse grens. En de 
echte purist zal de gelegenheid niet laten voorbij-
gaan om een bezoek te brengen aan de Pau Golf 
Club die in 1856 door William Dunn Senior werd 

ontworpen en prat gaat op het statuut van ‘oud-
ste golfclub ter wereld buiten de Britse eilanden’. 
Deze technische korte baan (par 69, 5312m) is niet 
meteen de favoriet van de long hitters, want zij 
straft elke fout genadeloos af. Maar het clubhouse 
ademt het vintage parfum uit dat golfkenners heel 
graag komen opsnuiven.
Zoveel is duidelijk: in dit mooie stukje Frankrijk, 
waar levenskunst en de cultus van de 19e hole 
geen ijdele woorden zijn, is er geen gebrek aan 
leuke golfbestemmingen.

www.biarritz-destination-golf.com
www.golfpassbiarritz.com et
www.golf-landes.com

Loop binnen 
in Centre d’Ilbarritz
Het Centre International d’Entraînement du Golf d’Ilbarritz, 
dat op 10 minuten rijden van Biarritz ligt, is een echte referen-
tie voor alle golfers. Eerst en vooral is er de korte 9 holesbaan 
met ronduit prachtige holes en een dito uitzicht op de oceaan. 
Deze par 32 van 2176m is een echte technische test, vooral 
wanneer de wind op de afspraak is. Maar Ilbarritz is ook – en 
zelfs vooral – een gigantische oefenbaan met heel wat ate-
liers, zodat spelers van alle niveaus er aan alle onderdelen van 
het spel kunnen werken (lange en korte slagen, op matten en 
op gras, vlakke of hellende ondergrond). Dit golfdomein, dat 
in 1988 werd aangelegd, is wereldwijd bekend en heel wat 
gerenommeerde pro’s – waarbij ook onze Nicolas Colsaerts 
– komen er geregeld hun techniek bijschaven. Kortom: een 
unieke en magische plek, ideaal voor een stage van enkele 
dagen of, gewoonweg, voor een 9 holes met de golven van 
de Atlantische Oceaan als getuige. Kers op de taart: ook het 
restaurant van het clubhouse heeft alle troeven mee.

De Golf de Moliets 
aan de boorden 
van de zee.
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CONTACTEER ONS (BEZOEK / AFSPRAAK) :
Vosseslag 143 - 8420 De Haan

zilverduin@orpea.net – www.orpea.be/golf-by-zilverduin

www.orpea.be/golf-by-zilverduin-senior-resort Operated by

UW BESTE ZORG THUIS AAN ZEE !

WOONZORGCENTRUM
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Alle autofans dromen weg 
bij de naam Lamborghini. 
Zij kunnen zich sinds kort 
vergapen aan de mythische 
modellen in een museum in 
Sant’Agata Bolognese.

Door Philippe Van Holle

Lamborghini 
met een museum
voor de eeuwigheid

L
amborghini: de naam alleen al voert u mee 
naar een andere wereld. Het is dan ook niet 
zomaar een sportieve auto, maar een race-
model dat zich aan de openbare weg heeft 

aangepast zodat meer fans achter het stuur zouden 
kunnen kruipen. Zonder daarom afbreuk te doen 
aan de intrinsieke kwaliteiten. En met een motor die 
altijd klaarstaat om te brullen en een chassis dat 
men in toom moet leren houden. Een Lamborghini 
laat zich immers meer dresseren dan besturen, want 
ook in het klassieke verkeer behoudt hij zijn wild 
temperament dat hij o zo graag wil loslaten!
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Stier tegen paard
En zeggen dat dit bedrijf in den beginne… trac-
tors bouwde! Dat was in de periode toen Italië 
vooral met landbouw bezig was. Daar ontwikkelde 
Lamborghini zich pijlsnel tot de derde industriële 
fabrikant van tractoren, achter Fiat en Ferguson. 
Nadat Ferruccio Lamborghini, de stamvader van 
het bedrijf, in amper tien jaar fortuin had gemaakt, 
besliste hij om zijn passie voor mooie auto’s te vol-
gen en richtte op 30 oktober 1963 de firma Auto-
mobili Lamborghini op. Zijn ambitie: auto’s bouwen 
die performanter, gesofistikeerder en betrouw-
baarder zouden zijn dat de Ferrari’s en Maserati’s 
van toen en zich specialiseren in de productie van 
prestigieuze sportmodellen.
Niet onbelangrijk detail: de identiteit van Lam-
borghini werd in grote mate beïnvloed door de 
wereld van de stierengevechten en de corrida’s. 
Dat kwam nadat Ferruccio Lamborghini in 1962 in 
Sevilla een beroemde stierenfokkerij had bezocht: 
de toros bravos Don Eduardo Miura. Lamborghini, 
die zelf de stier als sterrenbeeld had, was zo onder 
de indruk dat hij besliste om een vechtende stier 
te gebruiken als embleem van zijn autobedrijf. Het 
oorspronkelijke logo was een zandkleurige stier 

tegen een rood met witte achtergrond: kleuren die 
gekozen werden omdat ze analoog zijn aan die van 
van Sant’Agata. Later zou Ferruccio Lamborghini 
dit blazoen opfrissen en koos hij voor een gouden 
stier tegen een zwarte achtergrond. Men veron-
derstelt dat hij op die manier wou rivaliseren met 
het zwarte paard op een gele achtergrond van een 
andere illustere constructeur (Ferrari, red.).
Hoe dan ook: voor Lamborghini start zo een mooi 
en groots avontuur. Bij zoverre dat Ferruccio zijn 
bedrijf voor landbouwmachines verkoopt aan de 
Same Deutz-Fahr Group teneinde zich helemaal op 
de autobusiness te kunnen concentreren.
Daarbij dient vermeld dat deze steenrijke indus-
trieel ook over unieke voorwaarden kan beschik-
ken om zich te wijden aan zijn passie voor gran 
turismo’s. Het is dan ook geen toeval dat hij 
zich in het dorpje Sant’Agata Bolognese 
op de Via Modena 12 vestigt. Hij heeft 
er namelijk een financiële overeen-
komst ondertekend met de communisti-
sche meerderheid van het dorp, waardoor 
Ferruccio Lamborghini er de eerste 10 pro-
ductiejaren geen belasting moet betalen op de 
bedrijfswinsten… ▼

In het museum van Sant’Agata 
Bolognese vind je alle modellen die 
dit merk iconisch hebben gemaakt 
alsook een aantal concepten die 
de weg tonen naar de toekomst.



Pelgrimsoord
De jaren 70 zijn moeilijk voor de Italiaanse con-
structeur. Het bedrijf wordt een aantal keer door-
verkocht vooraleer het uiteindelijk – in 1997 – bij 
de Volkswagengroep wordt ingelijfd. Daarmee zijn 
de financiële problemen voor Lamborghini ten 
einde en kan het opnieuw in alle rust droomauto’s 
beginnen bouwen. Het was in die periode dat onze 
landgenoot Luc Donckerwolke, de toenmalige 
directeur design, het model van de vernieuwing 
ontwierp: de Murciélago. De prestigieuze modellen 
volgden elkaar op zoals in de gloriejaren en de Gal-
lardo, Aventador, Huracan deden geenszins onder 
voor de oudere modellen die de reputatie van 
Lamborghini hielpen uitbouwen, zoals de Espada, 
Miura, Countach en de Diablo.
Op het meest recente autosalon van Genève ont-
hulde Lamborghini de nieuwe Centenario om de 
100e verjaardag van de stichter van het merk te 
vieren: een Hyper Car met de atmosferische V12 
van de Aventador onder de motorkap – maar opge-
dreven naar 770 pk, en daarmee perfect in de tra-
ditie van het huis.
2016 biedt ook de gelegenheid om de schijn-
werpers te richten op het Museo Lamborghini in 
Sant’Agata Bolognese dat helemaal werd gereno-
veerd. Op 9 juni jongstleden opende de 2.0 ver-
sie van dit museum officieel, een evenement dat 
samenviel met de 50e verjaardag van de Miura. Dit 
museum verenigt vanzelfsprekend alle modellen 
die dit merk zo bijzonder hebben gemaakt. Met de 
toch wel markante bijzonderheid dat dit pelgrims-
oord de numerieke toer is opgegaan dankzij een 
multimediatoepassing die het bezoek nog verrijkt. 
Het Museo Lamborghini is zowel naar het verleden 
als naar de toekomst gericht: van de allereerste 

Lamborghini, de 350 Gt, tot en met een van de 
allernieuwste concepten van het bedrijf met de 
stier: de Asterion LP 910-4. Zonder de Urus te ver-
geten die de voorloper is van de eerste SUV van het 
merk: de imposante LM002. En verder natuurlijk 
ook een aantal klassieke modellen: Diablo, Count-
ach, Miura en diverse andere racemodellen. Kort-
om: dit is een heerlijke plek voor elke autofan!
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# R O C K T H E R O A D
FEEL THE MUSIC. EXPERIENCE THE DRIVE.

Ausgabe 8/2015
Getestete Reifengrößen
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VREDESTEIN
Quatrac5

TESTSIEGER 2015

TESTWINNAAR 
IN ALLE SEIZOENEN

"Op sneeuw, bijna zo goed als een 
echte winterband."

"Goede grip op droge en natte wegen."

"Erg stil."
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Hulencourt
zet alle zeilen bij
De Golf Club van Hulencourt biedt zijn leden vanaf 
nu een fantastisch aanbod aan met de Jérôme Theunis 
Academy als grote blikvanger.

Door Miguel Tasso

E
en nieuwe en prachtige binnenkoer voor het 
clubhouse, een schitterend ingerichte fit-
nesszaal, een ultramodern medisch bureau 
dat gespecialiseerd is in golf (kinesist, pre-

ventie, fysieke optimalisering…), een verzorgings- en 
wellnessruimte, én een Academie die is uitgerust met 
de meest gesofistikeerde trainingsinfrastructuur: de 
Golf van Hulencourt gaat door op de ingeslagen weg 
en profileert zich steeds nadrukkelijker als een van 
de compleetste kwaliteitsclubs van het land.
Hulencourt, dat in 1988 op initiatief van zijn voorzit-
ter-stichter en eigenaar Patrick Solvay werd opge-
richt, rijpt verder zoals een goede wijn. De kwaliteit 
van zijn beide banen (Le Vallon - 18 holes en Le Ver-
ger  - 9 holes) staat buiten kijf. Bij heel wat specialis-
ten gelden zij trouwens als een referentie op het vlak 
van onderhoud en greenkeeping.
De trainingsinfrastructuren zijn van hetzelfde niveau. 
De prachtige en uitgestrekte oefenzone kijkt uit over 
het mooie Waals-Brabantse landschap. Parallel hier-
aan is er een uniek indoorcentrum dat in novem-
ber de deuren opent. ‘Er zal meer dan 350 m2 ter 
beschikking staan voor putten en chippen, en ook 
het lange spel bij te sturen dankzij het gebruik van 

netten. Wij beschikken er eveneens over de laatste 
technologische snufjes voor swinganalyse. Dit alles 
is vanzelfsprekend ideaal om het golfspel tijdens de 
wintermaanden te verbeteren en om stages te orga-
niseren’, aldus Jérôme theunis (een van de coaches 
van Nicolas Colsaerts en thomas Detry) die zijn naam 
aan deze academie heeft gegeven. Zowel de cluble-
den als leerlingen van buitenaf (op afspraak) zijn er 
welkom. En het is absoluut geen toeval dat heel wat 
pro’s hier regelmatig binnenlopen.
De Golf van Hulencourt telt momenteel om en bij 
de 550 leden, waarbij een 50-tal juniores. De club 
doet er trouwens alles aan om toekomstig talent op 
te leiden en het is blij dat het in zijn rangen jonge 
beloften heeft rondlopen, zoals Diane Bailleux en 
Jean de Wouters.
Hulencourt blijft volop evolueren zonder daarom zijn 
traditionele etiquette en zijn respect voor de belang-
rijkste waarden van de golfsport te verloochenen. Die 
behoren nu eenmaal tot het DNA van het huis. Zoals 
het clubmotto dit ook duidelijk aangeeft: ‘Nihil Melius 
Quam Vita’ (‘Niets is beter dan een goed leven’)…

www.golfhulencourt.be

De nieuwe binnenkoer 
van Hulencourt.92
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Videobewaking en parlofonie

Alarm tegen indringers

Brandalarm 

Toegangscontrole

Interventie van een bewaker in geval 
van alarm (in samenwerking met Citizen Guard)

Veiligheid op maat gemaakt
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In maart jongstleden werd op Cuba de 
‘Hombre del Habana’  gekroond. En, 
verrassing: de ‘Sigaarman van het Jaar’ in 
de categorie business is… een vrouw. Een 
Belgische bovendien. We zochten Dominique 
Gyselinck op in haar winkel in Gent.

Door Philippe Bidaine

Belgische vrouw is… 
‘Man van het
Jaar’ in Havana

I
n België behoort Dominique Gyselinck 
tot de invloedrijkste persoonlijkheden in 
de sigarenwereld en dit zowel voor wat 
betreft de Cubaanse vitola’s als de opu-

lente Dominicaanse producten van het beroem-
de merk Davidoff. Interview met Dominique 
Gyselinck die aan het hoofd staat van ver-
schillende Casa del Habano (Knokke, Gent en 
Hasselt) en van haar eigen franchise La Casa del 
tabaco (Brugge en Kortrijk).

Members only: u werd verkozen tot ‘man van 
het jaar’. Wat was uw eerste reactie?
Dominique Gyselinck: ‘Het duurde even vooraleer 
het tot mij doordrong. toen ik de avond na de uit-
reiking naar bed ging, heb ik het beeldje op mijn 
nachttafeltje neergezet. toen ik wakker werd, stond 
het er nog. toen wist ik dat ik niet gedroomd had.’

ook al zijn steeds meer vrouwen actief in de 
sigarenwereld, het blijft toch vooral een man-
nelijk bastion. Hoe verovert een vrouw daar 
een plekje in de schijnwerpers?
’16 jaar geleden was ik actief in de sector van 
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de schrijfinstrumenten, meer bepaald voor het 
merk Cross. Ik had een klant met een winkel op 
het Sint-Pietersvoorplein in Ukkel. Zij verkocht 
pennen van topmerken, zoals Mont Blanc, Car-
tier, Dupont... maar ook sigaren. Ik liep er maan-
delijks één keer binnen en telkens ik die winkel 
binnenstapte en naar die sigaren keek, dacht ik 
bij mezelf dat een sigaar toch wel lekker moest 
zijn… Op zekere dag heb ik beslist om de grote 
stap te zetten. Ik vertelde de eigenaar van de win-
kel dat de sigaren mij telkens toelachten, maar 
ik er geen verstand van had. Ik rookte niet eens 
sigaretten. Daarop heeft zij mij alles netjes uitge-
legd en me drie sigaren gegeven die ik mee naar 
huis heb genomen.’

Liefde op het eerste gezicht?
‘Bij mijn thuiskomst heb ik de man die later mijn 
echtgenoot zou worden verteld dat wij dat week-
end sigaren zouden proeven. Waarop hij me ver-
baasd aankeek. Sterker: hij vroeg me zelfs of ik 
gedronken had! Maar eens we die kleine schatten 
hadden geproefd, vielen zij zozeer in zijn smaak dat 

hij me vroeg om er nog meer mee te brengen. Zes 
maanden later heb ik hem verteld dat ik graag een 
sigarenwinkel zou openen!’

Dat was vrij snel, want alles samen had
u de sigaar nog maar enkele maanden
voordien ontdekt.
‘Het was zo’n meevaller dat ik al snel op zoek 
ging naar meer informatie en ik zoveel moge-
lijk over sigaren wilde weten. Ik las boeken en 
begon volop te degusteren. En dat leidde al snel 
tot de opening van mijn eerste winkel in Latem. 
Zes maanden later opende ik ook een winkel in 
Knokke. Wij hebben ons zo gespecialiseerd in 
‘Habanos’ en na 8 jaar hebben we elk jaar een 
of twee winkels geopend. Zo viert de winkel in 
Brugge in oktober zijn eerste verjaardag. Op 8 
september ging in Kortrijk een winkel openen. 
En binnenkort openen wij ook in Namen, daarna 
in Brussel alsook in Antwerpen. In 2017 zullen wij 
10 winkels hebben in België.’

u zegt ‘in België’. Heb u ook projecten
buiten onze grenzen?
‘Ja, maar niet verder vertellen… Dat is nog top 
secret. Er dienen nog heel veel dingen geregeld.’

Laten we terugkeren naar de link tussen vrouwen 
en sigaren. Hebt u heel wat vrouwelijke klanten? 
‘Absoluut. Ik denk bijvoorbeeld aan de winkel in 
Knokke. Daar heb ik een klant die al bijna 15 jaar bij 
mij komt. Sindsdien rookt zij elke dag een sigaar. 
En geen kleintje… Lusitania’s, Partaga’s… Hier 
in Gent hebben we ook enkele dames die sigaren 
degusteren en zeer trouwe klanten zijn. Dat kan 
zowel iemand van 30 zijn als iemand van 60. Maar 
het is duidelijk dat weinig vrouwen in het publiek 
een sigaar durven roken, vooral wanneer het over 
de grote modules gaat. Ik schrik daar zelf niet voor 
terug, maar ik ben me wel bewust over de reacties 
die dat kan uitlokken…’

Als u er de leeftijdspiramide op naslaat:
merkt u dan een evolutie bij de verbruikers 
van sigaren?
‘Zeer zeker. Onder meer hier in Gent. Ik zie steeds 
meer jongeren die geen sigaretten roken, maar 
zich steeds nadrukkelijker voor de sigaar beginnen 
interesseren. terwijl dat vroeger toch vooral ▼



over oudere generaties ging. Maar over het 
algemeen is de sigaar er voor alle leeftijden en 
voor alle soorten van koopkracht. Zo zijn er jon-
geren die wekelijks een 20-tal euro uitgeven 
terwijl andere klanten duidelijk meer geld op 
tafel leggen.’

Is er qua stijl en afkomst een verband vast te 
stellen tussen leeftijd en het soort sigaar?
‘Niet echt, in de zin dat het echt een kwestie is 
van smaak. Zo zal de ervaren liefhebber van krui-
dige en krachtige exemplaren zich makkelijker tot 
Cubaanse producten aangetrokken voelen, terwijl 
beginnende proevers of zij die van zachtere siga-
ren houden vaker terecht komen bij modules uit 
Nicaragua of de Dominicaanse Republiek.’

Er wordt soms gezegd dat bijvoorbeeld Davidoff 
meer regelmaat aanbiedt in zijn productie.
‘Het is duidelijk dat een Zwitsers merk zoals 
Davidoff – dat in de beginne erg Cubaans georiën-
teerd was, maar zich vervolgens naar de Domini-
caanse Republiek heeft gekeerd en zich vandaag 
duidelijk openstelt voor Nicaragua, Honduras en 
Brazilië (red.) – veel indrukwekkender is dan de 

grote Cubaanse klassiekers en dit zowel op het 
gebied van marketing als productie. De ene doos 
Havana’s kan sterk verschillen van de andere. 
terwijl je bij een merk als Davidoff nooit voor 
een slechte verrassing komt te staan. Maar in 
termen van smaak blijft het een heel persoonlijke 
aangelegenheid.’

En qua bekendheid?
‘Als ik geen rekening houd met de echte kenners, 
moet ik erkennen dat het grote publiek doorgaans 
maar twee namen kent: Cohiba en Davidoff. Voor 
heel wat verbruikers staan die namen voor sigaren 
die op zich al heel bijzonder zijn. Het aantal keren 
dat mensen in een van onze winkels binnenstap-
pen en vragen naar ‘een Davidoff’ of een ‘Cohi-
ba’… Het is daar dat de ervaring van ons personeel 
belangrijk is om duidelijk uit te leggen welke de 
nuances zijn…’

Afrondend: hoe kan de particulier 
zichzelf slimmer maken?
‘Ik denk dat de beste manier nog altijd is zich te 
laten begeleiden door een professional en door te 
proeven, te proeven en… te blijven proeven!’

© Foto's: Pierre Tulkens - www.lbpl.be
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Zin in een zomerse swing 
nu de herfst  het land 
binnensluipt? Bij Open Golf 
Club hebt u de keuze uit 
heel wat bestemmingen.

Door Michel Thibaut

M
et de komst van de herfst zoeken 
golfers graag een andere breedte-
graad op. Wanneer de barometers 
zakken in het noorden van Europa 

gaat er inderdaad niks boven een heerlijk partijtje 
op een zonnige green waar men behalve zijn swing 
ook zijn bruine teint kan verzorgen. De catalogus 
van Open Golf Club (www.opengolfclub.com), de 
eerste keten van premium golfbanen, biedt keuze 
uit 16 golfbestemmingen, 50 golfbanen en 40 part-
nerhotels. Inspiratie genoeg dus. Kies en boek. 

Costa Dorada en Blanca
Spanje is een golfland en behoort traditioneel tot de 
favoriete bestemmingen van de golfer. Het aanbod 
is zeer ruim en in sommige streken kan je zelfs het 
hele jaar door in korte mouwen op jacht gaan naar 
birdies. Dat is bijvoorbeeld zo langs de mediterrane 
kust en dit van Catalonië tot Andalousië. 
Op de Costa Dorada, dicht bij tarragona (ten zuiden 
van Barcelona) is de Golf & Country Club Bonmont 
een echte parel. Dit spectaculair parcours werd 
getekend door de beroemde Amerikaanse architect 
Robert trent Jones Jr. en biedt veel afwisseling met 
meren, ravijnen, gigantische bunkers en vanzelf-

sprekend ook greens met de vele glooiingen. Als het 
waait, is Bonmont een tactische en fysieke uitda-
ging die de echte kenner zal bekoren. De Jardin del 
Golf-appartementen, die langsheen het parcours 
zijn opgetrokken, zijn een ideale uitvalsbasis om de 
reistas en de beslommeringen achter te laten.
Iets meer naar het zuiden, vlakbij Valencia, ver-
dient ook de Oliva Nova Golf een bezoek. Deze 
gemanicuurde parklandbaan is het werk van de 

Op koers vooreen zonnige swing

Bonmont vlakbij Tarragona: 
een juweeltje getekend 
Trent-Jones.

Oliva Nova Beach 
& Golf Resort.
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Golfers hebben de keuze uit de Old Course (heel 
klassiek, getekend door Dave thomas) en de New 
Course (moderner en het werk van Peter Dye en 
Severiano Ballesteros). Kenners zijn het erover 
eens: dit is een van de meest kwalitatieve golfdo-
meinen in Zuid-Europa. temeer omdat het over zijn 
eigen hotel beschikt: de San Roque Suites.
Als u richting Cadix rijdt en naar de Atlantische 
kust toe, moet u zeker een keertje binnenlopen 
op de Real Novo Sancti Petri met zijn 36 holes 
(twee 18 holesbanen, eveneens met de handte-
kening van Ballesteros) in een droomdecor met 
parasoldennen, palmbomen en zicht op zee. De 

grote Severiano Ballesteros en werd neergelegd 
vlakbij de zee in een populaire omgeving van de 
Costa Blanca. De vele waterhindernissen verzeke-
ren een uitdagend parcours. Het hotel Oliva Nova 
Beach & Golf Resort, dat op de site werd gebouwd, 
is vanzelfsprekend ideaal voor het hele verblijf.
Vlakbij Alicante werkt Open Golf Club samen met 
drie clubs. Met zijn relatief brede fairways en zijn 
spectaculaire omgeving richt La Finca, een ontwerp 
van Pepe Ganceda, zich tot een brede waaier van 
spelers. De Golf Villamartin dateert uit 1972 en geldt 
als een referentie in de provincie. In 1977 werd er 
zelfs een toernooi van de Europese tour gespeeld. 
Deze baan biedt veel afwisseling (water, bomen, 
greens op verschillende plateaus) en mooie verge-
zichten op de Middellandse Zee. tenslotte is er de 
Golf Las Ramblas de Campoamor. Hij vervolledigt 
het aanbod met een aangename baan in een prachtig 
landschap van naaldbomen. Het hotel La Finca Golf 
& Spa Resort (120 comfortabele kamers, wellness, 
restaurants…) heeft alles om de golfer te bekoren. 
Het is perfect gelegen op het gelijknamig parcours 
en biedt zijn klanten een gratis shuttledienst aan om 
zich naar de andere golfbanen te begeven.

Andalousië en de 
Canarische Eilanden
De Andalousische kust is rijk aan kwaliteitsbanen. 
Met twee heerlijke 18 holes is the San Roque Club 
vlakbij Sotogrande een echte droombestemming. 

La Finca Golf & Spa Resort.

Oliva Nova Beach & Golf 
Resort, Clubhouse.

Golf Club Las Ramblas.

▼

San  Roque : 
Andalousische 
klassieker.



Iberostar Royal Andalus aan de boorden van het 
La Barrosa-strand (een van de mooiste van Spanje) 
is de aanbevolen uitvalsbasis om van de geneugten 
van de Costa de la Luz te genieten.
Dankzij hun eeuwig lenteklimaat (25°C verzekerd, 
zelfs in hartje winter) zijn de Canarische Eilanden 
zeer populair. Golfers zijn er ook verzekerd van 
een mooi aanbod met enkele verborgen parels. 
Zoals het prachtige La tecina op het eiland Gomera 
(tegenover tenerife). De baan ligt op een klif en dat 
zorgt voor schitterende vergezichten op de Atlanti-
sche Oceaan en de teide-vulkaan. Puur genot. Het 
viersterrenhotel Jardin tecina is onderdeel van een 
resort dat ideaal is voor een ontspannen tussen-
doortje op amper 4 uur vliegen vanuit Brussel.

Lissabon en Algarve
Ook Portugal blijft een populaire golfbestemming. 
Het Montado Hotel & Golf Resort ligt amper een 
halfuur rijden buiten Lissabon: op de Costa Azul, 
vlakbij het kasteel van Palmela. Het combineert 
alle voordelen van een luxehotel met een kwa-
liteitsgolfbaan. Deze laatste, die helemaal door 
wijngaarden wordt omgeven, werd in 2006 volledig 
vernieuwd en ontwikkelde zich sindsdien tot een 
echte test voor de golfer. De holes zijn spectacu-
lair, zoals bijvoorbeeld de finishing hole met de 
eilandgreen. Een magisch adres om alle soorten 
van plezier te combineren: golf, farniente en cultu-
rele bezoeken aan de hoofdstad Lissabon.
In de Algarve zal het Quinta do Vale Golf Resort de 
golfer eveneens bevallen. Dit resort ligt in het hart 
van een streek die bekendstaat voor zijn golfbanen 
en zijn aangenaam klimaat het hele jaar door. Deze 
baan heeft zich perfect geïntegreerd in het landschap 
en biedt uitzicht op de rivier Guadiana. Zij ligt in een 

natuurlijke vallei vlakbij Spanje. Het parcours, dat 
de handtekening draagt van Ballesteros, is tegelijk 
uitdagend en origineel. Zo vindt u op de scorekaart 6 
par 3-holes, 6 par 4-holes en 6 par 5-holes.

De magie van Marrakech
En hoe zouden we ooit het magische Marrakech 
kunnen vergeten? Deze Marokkaanse stad, de 
parel van het Zuiden, heeft alle troeven om de golf-
liefhebber te verleiden, want er is keuze uit heel wat 
gerenommeerde banen. the Montgomerie Marrak-
ech is daar een van. Dit ontwerp van de bekende 
Schotse kampioen wordt afgeboord met olijf- en 
palmbomen en is ideaal gelegen: dicht bij de stad 
en aan de voet van het Atlasgebergte. Het betreft 
een par 71 van 6230m, relatief vlak, maar met heel 
wat technische en tactische uitdagingen. Zo wordt 
de speler tijdens zijn parcours geconfronteerd met 
een aantal waterhindernissen (op 5 holes) en bun-
kers (81 in totaal). Montgomerie teerde voor zijn 
ontwerp op zijn ervaring en werkte een leuke baan 
uit die interessant speelt voor elke handicap.
Qua verblijf biedt Open Golf Club de keuze uit 
een breed gamma. Het prestigieuze Domaine des 
Remparts, een vijfsterrenboetiekhotel, ligt in een 
park van twee hectaren en in het hart van een pal-
mentuin. De Riad Chergui (9 kamers) ademt een 
intiemere sfeer uit. U vindt hem in de medina van 
Marrakech, op amper 10 minuten lopen van het 
beroemde Jamaä el Fna-plein. tenslotte is er het 
Adama Resort op 5 minuten van het parcours. U 
logeert er in een van de 57 villa’s (met hotelser-
vice) die in een schitterende exotische tuin zijn 
neergezet, met verder ook een zwembad en een 
Andalusische vijver die samen de sfeer van een 
medina creëren.

www.opengolfclub.com

Magisch uitzicht op La 
Tecina in La Gomera.

The Montgomerie: 
een van de nieuwste 
banen in Marrakech.
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D
e eerste editie van de European Open 
tennis wordt van 17 tot 23 okto-
ber gehouden in de Lotto Arena. Dit 
AtP-toernooi met een prijzenpot van 

566.500 euro zal heel wat toppers naar Antwerpen 
lokken, waaronder David Goffin. Het toernooi ont-
stond op initiatief van Kristoff Puelinckx, een Gentse 
zakenman die fortuin maakte in de telecomwereld 
en bezeten is van tennis. ‘Na mijn studies burger-
lijk ingenieur in Gent en een MBA in Barcelona heb 
ik me gespecialiseerd in business en consulting, 
specifiek in de telecomsector. Ik was actief in de 
VS, Afrika en Dubai. In 2006 richtte ik samen met 
andere partners het bedrijf Delta Partners op dat 
op wereldschaal gespecialiseerd is in deze sector 
en waarvan ik nog altijd aandeelhouder ben. Maar 
vandaag zijn het voornamelijk mijn activiteiten in 
de tenniswereld die mij bezighouden…’
Samen met de voormalige Franse kampioen Sébas-
tien Grosjean richtte Kristoff Puelinckx de start-
up tennium op, die op termijn wil uitgroeien tot 
een multibusinessplatform in de coulissen van de 
courts. ‘Wij willen op verschillende niveaus aanwe-

De Gentse ondernemer 
Kristoff Puelinckx is de 
eigenaar van het nieuwe 
Antwerpse tennistoernooi 
waarmee hij een nieuwe 
koers wil inslaan. 

Door Miguel Tasso

Kristoff
Puelinckx
droomt van 

Academy

zig zijn. Eerst en vooral als organisator van topcom-
petities. Maar parallel willen wij ook jong talent hel-
pen met behulp van investeringsfondsen en willen 
wij onze eigen tennis Academy opstarten, mogelijk 
in Florida. Verder overwegen wij om synergieën en 
een businessmodel uit te bouwen met bestaande of 
toekomstige merken.’
De CEO van tennium is ervan overtuigd dat de ten-
nissport zich opnieuw moet uitvinden. ‘De jeugd is 
steeds minder bereid om gedurende drie of vier uur 
op een passieve wijze naar een wedstrijd te kijken. 
De sociale netwerken dienen nadrukkelijker in de 
toernooien geïntegreerd. Het accent dient gelegd 
op de reactiviteit van de fans. Kijk wat er in het 
Amerikaanse NBA gebeurt: heel veel wedstrijden, 
dat zeker, maar vooral een permanente show en 
veel entertainment. Ook in tennis moeten we het 
aandurven om dingen te doen bewegen teneinde 
de aandacht van de nieuwe generatie te trekken. 
En daarin kan mijn ervaring en mijn expertise in de 
wereld van de nieuwe technologieën en de digitali-
sering een belangrijke troef zijn.’
Afspraak in Antwerpen! ■
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H
eritage Buildings: de naam is Engels 
en dat is geen toeval. 20 jaar gele-
den stapten Koen Bouteligier en 
zijn toenmalige vennoot samen 

de boot op richting Sussex om er een bezoek 
te brengen aan een atelier voor houten con-
structies. Het gevolg van een advertentie die 
ze in Classic Car Magazine hadden opgemerkt. 
Het begin van een groot en mooi avontuur… 

‘Naar dromen luisteren
       en ze waarmaken’
Koen Bouteligier & Heritage Buildings: 20 jaar passie.

Door Philippe Van Holle

‘Wij waren meteen overtuigd van de kwaliteit van 
de producten en de kennis van de ambachts-
lui. Wij vroegen de eigenaars of ze al een filiaal 
hadden in België. ‘On the continent?’, klonk het 
vragend. ‘Zij hadden daar duidelijk nog nooit aan 
gedacht. En wij hebben meteen een gentlemen’s 
agreement ondertekend, zoals dat ginder heet’, 
herinnert de 57-jarige Koen Bouteligier zich.
Heel snel richten beide vennoten een Belgisch 
bedrijf op. ‘Met dezelfde naam Heritage Buildings, 
want het woord ‘heritage’ (erfgoed, red.) is zeer 
belangrijk. Het vertaalt de essentie van onze acti-
viteit. Wanneer ik bij klanten ga, zeg ik vaak dit: 
wij bouwen niet alleen voor u, maar ook voor uw 
kinderen. Wij zijn trouwens de enige die 30 jaar 
waarborg geven op onze constructies.’
In 20 jaar tijd heeft het bedrijf ruim 2000 tuincon-
structies en bijgebouwen opgetrokken, telkens in 
eik uit Sussex, de regio met de oudste bossen van 
het land. Poolhouses, gastenverblijven, carports, 
garages, keukens, open terrassen, loodsen, stal-
len, overdekte zwembaden, oefenfaciliteiten op 
golfbanen: het zijn maar enkele van de realisaties 
van Heritage Buildings.
Zowel de kwaliteit van het basisproduct als de uit-
voering zijn een leidmotief. Zelfs de afmetingen 
van de draagbalken worden met de pc uitgerekend 
zodat geen enkele het begeeft. Dat nooit! De kwa-
liteit is verzekerd en goedgekeurd. ‘En eens het 
gebouw is afgewerkt, is het onderhoud nul…’
Nul onderhoud, maar veel liefde en passie voor 
gebouwen die blijven, een ziel hebben (eik) en 
een eerbetoon zijn aan prachtig vakmanschap. 
Erfgoed… ■
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S
ébastien De Baere is 38, Gentenaar, spor-
tief, enthousiast en gepassioneerd. Een 
(zeer) dynamische jonge manager. Dat 
voel je meteen ook aan zijn stevige hand-

druk. Zijn atletisch voorkomen, de motorfiets die 
aan de ingang van het museum geparkeerd staat en 
de brede glimlach doen de rest.
Vijf jaar geleden ging deze man, die op een bril-
jante carrière in de communicatie- en de evene-
mentenwereld kon terugblikken, een onwaarschijn-
lijke uitdaging aan: het als een ingedommelde reus 
omschreven Autoworld aan het Jubelpark nieuw 
leven inblazen. ‘De plek had naast een opfrisbeurt 
ook nieuwe tentoonstellingen nodig. Ik kwam uit 
een ultra-dynamisch bedrijf en men vroeg me de 
overstap te maken naar een museum dat heel wat 
potentieel had en ook in een prachtig kader was 
gelegen, maar in die tijd een ongestructureerde en 
oubollige indruk maakte.’
Voor de autoliefhebber Sébastien De Baere de prik-
kel om een operatie ‘verleiding’ op te starten. Het 
resultaat was al snel merkbaar – idem dito voor het 

Sébastien de Baere 
Mister Autoworld

Sébastien de Baere heeft het Automuseum aan het 
Jubelpark letterlijk en figuurlijk nieuw leven ingeblazen.

Door Philippe Van Holle

succes. ‘Dat kwam ook door mijn assistenten: een 
team van specialisten die de autowereld kennen als 
geen ander. En ook met de steun van andere professi-
onals, zoals de grote verzamelaars en de invoerders. 
Zonder hun medewerking hadden we deze opdracht 
nooit tot een goed einde kunnen brengen.’
En het mirakel geschiedde! Veertig containers 
gevuld met auto’s en diverse voorwerpen – zoals 
onder meer een collectie uit de… schermsport – 
waren niet langer welkom in een museum en werden 
afgevoerd. Vandaag wordt de chronologie van de 
auto’s opnieuw gerespecteerd. De collecties worden 
geregeld vernieuwd, er werden heel wat specifieke 
onderverdelingen gecreëerd (competitie, design, 
Belgische knowhow, ateliers van gisteren en van-
daag), de tijdelijke expo’s volgen elkaar op en zijn 
telkens weer anders. En ja: ook het publiek heeft de 
weg teruggevonden naar Autoworld dat zich in vijf 
jaar tijd heeft ontwikkeld van een sympathieke plek 
waar men voor de regen kwam schuilen naar een 
2.0 Museum dat zowel stilstaat bij het verleden als 
bij de toekomst. ■

Sébastien De Baere ter gelegenheid 
van een koninklijk bezoek aan het 
automuseum in het Jubelpark.

104

B u s I n E s s  c L u B
H E R F S t  2 016



 5,0-7,9 L/100 KM.  129-180 G/KM CO2.
Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. 
Exclusief verkrijgbaar in de FordStores. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

PERSOONLIJKE VIGNALE RELATIONSHIP MANAGER    EXCLUSIEVE VOORDELEN BIJ EVENEMENTEN    24/7 BIJSTAND

D E  P R E M I U M 
F O R D - E R V A R I N G

T H E  F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R E S E N T S

 F O R D  S - M A X  V I G N A L E vignale.nl.ford.be



Bentley op de 
greens
H e t  p r e s t i g i e u z e 
automerk  Bent ley 
lanceert zijn eigen lijn 
met golfmateriaal. Het 
resultaat valt op en 
dat geldt zeker voor de 
serie kwaliteitsstokken 
( ijzers en woods). Zij 
kunnen bovendien, tegen 
een meerprijs, gepersonaliseerd 
worden met bijvoorbeeld alligatorleer voor de grips. 
Zodat de fans van dit Engels merk zich meer dan ooit op 
de greens kunnen uitleven.

Ster van het asfalt
Dit is de hipste (dames)fiets van nu: het model Grand 
van Martone Cycling Co. Die gouden kleur! Naast de 
elegantie en de techniciteit valt ook het gloednieuwe 
versnellingssysteem op – past zich automatisch aan uw 
snelheid aan – en de boodschappenmand die doorloopt 
vanuit het stuur. De ultieme touch van chic is de rode 
ketting. Vanaf 1500 euro.
www.martonecycling.com

Rolex: nieuwe Cellini
Dit is het klassieke horloge volgens Rolex. De nieuwe Cellini Time 
39mm in wit goud heeft een herwerkte witgelakte wijzerplaat 
met langere, bovenliggende uurmarkeringen. De Cellini Date 
heeft een armband en een blauwe wijzerplaat terwijl de Cellini 
Dual Time kiest voor een bruine wijzerplaat. Rolex Cellini Time 
White Gold 14.050 euro.
www.rolex.com

Nudo van Pomellato
Een samenspel van ringen en kleuren die samen de 
creativiteit van de Italiaanse juwelier onderstrepen. Het 
idee? Een herinterpretatie van de traditionele solitaire die 
in verschillende maten wordt aangeboden. De edelstenen 
(topazen) haken zich vast op ringen in roos of wit goud. De 
omringende witte diamanten doen de edelsteen nog harder 
stralen. Van 1500 tot 5300 euro.
www.pomellato.com 

Omega Planet Ocean 600m
De collectie Seamaster Planet Ocean brengt sinds 2005 een 
eerbetoon aan het oceanisch erfgoed van Omega. Het label 
Master Chronometer en het vernieuwend design verheffen 
de gloednieuwe Planet Ocean 600m Master Chronometer tot 
een summum van horlogetechnologie.
www.omegawatches.com

Stijlvol
         shoppen
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Must haves aan de voet
De cirkel is altijd rond en dus is er ongeacht het seizoen en de 
bestemming wel altijd een goede reden om trendy mocassins te 
dragen. Deze geveterde ‘must haves’ met de handtekening van 
Degand zijn functioneel, gedurfd en uitgerust met een antibacteriële 
voering. De ventilatiegaatjes, waarvan het concept gebrevetteerd 
is, creëren een ademend effect en voeren vocht af. Wasbaar in de 
machine op 30° C.
www.degand.be

Omega top in Rio
Omega was officieel tijdopnemer tijdens de recente 
Olympische Spelen in Rio. Het had zijn intrek genomen in 
Casa Cultura dichtbij het strand van Ipanema. Het was in dit 
unieke kader dat het horlogemerk zijn gasten ontving. Voor 
de gelegenheid had het Huis een nieuw jasje aangetrokken 
om de wereld van Omega – sporttiming, ruimteonderzoek, 
schatten van de zeebodem, vrouwelijke horloges en 
vernieuwende horlogetechnieken door de eeuwen heen – 
helemaal tot zijn recht te laten komen. Magisch!

David Goffin: Piaget-ambassadeur
Het prestigieuze merk Piaget benutte de voorstelling in New York 
van zijn nieuwe horloge Polo S om David Goffin als zijn nieuwe 
ambassadeur voor te stellen . ‘Ik ben altijd gek geweest van mooie 
horloges en deze heeft veel klasse. Ik zal dit elke dag met grote 
trots dragen’, aldus de tenniskampioen. 
www.piaget.fr

Colognes van Hermès
De nieuwe colognes van Hermès zijn duidelijk anders: 
complexer en meer gestructureerd, frisser en hardnekkiger, 
mannelijk/vrouwelijk of beide. Met dat kleine beetje 
luchtigheid dat voor emotie zorgt.
www.hermes.com

Reizigersziel
Louis Vuitton lanceert een nieuwe bagagelijn voor de 
reiziger van de 21e eeuw. Marc Newson tekende de 
modellen die techniciteit combineren met de luxueuze 
afwerking waarvoor dit huis bekendstaat. De modellen, die 
allemaal op wieltjes staan, zijn licht en sterk en komen uit 
in verschillende versies, zoals het Monogramcanvas. Onze 
voorkeur gaat uit naar de levendige kleuren in Epi-leder.
www.eu.louisvuitton.com
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Zintuigelijk plezier in Terhulpen
De Spa Cinq Mondes van het hotel Dolce La Hulpe Brussels in het 
hart van het Zoniënwoud nodigt uit om een echte zintuigelijke reis 
te beleven via wellnesstradities die op de vijf continenten erkend 
worden. Het ceremonieel ‘de Jeunesse’ neemt de levensgenieter 
mee op een heerlijke trip naar het land van de Rijzende Zon. Het 
Japans geur- en bloembad, de ontspannende rugmassage, de Ko Bi 
Do-gelaatsverzorgingsmassage en de kwaliteit van de producten Cinq 
Mondes (zonder parabenen noch fenoxyethanol, siliconen of minerale 
olie) dragen bij tot de magie van het ogenblik. De brasserie 135 biedt 
een licht menu aan dat de landing op aarde helpt verteren!
www.dolcelahulpe.com

Pestana CR7
De bekende voetballer Cristiano Ronaldo waakt naast zijn 
bekendheid ook over zijn investeringen. Samen met de 
hotelgroep Pestana opende de Portugese spits van Real 
Madrid in zijn geboortestad Funchal (Madeira) zopas een 
luxehotel dat zijn naam draagt. Het merk Pestana CR7 
Lifestyle Hotels wil binnenkort nog meer etablissementen 
openen: in Lissabon in de wijk Baixa, op de Grand Via van 
Madrid en in New York vlakbij Times Square. Lionel Messi 
heeft naar verluidt nog geen kamer geboekt…
www.pestanacr7.com

The Lanesborough: what else?
Binnenkort naar Londen? The Lanesborough, een juweel van de 
Oetker Collection, is een echte must. Dit luxehotel ligt op Hyde 
Park Corner tegenover Buckingham Palace en onderging onlangs 
een volledige renovatie. De nieuwe inrichting werd georkestreerd 
door het bureau voor binnenhuisdecoratie Alberto Pinto. De Garden 
Room, het meest luxueuze terras van Londen, is ideaal om van 
een sigaar of een afternoon tea te genieten tussen het shoppen 
en het avondje-uit in een van de theaters van West End door. De 
majordomes staan er helemaal tot uw dienst.
www.thelanesborough.com

MyBed bij Sofitel
Sofitel waakt over zijn topklanten. De keten contacteerde 
de grootste beddenspecialisten om samen het concept 
MyBed te ontwikkelen. Dit comfortabel XL-bed 
combineert een zachte bovenmatras, een dekbed en 
een ruime keuze hoofdkussens met de elegantie van het 
beddengoed. Zalig!

Amigo: new look
Palet van blauw, paars, oker en warme kleuren: de nieuwe kamers 
van het hotel Amigo in Brussel inspireren tot wegdromen. De manier 
waarop het bed is aangekleed, met het prachtig samenspel van 
kussens aan het hoofdeind, nodigt uit om zich neer te vleien. De 
nieuwe zetels, het elegante behang, de aangepaste verlichting en 
het warme tapijt geven de kamers en suites een uniek comfort. Olga 
Polizzi, designdirectrice voor de hotels Rocco Forte en de zus van Sir 
Rocco Forte, koos de materialen en creëerde deze ideale rustgevende 
cocon. Ideaal om de hoofdstad van Europa te herontdekken.
www.roccofortehotels.com
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Callaway haalt uit
Callaway haalt stevig uit dit najaar. De nieuwe serie ijzers Steelhead 
XR combineert snelheid, tolerantie, afstand en controle. Met als extra 
een prachtig geluid bij het balcontact en een emblematische look. 
De hydrides Steelhead volgen hetzelfde scenario met een langer 
slagblad dat de contactzone vergroot en 
het MOI verhoogt. Performante clubs 
die zich soepel laten hanteren.
Een must!
www.callaway.com

De oranjerie van de Prins
In de Ferme de Mont Saint-Jean vertrouwde Anthony Martin 
aan Thierry Van Damme en Michel Grenier de leiding toe van 
de ‘L’Orangerie du Prince’, het nieuwe trendy adres in Waterloo 
(tegenover Mediamarkt). Een heerlijke plek. Binnen: open keuken, 
houten tafels, grote bar met daarboven twee biervaten. Buiten: een 
gigantisch terras dat uitkijkt op de vroegere slagvelden. De zeer 
complete menukaart is deze van een traditionele kwaliteitsbrasserie 
met vanzelfsprekend seizoengebonden suggesties. Kenners zullen 
zich eveneens goed voelen bij de ruime keuze Belgische bieren.
www.lorangerieduprince.restaurant

1.2.3 Chef!
U wil uw gasten graag verrassen door zelf een gastronomisch 
diner te bereiden? Dit kan vanaf nu dankzij het concept 
‘1.2.3 Chef’ van Benoît Stoop. Het idee is simpel: u 
bestelt online het menu naar keuze, u ontvangt thuis de 
kwaliteitsingrediënten die u nodig hebt om te koken en 
u volgt vervolgens de gedetailleerde aanwijzingen van 
Kenny Bernaerts en Martin Volckaerts, twee van de meest 
getalenteerde chefs van hun generatie.
www.123chef.be

Stirwen forever
U vindt deze favoriet van de kenners vlakbij het Jourdanplein, in 
de Europese wijk van Brussel. Het restaurant ‘Le Stirwen’ (‘witte 
ster’ in het Bretoens), dat geleid wordt door chef Jean-François 
Lambory en sommelier David Rasson, spreekt meer dan ooit tot de 
verbeelding. De kaart, die gebaseerd is op echte producten, is een 
hymne aan de heruitgevonden smaak. Blikvangers: de zeetong van 
Noirmoutier, het bio-lam van Montclus (Sisteron), Normandisch 
rundsvlees, melkkalf van Corrèze. En tijdens het seizoen de haas ‘à 
la royale’: dé grote blikvanger van het huis. Ook de wijnkaart doet 
niet onder. Gezellig en elegant decor, betaalbare prijzen. Een eerste 
of nieuw bezoek waard. 

Big Bertha Fusion
Voor de big hitters heeft Callaway 
eveneens een nieuw speeltje: de 
gloednieuwe driver Big Bertha Fusion. De 
nieuwe composiet levert nog meer afstand en 
tolerantie op. Het geheim ligt in de combinatie 
van een Exo-Cage in titanium die recht uit de 
ruimtevaart komt, met de kroon en de ultralichte 
zool in triaxial carbon. Dit product komt ook op de 
markt in fairway woods.
www.callaway.com



Bij echte kenners komt het water in de mond bij de 
gedachte aan de boter van de Laiterie de Pamplie, een 
melkbedrijf in het hart van het departement Deux-
Sèvres. We focussen op dit topproduct dat steeds meer 
Brusselse lekkerbekken aanspreekt en ook de Franse 
banketbakker Quentin Callier heeft overtuigd.

Door Philippe Bidaine

Pamplie
smelt als boter in de mond

G
een kwaliteitstafel zonder boter, 
want dat blijft een van onmisbare 
ingrediënten voor een gastronomie 
die naam waardig. terwijl grote 

namen als Bordier en Beillevaire zich recente-
lijk als kwaliteitsboter hebben geprofileerd bij 
een breed gamma van fijnproevers zweren de 
professionals van de bakkerij-banketbakkerij 
en de keuken al lang bij een product dat minder 

bekend is bij het grote publiek, maar zonder 
meer een plekje verdient in de schijnwerpers: de 
boter van Pamplie.

Kwaliteit boven alles
Dit unieke ingrediënt is afkomstig uit het departe-
ment Deux-Sèvres. Dat ligt in de Gâtine, een regio 
die bijzonder geliefd is voor zijn melkproductie en 
voor het beschermd kwaliteitslabel Charentes-
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Poitou. De kwaliteitseisen van deze appellation 
d’origine protegée zijn opgenomen in een charter. 
Dit vordert een permanente monitoring van de 
melkkwaliteit, maar bij de Laiterie Coopérative de 
Pamplie, die in 1905 werd opgericht, wordt de lat 
zelfs nog hoger gelegd.
Bijzonder aan deze Laiterie is dat zij enkel melk ver-
werkt die binnen een straal van 30 km is opgehaald. 
De nabijheid van de producenten verzekert de snel-
le verwerking van de producten en garandeert de 
extreme versheid. De melk wordt meteen tot room 
verwerkt waardoor elke verandering in de samen-
stelling wordt voorkomen. De room wordt eerst 
gepasteuriseerd en ondergaat vervolgens nog een 
gecontroleerde fermentatie. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van selectieve micro-organismen. Zij zorgen 
in een latere fase voor de karakteristieke aroma’s van 
deze AOP-boter. De room wordt daarna in traditionele 
karnmachines gegoten. Na ongeveer twee uur arbeid 
ontstaat daar de unieke boter met nootjessmaak.

Ook in de patisserie
Bakker-banketbakker Quentin Callier, die onlangs 
een winkel opende in Ukkel, gebruikt de boter van 
Pamplie voor de producten die zijn atelier verlaten. 
Deze ambachtsman uit de streek van de Oise – 
tussen Senlis en Chantilly – is de zoon van een 
bakker-banketbakker bij wie hij de stiel leerde. Hij 
werkte daarna voor heel wat huizen – van de meest 
bescheiden tot de meest prestigieuze – zoals Joël 
Robuchon in Londen, de Bristol in Parijs alsook de 
bekende Pâtisserie des Rêves met Philippe Conti-
cini. Hij kwam naar België om er de patisserie te 
leiden van de verschillende entiteiten van de Villa 

Lorraine. Nu de man op eigen vleugels vliegt, biedt 
hij in zijn winkel een reeks Franse producten aan, 
zoals bijvoorbeeld het superlekker stokbrood, maar 
ook patisseriespecialiteiten van over de grens, 
zoals de Paris-Brest en de Fontainebleau. En verder 
natuurlijk ook de prachtige gebakjes waarin boter 
een zeer belangrijke rol speelt. ‘Ik werk graag met 
basisproducten die echt zijn, eerlijk, die leven… De 
boter van Pamplie is geen standaardproduct, maar 
een ingrediënt dat met de seizoenen evolueert, ook 
al blijft de kwaliteit op zich constant. Een van de 
grote voordelen van deze boter is dat de melkerij 
waar zij vandaan komt op mensenschaal werkt en 
de verbindingslijnen erg kort zijn. Hierdoor ontstaat 
een fabricagecyclus die ervoor zorgt dat er amper 
zes dagen verstrijken tussen het melken en het 
moment waarop ik de boter ontvang!’
Het volstaat om een laagje van dit voortreffelijk artisa-
naal product op een croissant te smeren om te begrij-
pen wat de boter van Pamplie zo bijzonder maakt. 
‘Dankzij hem ontstaat er een heerlijke knapperigheid. 
En als zij op de juiste manier in de pan wordt gebruikt, 
komt die nootjessmaak naar boven…’
Met andere woorden: dit is een product om drin-
gend te ontdekken en dat niet alleen in de keuken 
en in de patisserie, want ook op een doodgewone 
boterham komt het uitgebreide aromapalet al hele-
maal tot zijn recht!

Meer info over de boter van Pamplie:
Hugues Ducobu – tel. 0476 34 11 83
Bakker-Banketbakker Callier,
Waterloosesteenweg 1251, 1180 Ukkel
tel. 02 372 17 98

■



Het Huis Joseph Mellot 
behoort tot de bekendste 
van de wijnstreek Cen-
tre-Loire. De wortels van 
deze wijnmaker gaan 
ruim 500 jaar terug. 
Hoewel zij onverbre-
kelijk verbonden zijn 
met de Sancerre heeft 
de familienaam zich 
door de jaren heen 
ook op andere streek-
appellaties geënt.

Door Philippe Bidaine

Hier klopt het hart van de Loire
Mellot

W
einig wijnhuizen kunnen terug-
vallen op een reputatie van meer 
dan 500 jaar, zoals Mellot – met 
dank aan zijn illustere voorvader 

Pierre-Etienne. Een reputatie die verder groeide 
dankzij de inbreng van César Mellot die de wijn 
hielp kiezen voor de tafel van Lodewijk XIV! En dat 
ging zo verder, door de eeuwen heen, met promi-
nente figuren die een belangrijke rol speelden in 
de geschiedenis van de Franse wijnen.
In de jaren 20 verzamelde Alphonse Mellot, de 
eerste Sancerre-wijnmaker die zijn wijnen op de 

Beurs van Parijs kwam voorstellen, heel 
wat onderscheidingen. Daarop opende hij 
een depot in de bekende Halle aux Vins van 
Bercy om zo de Franse hoofdstad beter te 
kunnen bevoorraden. Voor het huis het sig-
naal om de export naar tal van Europese 
landen op te starten. Het begin van het 
grote avontuur.

Alexandre Mellot, de kleinzoon van Alp-
honse, was een van de eersten die in 
het potentieel van de Sancerre-wijnen 
geloofde en meer in het bijzonder de 
wijnen uit de Centre-Loire. De man 
gaf het familiebedrijf een enorme 
boost door het domein uit te brei-
den, het machinepark te moderni-
seren en de export nieuw leven in 
te blazen.
Alexandre kon vanaf 1987 rekenen 
op de assistentie van zijn echtge-
note Catherine Corbeau Mellot. Zij 
ontfermde zich voornamelijk over 
de commerciële leiding en de com-
municatie. Bij de dood van Alexandre 
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in 2005 zette zij het werk van haar man verder. 
De energie die zij daarbij aan de dag legde en ook 
vandaag nog ten toon spreidt, zijn een zegen voor 
de vele verstokte klanten van dit huis.

De magie van de Sancerre
Het Huis Mellot is het kopstuk van een 100-tal hec-
taren in de grootste appellaties van Centre-Loire 
en wellicht een van de meest emblematische van 
deze streek. Niet enkel in Sancerre, maar ook in 
Pouilly Fumé wordt de naam 
Mellot sinds 1982 geassoci-
eerd met appellaties zoals 
Quincy, Reuilly, Ménetou-
Salon en Coteaux du Gien-
nois. De uitbreiding gebeurde 
altijd vanuit kwaliteitsoverwe-
gingen en met het behoud van 
de karakteristieken die eigen 
zijn aan elke van de aangebo-
den wijnen.
Een van de blikvangers blijft natuurlijk de mag-
nifieke Sancerre Château La Châtellenie. Deze 
uitermate emblematische domeinwijn haalt zijn 
originaliteit uit de kleiachtige, kiezelhoudende 
grond met vuursteen – eigenlijk atypisch voor de 
appellatie – met verder de vinificatie in inox vaten 
en het rijpen op fijne droesem. U begrijpt meteen 
waarom deze cuvée het karakter heeft van een 
echte gastronomische wijn, zoals de cru van 2015 
dit ook volkomen bewijst.
De terechte trots van het Huis Mellot betreft 
evenwel een andere referentie, namelijk de cuvée 
L’Original: een echte Sancerre collector. Alleen 

al de flacon is een kunstwerk op zich. De eerste 
editie kwam uit in 2008. Kunstenaar/schilder Guy 
Lecoroller verzorgde het etiket. Op de tweede edi-
tie, die tot 5000 exemplaren werd beperkt, was 
het wachten tot in 2015, met een millésime 2014 
waarvan de fles door designer thomas Rousseau 
werd ontworpen en verwijst naar de voet van de 
wijnstok. Deze wijn is een en al elegantie en fines-
se. Hij komt van een klein perceel van een hectare. 
Zijn ideale zuidoostelijke ligging laat de volledige 

subtiliteit van deze grote ter-
roir tot zijn recht komen. Bij 
zoverre dat ‘Wine Enthousiast’ 
er niet voor terugdeinsde om 
hem met een schitterende 
93/100 te belonen. 
Een van de beste manieren 
om de wijnen van dit huis te 
leren kennen, is een bezoek 
ter plaatse (Sancerre) aan 
l’Auberge Joseph Mellot. Het 

volledige aanbod is een eerbetoon aan de prach-
tige wijnen van dit domein en de lekkere proeverij, 
die in 1882 werd geopend, heeft sindsdien niets 
aan gezelligheid ingeboet. Vanaf de beroemde ter-
rine van de Auberge tot de Crottin de Chavignol in 
al zijn variëteiten: dit is een cultplek die absoluut 
het bezoek verdient van iedereen die houdt van 
lekker eten en drinken. 

Wijnen Joseph Mellot te koop in België via Le
Chemin des Vignes (Ukkel, Stokkel, Elsene…)
Auberge Joseph Mellot, 16 Nouvelle Place, 18300 
Sancerre – Frankrijk. tel.: + 33 (0)2 48 54 20 53

De kelders van 
het huis Joseph 
Mellot dateren 
uit de 12e eeuw.

■



Lierac
Op schoonheid     staat geen leeftijd

Lierac viert 40 jaar van successen en vernieuwende 
formules in de anti-ageing verzorging. Formules 
die hun waarde hebben bewezen en het fiat hebben 
van de medische wereld. De beroemde Laboratoires 
combineren wetenschap en vrouwelijkheid in hun 
streven naar een ‘herstellende cosmetologie’.

Door Raoul Buyle

D
e voldane, elegante, natuurlijke en 
zelfverzekerde Kristin Scott thomas 
is een van die vrouwen op wie de tijd 
geen vat lijkt te hebben. Zij is dan 

ook de perfecte incarnatie van de ‘Lierac-vrouw’. 
Wanneer men haar naar haar leeftijd vraagt, kaatst 
deze actrice met Britse roots en de muze van het 
merk de bal geamuseerd en provocatief terug: ‘Ik 
vind het heerlijk dat men mij die vraag stelt!’ Een 
antwoord dat helemaal aansluit bij de visie van 
Lierac: schoonheid heeft geen leeftijd. ‘Het is een 
discreet merk’, zegt de actrice, ‘met een stevige 
wetenschappelijke basis en de goedkeuring van de 
apothekers. De formules zijn puur en de verpakking 
luxueus. Voor mij is dit de chic à la française.’

Wetenschap en glamour
Lierac, dat in 1975 boven de doopvont is gehouden, 
is een uitloper van het wetenschappelijk onder-
zoek van Léon Cariel, een arts gespecialiseerd in 

esthetische geneeskunde. Lierac is trouwens een 
anagram van Cariel. Het is het allereerste Frans 
zogeheten dermo-cosmetisch merk. Wat Lierac 
evenwel zo bijzonder maakt, is dat het merk zich 
vanaf de beginfase specialiseerde in het corrigeren 
van strak gedefinieerde lichaams- en gelaatszones 
als gevolg van veroudering alsook in de leeftijds-
gebonden ‘esthetische chaos’. Het ontwikkelde 
zeer doelgerichte producten voor specifieke pro-
blemen. Voor die tijd was dat ronduit revolutionair. 
Waarom kiezen tussen de vooruitgang in de esthe-
tische geneeskunde, de evolutie in de biologie en 
de kracht van de natuur, vroeg Léon Cariel zich af. 
Vandaar dat de Laboratoires Lierac het beste uit 
de wetenschap en de natuur bundelt om de opti-
male anti-ageing oplossingen uit te werken, zodat 
men zich (letterlijk en figuurlijk) beter in zijn vel 
gaat voelen. In 1979 trad Lierac toe tot de Groupe 
Alès (een Franse groep die door Patrick Alès werd 
opgericht en gespecialiseerd is in het concept, de 

Kristin Scott Thomas, 
de muze van Lierac.114
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fabricage en de verkoop van cosmetische en haar-
verzorgingsproducten op basis van planten). Hier-
door kreeg het merk een nieuwe dimensie. terwijl 
de vormgeving – zoals de ampullen – geen twijfel 
laat over de medische oorsprong van de producten 
is de verpakking duidelijk luxueus en vrouwelijk. 
De texturen en de parfums van de producten heb-
ben dan weer als doel om een echt zintuiglijk genot 
op te wekken. 

Vrouw aan het hoofd
Het andere sterke punt van Lierac is zijn expertise. 
Die is het resultaat van een 
intense samenwerking 
met het medisch team. 
Dit verklaart waarom 
sommige producten een 
cultstatus hebben gekre-
gen en al verscheidene 
decennia meegaan.
Farida Daoud Almodo-
var, vice-presidente 
Lierac Paris, verklaart 
dit duurzaam karakter 

3 vragen
aan Farida Daoud Almodovar, 
Vice-Présidente Lierac Paris

Het DnA van Lierac ?
Onze producten, die uitsluitend in de apotheek 
verkocht worden, bevatten de actieve bestand-
delen van planten alsmede een grote wetenschap-
pelijke kennis. Hierdoor kunnen we rustig stellen 
dat zij prestaties, engagement, vrouwelijkheid en 
modernisme combineren.
Lierac heeft ook een glamour imago?
Vanzelfsprekend. De glamour schuilt in de zintuig-
lijkheid van de actieve texturen, in de weelderigheid 
van de parfums en de verfijning van de flacons. Hier-
door wordt elk product een echt zintuiglijk genot.
uw must-have Lierac?
De Lait Relipidant Corps anti-dessèchement (kwam 
uit in 1987) op basis van ureum, saffloerolie en karité-
boter. Hij is licht, lopend en plakt niet. Ideaal om een 
droge en gevoelige huid te hydrateren. Hij bevat geen 
parabenen, geen kleurstoffen en werd zoals geen 
enkele van onze producten uitgetest op dieren.

▼

De producten worden 
uitsluitend verkocht 
in apotheken en de 
para-apotheken.

S o m m i g e 
topproducten 
b e s t a a n  a l 
t i e n t a l l e n 
jaren.



door de simpele en performante formules, door de 
producten die in verscheidene tests hun efficiëntie 
hebben bewezen en door twee, zeg maar drie gene-
raties vrouwen werden goedgekeurd. Farida Daoud 
is al sinds de oprichting bij het merk betrokken 
dat zij leeft, leidt en uitdraagt. Een 
geïnspireerde vrouw voor wie 
schoonheid een levens-
kunst is geworden. ‘Lier-
ac heeft van bij het begin 
producten aangeboden 
die specifiek inspelen op 
de probleempjes waar-
mee vrouwen tijdens hun 
leven te maken kunnen 
krijgen, zoals striemen 
met Phytolastil, verzor-
ging van wallen en oogcontouren met Diopti of de 
borstcorrectie met Phytrel’, zegt ze. ‘In de jaren 
80 maakten onze labs gebruik van de opmars van 
de esthetische geneeskunde om almaar gesofisti-
keerder technieken en producten te ontwikkelen. 
Zoals de nachtcrème Nightpeels, mesotherapie met 
Mesolift en de dagcrème Lipofilling. Deze producten 
zijn ook vandaag nog altijd even succesvol.’

Premiumgamma
Premium is de nieuwe generatie van absolute anti-
ageing verzorging. Het werd geïnspireerd door de 

research in de regeneratieve geneeskunde. De 
Crème Soyeuse is een van de bestsellers van Lier-
ac. Het betreft een unieke combinatie van ultra-
performante activa die Lierac uit de cosmetische 
hybridisatie heeft gehaald: de synergie van het 

beste wat de wetenschap en de natuur 
te bieden hebben. De actieve tex-

turen geven het effect van een 
tweede huid die meteen her-

stelt. De combinatie van de 
ingrediënten die minutieus 

door de experts van het 
merk werden verenigd, 
resulteert in een uniek 
comfort. De huid voelt 
meteen aan alsof zij 
hersteld is, comfortabel 

en fluweelzacht. ’s Morgens en/of ’s avonds te 
gebruiken, alleen of na het Sérum Régénérant of 
de Huile Somptueuse Premium. Voor het begin 
van de herfst kondigt Lierac de komst aan van een 
gloednieuw product tegen ‘bruine (pigmentatie)
vlekken’. En een nieuwe packaging voor de blikvan-
gers, zoals Arkéskin, de gelaatscrème Correction 
tegen de effecten van hormonale (gelinkt aan de 
menopauze) veroudering van de huid, het antirim-
pelgamma Deridium (in 1984 ontwikkeld) en het 
gamma van lichaamsverzorging Caryatides voor 
specifieke zones (ontwikkeld in 1987). ■

Een productengamma 
dat zijn adelbrieven 
heeft afgegeven en op 
de goedkeuring van 
de medische wereld 
kan rekenen.

▼
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225 jaar
en nog steeds 
ultra-dynamisch

Girard-Perregaux

De Manufacture de Haute 
Horlogerie Girard-Perregaux 
viert zijn 225e verjaardag. 
Het prestigieuze Zwitsers 
merk laat zich inspireren 
door zijn erfgoed om zijn 
unieke kennis in een modern 
jasje te steken.

                Door Raoul Buyle 

M
ei 2016. ter gelegenheid van 
zijn 225e verjaardag opent de 
(Zwitserse) Manufacture de Haute 
Horlogerie Girard-Perregaux een 

exclusieve tentoonstelling in de Printemps du 
Louvre in Parijs. Voor de liefhebber de gelegenheid 
om de limited editions en de modellen te ontdek-
ken die aansluiten bij de verjaardagen en sleutel-
momenten in de geschiedenis van dit prestigieuze 
merk. Zoals de Laureato uit de jaren 70 en een 
model uit de collectie GP 1957 waarvan het design 
een eerbetoon is aan de iconische Gyromatic HF 
uit 1966. Bij de laatste nieuwigheden van de GP 

– bovenop de ultravrouwelijke Cat’s Eye en de 
ultra-betaalbare en tijdloze GP 1966 in staal – vin-
den we ook de geweldige GP Répétition Minutes 
tourbillon sous 3 Ponts d’Or. Hij won vorig jaar de 
Prix de la Montre à Sonnerie tijdens de Grand Prix 
de l’Horlogerie in Genève. ‘Wij vieren dit jaar een 
geweldig erfgoed van een onschatbare waarde en 
wij brengen vooral hulde aan de ambachten die in 
1791 aan de basis lagen van onze manufactuur’, 
aldus Antonio Calce, CEO van GP.
Girard-Perregaux is een van de laatste authen-
tieke Zwitserse horlogemanufacturen. Het ont-
werpt, bouwt, ontwikkelt en produceert zowel de  

Jean-François 
Bautte: aan de 
basis van de 
manufactuur.

Eerste octrooi: 
dateert uit 1884.
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externe componenten van 
het mechanisch horloge als 
zijn hart, dwz. het kaliber. 
Die globale aanpak vertaalt 
zich in een complete waaier 
van hoogwaardige kalibers 
(meer dan 100 varianten) en 
prestigieuze collecties van 
mechanische horloges. GP laat 
zich inspireren door zijn verle-
den (dat teruggaat tot 1791) en 
giet zijn kennis in een modern 
jasje. Het rekent hiervoor ook 
op zijn afdeling Recherche & 
Développement. Het erfgoed 
van het merk, dat prat kan gaan op een 80-tal 
octrooien, uit zich ook door de toepassing van de 
meest recente technologieën. Zo zijn de horloges 
geen simpele heruitgaven van vroegere modellen, 
maar innoverende ontwerpen die zich laten inspi-
reren door de drang naar perfectie.

De roots
Het verhaal van deze manufactuur begint bij twee 
emblematische personages uit de Zwitserse hor-
logerie. De eerste is Jean-François Bautte. Hij 
wordt in 1772 geboren in Genève. Hij komt uit 
een bescheiden familie en is al op zeer jonge 
leeftijd actief als horlogekastenmaker, guillo-
cheur, horlogemaker, juwelier en edelsmid. 

In 2015 wint deze Girard-
Perregaux Répétition Minutes 
Tourbi l lon sous 3 Ponts 
d’Or de Prix de la Montre à 
Sonnerie tijdens de Grand Prix 
de l’Horlogerie in Genève.

▼

Een oude reclame 
uit de jaren 60.

De horloges Girard-
Perregaux zijn geen 
simpele heruitgaven 
van vroegere modellen, 
maar innoverende 
ontwerpen die zich 
laten inspireren door de 
drang naar perfectie.



Hij is amper 19 wanneer 
hij zijn eerste horloges 

ontwerpt en omdat hij 
ook over commerciële eigen-

schappen beschikt, start hij kort 
daarna zijn eigen manufactuur 
op. Hij verwerft vooral faam met 

zijn ultradunne horloges.
De tweede emblematische figuur is 
Constant Girard. Hij levert de naam 
en richt in 1852 het huis Girard & Cie 
op. Hij trouwt twee jaar later met Marie 

Perregaux. Zij stamt uit een belangrijke horloge-
familie uit Le Locle. Uit het samengaan van beide 
namen wordt in 1856 in La Chaux-de-Fons de 
manufactuur Girard-Perregaux geboren. Constant 
Girard onderscheidt zich door zijn onderzoek in het 
domein van de echappementen en voornamelijk de 
tourbillon. In 1867 stelt hij op de Wereldtentoon-
stelling in Parijs een bekroonde tourbillon voor. De 
bekroning volgt in 1889 wanneer zijn beroemde 
tourbillon sous trois Ponts d’Or, intussen 
uitgegroeid tot het icoon van Girard-
Perregaux, de gouden medaille 
wint op de Wereldtentoonstelling 
in Parijs.

Revolutionaire 
kalibers
In het begin van de jaren 60 is 
Girard-Perregaux een van de 
zeldzame manufacturen met 
een intern onderzoeks- en ont-
wikkelingsteam. Deze afdeling 

ontwikkelt heel wat revolutionaire 
kalibers, zoals het eerste met 
hoge frequentie (en een slin-
ger die 36.000 bewegingen/
uur maakt): de Gyromatic 
HF. Deze ontwikkeling heeft 
een fundamentele impact op 
de wereld van de chronome-
trage. Andere nieuwigheid: in 
2000 stelt GP het model 
Vintage 1945 tourbillon 
Jackpot voor, waarbij de 
precisie van de Haute Hor-
logerie gecombineerd wordt 
met de onzekerheid van de 
kansspelen. Of een fascine-
rend voorbeeld van tourbillons 
met verschillende assen en concentrische draai-
ende kooien. In die tijd kiezen ook de vrouwelijke 
collecties voor prachtige horlogecomplicaties. In 

2013 stelt Girard-Perregaux zijn eerste 
modellen voor die uitgerust 

zijn met een revolutionair 
constant kaliber en 

opent zo de weg naar 
de horlogekalibers 
met een onuitgege-
ven precisie.
Kortom: dit is een 

fantastisch merk dat 
de eeuwen doorkruist 

met unieke allure en een 
zelfde horlogematige precisie. 
Grote kunst.

Info www.girard-perregaux.com 

Een schitterend 
werkatelier.

■

Ter gelegenheid van de 225e 

verjaardag brengt GP het horloge 
GP 1957 (40mm) op de markt. Er 
werd gekozen voor een vintage 
design dat zich liet inspireren 
door een iconisch model uit de 
jaren 60: de Gyromatic Haute 
fréquence. Een huzarenstukje. 

GP viert zijn 225e verjaardag en stelt dit jaar in 
Bazel de Esmeralda Tourbillon voor. Dit horloge 
put zijn inspiratie uit de zakchronometer met 
Tourbillon sous Trois Ponts d’Or daterend uit 
het einde van de 19e eeuw.

Girard-Perregaux Cat’s 
E y e  M a j e s t i c :  e e n 
opmerkelijke nieuwkomer 
in de damescollectie van 
de manufactuur.

▼
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Voor His Royal Highness prins 
Charles is chic a way of life. Toch 

valt zijn stijl niet bij iedereen in de smaak. 
Volgens de ene loopt hij er bij als een plattelandspriester, 
volgens de andere is hij de best geklede man ter wereld. 
Eén ding is zeker: Charles zweert bij de etiquette, bij 
zoverre dat hij zichzelf een stijl eigen heeft gemaakt. 
Ergens tussen dandy en gentleman farmer.

Door Raoul Buyle

O
oit wordt hij koning. Een oude koning, 
dat zeker, maar wel de grote baas 
van Groot-Brittannië, Schotland en 
Noord-Ierland. Wat toch niet niks is. 

De inmiddels 67-jarige Charles draagt bijna altijd 
een (verse) bloem in het knoopsgat: een koren-
bloem, een anjer of een streepje mimosa dat aan 
de revers van zijn drieledig pak is vastgemaakt. 

'My tailor is rich '

Zomertenue.

Turnbull and Asser: shirtmaker 
sinds 1885.

Scabal  Tai lor ing 
Savile Row London.
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Nimmer een orchidee (zoals Marcel Proust) van-
wege te opzichtig. Een gebrek aan smaak zou 
voor hem majesteitsschennis zijn! Onnodig te 
vermelden dat men gebonden is aan een zeker 
classicisme wanneer men geboren wordt als His 
Royal Highness the Prince Charles Philip Arthur 
George en men ook de titels torst van Prince of 
Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Earl 
of Carrick, Earl of Chester, Baron of Renfrew, Lord 
of the Isles, enzovoort, enzovoort… 
Prins Charles kleedt zich klassiek, maar tegelijk o so 
british. Een soort van gecontroleerde excentriciteit, 
want het credo van Britse elegantie is nu eenmaal 
om modieus te zijn. Of beter nog, tijdloos. Noch-
tans is enige scepsis gewettigd, want deze baker-
mat van het dandyisme blaast zowel warm als koud. 
Van tijdloos smaakvol tot losbandig vormloos. Het 
nieuwe devies van Savile Row, de straat van de ‘dis-
crete integristen’ van de ‘Made in London fashion’, is 
dan ook een mix van preppy, sober en een tikkeltje 
apart. Alsof prins Charles en Mike Jagger het op een 
gentlemen’s agreement hebben gegooid.

Stijl prins Charles
U zult prins Charles nooit in slobberkleren zien. 
Zowel in de zomer als in de winter, in Londen en op 
Balmoral, op het werk en in het privéleven, draagt 
hij ensembles met een blazer en broek in grijze fla-
nel, pakken met tennisstrepen, prince-de-galles, 
tweed of beige gabardine, of het gepaste uniform 
wanneer de omstandigheden dat vereisen. Geen lin-
nen pakken in de zomer, want die kreuken te snel, 
maar Egyptisch katoen. De kousen passen bij de 
broek, niet bij de schoenen. Naar verluidt draagt hij 
lange onderbroeken en geen slips. Wat de hemden 
betreft (die op maat worden gemaakt bij turnbull & 
Asser): die zijn 100% poplin katoen met een perfect 
gestreken Italiaanse boord die geen krimp geeft.
Charles volgt de modetrends niet op – hij heeft zijn 
eigen stijl. Hoewel hij gevangen zit in zijn rol is hij er 
desondanks beetje bij beetje in geslaagd om voor 
zichzelf een losser imago te creëren. Op dat gebied 

volgt hij het voorbeeld van vlootadmiraal lord Mount-
batten, de laatste onderkoning van Indië en tevens 
de grootoom van Charles die door het IRA werd ver-
moord. Het was hij die Charles de beste Londense 
adresjes doorspeelde tussen Jermyn Street en Savi-
le Row (Mayfair) en hem leerde te houden van de 
producten in kasjmier die hem door zijn kleermaker 
Peter Johns werden voorgesteld. Bij Johns and Pegg 
of bij Gieves & Hawkes (duidelijk de favoriet – ook 
Sir Winston Churchill en Sean Connery waren er 
vaste klanten), de twee huizen die zichzelf ‘hofle-
verancier van de Prince of Wales’ mogen noemen, 
bestelt Charles breasted (maat)pakken, dicht op 
het lichaam gesneden, met vierkante schouders 

Gives & Hawkes: zijn 
favoriete kleermaker.

Burberry in Regent Street.

In kilt.

▼



en grote, versterkte zakken waarin hij zijn handen 
kan wegmoffelen. Het enige prinselijke fantasietje 
dat hij zich veroorlooft, zijn vijf knopen op de mouw 
met zijn monogram: de drie struisvogelveren die ook 
op de zegelring aan zijn pink gegraveerd staan. Voor 
zijn dassen verkiest hij discrete motieven en knopen 
(nooit de door Edward VIII uitgevonden ‘Windsor-
knoop’), behalve wanneer het dassen betreft van 
zijn oude regimenten of clubs. De meest courante 
is die van Buckingham, met grote rode en blauwe 
strepen die door een boterbloemgele streep worden 
gescheiden. Zijn horloges: een gouden Rolex Bub-
bleback, een Cartier Santos met lederen bandje of 
een Patek Philippe Calatrava.

By appointment of
We herinneren eraan dat de Royal Warrant Appoint-
ment een keurmerk is voor degenen die goederen 
of diensten aan het hof leveren. Om deze koninklij-
ke erkenning te verwerven, dienen de leveranciers 
5 jaar lang hun goede wil te tonen en te beant-

▼

■

woorden aan strenge service- en kwaliteitseisen. 
Hierna krijgt de leverancier het recht om op zijn 
logo de prestigieuze vermelding By appointment of 
te vermelden, gevolgd door een van de drie titels 
van de leden van de koninklijke familie (Queen, 
hertog van Edinburgh of prins van Wales), want 
enkel zij zijn gemachtigd om de titel van officiële 
hofleverancier uit te reiken. Enkele voorbeelden: 
Aquascutum, specialist in waterdichte kledij; Bar-
bour, Burberry, dat ooit de uniformen van de Britse 
officieren mocht ontwerpen; Fulton, de fabrikant 
van de favoriete paraplu’s van de Queen; Floris, 
de Engelse parfumeur; Penhaligon’s… Weet dat 
Charles zich op de ouderwetse manier scheert met 
een kwast en zeepschuim van bij trumpers, hij een 
aftershave Woods of Windsor of Hammam Bouquet 
van Penhaligon’s gebruikt, de eau de toilette N°89 
van Floris en hij zijn haar in de plooi legt en laat 
blinken met de lotion Coronis van trumpers. Zelfs 
zijn blauwe pyjama’s worden op maat gemaakt 
(door turnbull and Asser).

De prins van Wales 
in uniform.124
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H
et PGA Catalunya Resort, dat vlak-
bij Gerona is gelegen, behoort tot 
de meest prestigieuze adressen in 
Europa. Elke golfliefhebber komt er 

aan zijn trekken. Daarvoor zorgen de beide banen 
van topniveau en de ronduit fenomenale oefen-
infrastructuur. Maar deze unieke plek heeft ook 
heel wat andere uitdagingen waargemaakt, zoals 

Gelukzaligheid troef
op PGA Catalunya
Het PGA Catalunya Resort heeft niet alleen twee prestigieuze 
18 holesbanen in de portefeuille, maar het pakt ook uit met 
een subliem vastgoedaanbod.

Door Miguel Tasso

het gloednieuwe vijfsterrenhotel, tal van sportin-
frastructuren (tennis, padel, zwembaden, fitness-
center en – binnenkort – voetbalinstallaties, een 
hippisch centrum en een kunstmatig meer met 
zandstrand…). Verder is er het ook almaar succes-
voller – zeg gerust paradijselijk! – vastgoedproject 
met huizen, villa’s en luxeappartementen die ver-
spreid liggen over het 300 ha groot domein. 
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De plek heeft inderdaad alle troeven mee. Eerst en 
vooral is er de ligging vlakbij de beschermde kust-
lijn van de Costa Brava. Barcelona is minder dan 
een uur weg, het prachtige en historische Gerona 
amper een kwartier. Er zijn heel wat sterrenres-
taurants in de buurt, zoals Celler de Can Roca. Dat 
maakt van het PGA Catalunya Resort een oase van 
rust waar de levenskunst 365 dagen per jaar wordt 
bedreven. Het wekt dan ook geen verbazing dat 
heel wat levensgenieters uit de hele wereld hier 
definitief hun intrek hebben genomen.

Twee unieke golfbanen
Het PGA Catalunya Resort staat in de eerste plaats 
voor twee topgolfbanen die uniek zijn in Zuid-Euro-
pa en geregeld in de prijzen vallen. Deze beide 

kampioenschapsbanen zijn prachtig onderhouden 
en spreken duidelijk tot de verbeelding van de golf-
fan. Samen zijn zij trouwens goed voor 45.000 
greenfees per jaar.
De Stadium Course (par 72, 6705 m) werd in 1999 
ingehuldigd en wordt beschouwd als een van de beste 
banen ter wereld. Deze baan was dan ook niet toeval-
lig kandidaat om in 2022 de Ryder Cup te organiseren. 
Het ontwerp is van Neil Coles en Angel Gallardo en het 
heeft alles om elk type golfer te behagen: verhoogde 
tees, indrukwekkende vergezichten, waterhindernis-
sen en greens met glooiingen à volonté. ‘Geen gemak-
kelijke baan, maar door de verschillende afslagplaat-
sen kan iedereen de uitdaging aangaan volgens zijn 
eigen niveau en in functie van zijn handicap’, aldus 
Miguel Girbes, director of operations.

Enkele holes zijn onvergetelijk, zoals de 13: een par 
4 met een adembenemend uitzicht op het massief 
van Montseny. Hole 9, een lastige dogleg die naar 
een goed verdedigde green leidt, wordt algemeen 
als de moeilijkste hole beschouwd. De hele baan is 
een opeenvolging van technische en tactische uit-
dagingen, maar zij liggen er zo uitnodigend bij dat 
zij iedereen uitdagen om er tegen aan te gaan!
De tour Course (par 72) speelt een ietsje gemak-
kelijker. De fairways zijn wat breder en de valstrik-
ken zijn minder talrijk. Niettemin is ook dit een 
geweldige uitdaging voor de swing.
De oefenbaan, die over een gigantische putting 
green beschikt (2000 m2) en over aparte oefenzo-
nes met verschillende soorten gras, is eveneens 
indrukwekkend. Elk detail is bestudeerd om de 

purist te behagen. Zo kan je je slagen op verschil-
lende soorten gras inoefenen. Sterker nog: de bun-
kers van St Andrews, Augusta en Pebble Beach 
werden nagebouwd met telkens het originele zand 
van deze mythische golflocaties.

Luxehotel
Om de vele bezoekers te ontvangen, werd een 
gloednieuw vijfsterrenhotel opgetrokken: Hotel 
Camiral. Het opende onlangs de deuren en biedt 
keuze uit 149 kamers en suites met panoramisch 
uitzicht op de beide banen. Drie restaurants (waar-
van één gastronomisch), twee bars, een buiten-
zwembad van 25 m, een Kids Club, een moestuin, 
een wellnesscenter (met hydrotherapeutisch 
binnenzwembad), een fitnesscenter (met de  ▼



laatste technologische snufjes) vervolledigen het 
aanbod van dit luxe-etablissement dat een plekje 
ambieert bij de ‘Leading Hotels of the World’. 
Voor de golfer is Hotel Camiral natuurlijk the place 
to be, want de eerste tee ligt er vrijwel naast de 
inkomhal. De gasten kunnen er bovendien genieten 
van bijzondere voordeelpakketten bij het reserve-
ren van de greenfee. tegelijk organiseert het hotel 
heel wat vrijetijdsanimatie voor de niet-golfer: fiets- 
uitstappen naar afgelegen plekken, wandelingen 
naar het naburig dorp Caldes Malavella, vissen in 
meren en rivieren, tennis, padel, zwemcursussen... 
Zonder te vergeten dat deze regio alom bekend 
staat voor zijn ‘haute gastronomie’ en dit dankzij 
zijn talloze sterrenrestaurants.

Vastgoedconcept
Zoveel is duidelijk: het PGA Catalunya Resort is 
een echte plek om te wonen en biedt gelegenheid 
om een vastgoedinvestering te doen in een exclu-
sieve locatie in het hart van een van de leukste 
streken in Europa om te verblijven. Want golf, de 
zee, de bergen en een zonnig klimaat: wat wil een 
mens nog meer?
Het vastgoed in het PGA Catalunya Resort is stuk 
voor stuk uniek en onderscheidt zich door de 
gemeenschappelijke elementen die deze villa’s/
huizen/appartementen echt bijzonder maken: een 
hedendaagse esthetiek, uitmuntendheid op het 
vlak van kwaliteit en de duidelijke wil om zich te 
integreren in de natuur en het landschap. Heel 
wat projecten dragen de handtekening van pres-
tigieuze Catalaanse architecten, zoals Damián en 
Francisco Ribas, Lagula Arquitectos, Carlos Fer-
rater, Jaime Prous, Josep Camps en Olga Felip, 
alsook van grote internationale bureaus zoals 
De Blacam & Meagher en Richard Hywel Evans. 
Het vastgoedaanbod is gevarieerd met villa’s, indi-

viduele huizen en appartementen. Luxe, design, 
edele materialen, mediterrane tuinen, zorg voor 
detail: het geheel ademt klasse uit. De prijzen 
variëren van 385.000 euro (appartement met 2 
slaapkamers) tot 700.000 euro voor de huizen en 
van één tot vier miljoen voor de villa’s. Er zijn ook 
afzonderlijke bouwgronden te koop, voor zover het 
project aansluit bij het omgevingsbeleid.
Dit hoogkwalitatief vastgoedconcept laat de gebrui-
ker toe om met volle teugen te genieten van de 
mediterrane levensstijl in een uniek kader met een 
eersteklasservice daar bovenop. Zo stelt het PGA 
Catalunya Resort een residentieel beheerprogram-
ma ter beschikking van de eigenaars. Dit is opge-
deeld in twee grote groepen van prestaties. Het eer-
ste dekt de algemene administratie van het perceel 
en omvat onder meer 24/24 uur privébeveiliging, 
verlichting en onderhoud van gemeenschappelijke 
ruimten, het ophalen van het huisvuil en recycleer-
bare afvalstoffen. Het Resort beschikt dan ook over 
een dienst ‘Onthaal Residenten’ waarop de eige-
naars een beroep kunnen doen al naargelang hun 
persoonlijke behoeften. In dit pakket onder meer: 
gepersonaliseerde administratie en verhuur van hun 
eigendom, schoonmaak en check-up van hun verblijf 
na hun vertrek, advies voor tuin- en landschapsbe-
heer, babysit en een onthaaldienst die erover waakt 
dat alles perfect is bij hun intrek. Als bewoner heb 
je vanzelfsprekend toegang tot alle sportieve infra-
structuren van het Resort (golf, tennis, wellness…). 
Goed om weten: 2015 was historisch voor wat betreft 
de verkoop van villa’s, huizen en appartementen. Van 
de 368 voorziene eenheden vonden er160 al een 
eigenaar sinds de verkoop werd opgestart.

Info algemeen: www.pgacatalunya.com 
Info vastgoed: tel. +34 972 472 957
realestate@pgacatalunya.com

■

Gastronomisch 
r e s t a u r a n t , 
t w e e  b a r s , 
buitenzwembad 
van 25 m…
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Thulin
Deze prachtige villa is gelegen in een zeer mooie en rustige woonwijk tussen 
het groen. De prachtige grote ruimtes bieden veel perspectieven aan grote 
families of voor het ontvangen van mensen. De tuinomgeving is onderverdeeld 
in ruime terrassen, groen beboste zones, overdekte patio met ingebouwde 
BBQ,… Een paradijs voor de beoefenaars van de paardensport met een 
aanliggende buitenbaan, paardenstallen, hooizolder, enz… Een onafhankelijk 
appartement is beschikbaar voor eventueel personeel. 

Edingen
Gelegen in het mooie landelijke dorpje Bever op slechts 5 minuten van de 
belangrijkste invalswegen en met een indrukwekkend uitzicht, biedt dit eigen-
dom met hoofd- en bijgebouw alle nodige infrastructuur. Het appartement (als 
bijgebouw) kan gebruikt worden voor andere doeleinden. Alle voorzieningen 
voor paarden of andere dieren zijn aanwezig evenals een overdekt zwembad 
en tennisbaan. Niet te missen!

Eigenbrakel
Mooie woning gelegen in de prestigieuze wijk ‘Bois de Mai’ op een prachtig 
bebost terrein waar u kan genieten van de rustige omgeving. De grote leef-
ruimtes laten toe aan een groot gezin om in harmonie te leven met behoud 
van de eigen privacy. Een onafhankelijke conciërgerie is geschikt voor het 
uitoefenen van een vrij beroep of kan dienst doen voor eventueel personeel. 
Mogelijkheid tot het verwerven van 2 extra bouwgronden.

Silly
Het gedeelte van de boerderij bestaat uit meerdere ruimtes, waaronder een schitte-
rende gerestaureerde schuur op twee niveaus met een royale woonkamer en een onaf-
hankelijk ruim en charmant appartement. Een extra uitbreiding van de schuur bestaat 
uit een comfortabele en luxueuze gelijkvloerse woning. Alles werd gerenoveerd, vanaf 
de dakbedekking tot de vloeren, al het sanitair, de elektrische installaties, enz… Een 
gerenommeerde schilder/kunstenaar gaf karakter aan het gebouw door verschil-
lende kleurvariaties toe te passen en in harmonie weer te geven. Zonder twijfel zal dit 
prachtige gebouw u in vervoering brengen. Het volledige concept staat toe om twee 
gezinnen onderdak te bieden of voor het uitvoeren van diverse bedrijfsactiviteiten.

Rebecq
Deze traditioneel gebouwde klassieke villa is mooi gelegen op een prachtig terrein dat 
grenst aan een ongerept natuurgebied. Een professionele recente renovatie heeft ertoe 
bijgedragen dat aan alle ‘comfort’ criteria werden voldaan en waarbij de uitstraling 
van de woning bijzonder past in het segment van het luxueus onroerend vastgoed. Bij 
dit alles werd er uitermate veel aandacht besteed aan de energiezuinige aspecten (de 
woning is volledig geïsoleerd en beschikt over een EPC certificaat). Veel lichtinval, grote 
leefruimtes geven een gezellig aspect waardoor deze woning ideaal is voor een gezin die 
opzoek is naar kwaliteit. Een slaapkamer en doucheruimte zijn beschikbaar op de bene-
denverdieping. De ‘outdoor’ faciliteiten maken van deze woning een echt paradijs!
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Echt rijplezier

BMW 740e
iPerformance
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ONTDEK DE BMW 740e iPERFORMANCE
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Catalogues App voor
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De erfenis van Arnold Palmer
Arnold Palmer is niet meer. Hij werd 87. Net zoals Severiano Balleste-

ros en later Tiger Woods was hij bijzonder belangrijk voor de ontwikke-

ling van de golfsport. Deze Amerikaan kon daarvoor rekenen op twee 

grote troeven: eerst en vooral was er zijn talent, maar hij had ook een 

aangeboren charisma. 

Arnold Palmer was in de jaren 50 de allereerste megaster van zijn 

sport. Akkoord: voor hem hadden we Ben Hogan en Bobby Jones, 

maar Palmer was van een andere orde. Hij begreep sneller dan wie 

ook het belang van communicatie en mediatisering. Hij was een visi-

onair. In de VS behoort hij trouwens tot de grootste sportlegendes, 

samen met Jesse Owens, Arthur Ashe en Muhammad Ali.

Arnold Palmer bracht de swing in alle huiskamers. Hij maakte golf 

populair bij alle lagen van de bevolking en was een van de eersten 

om golf te ‘mondialiseren’. Samen met zijn vriend Mark McCormack 

en de managementgroep IMG droeg hij ook meer dan zijn steentje 

bij om de golfsport te commercialiseren. Hij was een pionier en een 

van de eersten die meesurfte op de golven van de televisierechten, 

sponsoring en merchandising. Zijn invloed in de sport-business gold 

niet alleen wereldwijd, maar is ook onmeetbaar. 

Omdat Members Only zich sinds zijn oprichting in 2001 voornamelijk 

tot de golfers richt, voelt het zich verplicht om hulde te brengen aan 

deze reus van de swing die deze sport heeft verrijkt en voor altijd een 

ereplaats zal hebben in de geschiedenisboeken van de golfsport. 

Verder volgt dit laatste nummer van het jaar de gewone thematiek. 

Dat is ook het succes van dit magazine. Als lezer vindt u gaandeweg 

dus de klassieke rubrieken (voor levensgenieters) terug met mooie 

verhalen, mooie merken en mooie reizen, met het gepaste vleugje 

vintage en met foto’s van toen en nu. Samengevat: traditie en plezier 

voor een groot publiek. Omdat golf nu eenmaal bijzonder veel wegen 

opent.

Arnold Palmer zal de laatste zijn om dat te ontkennen.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Voorwoord

© Foto : DR

Volgende uitgave : 24 maart 2017
Dit magazine mag niet verkocht worden.
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           Portugieser Yacht Club Chronograph. 

Ref. 3905: “Please make a U-turn if possible.” 

The instruments used by sailors in the tradition 

of Vasco da Gama are less intrusive. One of the 

legends of navigation is the Portugieser Yacht 

Club Chronograph. Its IWC-manufactured 

movement with flyback function and automatic 

double-pawl winding guarantees precise 

landings. And even if you happen to head off 

in the wrong direction, no one’s going to start 

nagging you. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

Mechanical chronograph movement, Self-winding, 

IWC-manufactured 89361 calibre, 68-hour power 

reserve, Date display, Stopwatch function with 

hours, minutes and seconds, Flyback function, 

Sapphire glass, See-through sapphire-glass back, 

Water-resistant 6 bar, Diameter 43.5 mm

FINALLY, A NAVIGATION  
SYSTEM WITHOUT  

THAT ANNOYING VOICE.

Watch the video about the 
Portugieser Collection

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 NIEUWE VOLVO V90
INNOVATION MADE BY SWEDEN

We zijn best trots dat de nieuwe Volvo V90 zo goed onthaald is door
professionele autorecensenten. We hebben dan ook ons uiterste best

gedaan om een break te ontwerpen waarin luxe en comfort hand in
hand gaan met de eenvoud van Zweeds design. Waarin prestaties
niet haaks hoeven te staan op zuinigheid en u technologie bedient

met één vingertip, dankzij het intuïtieve center display. Maar het
allerbelangrijkste is uiteraard hoe u hem zelf ervaart. Kom daarom langs

voor een testrit en vertel ons wat u vindt van de nieuwe Volvo V90.

DE NIEUWE VOLVO V90.
ONTDEK HEM BIJ UW VERDELER.

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

4,5 - 7,4 L/100 KM I 119 - 169 G CO2/KM
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Kleerkopersstraat — 1000 Brussel

TOLLET JOAILLIERS
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+32 2 218 11 93

— www.tollet.com —

TOLLET JOAILLIERS
Brusselsteenweg 177 - 1410 Waterloo

+32 2 354 24 65
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+32 2 762 35 47
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Volgend jaar houdt Thomas Detry zijn maatjes Thomas Pieters en Nicolas 
Colsaerts gezelschap op de European Tour - zeg maar de Champions League 
van de Europese swing. De jonge (23) Brusselaar werd pas in juni prof, maar 
presteerde schitterend op de Challenge Tour waar hij de top-15 haalde en zo 
zijn promotie naar de hoogste klasse verzekerde. Detry werd opgeleid in de 
clubs van 7 Fontaines en Ravenstein (waar hij trouwens nog altijd lid is) en 
vertrok dan naar de Verenigde Staten. Daar combineerde hij golf en studies 
aan de universiteit van Illinois. Met drie vertegenwoordigers op de Europese 
Tour leeft de Belgische golfsport momenteel op een wolk! ■

Thomas
    Detry

De schitterende
     promotie
         van
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Jaguar Land Rover heeft een nieuwe slipacademie op ijs geopend in Lapland 
en meer bepaald in Arjeplog, op 70 km van de poolcirkel. Het dorp is een en al 
wilde schoonheid en wordt omringd door bevroren meren en ingesneeuwde 
sparrenbossen. In de winter kan het kwik hier soms plots dalen tot -40° C. In 
deze omgeving, die bekend staat voor zijn noorderlicht, ligt het Udjaurmeer 
dat in de winter een spiegelglad oppervlak wordt van 500 hectare. Als u zich 
aangesproken voelt, kunt u er niet alleen de nieuwste Jaguar F-Type, F-Pace 
en de Range Rover Sport komen proefrijden, maar ook meer klassieke model-
len, zoals de Jaguar MK II, MKVII & XK150 en de oudste modellen van Land 
Rover (Series I , II & III). ■

Koningen
van de glijbaan !
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meer info:
info@JLRclubdeals.com
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Lydia Ko rondt het golfjaar 2016 af als nr. 1 op de wereldranglijst bij de ladies. 
De 19-jarige Nieuw-Zeelandse heeft al 19 titels op haar erelijst, waarvan 
twee Majors. Zij is een echt fenomeen op de greens en lijkt geroepen om 
daar de wet te dicteren zoals een zekere Tiger Woods dat deed in de jaren 
2000. Lydia Ko heeft Zuid-Koreaanse roots – ze werd geboren in Seoel – en 
verhuisde samen met haar ouders naar Auckland. Ze startte met golf toen ze 
5 jaar was en keek niet meer om. Als 7-jarige deed ze al beter dan sommige 
volwassenen tijdens het Nieuw-Zeelands Kampioenschap. Haar grote kracht 
is haar talent én een ijzersterk zelfvertrouwen: een combinatie die haar in de 
toekomst ongetwijfeld nog een massa titels en dollars gaat opleveren. ■

Supergetalenteerde

Lydia Ko



D
e golfwereld treurt, want op 25 sep-
tember overleed met Arnold Palmer 
een van zijn grootste legendes. De 
sport van St Andrews verliest een 

van zijn grote helden. Na Jack Niklaus en Tiger 
Woods legde Palmer een van de mooiste ere-
lijsten voor met 7 Majors (waarbij 4 Masters). 
Maar het was vooral zijn aangeboren charisma 
en zijn visionaire eigenschappen die hun stempel 
drukten over verschillende generaties. In de jaren 
60 leidde Arnie, die door zijn landgenoten op de 
handen werd gedragen, de golfsport een nieuw 
tijdperk in waardoor de media-aandacht en de 
populariteit in de States fors toenamen. Tot dan 
was golf vrij elitair, al ging de aandacht vooral 
naar de ‘groten’ Bobby Jones en Ben Hogan. Toch 
bleef golf toen vooral voer voor specialisten. 

Dankzij Palmer steeg de populariteit en hij profi-
teerde mee van de eerste tv-uitzendingen om een 
bekende Amerikaan te worden.
De visionaire Palmer was ook de eerste topkam-
pioen die een samenwerking aanging met Mark 
McCormack, het boegbeeld van sportmarketing. 
Zijn reconversie was trouwens revolutionair in de 
sport-business. Het toeval wou dat hij enkele dagen 
voor de Ryder Cup overleed: een toernooi waaraan 
hij 6 keer deelnam en dat hij 6 keer won. ‘De golfwe-
reld zonder jou: dat wordt moeilijk’, twitterde Tiger 
Woods. Ook Barack Obama bracht een mooie hulde 
aan de ‘King’. En het Amerikaanse team droeg zijn 
Ryder Cup-zege in Hazeltine aan hem op.
Met zijn talent en persoonlijkheid drukte Arnold 
Palmer zijn stempel op heel wat generaties. Hij 
was de eerste ‘big star’ van het wereldgolf en 

Arnold Palmer, een icoon 
van het Amerikaanse en het 
wereldgolf, is overleden. Hij 
werd 87. We blikken terug 
op het unieke leven van deze 
visionaire kampioen die zijn 
sport revolutioneerde.

Door Miguel Tasso

Er was maar één
    Arnold
   Palmer
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Zijn atypische, maar bijzonder 
efficiënte swing fascineerde 
elke golfliefhebber.



begreep, lang voor de anderen, alle subtilitei-
ten van de sport-business. Het is dan ook geen 
toeval dat hij op zijn 87e nog altijd de dividenden 
plukte van zijn unieke bekendheid. Volgens Forbes 
streek Palmer in 2015 elk jaar nog 40 miljoen dol-
lar inkomsten op uit contracten van sponsoring, 
merchandising en beeldrechten!

‘The King’
Arnold was de zoon van een bescheiden green-
keeper op de Golf van Latrobe in Pennsylvania. 
Hij maakte dus al snel kennis met de wereld van 
de oefenbaan en de greens. Ondanks zijn ietwat 
aparte techniek en zijn snelle swing won hij heel 
wat titels bij de amateurs, zoals in 1954 de pres-
tigieuze US Open. Hij aarzelde trouwens lang om 
prof te worden en diende zelfs – als goede patriot 
– bij de marine.
Uiteindelijk zette hij op zijn 25e toch de grote stap. 
Het bleek een goede zet want het jaar daarop ving 
hij al zijn eerste grote vis: de Canadian Open. Plots 
draaide de machine op volle toeren en in 1958 
stapte Arnold Palmer definitief het rijk van de grote 
jongens binnen met zijn eerste Major: de Masters. 
Drie holes voor het slot lag hij nog 2 slagen achter 
op Ken Venturi, maar de finish van Palmer was 
fantastisch: 3 birdies. A star is born. En wat voor 
een ster…
Met zijn ietwat klein en stevig postuur, zijn haak-
neus en zijn kuif – als was hij Kuifje, de golfer – had 
Arnold Palmer niet het profiel van de klassieke 
kampioen, maar dat belet hem niet om stante pede 
de Amerikaanse harten te veroveren. Op het einde 
van de jaren 50 beleven de VS een glorieperiode. 
Alles is mogelijk, er is voldoende geld en voldoen-
de werkgelegenheid. Dit is de American Dream in 

al zijn glorie. Dit is ook de tijd dat de golfsport een 
nieuw tijdperk binnentreedt: dat van de televisie. 
De toernooien komen nu live op het scherm. En 
het grote publiek bezwijkt meteen voor de charme 
van deze bijzondere speler in wie ze perfect de 
Amerikaanse held herkennen.
Op de golfbaan gaat Palmer inderdaad niet onop-
gemerkt voorbij. Eerst en vooral is er de look: 
ietwat papperig, blonde lokken, een sigaret tus-
sen de lippen, een weinig orthodoxe swing die 
zo snel is dat zijn flightgenoten er een verkoud-
heid door oplopen! Maar er is – en vooral – die 
super offensieve stijl, de unieke manier waarop hij 
alle vlaggen aanvalt, risico’s neemt en slagen uit-
vindt. En verder is er ook dat natuurlijk talent om 
onwaarschijnlijke putts uit te holen. ‘Als ik iemand 
mijn vertrouwen zou moeten schenken om in mijn 
plaats een putt voor een titel te scoren, dan zou ik 
voor Arnie kiezen’, zei ooit Bobby Jones. Voorwaar 
een mooi compliment!
Een ding is zeker: in deze opgewekte States kijken 
de Amerikanen zich al snel de ogen uit het hoofd, 
want dit is een bijzondere kampioen waarmee ze 
zich helemaal verbonden voelen. Zij maken er een 
echte held van die ze verafgoden als een rockster. 
Vandaar ook de bijnaam ‘The King’, naar de grote 
Elvis Presley. Naast zijn aangeboren charisma 
beschikt Arnold Palmer ook over een geheim 
wapen om de fans te veroveren: zijn vriend Mark 
McCormack. Deze jonge zakenadvocaat, de uitvin-
der van de sport-business, levert inderdaad een 

Een teamleader die zijn 
omstanders altijd wist te boeien.

Met Jack Nicklaus 
tijdens de Ryder Cup.
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grote bijdrage aan de populariteit van de kampi-
oen. Zij leerden elkaar kennen aan de Universiteit 
van Wake Forest en vinden elkaar enkele jaren 
terug om samen de golfsport, en bij uitbreiding 
de ganse sportwereld, een nieuw elan te geven. 
Samen bouwen ze een gigantisch industrieel en 
commercieel imperium op. Palmer laat zich leiden 
door zijn goeroe en wordt zo het boegbeeld van 
sport-money. Reclame, merchandising, marketing: 
net zoals hij dat op de golfbaan doet scoort Palmer 
ook daar op het hoogste niveau. En zo wordt hij al 
heel snel niet alleen de rijkste golfer ter wereld, 
maar de rijkste sportman tout court! 

Met zijn titel op de US Open 
1960 in Cherry Hills verheft 
hij zich definitief tot een 
soort halfgod. Bij de start van 
de slotronde heeft hij liefst 7 
slagen achterstand op de leider. 
Een hopeloze zaak, zo lijkt het, maar 
niet voor hem. Palmer zet een geweldig 
offensief op en scoort een pak birdies voor een 
fantastische 65. Hij wint en het publiek reageert 
extatisch. De grote Ben Hogan wist zich overwon-
nen en stopte wat later definitief met golf.

Arnie’s Army
In totaal won Arnold Palmer 7 Majors: 4 Masters 
(1958, 1960, 1962, 1964), 1 US Open (1960) en 2 
keer The (British) Open (1961, 1962). Enkel de US 
PGA, waar hij 3 keer runner-up werd, ontglipte 
hem. Tegelijk valt ook op dat deze Amerikaanse 
kampioen al zijn successen boekte in een korte 
periode: tussen 1958 en 1964.
Het is niet overdreven om Arnold Palmer uit te 
roepen tot de populairste Amerikaanse sportman 
ooit. Wellicht nog meer dan Muhammad Ali (Cas-
sius Clay) en Tiger Woods. Iedereen hield van hem: 
zowel rijk als arm, zowel golfers als niet-golfers. Hij 
was een echt fenomeen dat bij elk van zijn toer-
nooien door duizenden enthousiaste fans werd 
aangemoedigd. Dat supportersleger – uniek in de 
golfwereld – heette niet toevallig Arnie’s Army.
De komst van een zekere Jack Nicklaus op het 
voorplan veranderde daar nauwelijks iets aan. Inte-
gendeel. Hoewel deze laatste cijfermatig een veel 
mooier palmares kan voorleggen dan zijn aartsri-
vaal – liefst 18 Majors, record dat nog altijd stand-
houdt – kon Big Jack qua populariteit nooit tippen 
aan zijn grote rivaal. De meer bescheiden afkomst 
die dichter bij de bevolking stond zorgde ervoor 
dat Palmer altijd een lengte voorsprong hield in de 
populariteitspolls.
Die populariteit reikte trouwens ook verder dan 
de Amerikaanse grenzen. De voorloper die Palmer 
was begreep heel snel dat hij een bijzondere lots-
bestemming had en dat zijn imago ook ver weg van 
de oevers van de Mississippi aansloeg. Vandaar 
dat hij The Open al snel als een van zijn prioriteiten 
ging beschouwen.
In die tijd sprak de tanende British Open nauwe-
lijks tot de verbeelding in de States. Met zijn 

Elegantie, charisma en talent.

Samen schreven ze geschiedenis: 
Gary Player, Arnold Palmer en 
Jack Nicklaus.
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deelname in 1960 aan de 100e editie doorbrak 
Palmer dan ook als het ware een taboe. Hij werd 
toen 2e achter de Australiër Ken Nagle. Het jaar 
daarop zette hij de kroon op het werk en won. Idem 
dito in 1962. Palmer had zijn slag thuisgehaald. De 
Amerikaanse ster was nu ook een topper in Groot-
Brittannië en in de rest van de wereld.
Het wordt vaak vergeten, maar ergens redde Pal-
mer, The Open van de ondergang. In die tijd werd 
het toernooi namelijk op hetzelfde ogenblik afge-
werkt als de US PGA, waardoor heel wat Ameri-
kaanse professionals geen zin hadden in een over-
steek van de Atlantische Oceaan. De aanwezigheid 
van Palmer op de Britse links verhoogde ook de 
media-aandacht in de States. Geen toeval dus dat 
de beide toernooien na de titels van Palmer op de 
kalender plots van elkaar worden gescheiden en 
de grootste Amerikaanse kampioenen de Britse 
afspraak systematisch in hun planning begonnen 
op te nemen.

Boegbeeld van sport-business
Tijdens zijn carrière won Arnold Palmer 62 keer op 
de PGA Tour en speelde 6 keer de Ryder Cup. Na 
zijn dominantie op de PGA Tour richtte hij vanaf 
zijn 55e zijn pijlen op de Senior Tour. Ook dat werd 
een succes. Zijn bekendheid was zo groot dat de 
Amerikaanse tv-stations elkaar verdrongen om 
de toernooien waar Palmer aan deelnam live op 
het scherm te brengen. Met kijkcijfers die hoger 
opliepen dan voor de PGA Tour…
In de klassementen van bestbetaalde sporters ter 
wereld bezette Arnold Palmer zo’n 50 jaar lang een 
topnotering. Hij incasseerde de dividenden van 
een echt imperium. Het is inderdaad vooral door 
zijn gigantisch financieel succes dat de Amerikaan-
se kampioen de geschiedenis ingaat. In de States, 
waar gesprekken over geld geen taboe zijn, legde 
Palmer een foutloos parcours af met een duizeling-
wekkend aantal nullen op de bankrekening.
Het is erg simpel: alles wat hij aanraakte, ver-
anderde in goud. Hij verkocht zijn beeltenis aan 
grote multinationals, richtte zijn eigen bedrijf op 
– met de veelkleurige paraplu als logo – voor de 
merchandising, ontwikkelde zijn eigen merk van 
golfkledij, tekende honderden golfbanen over de 
hele wereld en organiseerde zijn eigen toernooi op 
de PGA Tour: de prestigieuze Bay Hill Invitational. 
Het merk Palmer strekte zich uit over heel wat 

activiteitensectoren: restaurants, auto’s, textiel, 
softdrinks, wasserijen! Indien het ‘aandeel Palmer’ 
op Wall Street was genoteerd, had het meer dan 
waarschijnlijk alle records verpulverd.
Hoewel hij een winnende machine was op de 
greens was Arnold Palmer vooral ook een win-
nende machine buiten de fairways. Het was het 
resultaat van zijn talent, maar vooral van zijn zin 
voor public relations en zakendoen. Zijn charmant 
voorkomen zorgde ervoor dat hij zijn legende op 
een gezonde basis kon opbouwen. Hij stond dicht 
bij het volk – zowel de gewone werkman als de 
steenrijke CEO – en weigerde een fan nooit een 
handtekening. Tijdens zijn interviews vond hij ook 
altijd de juiste bewoordingen. Zelfs als hij verloor, 
zette hij de winnaar met zijn uniek ironisch lachje 
altijd een beetje in de schaduw. Bij twijfel: gelieve 
dit na te vragen bij Jack Nicklaus!
De puristen zullen stellen dat Arnie golftechnisch 
geen apostel was van de perfecte swing. Zijn super 
hoge finish kon de technici nooit overtuigen en zijn 
gewichtsoverdracht was evenmin academisch te 
noemen. Maar ook dat was een onderdeel van zijn 
unieke persoonlijkheid.

Palmer bouwde ook 
naast de golfbaan 
een imperium op.
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H
et eerste wat opvalt wan-
neer je samenzit met 
Jean Galler is zijn brede 
g l i m l a c h … 

Geen vluchtige grijns met 
een commerciële onder-
toon, maar de bevestiging 
dat deze man gretig in het 
leven bijt. Een echte levens-
genieter in de edelste zin van het woord. Zijn cv 
is dat van een kunstenaar, een kunstenaar met 
een geheim. ‘Ik heb soms de indruk dat ik, net als 
Obelix, als kind in de ketel met de toverdrank ben 
gevallen. Voor mij is het glas altijd halfvol…’

Passie voor chocolade
Het verhaal van het huis start in 1930 in Luik, meer 
bepaald in de rue Saint Léonard in het centrum. 
Het is daar dat Jean Galler – de eerste met die 
naam, de grootvader van onze gesprekspartner – 
samen met zijn echtgenote Lucie een kleine ban-
ketbakkerij opent die al snel populair wordt in de 

wijk. De goed draaiende zaak wordt in 
1962 overgenomen door Pierre Gal-
ler, de zoon van de stichter, en zijn 

echtgenote Gilberte. Zij zet-
ten de suikerzoete traditie 
van het huis verder en mer-
ken snel dat hun zoon – die 
net zoals zijn opa Jean heet 

– een duidelijk talent heeft 
voor alles wat lekker is. Op zijn 16e is hij al hele-
maal gefascineerd door chocolade. 
‘Ondanks mijn gebrek aan kennis experimenteerde 
ik toen al met nieuwe smaken en nieuwe com-
binaties om mijn vrienden een plezier te doen’, 
vertelt hij.
De hotelschool boeit hem matig. Hij geeft zijn stu-
dies snel op en wordt leerjongen in een bakkerij. 
‘Maar ik stelde al snel vast dat dit niet volstond. 
Toen ik 18 was, ben ik naar Bazel – naar Zwitser-
land, het andere land van de chocolade! – getrok-
ken om er de echte basis te leggen van mijn toe-
komstig beroep.’

Jean
Galler
Smaakvol optimisme
Chocolatier Galler werd 40 jaar geleden opgericht en 
staat voor échte lekkernijen. Het Huis is elegant, maar 
niet snobistisch. Populair, maar niet vulgair. Creatief, maar 
niet excentriek. Samen met zijn stichter blikken we terug 
op een uniek avontuur in het teken van de chocolade.

Door Philippe Bidaine
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Ambachtelijk 
avontuur
Hij leert de stiel in 
Zwitserland en doet er 

heel wat ervaring op. 
Hij is amper terug 
in België wanneer 

hij in 1974 wordt uit-
geroepen tot beste 

leerjongen bakker/ban-
ketbakker in België. Met die titel op 

zak trekt hij het jaar daarop naar een ander 
zoet paradijs om er zijn opleiding verder te zetten. 
Zijn ogen gaan blinken wanneer hij daar over praat. 
‘Dat was het prestigieuze huis Lenôtre in Parijs, 
waar heel wat gerenommeerde banketbakkers-
chocolatiers hun eerste stappen hebben gezet…’
Onnodig te vermelden dat Jean Galler bij zijn terugkeer 
in Luik in de familiebakkerij een andere toekomst voor 
ogen heeft. Die komt er ook snel want in 1976, nau-
welijks enkele maanden na zijn terugkeer uit Parijs, 
verneemt hij dat een bescheiden ambachtelijke 
chocolademaker uit Clermont-sur-Berwinne – 
een deelgemeente van Thimister in de provincie 
Luik – zijn zaak wil overlaten.
De gelegenheid is te mooi om ze te laten 
schieten. De ouders van Jean rapen al hun 
spaarcenten bijeen. Zij leggen de helft van 
de overname op tafel en dankzij de steun 
van een ander familielid stort het jonge 
wonderkind zich in dit nieuwe avontuur. 
We schrijven juni 1976 en er wordt keihard 
gewerkt. ‘Terwijl 
mijn vader de 
vulcrèmes 
maakte en 
ik de repen 

goot, verpakte mijn moeder ze stuk voor stuk met 
de hand!’ Het succes laat evenwel niet op zich 
wachten en dat zorgt ervoor dat de infrastruc-
tuur al snel te klein wordt. Tijdens een van haar 
wandelingen in de streek botst Gilberte Galler op 
een buitenkans in Vaux-sur-Chèvremont, vlakbij 
Chaudfontaine, langs de boorden van de Vesder. 
Jean Galler wordt ogenblikkelijk verliefd op dit 
prachtige domein… en ook op Yvette, de dochter 
van de eigenaars. In 1978 trouwen ze!

Succesverhaal
Het is het begin van een echt succesverhaal. Vanaf 
1979 is de reep Café Liégeois een echte voltref-
fer. De reputatie van het Huis en de naam Galler 
worden met de dag groter. In 1980 wordt de eerste 
uitvoer opgestart richting USA en Canada. In 1982 
volgt een nieuwe symbolische stap: de producten 
van Galler zijn nu ook te koop in Londen, meer 
bepaald bij het prestigieuze Harrods! In 1988 tonen 
ook de grote winkelketens belangstelling voor de 

producten van Galler en daardoor krijgt het 
merk een nieuwe dimensie. In 1993 worden 
de beroemde ‘tablettes’ geboren en vooral 

de exemplaren met 70 % cacaogehalte doen 
het goed. Dit is een echte primeur in het Bel-
gisch landschap dat zich tot dan erg gere-
serveerd heeft opgesteld tegenover een 
extreme bitterheid. 
1994 betekent een nieuw keerpunt. Een 
prestigieus in dit geval, want het merk 
draagt vanaf nu de prestigieuze titel van 
‘Gebrevetteerd Hofleverancier van Bel-
gië’. Een jaar later opent Galler zijn eer-

ste winkel in het hart van de hoofdstad: 
in de Boterstraat vlakbij de Brus-
selse Grote Markt. Dit is ook de 

Een vintage foto, want Galler 
is in de allereerste plaats een 
fantastisch familieverhaal!
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periode waarin Jean Galler door het magazine 
Trends-Tendances wordt uitgeroepen tot ‘Manager 
van het Jaar’ en de eerste ‘langues de chat’, die 
in samenwerking met de striptekenaar Philippe 
Geluck geboren worden, hun intrede doen.
Sinds die dag openen almaar meer winkels de deu-
ren. Vanaf 2001 in Frankrijk, maar ook vanaf 2004 
in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, met 
boetieks in Libanon, Jordanië, de Verenigde Ara-
bische Emiraten en Saoedi-Arabië. En natuurlijk 
ook in Japan waar Belgische producten één en al 
prestige zijn. Galler wordt zo helemaal een inter-
nationaal merk.

‘Langues de chat’
Met innoverende producten zoals de bekende ‘lan-
gues de chat’, de ‘Chacolat’ (ei in de vorm van een 
kat) en de heerlijke Kaori, een doos geïnspireerd op 
de Japanse kaligrafie, bewijst het Huis Galler elke 
dag opnieuw dat het respect voor traditie heel goed 
kan samengaan met een stevige dosis creativiteit.
Ook recentelijk werd bewezen dat de creativiteit 
van Jean Galler geen grenzen kent. Getuige daar-
van dit jaar de samenwerking met ontwerper Jean-
Paul Lespagnard voor de unieke paaseieren, en 
het uitwerken van nieuwe smaken, zoals voor de 
verrassende ‘tablettes Blanc d’Exception’, ‘Blanc 
framboise’ en ‘Blanc Thé Matcha’. Een nieuw 

bewijs hiervan zien we ook terug in de ‘Sapin Gal-
ler’: de bijzonder lekkere kerstboom die speciaal 
voor de eindejaarsfeesten is ontworpen.
Dit alles binnen een tijdskader dat niet altijd even 
soepel is. ‘Het is duidelijk dat de terroristische aan-
slagen een impact hebben gehad op onze sector. 
Vooral dan op het aantal bezoekers in de luchtha-
vens en de toeristische sites. Maar laten we positief 
blijven! Als ik zie hoeveel succes ons ‘chocolat-bar’-
concept heeft, kan ik alleen maar gelukkig zijn.’
Voor Jean Galler houdt de creativiteit inderdaad 
nooit op. Zo is hij onlangs samen met zijn dochter 
aan een nieuw avontuur begonnen: wijn. Een andere 
grote passie. Onze chocolatier is inderdaad wijnboer 
geworden in het Luikse. Het project loopt onder de 
naam ‘Septem Triones’ en we krijgen ongetwijfeld 
de gelegenheid om hierop terug te komen.

Passie voor 
Belgische 
chocolade.

Philippe Geluck en 
Jean Galler: allebei 
kattenvrienden.
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De 24 Uur van Daytona, die door Rolex wordt 
gesponsord, spreekt al 50 jaar tot de verbeelding van de 
Amerikaanse autoliefhebber. Vandaar deze terugblik op de 
unieke race die op een mythisch circuit wordt gereden.

Door Stéphane Lémeret

Daytona
Ready, steady, go!

De eerste uithoudingsraces 
in Daytona vonden plaats 
op de kustweg en deden 
ook het strand aan.

In 1970 was de overwinning voor de 
Porsche 917 van Pedro Rodriguez.
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D
aytona Beach is een stad in Florida. 
Het zou een rustig plekje kunnen zijn 
voor gefortuneerde gepensioneerden 
– zoals het grootste deel van deze 

Amerikaanse staat – maar dat is het niet. Want in 
het begin van de 20e eeuw kwamen enkele auto-
fans er op het idee om de Daytona Beach Road 
Course te bouwen: een circuit dat zou uitgroeien 
tot een van de Amerikaanse snelheidstempels. 
Hoewel er in de jaren 20 en 30 heel wat wereldre-

cords werden gevestigd, is dit in de eerste plaats 
de grote wieg van de Amerikaanse autosport. Dit 
is de plek waar de National Association for Stock 
Car Auto Racing in 1947 zijn officiële erkenning 
kreeg. Afgekort: Nascar, het summum van de 
autosport in Amerikaanse versie.

Het begon met uithouding
De oorspronkelijke Road Course was een tijdelijk 
circuit. Het mat bijna 5 km en werd enkel uitge-
zet wanneer er geracet werd. Maar het succes 
was dermate dat men in het begin van de jaren 50 
besliste om een permanent circuit te bouwen dat 
groot genoeg was om de enthousiaste menigte het 
gewenste kijkplezier te geven. Zo ontstond in 1959 
de Daytona International Speedway, opgericht 
door William France Sr, tevens medestichter van 
Nascar. In tegenstelling tot het parcours dat voor 
de 24 Uur van Le Mans gebruikt wordt, is Daytona 
een ‘gesloten’ circuit. Anders geformuleerd: het 
bevat geen enkel stuk weg dat voor het openbaar 
verkeer wordt gebruikt. Maar dat maakt het niet 
minder bijzonder.
Omdat het hoofdcircuit zich in de eerste plaats op de 
Amerikaanse competities richt, kreeg het een ovalen 
vorm. Eigenlijk betreft het een ’tri-oval’, want het 
circuit heeft drie schuin oplopende bochten. Deze 
zogeheten ‘bankings’ worden gebruikt in de uithou-
dingswedstrijden. Dan rijden de auto’s geen rondjes 
op het ovaal, maar ze duiken ook naar het centra-

De Ford GT40 wint voor 
het eerst in 1965.

▼



le deel van het circuit om er een technischer stuk 
af te leggen. Daarin enkele kronkels, met onder meer 
twee haarspeldbochten en een chicane. Een ietsje 
technischer dus, maar voor wie Le Mans gewoon is, 
vormt Daytona geen enkel technisch probleem.

Zoals in Spa
In zijn eerste bestaansjaar ontvangt het circuit al 
een eerste uithoudingswedstrijd van 1000 km: het 
soort koersen dat toen ook al op Spa, de Nürburgring  
en Monza wordt gereden. In 1962 wordt er een 
wedstrijd voor prototypes georganiseerd die mee-
telt voor het WK. Heel wat toppiloten komen aan 
de start, zoals Jim Clark, Roger Penske, Phil Hill, 
Stirling Moss, Pedro Rodriguez, … Na afloop is het 
enthousiasme bij de piloten groot. In 1964 wordt 
de afstand opgedreven naar 2000 km, zijnde onge-
veer de helft van de 24 Uur van Le Mans en een 
afstand die overeenkomt met een andere Ameri-
kaanse topper: de 12 Uur van Sebring, die 12 jaar 
eerder is geboren. 
In 1966 – dus exact 50 jaar geleden – organiseert 
de Daytona International Speedway zijn eerste 
wedstrijd over 24 uur. Deze eersteling wordt 
gewonnen door een auto die twee jaar eerder in 
competitie is uitgebracht en in zijn eerste seizoen 
de teleurstellingen heeft opgestapeld. Op het einde 
van het seizoen 1964 is de constructeur zo wanho-
pig dat hij de hulp inroept van een tovenaar met de 
naam Carroll Shelby en hem zijn auto toevertrouwt. 
Shelby gaat ermee aan de slag en in 1965, tijdens 
de 2000 km van Daytona, kan men eindelijk de 
eerste zege vieren van de… Ford GT40.

Duel Ford-Ferrari
Deze eerste overwinning luidt het einde in van 
de Ferrari-suprematie. Dat heeft de uithoudings-
wedstrijden gedomineerd sedert het einde van 
de jaren 40, zeg maar van bij de geboorte van het 
merk. Na twee opeenvolgende successen van 
Ferrari betekent het succes van de Ford GT40 in 
1965 een alarmsignaal. En dat licht kleurt het jaar 
daarop zelfs… Ferrari-rood want na afloop van de 

In 1967 zorgt Ferrari voor 
een klinkende 1-2-3.

In 1971 leveren Porsche 
en Ferrari een felle strijd. 
Dat jaar halen amper 16 
auto’s de finish.
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24 Uur van Daytona wordt het volledig podium 
ingepalmd door de GT40’s. Zij halen in maart ook 
hun slag thuis in de 12 uur van Sebring en maken 
zo een einde aan een reeks van 6 opeenvolgende 
overwinningen voor Ferrari. Kenners weten dan 
al dat Ford in juni geschiedenis gaat schrijven in 
de 24 Uur van Le Mans. Dat gebeurt ook, want 
ook daar scoort Ford een 1-2-3 en maakt zo een 
einde aan een reeks van 6 titels voor de bolides 
van de ‘Commandatore’. De Italiaanse wraak is 
echter zoet, want het wreekt zich in 1967 door op 
zijn beurt te winnen in Amerika en een prachtige 
‘triplé’ te scoren tijdens de 24 Uur van Daytona. 
De drie Ferrari’s 330P defileren er zij aan zij op de 
banking van de finishlijn. Als eerbetoon wordt de 
sublieme Ferrari 365 GTB/4 officieus herdoopt tot 
Ferrari Daytona.

Franse machtsgreep
In het begin van de jaren 70 kreunt de wereld 
onder de eerste oliecrisis. Maar terwijl iedereen 
aanschuift aan de benzinestations, de eerste snel-
heidsbeperkingen hun intrede doen en de brand-
stofprijzen door het dak gaan, lijden de grootste 
autocompetities niet onder de crisis. Behalve 

dan… de 24 Uur van Daytona. In 1972 wordt de 
wedstrijd ingekort tot 6 uur. Als gevolg van de olie-
crisis, wil de officiële reden, maar onze research 
levert een andere uitleg op – zij het minder offi-
cieel. Volgens bepaalde bronnen zou de FIA de 
beslissing om Daytona van 24 naar 6 uur terug te 
brengen hebben goedgekeurd met als (drog)reden 
dat enkel Le Mans het recht had om een 24 Uur te 
organiseren. Het vergt weinig verbeeldingskracht 
om hieruit te concluderen dat die beslissing vooral 
politiek werd ingegeven en er overduidelijk een 
‘goede verstandhouding’ bestond tussen de FIA 
en de machtige ACO (Automobile Club de l'Ouest, 
organisator van de 24 Uur van Le Mans).
In 1973 krijgt Daytona zijn 24 Uur terug. De editie 
van 1974 wordt dan weer… niet gereden. Dit keer 
ligt de oliecrisis wel degelijk aan de basis.

Porsche dicteert de wet
Het beeld van de 24 Uur van Daytona was lange 
tijd dat van de 24 Uur van Le Mans. Beide wed-
strijden telden mee voor het World SportsCar 
Championship en wanneer men de erelijsten 
naast elkaar legt, zijn de overeenkomsten duide-
lijk. Niet alleen omwille van de titels voor Ford en 
Ferrari, maar vooral ook door de 18 overwinnin-
gen van Porsche (en daar komen er wellicht nog 
bij in Le Mans) in beide wedstrijden. De Duitse 
constructeur verzamelde inderdaad de meeste 
titels in de 24 Uur van Daytona. De lange lijst 
begint in 1970 met de legendarische 917. De 917K 
verlengt dit succes in 1971, waarna de eerste 
reeks overwinningen in 1972 onderbroken wordt 
door de laatste titel voor Ferrari als fabrieks-
renstal, met Jacky Ickx als een van de piloten. 
Daarna volgen twee titels voor de 911 (Carrera & 
Carrera RSR) gevolgd door de langste ononder-
broken reeks: 6 zeges voor de 935 Turbo, van 
1978 tot 1983. In 1984 wint een March. Met 

Ook Thierry Boutsen (Porsche 
962) werd winnaar van de 24 
Uur van Daytona.
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Porsche-motor. Waarna de 962 5 zeges pakt 
in 7 jaar tijd. En dan hebben we niet eens alle 
titels opgesomd!

Eigen koers
De wedstrijd in Daytona telt vanaf de eerste edi-
ties (3 Uur, 12 Uur, daarna 24 Uur) mee voor het 
World SportsCar Championship en dat blijft zo tot 
in 1982. Dat jaar beslist de FIA – om kosten te 
besparen – om dit WK tot Europa te beperken. 
Vanaf 1982 telt de wedstrijd dus niet meer mee 
voor het Amerikaans kampioenschap. Niettemin 
blijven de grote teams en de toppiloten er deelne-
men, met prototypes die niet moeten onderdoen 
voor die in Le Mans. Maar beetje bij beetje worden 

de verschillen tussen de Amerikaanse aanpak en 
de Europese visie op uithouding uitvergroot. Hal-
verwege de jaren 90 verliezen de topteams van 
Porsche, Jaguar, Toyota en Nissan hun interesse 
voor Daytona en boet het deelnemersveld er aan 
kwaliteit in. Dat wordt nog erger wanneer de 24 
Uur van Daytona uit het IMSA-kampioenschap ver-
dwijnt, want dat kiest voor een reglementering die 
dichter aansluit bij die van de 24 Uur van Le Mans. 
De mythische wedstrijd kiest vanaf dat moment 
resoluut voor de Amerikaanse aanpak: een grotere 
toegankelijkheid, met relatief eenvoudige auto’s 
en een geest die aansluit bij die van Nascar. 
De editie 2017 van de ‘Rolex 24 at Daytona’ wordt 
eind januari gereden. Ready, steady, go!
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Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking.
Geef voorrang aan veiligheid.

Maak kennis met de ultieme F-TYPE, de SVR. Zijn V8-motor met 575 pk
doet de sprint van 0-100 km/u in slechts 3,7 seconden, en accelereert
vlot verder tot een topsnelheid van 322 km/u. Indrukwekkende
prestaties, die mede mogelijk worden gemaakt door nog verbeterde
aerodynamica, een actieve carbon fi bre achtervleugel, intelligente
All Wheel Drive, een opgewaardeerd chassis en geoptimaliseerde
ophanging. De SVR is het summum van Jaguar prestaties en
wendbaarheid.

jaguar.be

FF    TYPE
JAGUAR F�TYPE SVR

11,3 L/100 KM. CO2: 269 G/KM.
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D
it jaar had de Audi quattro Cup het prach-
tig parcours van de Golf d’Hulencourt 
uitgekozen voor zijn nationale finale. 
Een 100-tal golfers genoten er van een 

gepersonaliseerde topdag die helemaal in het teken 
stond van het merk met de ringen.
Zoals gebruikelijk verliep ook deze competitie 
volgens de ‘greensome’ formule, waarbij de twee 
spelers van hetzelfde team elkaar afwisselen nadat 
beiden hun drive hebben afgevuurd. Op het vlak 
van ‘team spirit’ is dit de max!
Toen de scores geteld waren, bleek de titel weg-
gelegd voor John en Valérie Mestdagh met een 
prachtige kaart van 44 punten stableford. Op één 
lengte volgde het duo Gérald Edouard Coenen en 
Philippe Ghyselen. Een van de deelnemers aan dit 
slottoernooi van het seizoen was hockeyer (en 
golffanaat) Tom Boon die ons land in Rio een zil-

veren medaille bezorgde. Op hole 5 genoten alle 
deelnemers van de bijzonder leuke competitie 
‘Beat to Pro’ onder leiding van de Belgische kam-
pioen Guillaume Watremez. Bij die gelegenheid 
kregen de deelnemers een beloning indien ze beter 
deden dan de pro!
De editie 2016 van de Audi quattro Cup was eens 
te meer een uitstekende jaargang, met 15 kwalifi-
catietoernooien op het menu. Zeven hiervan waren 
voorbehouden aan de merkverdelers, vier aan het 
geheel van het netwerk, drie aan de leden van de 
gastclubs en één stond helemaal in het teken van 
voetbalclub Sporting Anderlecht. Hierop waren 
heel wat vips aanwezig. De wereldfinale werd eind 
oktober gespeeld op de baan van El Prat vlakbij 
Barcelona. Hieraan namen de laureaten deel van 
alle Audi-toernooien wereldwijd. De eerste prijs 
ging er naar een duo uit de Verenigde Staten.

AUDI qUATTRo CUp

Orgelpunt in Hulencourt
De Belgische finale van de Audi quattro Cup ging door op 
Hulencourt. De hele dag stond in het teken van het merk 
met de vier ringen.

Door Miguel Tasso

■
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De volgende stap in design.
Vooruitstrevende designtaal – dynamische en elegante precisie.
De volledig nieuwe Audi A5 Coupé.

Met bezieling ontworpen.

Meer info op audi.be

4,0 - 7,3 L/100 KM ◆ 105 - 166 G CO2/KM
Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.audi.be
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D
e Royal Limburg was gastheer voor 
de Belgische finale van de BMW 
Golf Cup. Het werd een feestelijke 
dag want er werden immers twee 

verjaardagen gevierd: de 50e verjaardag van de 
prestigieuze club in Houthalen én de 100e verjaar-
dag van het bekende Duitse automerk. De cham-
pagne Taittinger stroomde dan ook met beken in 
de salons van het gezellige clubhouse!
De BMW Golf Cup is door de jaren heen uitgegroeid 
tot een echt instituut in de Belgische clubhouses 
en daar was de 28e editie geen uitzondering op. 
Dit jaar stonden 15 kwalificatiewedstrijden op het 
programma voor merkconcessiehouders en leden 
van gastclubs. BMW zette ook dit keer alle zeilen bij 
met een gepersonaliseerd onthaal, lekkere hapjes 
aan de turn, een champagnecocktail en afrondend 
vanzelfsprekend een schitterende prijzentafel. 
Kortom: meer dan voldoende voor een paar mooie 
kiekjes in het souveniralbum van alle deelnemers!
Zoals gebruikelijk verliep de finale in shotgun. De 
zon was op de afspraak en dus werd er volop op 
birdies gejaagd. Het parcours van Houthalen lag er 
zoals gewoonlijk picobello bij al gaven de greens 

ook dit keer weinig cadeautjes. De titels waren 
weggelegd voor Lydia Vanaken (Ladies), Marc 
Crauwels (Men I) en Bernard Legrand (Men II). De 
prijsuitreiking vond plaats voorafgaand aan het 
traditionele galadiner in ‘De Barrier’.
We herinneren er aan dat de BMW Golf Cup in ons 
land traditioneel gekoppeld wordt aan een goed 
doel. Dat was dit jaar de vereniging Make-A-Wish, 
dat wensen van zwaar zieke kinderen in vervulling 
laat gaan en kon rekenen op de vrijgevigheid van 
de deelnemers en het automerk.
Het is nu uitkijken naar de wereldfinale in maart 
2017 in Dubai. Daar zal een groot internationaal 
veld aanwezig zijn, want de BMW Golf Cup wordt 
in een 50-tal landen gespeeld en er nemen wereld-
wijd meer dan 100.000 spelers aan deel.

bmw GoLF CUp

Eén finale 
en twee 
verjaardagen!
Er werd gefeest tijdens de 
Belgische finale van de 
BMW Golf Cup, want er 
werden twee verjaardagen 
gevierd: 50 jaar Royal 
Limburg en 100 jaar BMW!

Door Miguel Tasso
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Mijn familie mooie 
herinneringen bieden

Andere families een 
betere toekomst bieden

Mijn vermogen. Mijn keuzes.

Welke keuzes u ook maakt, bij ING Private Banking 
doen we alles om ze te helpen realiseren.

Voor het beheer van uw vermogen kunt u altijd rekenen op uw ING 
Private Banker. Dankzij zijn of haar expertise kunt u de juiste keuzes 
maken… om de projecten waar te maken die u nauw aan het hart liggen.
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D
e 2e editie van de door ‘Swing’ geor-
ganiseerde ‘Business Golf Day by 
Société Générale’ werd afgewerkt op 
de prachtige baan van ‘Le Château’ 

op de Golf de 7 Fontaines. Het toernooi was voor-
behouden aan een select kringetje van zakenlui 
en was tegelijk ook een vriendschappelijk duel 
tussen Belgische en Franse CEO’s.
Een 100-tal spelers daagde op voor dit rendez-vous 
dat door de Société Générale Private Banking werd 
gesponsord. Persoonlijk onthaal met croissants, 
welcome gifts met polo’s in de kleuren van de beide 
landen, lunch op het terras: de deelnemers werden 
verwend vooraleer ze de greens opzochten voor 
een ‘shotgun’ à la Ryder Cup. Niet-golfers werden 
getrakteerd op een leuke initiatie op de practice.
Toen de scores werden verrekend, bleek het team 
onder leiding van de Franse voormalige Formule 

1-kampioen Philippe Alliot de winnaar. Maar de lan-
dentrofee was voor het Belgisch team (9,5 tegen 7,5). 
Het evenement was in elk geval een groot succes 
en dat mede dankzij de vele sponsors, waarbij de 
Italiaanse constructeur Maserati die voor het club-
house de modellen Ghibli en Levante voorstelde. 
Ook Immo Le Lion, ALD Automotive, chocolade 
Marcolini, champagne Henriot, wijnen De Coninck, 
merken Tao en Carlsberg, luxe-laarzen Bowen, Ibe-
rische ham La Guildive, B19 en Honma stonden 
mee op de eerste lijn.
De prijzentafel beantwoordde aan de hoge ver-
wachtingen en legde de winnaars in de watten. 
Dankzij de tombola mochten twee genodigden zich 
zelfs verheugen in een reis naar het Hôtel Paradis 
op Mauritius voor de ene en naar de Royal Palm 
de Marrakech voor de andere. Dit alles dankzij de 
vrijgevigheid van Beachcomber.

bUSINESS GoLF DAy by SoCIéTé GéNéRALE

Een echte derbysfeer!
Gezelligheid troef tijdens dit toernooi voor Belgische en 
Franse zakenlui op de Golf de 7 Fontaines.

Door Miguel Tasso
■
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E
en aangenaam herfstzonnetje bege-
leidde de 4e editie van de Star-Am ‘La 
Tournette Celebrity Trophy by SWIF’ in 
het magisch kader van Golf Château de 

la Tournette. Zoals gebruikelijk was dit evene-
ment, dat met meesterlijke hand georganiseerd 
werd door Thierry Dosogne en gesponsord werd 
door Members Only, een groot succes en mocht 
het zich verheugen in een uniek deelnemersveld.
De Celebrity Trophy is door de jaren heen inderdaad 
uitgegroeid tot een must in de agenda’s van de vele 
golfminnende vips uit de sport en de media. Op de 
tee van deze editie 2016 herkenden we dan ook heel 
wat bekende gezichten: de voetballers Wesley Sonck, 
Bart Goor, Geert De Vlieger en Tomasz Radzinski, de 
tenniskampioenen Xavier Malisse, Christophe Rochus 
en Dominique Monami, de autopiloten Eric van de 
Poele, Thierry Tassin en Philippe Alliot, tafeltennis-
ser Philippe Saive, de legendarische atleten Gaston 
Roelants en Roger Moens, en heel wat hockeyers, 
waarbij Arthur Van Doren en Tom Boon die voor de 
gelegenheid de zilveren medaille meebrachten die ze 
op de Olympische Spelen in Rio hadden veroverd.

LA ToURNETTE CELEbRITy TRopHy by SwIF

Sterrenparade
op de greens
Heel wat bekenden uit de sport en de media namen 
deel aan de traditionele Star-Am in Golf Château de 
la Tournette. Zij voelden zich helemaal thuis bij deze 
combinatie van een gezellige sfeer en networking.

Door Miguel Tasso

Benjamin Deceuninck, 
Dominique Monami en 
Bruno Veranzi tijdens 
het debat.

Philippe Saive, Geert De Vlieger, 
Charlotte Devos, Thierry Dosogne, 
Wesley Sonck, Arthur Van Doren.
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Birdiejacht!
Dit toernooi, dat op initiatief van de Corporate Club 
van Golf Château de la Tournette werd georgani-
seerd, koos dit jaar voor de Engelse baan. Een prima 
keuze, want zij verkeerde in topvorm – met dank aan 
de greenkeepers. De spelformule van de Star-Am 
was scramble met teams van vier die telkens door 
één ‘star’ werden aangevoerd. Zoveel was duidelijk: 
bij de start van de shotgun waren de fighting spirit 
en de gezellige sfeer al helemaal op de afspraak!
Dit stimuleerde een aantal deelnemers om hun 
mooiste spel te etaleren en dit zowel letterlijk als 
figuurlijk. De winnaarscultuur vertaalt zich ook op 
de greens en het is bekend dat al deze kampioenen 
het podium-DNA in hun bloed hebben! Er werd 
dus duchtig op birdies gejaagd, zodat er bij de 
prijsuitreiking enkele duizelingwekkende scores 
vielen te noteren. De eindzege ging uiteindelijk 
naar het team van Philippe Alliot met een score van 
54 punten. Daarna volgden de flights aangevoerd 
door Arthur Van Doren, Philippe Saive, Christophe 
Rochus en Wesley Sonck. 
Er waren vanzelfsprekend ook heel wat neven-
competities. Olivier Kinable (Active Golf) werd 
winnaar van de Nearest to the Pin, Arthur Van 
Doren (opnieuw hij) won de Longest Drive bij de 
mannen en de getalenteerde Céline Manche (haar 
wacht een mooie golfcarrière) de Longest Drive bij 
de ladies. Opmerkelijk: het team met de oudste 

deelnemer (de 86-jarige voormalige olympische 
kampioen Roger Moens) en de jongste speelster 
(de 19-jarige Céline Manche) won de Learest to 
the Pin: de prijs voor wie de bal met 2 slagen het 
dichtst bij de vlag sloeg op een par 4.

Monami & Venanzi
Aansluitend op het toernooi kregen we een boei-
end debat onder leiding van Benjamin Deceuninck. 
Hieraan namen deel: Dominique Monami, de nieu-
we captain van het Belgische Fed Cup-team, en 
Bruno Venanzi, voorzitter van voetbalclub Standard 
Luik en gelegenheidsgolfer. Bedoeling was de dag 
te verrijken met een vleugje networking en stil te 
staan bij het denkwerk in de coulissen van de sport 
en de zakenwereld, de persoonlijke uitdagingen 
in het management, teamwork, het belang van 
de gezinsomkadering in professioneel succes. De 
sport- en de zakenwereld hebben duidelijk heel 
wat met elkaar gemeen en het debat, dat door alle 
deelnemers zeer aandachtig werd gevolgd, was bij-
zonder interessant. En bestaat er een mooiere brug 
tussen deze beide werelden dan de golfsport waar 
vaste waarden zoals bescheidenheid, wijsheid en 
de zin voor uitdaging zekere waarden zijn?
Zoals gebruikelijk werd de dag afgerond met 
een heerlijk walking dinner dat in de privésalons 
van het kasteel werd opgediend. Met een coupe 
champagne is de sfeer in de 19e hole helemaal ▼

Jean - P ier re  Arcq , 
Christophe Roussieau, 
Dominique Monami, 
Erik Vink.

Philippe Saive in 
full swing!

Klassieke groepsfoto 
in de tuinen rond Golf 
Château de la Tournette.



anders. Dat was ook dit keer opnieuw het geval 
voor dit bijzonder fraai gezelschap. Deze editie 
was inderdaad een van de meest geslaagde. Alle 
aangekondigde celebrities waren aanwezig en ver-
zorgden mee de sportieve en aangename sfeer. 
Samengevat: een prachtig succes waartoe ook de 
sponsors hun steentje bijdroegen. ‘Ik wil bij deze 
in het bijzonder Laurent Minguet danken voor zijn 
steun met zijn fonds Solar World Invest Fund, dat 
zeer actief is in de zonne-energie en duurzame 
ontwikkeling’, aldus Thierry Dosogne die in 2017 de 
fakkel van de organisatie zal doorgeven.
Ook andere partners verzorgden mee het succes 
van het toernooi. Met dank aan de horloges Michel 
Herbelin, champagne De Keyzer, Voo Sport World, 
touroperator Active Golf, Paris Match, Louis Wid-
mer, Vigo Universal, Proximedia, ballen Bridgesto-
ne, kleding Glenmuir, Ferrero, Thon Hotels, Lexus 
Waterloo en de dranken Tao. 

De stempel van La Tournette
En natuurlijk ook aan Golf Château de la Tournette 
dat opnieuw als gastheer optrad voor het evene-
ment en eens te meer zijn dynamiek etaleerde. 
Deze club ten zuiden van Brussel is een van de 
meest prestigieuze en kwaliteitsvolle van het land. 
De leden genieten er van een schitterende infra-
structuur op in totaal 160 ha, met twee 18 holes 
kampioenschapsbanen (Engelse baan & Ameri-
kaanse baan), een compacte 9 holesbaan en een 
schitterend clubhouse dat in een eeuwenoud kas-
teel is ondergebracht. Naast die louter sportieve 
parameters heeft deze club ook een neus voor 
zakendoen, zoals blijkt uit de afdeling Corporate 

▼

■

(130 bedrijven) die als referentie geldt bij heel wat 
CEO’s en de golfbeleving kruidt met een vleugje 
networking. De mooie seminariezalen en privésa-
lons lenen zich perfect tot vergaderingen en con-
ferenties, terwijl de menukaart in het restaurant 
alle gastronomische verlangens invult. Sinds de 
oprichting in 1988 heeft de Golf Château de la Tour-
nette altijd de uitmuntendheid nagestreefd en dat 
op alle niveaus. Het is dan ook geen toeval dat de 
Celebrity Trophy er sinds 2013 georganiseerd wordt 
en dit tot grote vreugde van de clubleden.

Eric Golenvaux, Fabrice 
Wuyts, Thierry Tassin en  
Sébastien Pieraert.

Philippe Moris, 
Xavier Malisse, 
D a n i e l l e 
Todos i jev ic , 
B e n j a m i n 
Deceuninck.

X a v i e r 
Malisse.
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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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E
ind september werd de 8e editie van het 
toernooi ‘Les Copains d’Agadir’ gespeeld 
op de Golf de La Bruyère in Villers-la-Ville. 
Ter herinnering: deze liefdadigheidscom-

petitie – een initiatief van Philippe en Nathalie 
Parlongue – is bedoeld om verenigingen te steunen 
die kansarme kinderen helpen. Dit jaar namen 250 
spelers deel aan de wedstrijd die in twee delen was 
opgesplitst: een kwalificatiedag voor de clubleden 
en een finale onder de vorm van een Pro-Am.
De winst werd doorgestort naar de vereniging ‘Jus-
tine for Kids’, die Justine Henin dierbaar is, en aan 
de vzw Ecole & Surdité. ‘In totaal werd 17.250 euro 
opgehaald. Daardoor is het totaalbedrag van de voor-
bije vijf jaar opgelopen tot meer dan 75.000 euro’, 
aldus Philippe Parlongue die op geen inspanning kijkt 
om dit prachtig evenement te doen slagen.
Zoals gebruikelijk verliep ook dit toernooi in een 
zeer gezellige sfeer. Het parcours van La Bruyère, 
dat door de eigenaars gratis ter beschikking werd 
gesteld, lag er bijzonder fraai bij.
Heel wat Belgische pro’s waren op de afspraak, 
zoals Jérôme Theunis, een van de vaste coaches 
van Nicolas Colsaerts, en Cédric Lescut, de inter-
nationale Handigolfkampioen. Bij de deelnemers 
ook RTBF-journalist Benjamin Deceuninck die trou-

wens winnaar werd in cat. 1 met liefst 43 Stable-
ford. De profcompetitie werd gewonnen door Terry 
Pintens met een score van 69, voor Jérôme Theunis 
en Jonathan Davin. De eerste prijs bruto ging naar 
Christophe Renneboog met een score van 77.

LES CopAINS D’AGADIR

Swings voor een goed 
doel op La Bruyère
Er heerste een leuke sfeer 
tijdens de 8e editie van het 
liefdadigheidstoernooi ‘Les 
Copains d’Agadir’ op de 
Golf de La Bruyère.

Door Miguel Tasso

■
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D
eze competitie is uitgegroeid tot een 
echte klassieker van het ladies golf. 
Elk jaar spelen de dames in hun thuis-
club de kwalificaties van de Beauty 

Golf Trophy by Louis Widmer, waarna de laureaten 
elkaar op het einde van het seizoen opzoeken voor 
de grote finale. Deze ging dit jaar door op de tech-
nische baan van Keerbergen. 111 dames meldden 
er zich aan de start voor dit sportief en gezellig 
gebeuren dat zoals het hoort werd afgesloten met 
een sfeervolle 19e hole op het grote clubterras. De 
titels gingen dit jaar naar Véronique Van Hovell 
(cat. 1) en Chantal Hendrickx (cat. 2).
Door de jaren heen is dit toernooi een echte blik-
vanger geworden in de agenda’s van de Belgi-
sche ladies golfers. Zo schreven dit jaar liefst 

2667 dames – een record! – in voor de 72 kwa-
lificaties in de verschillende clubs van het land 
ter gelegenheid van een ‘Ladies Day’. Voor het 
prestigieuze Zwitserse cosmeticabedrijf Louis 
Widmer de ideale gelegenheid om de dames te 
ontmoeten in een aangenaam kader en eraan te 
herinneren hoe belangrijk het is om zich op de 
fairways tegen de zon te beschermen. Tijdens de 
finale kon elke deelnemer trouwens deelnemen 
aan een gratis huidonderzoek.
Mede dankzij Louis Widmer zweven de damespar-
fums steeds nadrukkelijker boven de Belgische 
golfbanen. Louis Widmer gaat dan ook door op de 
ingeslagen weg. Zo heeft Giovanni Oliveri, direc-
teur-generaal voor België en Luxemburg, reeds 
bevestigd dat er in 2017 een 7e editie komt.

bEAUTy GoLF TRopHy by LoUIS wIDmER

Dames voeren
het hoge woord
Het succes van de Beauty Golf Trophy by Louis Widmer, 
een toernooi waaraan enkel vrouwen mogen deelnemen, 
blijft verbazen. Dit jaar namen ruim 2600 dames deel. 
 

Door Miguel Tasso

■
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KPMG 
Trophy
Van 8 tot en met 11 juni 2017
@ Royal Waterloo Golf Club 
www.kpmgtrophy.be



O
nlangs schonk het Belgische mode-
huis Natan een couture creatie aan 
het ModeMuseum Antwerpen. Naar 
aanleiding van deze schenking rea-

liseerde het ModeMuseum een documentaire film 
die het volledige ontwerp- en maakproces van de 
jurk documenteert. De film legt de verschillende 
stadia van het creatieproces van de jurk vast: 
van het prille ontwerpidee, de eerste schets, de 
verschillende pasbeurten in het atelier, tot en 
met de fotoshoot met model, en wordt aange-
vuld met interviews met Kaat Debo (directrice 
MoMu), Christian Salez (Furthermore Ltd London 
en bestuurder Natan) en Pierre Mallevays (mana-
ging partner Savigny Partners LLP).
Het creatieproces kunnen weergeven, is een unieke 
opportuniteit aangezien musea meestal slechts het 
eindproduct kunnen aankopen of verwerven voor hun 
collecties. Met dit project wenst het ModeMuseum 
niet alleen het grote vakmanschap van Edouard Ver-
meulen, ontwerper en eigenaar van het huis Natan, in 
de verf te zetten, maar ook een blik te werpen achter 
de schermen van het huis en het metier van het team 
dat actief is in het Natan couture atelier te tonen.

Edouard Vermeulen is met zijn modehuis Natan 
reeds meer dan 30 jaar actief in de modewereld 
en geldt als een belangrijke internationale verte-
genwoordiger van de Belgische mode. Hij is vooral 
bekend om zijn creaties die hij maakt voor de Belgi-
sche koninklijke familie en verschillende Europese 
koningshuizen, maar ook voor zijn verfijnde stijl en 
doorgedreven vakmanschap. Hiermee vervult hij 
een niet te onderschatten ambassadeursrol voor 
de Belgische mode en vakmanschap.
Vermeulen heeft een voorliefde voor luxueuze mate-
rialen en monochrome kleurpaletten. Hij blijft weg 
van een overdaad aan prints of decoratie. Versie-
ring beperkt zich tot een accent, een bloem of een 
strik. Hij werkt graag met architecturale volumes, 
waardoor de coupes herinneren aan de iconische 
ontwerpen van Balenciaga en Balmain uit de haute 
couture van het midden van de vorige eeuw.
Deze documentaire is van 16 oktober tot en met 
4 december 2016 te zien in de MoMu Galerij (gra-
tis toegang) en wordt aangevuld met een selectie 
unieke couture creaties van het huis Natan. De film 
en tentoonstelling kwamen tot stand met de steun 
van Deutsche Bank.

In het Modemuseum in Antwerpen kunt u een 
documentaire bekijken die een exclusief beeld schetst 
van het creatief proces voor een Natanjurk.

Door Pierre-Henri De Vigne

■

Van schets tot fotoshoot
Met Deutsche Bank & MoMu in AntwerpenMet Deutsche Bank & MoMu in Antwerpen
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D
e editie 2016 van Stars & Drive ging door 
op de Club de 7 Fontaines in Braine-
l’Alleud. De competitie werd gesponsord 
door het champagnemerk G.H. Mumm 

en lokte heel wat bekenden uit de golf- en de auto-
wereld. Stars & Drive kwam in 2013 tot stand door 
toedoen van de bekende rallypiloot Thierry Neuville. 
‘Nicolas Colsaerts is een goede vriend en mijn mana-
ger Geoffroy Theunis is de broer van Jérôme, een 
andere professionele golfer. De stap naar een leuke 
competitie voor golfers en piloten was dus snel 
gezet’, aldus de kampioen uit Saint-Vith. Het toernooi 
sloeg aan en is ondertussen een must geworden voor 
wie graag lekker en gecontroleerd doorslipt op de 
greens en voor wie graag op zoek gaat naar birdies.
De editie 2016 lokte een uniek startveld naar de 1e 
tee, met in pole position drie van de beste Belgische 
golfers: Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en Hugues 
Joannes. Ook de piloten Stoffel Vandoorne, Andreas 
Mikkelsen, Maxime Martin, Bas Leinders, Stéphane 
Richelmi, Eric De Doncker, Bruno Saby, Philippe 
Alliot en Willy Braillard waren present. Net zoals 

Thierry Neuville die met de golftas rond de schouder 
als eerste het goede voorbeeld gaf. ‘Eerlijk is eerlijk: 
door een gebrek aan tijd golf ik vrij weinig. Maar het 
is een sport waar ik van hou en dat ondanks de bij-
zonder hoge technische moeilijkheidsgraad’, aldus 
de ceremoniemeester.
Voor de 10 deelnemende teams met elk 4 spelers 
begon de dag met een Pro-Am over 9 holes in shot-
gun. Elk team was samengesteld uit een profspeler 
en 3 amateurs, waarbij een meerderheid van piloten. 
Om de uitslagen in balans te brengen, werd het louter 
sportieve luik afgerond met een racecompetitie op 
een simulator.
De prijsuitreiking, die door het Franstalige F1-icoon 
Gaëtan Vigneron werd verzorgd, leidde de 3e helft in 
(of de 19e hole indien u die terminologie verkiest). De 
overwinning ging naar het team onder leiding van Nico-
las Colsaerts. Tijdens de Mumm champagnebar en 
het buffet, dat op het terras geserveerd werd, vierden 
sommige deelnemers hun birdies en putten anderen 
troost uit de zeer ontspannen en gezellige sfeer om 
hun bogeys te vergeten…

STARS & DRIVE

Lekker doorslippen 
op de greens!

■

Aan Stars & Drive, een 
toernooi dat op initiatief van 
rallypiloot Thierry Neuville 
georganiseerd werd, namen 
heel wat golfkampioenen, 
autopiloten en andere 
bekenden deel.

Door Miguel Tasso
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W
einig dode bladeren langs de 
Garonne. Half oktober schijnt 
de zon nog volop in en rond 
Bordeaux en dus zijn de omstan-

digheden ideaal voor de start van de allereerste 
Rallye des Princesses d’Automne. Met de Place 
des Quinconces, de Allée de Tourny, de Place de 
la Bourse en het Grand Hôtel is de hoofdstad van 
de Gironde inderdaad de ideale uitvalsbasis voor 
dit exclusief vrouwelijke evenement.
Ze zijn met meer dan 60, de Princesses die de 
hoofdstad van het Franse zuidwesten hebben opge-
zocht voor dit nieuwe evenement dat – hoewel het 
vasthoudt aan de geest van de Rallye des Princes-
ses – ook openstaat voor recentere modellen en 
de mogelijkheid biedt om de pk’s los te laten op 
drie van de mooiste Franse circuits: Alès, Le Cas-
tellet en Le Luc. Sport, avontuur, ontspanning en 
glamour: ziedaar de ingrediënten die voorop staan 

tijdens de 5 ritten en de zowat 1600 km tussen de 
beide toplocaties aan de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee: Bordeaux en Saint-Tropez.  
De prachtige witte MGA van Véronique Dekens 
en haar dochter Wendy werd gebouwd in 1956 en 
draagt het nummer 8. Deze mooie Engelse oldti-
mer is de oudste van het veld en komt recht uit Bel-
gië. Net zoals zijn bemanning oogt hij jonger dan 
zijn werkelijke leeftijd. ‘Wij zijn hier in de eerste 
plaats om maximaal te genieten’, bekent Wendy. 
‘Wij wilden in juni voor de Princesses inschrijven, 
maar het deelnemersveld was compleet. Vandaar 
dat wij beslist hebben om niet nog een jaar te 
wachten. Deze Rallye des Princesses d’Automne 
wordt voor ons een goede training, want behalve 
een korte proef in België hebben wij geen enkele 
ervaring met een regelmatigheidsrally.’
Montauban, Montpellier, Pont Royal, Le Castel-
let: elke etappe ontsluiert nieuwe landschappen 

Rallye des Princesses d’Automne

De Princesses hebben 
van de extralange 
nazomer geprofiteerd 
om ‘verlengingen 
te  spelen ’  tussen 
Bordeaux en Saint-
Tropez.

Door Philippe Janssens

Genieten van 
de nazomer

Mieke Michiels en Stéphane 
Heymans: de winnaars van 
deze editie 2016.
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onder de laagstaande zon. Lot, Garonne, Céven-
nes, Lubéron, Alpilles, Beaux de Provence, het 
massif de Maures: elke regio die doorkruist wordt, 
heeft zijn eigen schatten. Op de TR (regelmatig-
heidsproeven) wordt het tempo hoog gehouden. 
Zowel op de circuits als op de openbare weg wordt 
stevig gebikkeld.
Ook voor het Belgisch zusterteam Daphné en 
Anne-Sophie Godenir is alles nieuw. De ‘Godsis-
ters’ zijn op stap met de Porsche 911 SC nr. 30. Zij 
rijden voor een goed doel en onderscheiden zich 
vooral tijdens de proeven op circuit. ‘Wij houden 
ontzettend van deze rally die verre van gemakkelijk 
is. Zeg maar bijzonder vermoeiend’, zegt Daphné. 

‘Maar voor een eerste keer ging het niet slecht. 
Bovendien rijden we voor ‘Justine For Kids’, een 
vereniging die door toedoen van Justine Henin is 
opgestart. Wij hopen dat deze uitstap centen in 
het laatje kan brengen voor de aanleg van een 
speelplein.’
Zes luttele punten… ofwel 6 seconden na afloop 
van 1600 km! Ziedaar het piepklein verschil 
waarmee het Belgisch team bestaande uit Mieke 
Michiels en Stéphane Heymans (Porsche 356 nr. 
3) de overwinning naar zich toetrok in de editie 
2016 van de Rallye des Princesses d’Automne. Bij 
de start van de slotdag telde het Belgisch duo in 
Le Castellet nog 5 punten achterstand, maar het 
haalde zijn slag thuis op het circuit van Luc en 
stond zo op het hoogste podiumplekje bij de prijs-
uitreiking op de Place des Lices. Een podium dat 
volledig door de Porsches 356 werd ingepalmd… 
‘Dit is onwaarschijnlijk! Ik had dit nooit verwacht 
voor mijn eerste Rallye des Princesses en boven-
dien was dit de eerste rally waar ik achter het stuur 
zat’, lacht Mieke. ‘Merci aan Stéphane dat zij me 
heeft meegesleept in dit geweldige ladiesavontuur. 
Het was echt schitterend. Haar ervaring was door-
slaggevend. Anders hadden wij dit nooit gered. 
Het was een bijzonder mooie rally. Prachtige land-
schappen en heel sportieve RT’s. Ik leerde elke 
dag wel iets bij. Eerlijk: toen onze tripmaster ons 
tijdens de eerste chronorit in de steek liet, dacht 
ik dat alles verloren was. Gelukkig konden we 
rekenen op onze joker. Op het circuit zijn we zeer 
geconcentreerd gebleven door bijzonder traag te 
rijden. Maar het heeft geloond, want uiteindelijk is 
het daar dat wij het verschil hebben gemaakt.’ ■

Mieke Michiels en 
Stéphane Heymans 
maakten het verschil 
op de slotdag.

© Foto's: Richard Bord

Wendy Olbrechts was een van 
de jongste deelneemsters 
aan deze rally.

Daphné en Anne-Sophie: de 
‘Godsisters’ met hun 911.



V
olop zon bij de start van de 9e editie 
van Stars Rally Télévie op de Esplanade 
van het Jubelpark in het hart van onze 
mooie hoofdstad. De brede glimlach 

op het gelaat van Willy Braillard, al bijna een 
decennium lang de grote gangmaker van dit eve-
nement, sprak boekdelen. Hoewel het hem nooit 

aan enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft 
ontbroken, wist hij toen al dat de editie 2016 een 
voltreffer zou worden, want er stonden liefst 225 
old (en … new) timers aan de start. ‘Het spreekt 
voor zich dat ik ongelofelijk blij ben om in deze 
moeilijke tijden zoveel mensen warm te kunnen 
maken voor een edel doel als dit’, zei hij stilletjes.

Stars Rallye Télévie 2016
Auto’s, sterren en records
De 9e editie van de Stars Rallye Télévie, een initiatief van 
voormalig autokampioen Willy Braillard en Charles-
Henri t’Kint, was er een van superlatieven. Zo leverden 
de veiling en de vrijgevigheid van de deelnemers om en 
bij de 75.000 euro op voor kankeronderzoek.

Door Philippe Janssens

De Stars  Ra l l ye 
Télévie was opnieuw 
een groot succes.
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De basis voor dit succes was immers al 6 dagen 
voordien gelegd tijdens de veiling waar de zitjes voor 
de copiloten naast de sterren in de prachtige GT’s en 
andere exclusieve auto’s te koop waren aangeboden. 
‘Wij haalden nog voor de start meer dan 15.000 euro 
op…’ Het eerste record was dus al gebroken nog 
voor de rally was begonnen!
De mooie bolides stonden netjes opgelijnd tegenover 
de bogen van het Jubelpark. Ze glommen onder de 
gulle herfstzon. Wie van prachtige oldtimers houdt, 
kwam inderdaad aan zijn trekken, want er was voor 
elk wat wils met, voor de vuist weg: een Alfa 4C Spi-
der, een Audi R8 V10, een Bentley Continental GT 
V8 S, een Bugatti Veyron, een Ferrari F12 V12, een 
Jaguar F type - SVR, een Lamborghini Huracan, een 
McLaren 570 GT V8 turbo, een Mercedes AMG GTS, 
een Porsche 918 Spyder en nog veel meer. Stuk voor 
stuk onderstreepten zij de betrokkenheid van de 
grote invoerders van het land. De speciale attractie 
van deze editie was zonder twijfel de zeldzame Alfa 
Roméo Disco Volante by Touring Superleggera. Ook 
hij meldde present op dit grote feest!
Qua parcours had Dan Erculisse, de vaste terreinver-
kenner van deze rally, een traject op maat uitgewerkt 
waarop de moderne en oude auto’s met graagte de 
kilometers verslonden. Van Brussel ging het via de 
mooiste binnenwegen van Haspengouw naar het 
Domaine Provincial d’Hélécine: de ideale opwarmer ■

© Foto's: Studio SDC

voor de lunch. De namiddag was sportiever, met 
een leuk bezoek aan het circuit van Nijvel en een 
beetje schuifwerk op de slippiste van het parcours. 
Ambiance verzekerd!
Toen de avond viel, verzamelde het peloton opnieuw 
in en rond het Jubelpark voor een feestelijke avond 
in het unieke kader van Autoworld. Op het menu: een 
cocktail gevolgd door een veiling met voorwerpen 
die gratis zijn aangeboden door de kampioenen en 
artiesten die steeds talrijker hun steun betuigen aan 
dit prachtig gebeuren. Zo stond Nafissatou Thiam, 
de olympische kampioene zevenkamp in Rio, er op 
om deze Stars Rallye Télévie met haar aanwezigheid 
te vereren. Ze was net terug uit Madeira waar ze 
de prijs in ontvangst had genomen voor de sterkst 
rijzende ster in de internationale sportwereld.
En daarna viel de nacht over de Esplanade en meteen 
ook het doek over deze 9e Stars Rallye Télévie. Onder 
de uitbundige sterrenhemel kwamen de organisato-
ren woorden te kort om alle deelnemers te danken 
voor hun vrijgevigheid, want met 75.000 euro stond 
een nieuw record op de tabellen. Bij de eindafreke-
ning en mede dankzij een ultiem ruggensteuntje van 
een milde schenker verpulverde het evenement ook 
het plafond van de schenking aan het FNRS-FRS 
(Fond National de la Recherche Scientifique) van 
professor Arsène Burny voor kankeronderzoek. En 
daarmee was de cirkel definitief rond!

De start en de aankomst van de 
editie 2016 lagen bij Autoworld op 
de Esplanade van het Jubelpark.

Willy Braillard: de 
grote gangmaker 
van het evenement.



J
a, de tijd vliegt! Het is immers al 6 jaar gele-
den dat Knokke-Heist zich ontpopte tot de 
blinkende Belgische hoofdstad van de auto. 
Daar week de editie 2016 geen duimbreed 

van af. Met 14 invoerders die rond het Albertplein 
exclusieve – soms zelfs in wereldprimeur – model-
len voorstelden, 195 teams die inschreven voor de 
Zoute Rally, meer dan 200 auto’s aan de start van 
de GT Tour en 70 modellen zij aan zij in de Royal 
Zoute Golf Club was de Belgische ‘autohappening 

van het jaar’ eens te meer een voltreffer. Zonder 
de ‘Zoute Sale by Bonhams’ te vergeten waar de 
mooiste loten (onder meer een Porsche 356 uit 
1955 die voor 586.500 euro de deur uitging) de 
omzet door het dak joegen. Kortom: het waren 
niet de enkele regendruppels bij het begin van het 
weekend die het feest konden vergallen.
Ook qua vips scoorde de Zoute Grand Prix opnieuw 
uit alle hoeken. Naast de Duitse kampioen Jochen 
Mass, die zijn 70e verjaardag aan onze kust kwam 

Zoute Grand Prix 2016
' The place to be '!
De 7e editie van de Zoute Grand Prix lokte om en bij de 
500 oude – en minder oude – auto’s naar de Belgische kust 
voor een lang droomweekend.

Door Philippe Janssens

50

E V E N T S 

W I N T E R  2 016



vieren, liepen ook een resem Belgische sterren in 
de kijker. Zo zagen we in een bocht van de Zoute 
Rally, die dit jaar in Kortrijk neerstreek, olympisch 
kampioene Nafi Thiam voorbij tuffen aan boord 
van een Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial 
uit 1938 en spotten we de Vlaamse acteur Koen 
De Bouw aan het stuur van een unieke Jaguar 
Type  E Roadster uit 1961. Op sportief vlak signa-
leren we de zege in deze editie 2016 van Jean-
Jacques Martens en Aswin Pyck aan boord van 
hun Alvis FireFly Special uit 1932. Hun tweede dag 
was zo goed als foutloos.
Op zondag en op het uur van de GT was het de beurt 
aan Xavier Malisse om zijn opwachting te maken. 
De voormalige tenniskampioen deed dit aan boord 
van een gloednieuwe Alfa Giulia Quadrofiglio die 
zijn allereerste meters aflegde op Belgisch asfalt. 
En omdat de Zoute Grand Prix een zeer succesvolle 
onderneming is, gaan de organisatoren een nieuwe 
gelijkaardige uitdaging aan: in Sotogrande (Anda-
lousië) van 24 tot 28 mei eerstkomend! ■



E
én maand voor de opening liepen de organi-
satoren van de grootste Belgische oldtimer-
beurs InterClassics al met een brede glimlach 
rond. De 2e editie in Brussels Expo was toen 

inderdaad al helemaal volgeboekt en verdubbelde zijn 
capaciteit in vergelijking met 2015, want dit jaar wer-
den vier paleizen gevuld in plaats van twee. Het grote 
publiek voelde zich duidelijk ook aangesproken door 
de twee grote thema’s van de beurs: ‘Honouring the 
legends of Spa-Francorchamps’ en ‘The fascinating 
world of microcars’. 18 klassieke bolides uit de cate-
gorieën Grand Prix, Touring en Endurance brachten 
de boeiende geschiedenis van het mooiste circuit ter 
wereld helemaal tot leven. Zonder meer een must 
voor de 20.000 bezoekers op de Heizel. 

Talbot Lago T26C
Een van de grote blikvangers in het Spa-
Francorchamps paviljoen was zonder 
twijfel de Talbot Lago T26C. Deze klas-

InterClassics Brussels

Met 354 exposanten verdeeld over in 
totaal vier Heizelpaleizen verbeterde 
de oldtimerbeurs InterClassics Brussels 
2016 alle records.

Door Philippe Janssens

Oldtimers 
schitteren 
in Brussel

sieker, die van 1948 tot 1951 werd gebouwd, nam 
deel aan de Grote Prijzen die de voorlopers waren 
van de Formule 1-races op het Ardense circuit. 
De T26C deed in 1950 en 1951 ook zelf mee aan 
het F1-kampioenschap en haalde er verscheidene 
keren het podium. In 1951 won hij zelfs de Arden-
nenklassieker met Louis Rosier achter het stuur.
Erik Panis, directeur van InterClassics, was dan 
ook een gelukkig man: ‘Na 23 edities in Maastricht 

De legende van Francorchamps 
kwam helemaal tot leven, met 
onder meer deze prachtige Jaguar 
die er ooit deelnam aan de 24 Uur.
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en nu de 2e in Brussel blijft het een uitdaging om 
verrassende thema’s te vinden die niet alleen de 
autofanaat aanspreken, maar ook de gewone lief-
hebber en doordeweekse bezoeker. De Formule 
1 leeft dankzij de prestaties van Stoffel Vandoor-
ne en de Nederlandse Belg Max Verstappen. De 
geschiedenis van de races in Spa-Francorchamps 
was dan ook een dankbaar thema.’
Panis was bijzonder blij toen hij Thierry Boutsen 
mocht verwelkomen om het groot Brussels rendez-
vous te openen dat helemaal aan de oldtimers is 
gewijd: ‘Wij hadden vorig jaar reeds drie paleizen 
kunnen vullen, maar er waren er toen maar twee 

beschikbaar’, aldus onze gesprekspartner. ‘Wij wisten 
dus dat we dit jaar met de overstap naar vier paleizen 
een berekend risico namen. Maar het is natuurlijk 
altijd zeer bevredigend wanneer je een maand voor 
de start volgeboekt bent voor een evenement met 
zo’n 400 exposanten en bijna 1000 oldtimers.’

Microcars
Naast de blikvangers van Francorchamps ston-
den ook de microcars – soms ook ‘bubblecars’ 
genoemd – dit jaar volop in de kijker. Hoewel er 
na Wereldoorlog II heel wat van deze kleine auto’s 
in grote getale werden gebouwd, werden er al ▼

Meer dan 1000 auto's 
en om bij de 400 
exposanten: de editie 
2016 verbeterde alle 
records!



bij al maar enkele tientallen of honderden echt 
geproduceerd. Vandaar dat er maar weinig de tand 
des tijds hebben doorstaan, waardoor deze klas-
siekers steeds aantrekkelijker worden in de ogen 
van de verzamelaars.
De microcars werden geboren vanuit de noodzaak 
om na de oorlog over een eenvoudig en goedkoop 
vervoermiddel te beschikken. De meeste werden 
dan ook gebouwd in de jaren 50 van de vorige 
eeuw. De grote vedette van de expo stond naast 
de Dofin 500: de BMW Isetta 300. Dit model werd ■

▼ gebouwd door het Italiaanse ‘Iso SpA’ en werd een 
succes toen BMW de productielicentie aankocht. 
In 1962 werd de productie stopgezet in de ateliers 
van de Beierse autoconstructeur. Er waren toen 
liefst 162.000 exemplaren van de band gerold.
Het slotwoord is voor Erik Panis, directeur van de 
beurs. ‘Wij wisten dat België een groot potentieel 
heeft op het gebied van kwaliteitsvolle oldtimers. 
Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit evenement 
nog een mooie groeimarge voor zich heeft…’
Dat wensen wij hem ook van harte toe.

Deze prachtige 
Delahaye had 
veel bekijks...

Een van de vele juweeltjes en 
blikvangers: deze schitterende 
Mercedes 190 SL.
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Het Resort van Terre Blanche draagt het label Leading 
Hotels of the World en is een Provençaals paradijs voor 
al wie houdt van golf en exclusiviteit. 

Door Miguel Tasso

houdt van groen
Terre Blanche

W
einig plekken scoren meteen van 
bij hun geboorte. Terre Blanche 
deed dit wel. Sinds het in 2004 
uitpakte met een super-de-luxe-

hotel, een kwaliteits-spa, een sterrenrestaurant 
en twee van de meest prestigieuze 18 holesbanen 
in Frankrijk – dit alles in een decor met de allures 
van een botanische tuin – is Terre Blanche uit-
gegroeid tot een adresje waar de levensgenieter 
nooit genoeg van krijgt.
Nadat het land gedurende twee eeuwen aan de 
aristocraat Charles Bouge en zijn familie had toe-
behoord, werd het in 1979 gekocht door de Schot-
se acteur Sean Connery. Op het einde van de jaren 
90 kwam het in handen van de Duitse ondernemer 

Dietmar Hopp. Hij maakte er een van de mooiste 
resorts van Europa van. De stichter van SAP – visi-
onair, golfliefhebber en gek op de Provence – kan 
trots zijn op zijn aankoop: ‘Ik liet een droom in 
vervulling gaan, want Terre Blanche is een oase van 
rust voor de geest en de ziel’, aldus Hopp die vanaf 
zijn eerste bezoek verliefd werd op deze plek waar 
de tijd lijkt stil te staan.

Droomhotel
Dit 300 ha groot resort ligt in het hart van de Pro-
vence. Vlakbij liggen de charmante dorpjes Tourret-
tes en Fayence; Cannes is nauwelijks een halfuur 
weg. Het is dan ook een ideale uitvalsbasis om 
kennis te maken met de vele lekkernijen en de cul-
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turele schatten van de Azurenkust. Terre Blanche is 
lid van de prestigieuze keten The Leading Hotels Of 
The World. Het beschikt over 115 ruime en luxueuze 
suites en villa’s met privé-terras en panoramisch 
uitzicht over de beboste heuvels van de Haut-Var. 
Het hotelconcept ligt helemaal in de lijn van de 
authentieke geest van de oude Provençaalse dor-
pen. Tussen de suites slingeren paden met struiken 
en heerlijk geurende bloemen. En de krekels ver-
zorgen er onveranderlijk de achtergrondmuziek!
Het respect voor de natuur is hier alomtegenwoor-
dig. De architectuur van deze plek, waar ruimte en 
rust de kernwoorden zijn, laat zich rechtstreeks 
inspireren door de pracht van het Provençaalse 
landschap en zijn cultureel patrimonium. Het 
gebruik van de lokale witte steen en de rode klei 
zorgen voor een natuurlijke mozaïek van gouden 
en terracotta-tonen die o zo karakteristiek zijn 
voor de mediterrane stijl. De inrichting van elke 

suite en villa volgt die regionale sfeer: ruwe textu-
ren van met de hand gehouwen stenen en gebak-
ken aarde; de geur van lavendel en wilde tijm.
Terre Blanche heeft vier verwarmde zwembaden: 
één overloopbad, twee bij de Spa (binnen en bui-
ten) en tenslotte dat van de Kids’ Club. Het 600m2 
grote overloopbad is een spektakel op zich en 
biedt een uniek uitzicht op de beboste heuvels 
van het land van Fayence. De privécabines staan 
ter beschikking van het zeer exclusief cliënteel.
Qua gastronomie bieden de vier restaurants elk 
een gevarieerde kaart aan die aan alle verlangens 
beantwoordt. Le Faventia gaat prat op een Miche-
linster en behoort tot de meest gerenommeerde 
adressen in de regio. De gerechten van chef Phi-
lippe Jourdin zijn een ode aan de zuiderse keuken 
geïnspireerd door de seizoenen, de Provençaalse 
streekbodem en de regionale producten. Zijn kaart 
brengt elke smaakpapil in vervoering! ▼

Schaduwterras met op de achtergrond 
het gezang van de krekels.

Verwarmd zwembad met 
een magisch uitzicht over 
de Provençaalse dorpjes.



Vijfsterrengolf
Want de toverkracht van Terre Blanche is ook – 
zelfs vooral – gelinkt aan de golfsport. De beide 
banen zijn van een zeldzame schoonheid en kade-
ren perfect in de filosofie van het domein. Ergens is 
het de natuur die het potlood stuurde van architect 
Dave Thomas toen hij zijn werkstuk op papier zet-
ten. Valleien, meren, afgronden, watervallen: alle 
stukjes liggen op hun plaats, als in een puzzel. En 
toch lijkt geen enkele hole op een andere.
Het parcours Le Riou (6005m, par 72) speelt vrij 
technisch en smal. Een voorzichtige en tactische 
aanpak is er aan de orde. ‘Deze baan is zeer pano-
ramisch en wordt voorbehouden aan de clubleden, 
hun genodigden en de hotelgasten. Op deze baan 
wordt sinds vorig jaar elke lente een competitie van 
de LETAS Tour (Ladies European Tour Access Series, 
red.) gespeeld’, aldus directeur Jean-Marie Casella.
Het parcours Le Château (6616m, par 72) is de ‘cham-
pionship course’. ‘Een echte uitdaging, maar tegelijk 
toch vrij toegankelijk. Al bij al vullen de beide banen 
elkaar heel mooi aan en dit zowel door hun ontwerp 
als hun specifieke kenmerken’, stelt Casella.
In Zuid-Europa beschikken maar weinig resorts over 
36 kwaliteitsholes als deze. Geen toeval dus dat Ter-
re Blanche in 2014 werd verkozen tot Best European 
Golf Resort. Temeer omdat de gast er van een vijf-
sterrenservice geniet met shuttles vanuit het hotel, 
buggy’s met gps, drankjes en snacks op het par-
cours, schoonmaken van de clubs bij de terugkeer.

Leadbetter & Rivet
Golfers kunnen in Terre Blanche ook terecht op 
het trainingscentrum dat uniek is in zijn soort en 
waar elke speler – beginner of ervaren – zowel in 

de zomer als in de winter in optimale omstandig-
heden kan trainen en zijn techniek kan bijschaven. 
Het L’Albatros Golf Performance Center beschikt 
over 64 tapijten op twee verdiepingen en over een 
oefenzone op gras. Twee putting greens buiten, 
eentje binnen, twee approach greens en bunkers 
vervolledigen de infrastructuur voor het korte spel. 
In L’Albatros vindt u verder ook een van de meest 
performante teaching academies ter wereld. De 
theorieën en methodes van David Leadbetter (ere-
lid van de Club) revolutioneerden de golfsport en 
zijn invloed blijft uniek op alle niveaus. Zijn Acade-
my biedt toegang tot een breed gamma van lessen-
pakketten die alle facetten van het spel bestrijken. 

Een schitterende 
oefeninfrastructuur.
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De lessen zijn zo opgebouwd dat zij aansluiten bij 
de verlangens van spelers van alle leeftijden en alle 
niveaus. Heel wat Franse professionals komen er 
geregeld langs, zoals onder meer de elitespelers 
van de Franse golffederatie.
En omdat de swing zonder twijfel de sportieve 
beweging is die zich het moeilijkst laat ontcijferen, 
beschikt het domein ook over een Biomecaswing 
Sport Performance Center. Dit staat onder leiding 
van osteopaat en topatleet Jean-Jacques Rivet. Het 
combineert de wetenschappelijke kennis uit de 
biomechanica met de modernste technologieën. 
Hierdoor kunnen de golfers hun swing beter leren 
kennen en uitvoeren, en op die manier hun spel 

sneller bijsturen naar het gewenste niveau. Door 
rekening te houden met de lichaamsbouw en de 
persoonlijke mogelijkheden van elke speler helpt 
dit systeem om het postuur, de beweeglijkheid, 
het evenwicht en de intensiteit van elke beweging 
te analyseren.
De naam Jean-Jacques Rivet is een wereldwijde 
referentie, want hij optimaliseert al meer dan 20 
jaar de prestaties van de beste professionals (Lydia 
Ko, Alexandre Levy, Justin Rose,…). Hij werkt hier-
voor samen met David Leadbetter en met heel 
wat andere gerenommeerde coaches. Het concept 
Biomecaswing is bedoeld om de atletische golfbe-
weging te optimaliseren, maar het leent zich ▼

De golfbanen van Terre Blanche zijn 
prachtig om naar te kijken, maar de 
waterhindernissen zijn er doorgaans 
niet van de poes.



ook tot andere sportdisciplines. ‘Welk niveau 
men als golfer heeft en hoe jong of oud men ook 
is: ons centrum biedt een volledige en individuele 
analyse aan die stilstaat bij de sterke en de zwakke 
punten van het spel. De morfologische diagnose, de 
fysieke mogelijkheden en de exacte analyse van de 
steunpunten en de beweging helpen om een geper-
sonaliseerd programma op te bouwen om al de min-
punten te verbeteren. Samengevat: elke vraag over 
de swing krijgt een antwoord dat is aangepast aan 
de leerling’, vat Jean-Jacques Rivet samen.

Massage met ballen! 
De golfsport is zo aanwezig op Terre Blanche dat 
men haar zelfs – zij het met een knipoog – terug-
vindt in de schitterende Spa van 3200 m2 en dit 
onder de vorm van een ‘massage signature’ met 
behulp van… golfballen. De unieke aanpak zorgt 
ervoor dat de spieren helemaal tot rust komen waar-
door een gevoel van lichtheid en ontspanning wordt 
gecreëerd. Ideaal als recuperatie voor al wie sport 
en vooral voor de golfer! Tegelijk maken de privé-
tuinen, de buitenterrassen, de 14 verzorgingsruim-

tes en de unieke uitrusting deze Spa tot een echte 
droomplek. In dit paradijs van charme en wellness 
laten traditionele en ultramoderne therapieën zich 
combineren met de aromatherapie die eigen is aan 
de Provence. In deze oase van rust kan men ook een 
beroep doen op de verzorging en de massages van 
de partners Carita en Ivo Pitanguy.

De Spa: deze oase van rust 
ligt naast de 19e hole.

Totaalcomfort in de 
kamers en suites.

Heerlijk toch om in deze 
omgeving te komen golfen?
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Australië heeft twee musts: Ayers Rock, de mythische 
rots in de rode woestijn, en het Great Barrier Reef, het 
grootste koraalrif ter wereld. Wij voegen daar graag 
Daintree aan toe: het oudste regenwoud op aarde.

Door  Béatrice Demol

Australian Dream

A
ustralië is de remake van de American 
Dream. Landschappen in cinemascope. 
Een maagdelijke en ruige natuur op 
een steenworp van de moderne en 

ronduit gezellige steden. Het hele land, dat even 
groot is als Europa, is een liefdesverklaring aan 
Unesco en zijn labels van natuurlijke patrimoni-
ums. Het zogeheten autochtoon toerisme voelt 
er zich gestimuleerd door de erkenning van het 
Aboriginal gewoonterecht met betrekking tot het 
grondbezit. Een hele ommezwaai voor een volk 
dat eeuwenlang werd verstoten en uitgemoord, 
en pas zo’n 50 jaar geleden onder dwang werd 

erkend. Al blijven er nog altijd White Australians 
die pas nu – samen met de toeristen – leren stil-
staan bij het trieste lot van de eerste bewoners.
Wie in Australië een folkloristisch optreden bij-
woont, mag er zeker van zijn dat de levensstijl van 
deze autochtonen dezelfde blijft eens de selecte 
groepjes toeristen uit het gezichtsveld verdwenen 
zijn – zelfs al hebt u bij momenten de indruk dat een 
en ander ietwat geforceerd wordt opgevoerd. Dit 
komt omdat hun levenswijze hen meer dan 70.000 
jaar heeft geholpen om in dit vijandig grondge-
bied te overleven. Hun rituelen en gewoonten zijn 
verankerd in wat zij ‘de droomtijd’ noemen: een 

Het nationaal park van Uluru-Kata 
Tjuta is een van de meest symbolische 
plekken van Australië. De bergen zijn 
even oud als Ayers Rock en werden 
erkend als Unesco-werelderfgoed.

D e  k o a l a 
slaapt 20 uur 
per dag en is 
met uitsterven 
bedreigd.
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tijd van schepping en ordening, waarbij bepaalde 
delen van het moderne landschap ‘heilig’ zijn. Een 
wereld die is opgebouwd rond de jacht, de kennis 
van de bossen en de bush, en de mondelinge en 
grafische tradities van hun geschiedenis. U voelt 
zich niet meteen aangesproken door de spiritu-
aliteit van bepaalde plekken of personen? Geen 
probleem: de Australische sites die verbonden zijn 
met de Aboriginals zijn van een dergelijke schoon-
heid dat zij op zich volstaan. Want soms zegt één 
panorama meer dan duizend woorden.

Dwars door het rode hart
Cinefielen herkennen meteen de rots waar enkele 
studenten en hun leraar verdwijnen nadat ze een 
onzichtbare grens hebben overschreden in Picnic 
at Hanging Rock. In het hart van de outback torent 
deze rotsformatie 348m boven de omgeving uit. 
Verder is hier niets, want de rots aan de rand van 
het nationaal park van Uluru-Kata Tjuta is de enige 
toeristische trekpleister in de streek. Nochtans 
is dit een van de meest symbolische plekken van 

Australië. De nazaten van de jagers-plukkers, die 
sinds kort hun eigendommen beheren en daarbij 
inzetten op duurzaam toerisme, halen hun energie 
uit deze omgeving en tekenen in het rode zand de 
codes en legendes van hun stammen. Laat u niet 
verleiden tot het beklimmen van deze rots in pur-
pere zandsteen, want u riskeert om het slachtoffer 
te worden van een grondverzakking, een hartaan-
val of een val. Schrijf liever in voor een omtrekwan-
deling: 10 km lang, met heel wat mogelijkheden 
voor een geleide tocht door het ‘rode hart’ met zijn 
unieke fauna. Van kangoeroes, wallaby’s, emoes 
en honderden zeldzame vogelsoorten tot bijzonder 
gevaarlijke slangen.
Het is op deze dorre, geïsoleerde en klimatologisch 
extreme bodems dat de Aboriginals het makke-
lijkst aan de aanvallen van de boze buitenwereld 
konden weerstaan. Het verklaart mee waarom de 
kolonialen een 3000 km lange spoorweg bouwden 
om dit rotsachtig (maan)landschap te overmeeste-
ren. Zij deden hiervoor een beroep op Afghaanse 
kamelen waarvan er nog altijd afstammelingen 
rondlopen: ideaal voor een wandeling op een dro-
medaris. Deze pionierstrein, die de naam The Ghan 
kreeg, is ontzettend Brits van sfeer, zoals ook valt 
af te lezen aan de snor van de stationschef. Voor 
de reizigers aan boord is het een andere manier 
om dit verrassende Australië te ontdekken dat 
een nieuwe wereld bouwt op deze legendarische 
grondvesten. De trein haalt gemiddeld 85 km/h 
op zijn route van het noordelijke en langs het meer 
van Timor gelegen Darwin naar het zuidelijke Ade-
laide bij de Indische Oceaan, met onderweg een 
emblematische halte in Alice Springs. Tijd genoeg 
dus om weg te dromen bij de unieke landschap-
pen, met kleuren en vormen die de verschillende 
levenspatronen door de eeuwen heen weer-

Ayers Rock: de heilige en 
emblematische site van 
de Aboriginal cultuur.

▼
De l ichaamsbe -
schilderingen van 
de bama (Abori-
ginals) zijn meer 
sociaal bedoeld 
dan artistiek.

The Ghan: deze pionierstrein neemt 
u mee naar het hart van Australië.



spiegelen: tropische en later landbouwgronden, 
woestijnen, veeboerderijen, koper- en opaalmij-
nen. Stuk voor stuk hoofdstukken van het Austra-
lisch verleden. Een must waarbij men op verschil-
lende haltes kan instappen om kortere trajecten 
af te leggen. En daar bijvoorbeeld van profiteert 
voor bezoek aan een 18 holes golfbaan, want in 
Australië zijn alle golfbanen publiek. Geen lidkaart 
nodig en dus ook niet op Coober Pedy, een van de 
tien meest atypische banen ter wereld. Als je dit ’s 
nachts doet, wanneer het minder heet is, golf je er 
met lichtgevende ballen. 

Slapen op het koraalrif
We verlaten de rode aarde en zoeken de zee ten 
oosten van Queensland. Hier wacht de Gold Coast 
met het levendige Brisbane, de surfers, de pretpar-
ken, de grote hotels… Daarna is er de noordelijker 
gelegen Pacific Coast waar het koraalrif het regen-
woud omarmt, zout en zoet water zich vermengen, 
de Aboriginals hun heiligdommen bewaken die 
door ‘droomwegen’ zijn verbonden. Dit zijn de hei-
lige paden die het land doorkruisen en de punten 
verbinden die geologisch en spiritueel aansluiten 
bij hun cultuur. Tussen deze beide kanten van de 
Pacific voeren de Whitsunday eilanden de reiziger 
mee naar een andere dimensie. In het hart van het 
Great Barrier Reef – een uniek ecosysteem van 
2600 km dat door de industrialisering van het land 
bedreigd wordt – liggen 74 eilanden van ongerept 
zand afgewisseld met de groentinten van stukken 
regenwoud op elk van hen. Dit alles omkaderd door 
het Great Barrier Reef. Het is een parallelle wereld 
waar men sinds kort ook vluchtig kan verblijven (2 
dagen, 1 overnachting). De ferry of de helikopter 
brengt u naar een drijvend hotel in het midden van 
de Stille Oceaan. Het hoogste ponton biedt plaats 
aan 9 suites. Hoewel het eigenlijk maar eenvou-
dige tenten zijn die uitkijken op een sterrenhemel 

overstijgt deze unieke ervaring het prachtigste 
paleishotel. Zodra de laatste bezoekers er de ferry 
richting eiland-vasteland zijn opgestapt, nodigt dit 
prachtig koraalrif uit voor een duik bij licht of in 
het donker. U voelt zich op een andere planeet. 
Whitehaven Beach gaat prat op het zuiverste zand 
ter wereld. Een strook van 7 km met een unieke 
witte kleur. Zand dat de hitte niet absorbeert en 
de indruk wekt door bloem te stappen. Het bestaat 
voor meer dan 98% uit silicium en is ideaal om 
juwelen hun oorspronkelijke glans terug te geven. 
Schilderachtigheid is hier troef. Dit is het resultaat 
van de stromingen die door de getijden worden 
opgewekt en de verschillende blauwtinten van de 
zeearmen. Een pad door de jungle voert naar een 
uniek uitkijkpunt. Want ook als u in Australië op 
het water bent, zijn de bossen nooit ver weg.

Oudste regenwoud ter wereld
Wanneer u het water de rug toekeert en naar het 
noorden van de Sunshine State reist, maakt u ken-
nis met het oudste regenwoud ter wereld. Dit is, 
samen met het rode hart van het land, het ander 
heiligdom van de Aboriginals. Zij stellen dat zij er 
duizenden jaren hebben gewoond en zij daarom 
de beste gidsen zijn. Om de uitgestrektheid van 
de verschillende parken in dit grondgebied beter 
te begrijpen, alsmede het ecologisch en politiek 
belang van deze voorvaderlijke gronden, moet 
men zich laten begeleiden door een ranger en het 

Het oudste regenwoud ter 
wereld strekt zich uit over 
honderdduizenden hectaren.

64

o p  R E I S
W I N T E R  2 016

▼



maar blijven zeer cosy. De koloniale vestingen zijn 
omgebouwd tot hotels en bars. In het legendari-
sche The Reef House Palm Cove, een voormalig 
gastenverblijf van een gulle gouverneur, vereffen 
je de rekening van het aperitief nog altijd anoniem 
in een doosje. In Port Douglas, een leuke bad-
plaats, kan je inschepen op een catamaran voor 
een cruise in de Low Isles, een andere beschermde 
site van het Great Barrier Reef. Meer naar het noor-
den en na een rit langsheen de Great Tropical Drive 
vindt u tussen kleurrijke riffen, droomstranden en 
mysterieuze jungle het regenwoud van Daintree. 
Dit is het oudste op aarde en het beschikt over 
een prachtige lodge waar men met plezier enkele 
dagen verblijft. Omdat avontuur zich ook laat com-
bineren met comfort en uitmuntendheid.

Levensles in de wadden 
van de Stille Oceaan
In de Silky Oak Lodge bevinden we ons in het hart 
van de geschiedenis. Onze bungalow op palen staat 
in het midden van het regenwoud. Hij torent uit 
boven de Mossman River waarvan het waterpeil in 
24 uur met 7 m is gestegen. Het is in dit water dat 
de Aboriginals hun baby’s bij de geboorte onder-
dompelen om hen kracht en geluk te geven en de 
SPA zijn water haalt voor een heerlijke lichaams-
verzorging, met het gezang van zeldzame vogels 
als unieke achtergrond. Het is ook hier dat gids 
Erin de liefhebbers onderhoudt met haar uitleg 

baldakijn van het tropisch woud overvliegen aan 
boord van een Skyrail, vertrekkend vanuit Barron 
Falls (buitenrijden Cairns). Bij de landing hebben 
de fauna, flora en geografie van Queensland hun 
geheimen prijsgegeven aan al wie zijn ogen de 
kost heeft gegeven: de jurassic, de Gondwana, 
plantenassociaties, de met uitsterven bedreigde 
gehelmde kasuaris, de giftige spinnen... Als u door-
reist naar Kuranda, de oude mijnstad die opnieuw 
een dorp is geworden en die men eveneens met de 
trein kan bereiken, en u hebt het geluk dat het niet 
regent en er toevallig geen siësta wordt gehouden, 
zullen de autochtonen u graag uitleggen waarom 
zij hun kleurrijke woningen die tegen de heuvels 
zijn vastgekleefd hebben omgebouwd tot winkel-
tjes en kunstgalerijen voor toeristen. Kort samen-
gevat: het is een manier als een andere om in de 
moderne wereld te overleven.
Op deze breedtegraad net boven de Steenboks-
keerkring is het contrast met de kust nog steeds 
zeer apart. De dorpjes langs de zee tot aan Port 
Douglas zijn even trendy als die van de Gold Coast, 

Whitehaven Beach in de archipel 
van Whitsunday eilanden: een 
andere wereld.

Reef World: drijvend hotel op 
het Great Barrier koraalrif.

▼

Paleis onder de sterren op 
het Great Barrier koraalrif. 
Een onvergetelijke ervaring. Whitehaven Beach.



over de fauna en de flora die de lodge omgeeft. 
Als u een beetje aandringt, staat zij stil bij het mis-
kend geheugen van het land en bij ‘het triestigste 
verhaal van Australië’: een volk dat van zijn ziel werd 
beroofd. Hoewel zij geen ‘bama’ (Aboriginal) is, past 
het passionele verhaal dat zij tijdens onze jungle-
wandeling vertelt, perfect aan bij de eeuwenoude 
bomen en de Melanesiërs, de varens die dateren 
uit de tijd van de dinosaurussen en de verschrik-
kelijke verhalen van Aboriginalkinderen die aan hun 
ouders werden ontrukt. Gifplanten worden drama’s, 
geneeskrachtige bladeren geven hoop. Als men dit 
land bezoekt, is het onontbeerlijk om stil te staan 
bij de keerzijde van de medaille, want dat vergroot 
het menselijk aspect van de sites en de gesprekken. 
Wanneer we daags daarop met Brandon (stam Kuku 

Onze tips
Antipodes Voyages is dé referentie. Info over de seizoenen, het klimaat, de levensgewoonten. Boeking, 
verhuring, sleutel-in-de-hand touring, roadmap voor soloreizigers, excellente tips en adviezen, want de 
CEO heeft er zelf gewoond. Bezoek zeker de sites waar wij ons hart verloren: www.silkyoakslodge.
com (totaalervaring in de jungle) www.thalabeach.com.au (regenwoud aan de boorden van de oceaan),  
www.sailawayportdouglas.com (trip met de catamaran), www.adventurenorthaustralia.com 
(kennismaking en activiteiten met autochtonen), www.awesomewhitsundays.com (logeren op het 
Great Barrier Reef), www.arthotel.com.au (logeren in Sydney), www.ayersrockresort.com.au (logeren 
in Uluru), www.sydneyoutback.com.au (tropische bossen rond Sydney). Qatar Airways, Brussel-Sydney 
of rechtstreeks naar Adelaide, biedt de kans om de benen te strekken in het gigantisch shoppingcenter 

van Doha met zijn spectaculaire VIP-lounge. In business vliegen de uren voorbij, want naast de 
persoonlijke service en de schitterende uitrusting is er ook het echte bed waarin men zich te 

rusten legt nadat men een pyjama in gekamd katoen heeft aangetrokken. Deze beide vluchten 
worden verzekerd door een Boeing 787 Dreamliner en een A350-900, de twee bestsellers 
van de hemel. www.qatarairways.com

© Foto's: Movi Press/Eeman

Yalanji) op krabbenjacht gaan in de wadden van 
de Stille Oceaan, en daarna mosselen en oesters 
loswrikken in de mangrove, voelen we ons dan ook 
niet verrast door zijn voorstel om onze muggenbe-
ten in te smeren met ‘strandsla’ en de vruchten te 
gebruiken om de prikkeling van het zout uit onze 
ogen te halen. Op de weg naar zijn huis, waar we 
samen onze vangst gaan bereiden, kruisen we vier 
generaties die met elkaar converseren in evenveel 
talen: alyawarra, kiku yalanji, Engels en een jargon 
dat is voorbehouden aan de stam.
Met hem hebben we alweer die ‘droomweg’ bewan-
deld, tussen zee en jungle, tussen Waga Gaboo, 
het koraalrif waar de mensheid geboren is, en het 
woud dat die droom bewaakt; de droom van de 
oudste beschaving ter wereld.

Aankomst of vertrek in Sydney 
voor enkele dagen in de stad. 
Harbour Bridge is een must 
voor een unieke ervaring en een 
fabelachtig uitzicht.

Brandon Walker: de krabbenvanger 
van de stam Kuku Yalani ijvert voor 
een autochtoon toerisme.
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www.divercitymag.be
Over de stad moet je ook lezen
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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 3839-003 Annonce DivercityA4nlDef.indd   1 23/05/16   15:47



Anne-Sophie Pic is de enige vrouw die 
met 3 Michelinsterren mag pronken. 
Zij beschouwt haar keuken als 
creatieve kunst. In Valence, ten zuiden 
van Lyon, is het Maison Pic een must. 
Een tempel van gastronomie.

Door Miguel Tasso

Anne-Sophie Pic
Smaakalchemist

E
en bezoek aan het Maison Pic in Valence 
heeft iets van een pelgrimstocht. De 
ogen glanzen vol verwachting en de 
smaakpapillen staan op scherp. Want 

er is ook het wereldwijd gerenommeerde label 
Relais & Châteaux. Voor gastronomen is dit een 
echt instituut. Een monument van smaken met 
in de keuken de erfgename van een familietra-
ditie: Anne-Sophie Pic, de enige chef met drie 
macarons op haar kiel en een dame die in 2011 
bekroond werd met de titel van Beste Chef ter 
Wereld van het Jaar. 
Pic is in de eerste plaats een familieverhaal van 
koks die verschillende generaties lang de geschie-
denis van de Franse gastronomie hielpen bepa-
len. Alles begon bij overgrootmoeder Sophie die 

op de weg naar Saint-Péray een eigen restaurant 
opende: l’Auberge du Pin. De reputatie reikte al 
snel tot ver buiten de Ardèche en de gastronomen 
snelden toe om er de fricassees van gevogelte, de 
gratins en het gebakken konijn te proeven. Zij werd 
opgevolgd door haar zoon André die zich in 1934 
beloond zag met 3 Michelinsterren. Hij verhuisde 
in 1936 naar de avenue Victor Hugo 285 naast de 
mythische Nationale 7 in Valence (Drôme) waar 
het Maison Pic zich nog altijd bevindt. Zijn zoon 
Jacques nam in 1956 de fakkel over, haalde op 
zijn beurt drie sterren. Door zijn combinaties van 
smaken en de presentatie van de gerechten was 
zijn keuken echt revolutionair te noemen.

Zoals een schilder 
voor zijn doek
Het was voor niemand een verrassing dat Anne-
Sophie Pic doorging op het elan van haar voorou-
ders. Maar dan wel op haar manier. In het begin 
liet trouwens niets veronderstellen dat zij carrière 
zou maken in de gastronomie, want ze studeerde 
handel aan het ISG in Parijs en droomde van een 
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job in de luxe-industrie. Tot op de dag dat ze zich 
realiseerde dat haar leven zich aan de zijde van haar 
vader bevond die haar moest leren koken en het 
merk te ontwikkelen dat ook haar patrimonium is.
Vanaf dat moment ontwikkelde ‘Schoppenvrouw’ 
haar eigen gerechten die opvallen door hun geuren 
en smaken. Reeds als klein meisje snoof ze de geu-
ren uit de keuken op waar haar vader werkzaam was. 
Toen zij zelf in het beroep stapte, beschikte ze enkel 
over haar intuïtie en haar emoties om hem te helpen 
bij het samenstellen van zijn gerechten. De techniek 
leerde ze al doende. En dat bood haar de oneindige 
vrijheid om smaken te combineren, een eigen stijl te 
creëren, in alles het juiste evenwicht en de dito puur-
heid te gaan zoeken. Met als resultaat dat de hele 
wereld er wild van is. Haar recepten worden inge-
geven door haar inspiratie. Zij staat voor haar for-
nuis zoals een schilder voor zijn doek. Een zoektocht 
naar het eeuwig samengaan van unieke en complexe 
smaken. Zij verkent graag niet-consensuele smaken, 
zoals bitter, zuur, jodiumrijk, geroosterd, gerookt…, 
met de bedoeling om die te beheersen. Zij werkt bij 
voorkeur met miskende of vergeten producten, zoals 
bieten, rapen en kolen. Zij benadert de producten in 
hun totaliteit teneinde alle mogelijke toepassingen 
in de keuken te onderzoeken. En als ze moet kiezen 
tussen het kaneelstokje en het blad van de kaneel-
boom, kiest ze het tweede.

Het resultaat is simpelweg adembenemend. Voor 
haar is een gerecht iets wat leeft. Elke hap moet 
een verschillende smaakervaring genereren: 
de ene keer sterk, de andere keer delicaat. De 
continue zoektocht naar de perfectie stimuleert 
Anne-Sophie Pic om haar ontwerpen altijd te laten 
evolueren, sommige zelfs in een nieuw kleedje 
te stoppen, en andere op te geven om ze vervol-
gens op een betere manier heruit te vinden. Haar 
culinaire denkwereld laat weinig ruimte 
voor routine.

De alchemie 
van de smaak
Vanaf de buitenkant is Mai-
son Pic niets bijzonders. 
Maar zodra je de ingangs-
deur voorbij bent, doet de 
plaatselijke magie zijn werk 
en wordt de aandacht meteen 
getrokken naar een groot uitstal-
raam waar alle edities van de Miche-
lingids sinds 1900 verzameld zijn. Daarmee 
is de toon gezet. Welkom in het hart van de tempel!
La Maison is mooi. Transparant. Tegelijk modern 
en traditioneel. U vindt er een vijfsterrenhotel met 
een 30-tal kamers, een bistrot ‘Chez André’ met 
klassieke en historische gerechten en fijne krui-
denierswaren met geselecteerde producten. Maar 
het is natuurlijk het driesterrenrestaurant dat als 
een magnetische naald de aandacht trekt. 
De kaart nodigt uit om weg te dromen. Anne-Sophie 
Pic laat zich leiden door haar passies, de seizoenen, 
de kwaliteit van de producten en haar – vaak ooster-
se – invloeden. Zij werkt gepassioneerd instinctief. 
En als een alchemist van de smaak stelt zij vervol-
gens een symfonie samen met een unieke parti-
tuur. Haar keuken is een echt lab van smaken. Haar 
handtekening beperkt zich niet tot één gerecht, ▼



maar veeleer door een sensuele gevoeligheid. 
De degustatie van een gerecht is een per essentie 
vluchtig gegeven, waardoor dit ook uniek is.
‘La Dame de Pic’ praat graag over haar gerech-
ten. Zoals over het voorgerecht: kikkers! ‘Ik koos 
voor een ‘meunière’ kookproces om de lekkere 
en geroosterde smaken goed tot uiting te laten 
komen. Ik combineer dit met de Lapsang Sou-
chongthee, want het gerecht heeft een sterke krui-
derij nodig om die confrontatie te doorstaan. Voor 
het roosteren gebruik ik geïnfuseerde boter zodat 
de rokerig- en de bitterheid van de thee de smaak 
versterken. Daarna voeg ik Vietnamese koriander 
toe. Het geheel is een verrassende combinatie: 
heel fris, bijna zoals kamfer met mentol. De kik-
kers worden begeleid met verschillende soorten 
kool – bloemkool, romanesco, graffiti – waarvan 

de bitterheid mooi aansluit bij die van de thee.’ 
Daarna is het tijd voor de zeeoren. Deze andere klas-
sieker wordt geserveerd met Dashi met Géranium 
Rosat, Nama-salie en melisse en gegrilde prei. ‘Dit 
gerecht is opgebouwd rond de saus en kadert in 
mijn werk met Dashi-bouillons. Ik houd enorm veel 
van deze basis van de Japanse keuken, een mix van 
Kombu-algen en gedroogde bonito. Dit is op zekere 
manier een infusie van jodium…’ Het hoofdgerecht 
is een Highland beef die 70 dagen heeft gerijpt en 
gecombineerd wordt met een marinade met Zacapa-
rum, Phu-Quoc peper en Libérica de Sao Tomé-kof-
fie, wortelen uit de tuin. ‘Een bord als een allegorie 
op het beste wat de aarde ons te bieden heeft.’
Als dessert is de chocolade met bittere honing een 
must. ‘De look doet denken aan een bijenkorf met ruit-
jes die elkaar afwisselen van smaak: crème met cho-
colade, ganache opgewerkt met staartpeper, panna 
cotta met bittere honing, karamel met Hojicha-tee…’
En nog zoveel meer, want de kaart onderscheidt 
zich door zijn 1001 creaties. Voor de vuist weg: ‘les 
berlingots au crémeux de chèvre de Banon légère-
ment fumé consommé au cresson infusé au gingem-
bre et à la bergamote; l’huître Gillardeau, livèche, 
cardamone noire et betterave; le homard bleu de 
Bretagne, poêlée de cèpes et Géranium Rosat; le 
chevreuil mariné à la lie de saké, châtaigne et cer-
feuil tubéreux; le ris de veau poêlon café Liberica; le 
turbot côtier à la vapeur douce, croquant et mous-
seline de concombre, beurre monté à l’anis vert, 
râpée de truffe noire; et la bière blonde et caramel, 
sorte d’île flottante mousseux à la bière, coulant de 
caramel et biscuit croquant aux noisettes!’
Kortom: een uniek adres dat u bij uw reis naar 
het zuiden graag in uw gps zult opnemen. De Bel-
gische gastronomen kennen trouwens de weg 
naar de Nationale 7 die ooit door Charles Trenet 
werd bezongen. Anne-Sophie Pic verwelkomt al 
deze levensgenieters samen met haar echtgenoot 
David Sinapian. Hij is directeur van een bedrijf dat 
ook vestigingen heeft in Parijs (La Dame 
de Pïc, 1 ster) en Lausanne (2 
sterren in het hotel Beau 
Rivage). Ook Nathan, 
de 11-jarige zoon 
des huizes, loopt 
er vaak rond. De 
aflossing lijkt al 
verzekerd…

70

F o C U S
W I N T E R  2 016

■

▼



www.heritagebuildings.be  •  +32 (0)3 685 20 00  •   info@heritagebuildings.be

TRADITIONELE  EIKENHOUTEN  BIJGEBOUWEN
WONINGUITBREIDINGEN • POOLHOUSES • THUISKANTOREN • LEEFKEUKENS • FEESTRUIMTES

GASTENVERBLIJVEN • OVERDEKTE TERRASSEN • OVERDEKTE ZWEMBADEN

CARPORTS • GARAGES • SCHUREN • STALLINGEN



Als juwelier verfraai je het leven met goud, diamanten 
en edelstenen, maar vooral ook met emotie! Het beroep 
van juwelier impliceert dat je er de mooiste stenen moet 
uitkiezen. Didier Tollet onderhoudt ons over zijn beroep 
tijdens een reis naar het Thaise Chanthaburi waar hij op 
zoek gaat naar nieuwe stenen.

Door Michel Thibaut

Didier Tollet  
                Altijd op zoek naar 
kostbare en fijne edelstenen

I
k reis geregeld naar Thailand om er zelf de 
edelstenen te kiezen die de juwelen van 
het Huis Tollet sieren en ik probeer die zo 
voordelig mogelijk aan te kopen. Mijn grote 

drijfveer is mijn passie voor het bevredigend en 
voldaan gevoel dat ontstaat wanneer je die éne 
steen vindt die net iets harder schittert dan de 
rest en een unieke kleur heeft. Kortom: de abso-
lute topkwaliteit’, zegt Didier Tollet die onlangs 
nog naar Thailand reisde. 
De bestuurder van het gelijknamige huis trok toen 
naar Chanthaburi dat zo’n 230 km ten oosten van 
Bangkok ligt. De stad, waarvan de naam letter-
lijk ‘stad van de maan’ betekent, is niet alleen hét 
Thaise mijnbouwcentrum voor edelstenen – vooral 
dan robijnen en saffieren – maar het is in de eerste 

‘
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plaats een stad waar de mooiste edelstenen uit de 
hele wereld worden verwerkt. Het equivalent van 
Antwerpen voor gekleurde stenen.

Unieke markt
Didier Tollet voelt zich helemaal thuis in de kleine 
straatjes en in de Stone Market, want hij is ver-
trouwd met deze omgeving. En hij kent hier ook 
(bijna) iedereen! Naarmate je dieper in de straten 
van Chanthaburi doordringt, zie je steeds meer 
lessenaars opduiken met fijne tangetjes, kijkers, 
vergrootglazen, rekenmachientjes… Het is hier, in 
deze rustige en permanent overdekte markt, dat 
kopers van edelstenen (en halfedelstenen) op een 
stoel plaatsnemen en wachten op datgene wat hun 
bezoekers hen te koop komen aanbieden. ‘Soms 
ligt hier voor miljoenen euro op de tafels, gewoon 
open en bloot in de straten’, zegt Didier Tollet.
En nochtans heerst hier de rust zelf en is elk gevoel 
van onveiligheid ver te zoeken. Een beeld dat de 
hele reis beheerst. Niemand klampt je aan, ieder-
een heeft zijn eigen tempo dat aansluit bij zijn 
behoeften en verlangens. ‘Maar je moet wel op 
je hoede zijn’, waarschuwt de Brusselse juwelier, 
‘want 95% van de edelstenen hier zijn vals! Zelfs ▼



ik zou me nog kunnen vergissen! Zonder vakken-
nis blijf je hier dus beter weg. Dit is iets voor echte 
specialisten. Mijn kracht is dat ik tijdens mijn carrière 
geleerd heb om alleen maar het beste te kiezen tegen 
de scherpst mogelijke prijs. Daarvoor moet je hier op 
het juiste ogenblik zijn en moet je de mensen en de 
gebruiken van het land kennen. Kortom; je moet deze 
sector beheersen en hier vaak genoeg komen.’

Van mijn tot koper
Een bezoek aan de mijn is een must. De aarde 
kleurt hier rood en er hangt een rustige sfeer, net 
zoals overal in deze regio. Het ontginningsproces 

Referentiehuis
Leuven, 1902. Jules Tollet, de grootvader van 
Didier Tollet en van zijn zussen Carole en Muriel, 
opent een handel in juwelen en horloges. In de 
periode tussen de beide wereldoorlogen specia-
liseert hij zich in zakuurwerken (met kalibers die 
in Zwitserland worden aangekocht), met name de 
zakhorloges van het merk Tollet die aan de Belgi-
sche Spoorwegen worden verkocht. In 1954 opent 
de zoon van Jules een verkooppunt voor juwelen en 
horloges in Brussel, meer bepaald op het nr. 36 in 
de Kleerkopersstraat. Vandaag heeft Tollet vijf win-
kels in Brussel en Waterloo. Zijn sterke punt is dat 
het over zijn eigen ateliers beschikt voor juwelen 
en het herstellen van horloges, en vooral ook over 
een eigen ontwerpafdeling. Dat is trouwens het 
kloppend hart van het Huis Tollet!

is vrij eenvoudig. Met behulp van graafmachines 
worden grote stenen uit de grond gehaald. Deze 
worden vervolgens gewassen, gesorteerd en van 
de grootste tot de kleinste door een zeef gehaald. 
Het is pas in dat laatste stadium dat de edelstenen 
tevoorschijn komen. Of niet… Het aantal arbeiders 
in de mijn is beperkt tot een tiental. De rust wordt 
er enkel verstoord door het geronk van de bull-
dozers en het gebulder van het water dat over de 
ontgonnen gesteenten wordt uitgestort. 
In Bangkok hebben we afspraak met een van de ver-
kopers van edelstenen. De ontspannen sfeer van de 
markt in Chanthaburi is hier ver weg. Op de 11e ver-
dieping van een moderne building moeten we ons 
bekend maken vooraleer de veiligheidsdeur zich 
opent. Zelfs al wordt de heer Tollet er duidelijk ver-
wacht. Geen gordijnen noch shutters in het kantoor. 
De robijnen, saffieren en andere edelstenen schit-
teren er in het volle daglicht. Toch vertrekt Didier 
Tollet met lege handen. Het waren mooie stenen, 
maar hij wil nog beter. ‘Bij Tollet’, zegt hij, ‘staan 
kwaliteit en doorzichtigheid voorop. Wij informeren 
onze klanten ook altijd over de mogelijkheden op 
basis van de kwaliteit, de dikte en de afmetingen 
van de steen. Zo is een transformatie bijvoorbeeld 
niet wenselijk wanneer de kostprijs van de fabri-
cage duurder uitvalt dan de waarde van de stenen 
die men met dat doel wil hergebruiken.’

© Foto's: Véronique Pipers
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Plus nettes, plus précises, les caméras IP ont un niveau d’intelligence 
adaptable permettant de construire des réseaux de caméras plus
vastes, sans perte de qualité. Une solution idéale pour les bâtiments
de grands volumes.

Les avantages des caméras IP

• Qualité d’image exceptionnelle, 5 fois plus détaillée qu’une caméra 
traditionnelle.

• Câblage unique, facilitant l’installation de la caméra.
• Intelligence intégrée : la caméra détecte le mouvement immédiatement,

envoie un signal d’alarme et facilite la recheche d’événements.
• Economique : un câble UTP est 5 fois moins cher qu’un câble coaxial.
• Qualité du service : la distance n’affecte pas la qualité de l’image.
• Communication sécurisée, peu importe où vous soyez dans le monde.

• En résumé : une qualité supérieure pour un coût inférieur.

Digital-Annonce(A4)-FR  23/11/16  10:06  Page 1



De infrastructuur van de Golf d’Hulencourt wordt met de 
dag completer. Zo heeft het indoor trainingscenter alles 
voor de swing tijdens de winter.

Door Miguel Tasso

Indoorcenter Jérôme 
Theunis Académie is
een topper

I
n 2013 startte Jérome Theunis – coach van 
Nicolas Colsaerts en Thomas Detry – zijn 
eigen Académie op in de Waals-Brabantse 
Golf d’Hulencourt. Samen met Naïma Ghilain 

geeft hij er les aan de clubleden en op afspraak 
ook aan klanten van buiten de club. ‘Naast de 
beide golfbanen (18 en 9 holes) beschikken wij 
over unieke oefeninfrastructuren met een over-
dekte practice op tapijt of gras, twee putting 
greens en een specifieke zone voor wedging’, 
aldus Jérôme Theunis.
Speciaal voor de winter wordt de Académie ook 
uitgebreid met een indoor trainingscenter dat 
uniek is voor België en de spelers de kans biedt 
om lekker binnen te oefenen. Ook hier haalt Hulen-
court de grote middelen boven. Zo deed de club 

Thomas Detry, Jérôme 
Theunis en Diane Baillieux.

Jérôme Theunis is de vaste coach van 
Thomas Detry voor het korte spel.
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een beroep op het bedrijf Quick Golf, dat door 
Quentin de Valensart wordt geleid en gespecia-
liseerd is in het ontwerpen van een golfbeleving. 
‘In de nieuwe indoorruimte kunnen de leerlingen 
zowel aan hun lang spel (met slagen in een net) 
werken als aan hun approaches en putten. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van de allernieuwste 
technologieën. Dankzij een simulator worden alle 
afstanden en baltrajecten in beeld gebracht. Het 
systeem Flightscope maakt het mogelijk om met 
behulp van een radar elke slag in 3D te bestuderen 
en te analyseren.’

Unieke infrastructuur
Dit indoorcenter heeft alles om tot een groot suc-
ces uit te groeien. Er is aan alles gedacht. ‘Je kan 
er zelfs je chips tot 80m inoefenen naar een green 
met een dubbel niveau. Een green die bijna echter 
is dan buiten in de natuur…’
Jérôme Theunis speelde als prof op de Europese 
Tour van 2004 tot 2010 en heeft zich ontwikkeld 
tot een referentie in coaching. Het is dan ook geen 
toeval dat heel wat pro’s een beroep doen op zijn 
diensten. Zoals bijvoorbeeld Thomas Detry. ‘Met 
Jérôme werk ik voornamelijk op mijn korte sla-
gen, zijnde putten en wedging. Hij heeft een zeer 
duidelijke kijk op deze beide onderdelen van het 
spel waar alles op details berust’, aldus de jonge 
Belg die zonet zijn promotie naar de Europese 
Tour verzekerde.
Thomas Detry is een perfectionist die uren op de 
oefenbaan kan doorbrengen. ‘In die context zijn 
de infrastructuren op Hulencourt ideaal. Zelfs de 
oefenballen zijn er top. ‘Wat ik heel graag doe, 
is proberen om met mijn wedges de betonnen 
blokken te raken die op zeer exacte afstanden zijn 
neergezet. De putting greens lopen zeer regelma-
tig, ook in de winter. En verder is er natuurlijk ook 
het parcours. Ik stap geregeld in een buggy om op 
bepaalde holes een en ander uit te proberen…’

Kers op de taart: Hulencourt beschikt nu ook over 
een ultramoderne fitnesszaal die met de modern-
ste uitrusting werd ingericht. Ideaal om tussen een 
paar swings door aan je fysieke conditie te werken, 
want de moderne golfer is ook een atleet. Het is 
ook mogelijk om ter plaatse een kinesist en een 
sportarts te raadplegen.

Golfscholen
De Académie heeft dus alles wat spelers van alle 
niveaus verwachten en dat merk je ook aan de 
enthousiaste reacties. Om aan de grote vraag 
te beantwoorden, organiseren Jérôme Theunis 
en Naïma Ghilain geregeld ‘Golf Schools’: een 
soort van ministages voor groepen van 6 spelers. 
‘Bedoeling is om specifiek aan een bepaald onder-
deel van het spel te werken, zoals bijvoorbeeld de 
korte slagen. Ik heb vastgesteld dat het werken in 
kleine groepjes heel bevorderlijk kan zijn voor de 
amateurgolfer. Er ontstaat een soort wedijver. De 
leerlingen pakken de dingen soms sneller op dan 
bij individuele lessen’, zegt Jérôme Theunis.
Hulencourt telt om en bij de 500 leden. Een 
tiende hiervan zijn juniores. De ambitie van de 
club is om er ‘goede sporters van te maken die 
golfen’. Al zijn er natuurlijk een aantal die erbo-
venuit steken. Zoals bijvoorbeeld de 18-jarige 
Diane Baillieux die tot de grote talenten van ons 
land behoort. ‘Ik koos voor Hulencourt omdat de 
oefeninfrastructuren er uitstekend zijn en zeer 
compleet. Bovendien worden ook de golfbanen 
er het hele jaar door bijzonder goed onderhou-
den’, zegt ze.
Diane Baillieux, die afwisselend door Jean-
Christian Lassagne en Jérôme Theunis (voor het 
putten) begeleid wordt, is bijna klaar met haar 
middelbaar. Daarna vertrekt ze naar Texas om er 
universitaire studies en topgolf te combineren. 
Met de geheime hoop om later als proëtte haar 
boterham te verdienen.

© Foto's: Philippe Gaudy

Thomas Detry met Jérôme Theunis 
voor de nieuwe binnenkoer van 
het clubhouse in Hulencourt.
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Longines
Longines is internationaal nadrukkelijk aanwezig in de 
coulissen van de paardensport. Sterker: dit horlogemerk is 
een van zijn grootste gangmakers.

Door Christian Simonart

Longines

L
ongines, het horlogemerk dat in 1832 
in Zwitserland boven de doopvont werd 
gehouden, voelde zich al snel aange-
trokken tot de sportwereld. Zo was het 

reeds in 1878 actief als tijdopnemer en fungeer-
de toen als partner van heel wat internationale 
sportfederaties. Longines produceerde datzelfde 
jaar een chronograaf met een ets van een paard 
met een jockey. Dit opmerkelijk initiatief was de 
aanzet tot een relatie die alleen maar sterker is 
geworden, zodat de ruitersport nu ronduit de 
favoriete discipline is geworden van dit merk. 
Want hoewel Longines zich ook liet verleiden 
door het alpineskiën (1933) en de gymnastiek-
wereld (1985) dateert het eerste sponsorship in 
de jumpingwereld reeds uit 1912!
Sindsdien is de aanwezigheid van de horlogema-
ker in de ruitersportwereld alleen maar sterker 

Passie voor het paard

Longines sponsort de meest prestigieuze 
ruitersportafspraken en verovert de wereld 
op de rug van het paard.
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geworden. Naast de jumping – de eerste liefde – 
werd het ook actief in eventing en endurance, en 
logischerwijze vond het daarna ook de weg naar 
de renbanen. Daar is het nu officiële tijdopnemer 
van de grootste races ter wereld en partner van 
heel wat prestigieuze afspraken, en dit van Dubai 
tot Hongkong en van Ascot, Doha en Belmont tot 
Chantilly. In de Franse hoofdstad van het paard 
werd het merk met de gevleugelde zandloper in 
2011 sponsor van de beroemde Prix de Diane, de 
grootste race ter wereld voor merrieveulens. Een 
heuse referentie…

Wereldvisie
Longines ontwikkelt nieuwe partnerships in alle 
ruitersportdisciplines, maar het is vooral in de 
jumpingwereld dat de groei de voorbije jaren de 

meeste indruk heeft gemaakt. Naast zijn functie 
van ‘official timekeeper’ is de Zwitserse horloge-
maker nu immers ook partner van een groot aantal 
Grands Prix en is het ook hoofdsponsor van enkele 
internationale toprendez-vous. En dit zowel in Zwit-
serland (Bazel, Lausanne, Sankt-Moritz, Crans-
Montana), als in alle hoeken van Europa (La Baule, 
Hickstead, Barcelona, Lummen...) en de rest van 
de wereld (Sao Paulo, Peking, ...).
Het koppelde zijn naam ook aan de world ranking en 
het Wereldbekercircuit en het verzorgt ook de tijd-
opneming in de prestigieuze Furusiyya FEI Nations  
Cup. En daar blijft het niet bij, want het is ook 
hoofdsponsor van de Global Champions Tour en 
de Masters ‘Grand Slam Indoor of Show Jumping’, 
twee competities die zijn voorbehouden aan de 
wereldelite van deze discipline.

Langetermijninvestering
De alomtegenwoordigheid van de Zwitserse hor-
logemaker in de ruitersportwereld en het onge-
breideld enthousiasme zegt alles over zijn betrok-
kenheid. ‘In vergelijking met andere sporten is de 
ruitersport een betaalbare investering’, zegt onze 
landgenoot Christophe Ameeuw. Hij is de oprichter 
en de CEO van EEM, het bedrijf dat de Longines 
Masters ‘Grand Slam Indoor of Show Jumping’ 
organiseert en daar ook eigenaar van is. ‘Een pres-
tigieus bedrijf als Longines kan beter nummer 1 ▼

Gala-avond, prijsuitreiking, 
chronometrage… Longines 
schittert in alle facetten van 
de ruitersport.



zijn in een sport die heel mooi aansluit bij haar 
imago dan te gaan panacheren over een pak ver-
schillende sporten…’
Vandaag lijkt het alsof iedereen hierbij wint. Lon-
gines krijgt een uniek pak publiciteit en de orga-
nisatoren en de ruiters zien hun prestaties royaal 
beloond. ‘Deze investering in de ruitersport is een 
uitstekende zaak voor de organisatoren van evene-
menten en een meevaller voor onze sport’, aldus 
de eigenaar van de Ecuries d’Ecaussinnes. ‘Wij 
hebben in 2004 een concept uitgewerkt dat hele-
maal beantwoordde aan de verlangens van de hor-
logemaker. Een compleet evenement waar sport, 
lifestyle, glamour en fashion elkaar versterken en 
dat wij hebben ontwikkeld over drie continenten, 
in drie culturen en in drie emblematische steden, 
namelijk Parijs, Hongkong en Los Angeles. Hong-
kong was trouwens een gezamenlijk idee. Het is 
de luxe-hoofdstad van Azië: een hyperbelangrijke 
markt. Met Los Angeles, samen met New York de 
andere economische hoofdstad van de Verenigde 
Staten, hebben wij het merk de kans gegeven om 
de Amerikaanse markt te heroveren.’

Nieuw hoofdstuk
In 2015 volgde Longines Gucci op in Parijs en werd 
hoofdsponsor van de Masters ‘Grand Slam Indoor 
of Show Jumping’, met een ‘historisch’ contract van 
5 jaar. ‘Wij zijn trots op deze herbevestiging van het 
vertrouwen. Longines gelooft in onze visie en volgt 
ons bij het veroveren van Azië en daarna de VS. Een 
vertrouwen dat zelfs nog sterker is geworden, want 
het merk is nu main sponsor van de Masters op 
drie continenten. Er breekt een nieuw tijdperk aan 
in deze categorie en het is onze wens om samen te 

blijven werken aan de nieuwe look van de ruiter-
sportcompetities. Dit moet gebeuren door unieke 
evenementen te organiseren die een nieuw publiek 
moeten aanspreken in Frankrijk en daarbuiten.’
Dit prachtig partnership heeft duidelijk de wind in 
de zeilen, temeer de betrokken partijen er alles 
aan doen om de kalender van de ‘Grand Slam 
Indoor of Show Jumping’ met nieuwe topafspra-
ken te verrijken.

© Foto's: Pierre Costabadie, Karl-Heinz 
Freiler, Kit Houghton, Martini Jean 

Philippe, Getty Images, Eric Knoll/FEI

De trouw van de sponsors 
is niet alleen een zegen 
voor de organisatoren van 
ruitersportevenementen, 
maar ook voor de ruiters.
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Elegance is an attitude

Kate Winslet
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Ook in het land van de krekels kan je op birdies jagen! Zoals 
in Dolce Frégate Provence in Saint-Cyr-sur-Mer, waar het 
begrip ‘levenskunst op z’n Frans’ perfect wordt ingevuld. 
Het is derhalve niet verwonderlijk dat steeds meer golfers 
dit luxe-resort bovenaan in hun agenda hebben staan.

Door Miguel Tasso

Dolce Frégate
of de Provence
    op z’n best

H
et is een van de compleetste 
kwaliteitsresorts in Frankrijk. 
De Middellandse Zee en de 
Bandolwijngaarden, alsook het idyl-

lisch kader maken van de Dolce Frégate Provence 
een oase van rust waar men met een gerust 
gevoel de koffers en de golftas neerzet en de zor-
gen achterlaat. Dit is levenskunst in al zijn facet-
ten en dit zowel in de zomer als in de winter. Ver 
weg van alle stadsdrukte.
Het decor laat zich makkelijk in een paar woorden 
beschrijven en klinkt als een opgewekt deuntje: 

zee, zon en blauwe lucht. Met een symfonie van 
krekels op de achtergrond. Magisch. Het vierster-
renhotel draagt Provençaalse kleuren en sluit hele-
maal aan bij het tijdsklimaat en het landschap. Dit 
is een en al luxe, kalmte en weelderigheid. Zwem-
baden, gastronomisch restaurant, seminariezalen, 
fitness, sauna, wellness: het plaatje is helemaal af. 
Het hotel heeft zelfs een eigen toegang naar een 
inham die veel weg heeft van een verloren para-
dijs. De golfbanen – een 18 holes championship 
course en een compacte 9 holes – liggen op een 
steenworp en bieden prachtige vergezichten op de 
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zee. Dit is het land van schrijver Marcel Pagnol met 
zijn vele bijzondere geuren en talloze excursiemo-
gelijkheden: stranden, havens, de calanques van 
Cassis, de dorpjes Castellet, Sanary en La Cadière 
d’Azur, grote steden als Marseille, Aix en Toulon. 
De statistieken bewijzen het: hier schijnt de zon 
300 dagen per jaar. Dat alles op amper 1000 km 
van Brussel, op 45 minuten van de luchthaven van 
Toulon en op een halfuur van die van Marseille.

Referentiehotel
Het Resort Dolce Frégate Provence beschikt over 
liefst 163 ruime viersterrenkamers en -suites, elk 
met een terras dat uitkijkt over de Middellandse 

Zee. Onder impuls van de Marantha Group, die 
sinds 2014 eigenaar is van dit etablissement, wer-
den zij de voorbije maanden gerenoveerd met uit-
muntendheid als streefdoel.
Het hotel telt 100 kamers waar de typische regi-
onale luxe, modernisme en pasteltonen elkaar 
versterken. In het hoogseizoen zijn de waterval-
zwembaden ‘the place to be’ voor de gasten die 
graag de zon opzoeken. Het unieke aanbod voor 
de levensgenieters wordt afgerond met een ver-
warmd binnenzwembad, drie tenniscourts en de 
onmisbare petanquebaan. Verder bieden de vele 
ultramoderne seminariezalen bedrijven de kans 
om hun vergaderingen en productlanceringen te ▼



organiseren in een bijzonder aangenaam kader.
Ook de gastronomie bezet een voorkeurplekje in 
het aanbod van het Huis. Het gourmetrestaurant 
Le Mas des Vignes onder leiding van chef Guil-
laume Maurice legt het accent op een keuken die 
vertrekt van AMAP-producten (Association pour 
le Maintien de l'Agriculture Paysanne) en terroir. 
Bijzonder lekker. La Restanque, het restaurant van 
het clubhouse, is ideaal om het golfparcours met 
een eenvoudig kwaliteitsgerecht af te ronden. In 
de zomer kan men ook lunchen aan het zwem-
bad. Verder biedt de barkaart de keuze uit heel wat 
exotische cocktails met dito smaken. En natuurlijk 
wordt ook ruim aandacht besteed aan de eigen 
domeinwijn Domaine de Frégate (rood, wit en rosé) 
die in de omliggende wijngaarden wordt gemaakt, 
aan lokale olijfproducten en de honingoogst met 
bijen die hun korven hebben op de site.
Het hotel werd onlangs uitgebreid met Les Basti-
des. Dit gebouw, dat op enkele tientallen meters 
van het hotel en vlakbij hole 18 werd opgetrokken, 
biedt toegang tot private verblijfsmogelijkheden. 
Deze richten zich in het bijzonder tot gezinnen en 
groepen golfers. Elk appartement baadt in het licht 
en bestaat uit een grote dubbele slaapkamer, een 
open salon met privéterras en een uitgeruste keu-
ken. Het is mogelijk om verschillende kamers met 
elkaar te verbinden. Alle gasten kunnen vanzelf-
sprekend – voor zover zij dat wensen – een beroep 
doen op de hotelservice en op alle voordelen van 
het resort. ‘Ik denk dat wij vandaag over zeer com-
plete infrastructuren beschikken om zowel aan de 

wensen van de vakantiegangers te voldoen als 
aan die van de golfers en de seminaristen’, vat 
Pierre Sancho samen. Hij is sinds 2010 directeur-
generaal van het etablissement. 

Droomgolf
Maar Dolce Frégate Provence is ook – zelfs vooral 
– een uniek golfaanbod in de regio met de Frégate 
(18 holes, par 72, 6209m van de backtees) en de 
Frégalon (9 holes, par 29, 1700m). Ruim voldoende 
dus om het appetijt van elk niveau van speler te 
stillen, van beginner tot pro.
De Frégate dateert uit 1992 en werd getekend door 
de Californische architect Ronald Fream. Hij kreeg 
voor de aanleg van deze championship course een 
uitgestrekt domein van wijngaarden en olijfbomen 
ter beschikking, met schitterende uitzichten op de 
Middellandse Zee. ‘Je ziet de zee op vrijwel elke 
hole. Dat is een bijzonder voorrecht en echt impo-
nerend voor de bezoeker’, aldus Philippe Grosset-
Grange, directeur van deze golfclub die als een 
van de meest panoramische van het Middellandse 
Zeegebied wordt beschouwd. 
Sommige holes zijn inderdaad van een zeldza-
me visuele schoonheid. Zoals hole 3: een par 3 
van 155 m met de green naast een gigantische, 
okerkleurige klif. En vooral hole 10 die zich hele-
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maal blootgeeft naast de zee. Op de tee heb je 
bij de afslag echt de indruk dat zij de plaats van 
de fairway heeft ingenomen. Naast de natuurlijke 
schoonheid van de baan is er natuurlijk ook de 
technische en tactische uitdaging. ‘In zijn geheel is 
dit een mooi en evenwichtig parcours. De ene keer 
is een rustige aanpak aangewezen op de minder 
brede holes terwijl de bredere fairways om wat 
meer lef vragen. En verder moet je ook de greens 
goed inschatten. Die hebben soms heel verras-
sende looplijnen’, voegt Philippe Grosset-Grange 
toe. Het is dan ook niet altijd even eenvoudig om 
een mooie scorekaart bij elkaar te spelen, vooral 
niet wanneer de beroemde mistral op de afspraak 
is. Maar wat een heerlijk natuurlijk kader om op 
birdies te jagen!
Er werden de voorbije maanden heel wat reno-
vatiewerken doorgevoerd op het parcours. Een 
aantal bomen werden gerooid om de panorama’s 
te verbeteren. Er werden ook gloednieuwe bunkers 
gebouwd met de innoverende ‘Capillary Concrete’. 
Dit gebrevetteerd product werd ook gebruikt in 
Evian en op de Golf National. Het werkt als een 
waterdoorlatend beton en stabiliseert de funde-
ring van de vorm. In totaal werd 700 ton wit zand 
gebruikt om de nieuwe bunkers te vullen.
Ook de Ecole de Golf de Frégate is een referen-
tie. De Golf Exclusive Academy beschikt over een 
uiterst volledige oefeninfrastructuur die geregeld 
nieuwe kampioenen produceert. Het is geen toeval 
dat Alexander Lévy, die tot de wereldtop behoort, 
hier zijn opleiding kreeg. Deze plek is dan ook 
ideaal voor een leer- of perfectioneringsstage en 
dat zowel individueel als in groep. ‘Wij bieden heel 
wat pakketten aan om aan elk verzoek te kunnen 
beantwoorden. Verder is het natuurlijk ook moge-
lijk om andere banen in de omgeving te bespelen, 
zoals Pont-Royal, Saint-Endréol en Barbaroux’, 
stelt Pierre Sancho, zelf golfer. Frégate is dan ook 

Golf à Gogo
Vanaf € 690 per persoon (6 dagen, 5 nachten in dubbele 
kamer). Golf naar believen of stage: u kiest!
www.golfdolcefregate.com

een prima uitvalsbasis voor de pro’s van de Bel-
gische clubs die hun leerlingen willen begeleiden 
tijdens een winterstage. Want Frégate heeft geen 
wintergreens en men golft er het hele jaar door, 
het vaakst in polo.
Het Belgisch cliënteel is een van de trouwste van 
de Dolce Frégate Provence. Deze plek heeft inder-
daad alles wat een golfer verlangt wanneer die de 
koers zet naar het Franse zuiden…

Info
Dolce Frégate Provence
Route de Bandol in Saint-Cyr-sur-Mer
Tel.: 33 4 94 29 38 30
www.golfdolcefregate.com

■



De Franse ‘bottier’ Pierre Corthay is een meester in het 
maken van schoenen op maat. Bij zoverre dat hij heel wat 
VIPS tot zijn klanten mag rekenen. 

Door Pierre-Henri De Vigne

Handwerk
voor de voeten!

A
l van bij zijn geboorte en na het bezoek 
aan een confectieatelier heeft Pierre 
Corthay het… leer in het bloed. In 1979 
begon deze Franse meesterschoenma-

ker aan zijn leerschool bij de Compagnons du 
Devoir: een Franse gilde-organisatie van ambachts-
lui en kunstenaars die stamt uit de middeleeuwen. 
Na een passage bij John Lobb en Berlutti beslist hij 
om op eigen vleugels te vliegen en de wereld met 
zijn schoenen te verbazen. In 1990 begint hij aan 
zijn groot avontuur. Hij opent een atelier in Parijs 
– net achter de Place Vendôme; zijn etalage is 
ongeveer even groot als een… schoenendoos! – en 
profileert zich als de specialist van het maatwerk.

Het verhaal van de sultan
Volgens de legende is de sultan van Brunei hele-
maal weg van zijn producten en plaatst een ‘konink-
lijke’ bestelling. Maar er is vooral een Amerikaan 

die, in het begin van de jaren 2000, verbluft is door 
deze nieuwe stijl die als gegoten zit aan zijn ‘moei-
lijke voeten’. Hij bestelt 60 paar gepersonaliseerde 
derby’s voor de eerste stichtende leden van een 
zeer selecte golfclub die hij opricht in Long Island. 
De meesterschoenmaker is zo blij dat hij investeert 
in een aantal machines en zijn eerste prêt-à-chaus-
ser-lijn op de markt brengt. ‘Mijn grootste trots is 
dat ik van nul begonnen ben’, herhaalt hij.
In België gelooft één man in de toekomst van deze 
originele ontwerper wanneer die zijn eerste stap-
pen in het vak zet: niemand minder dan Pierre 
Degand. Hij is ook de eerste die hem verwelkomt 
in zijn beroemde winkel op de Brusselse Louiza-
laan. Het begin van een vruchtbare samenwerking 
en een onwrikbare vriendschap.
In 2010 schakelt Pierre Corthay door naar de 
hoogste versnelling en sluit een deal af met Xavier 
de Royère, een ‘ancien’ van de groep LVMH. De 

Schoenen om in 
te spiegelen.
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schoenmaker kruipt weer achter zijn leest. Hij 
ontwerpt nieuwe modellen terwijl zijn vennoot de 
zaak leidt en waakt over de buitenlandse expansie. 
Samen werven ze gepassioneerd en hooggekwali-
ficeerd personeel aan. Voor een aantal onder hen 
– zoals een zakenman die is teruggekeerd uit de 
Verenigde Arabische Emiraten, een oude geschie-
denisleraar en een gewone huismoeder – wordt 
dat zelfs een professionele reconversie en een late 
roeping voor ambachtelijk werk. Het succes is op 
het rendez-vous en de wereld ligt aan hun voeten. 

Een voet in de geschiedenis
Schoenen zijn onmisbaar geworden sinds de mens 
op zijn beide achterbenen is gaan lopen. Zij ont-
wikkelden zich door de eeuwen heen ook als een 
teken van een bepaalde sociale status en van ves-
timentaire elegantie. 
De eerste lederen schoen is een flap die de voorvoet 
bedekt. Het oudste exemplaar werd teruggevonden 
in Armenië en zou zo’n 4000 jaar oud zijn. Het is 
wachten tot de middeleeuwen vooraleer de schoe-
nen zich ook als modeobject ontwikkelen. In de 13e 
eeuw zie je de schoenvorm ook in die richting evolu-
eren. Herinner u Godefroy, graaf van Montmirail! 
In de renaissance inspireren mode en gebruik tot 
bredere en meer praktische vormen. In de 16e eeuw 
verschijnen zo de berenpoot en de eendensnavel: 
zeer open schoenen met een grote vierkante hiel. ▼

Puur ambachtelijk werk.

Kunst en… precisie.

Pierre Corthay: de 
prins van de schoen.

Luxe-schoenen: 
een handleiding
Poetsen: ontstoffen, reinigen, de gewaxte draad 
en het leder voeden en waterdicht maken. Dit zijn 
stuk voor stuk etappes die men op een ceremoniële 
manier moet invullen om de schoenen te onderhou-
den die bedoeld zijn om u een gans leven te bege-
leiden. Een goede meesterschoenmaker verklapt u 
ook de kleine trucjes van de grootste ambachtslui.
Patina: het patina van de schoen helpt om de look 
van de schoen te veranderen en wordt beïnvloed 
door de tekening, de contrasten en de kleuren 

van het leer. Dit is een zeer specifieke techniek. 
Belangrijkste opdracht? Het leer nooit beschadi-
gen.
Glimmen: het laten glimmen is een bijzondere 
techniek van opblinken. De cyclus bestaat uit twee 
delen die herhaald worden. Eerst wordt schoen-
smeer aangebracht en vervolgens water. De herha-
ling van de beide cycli zorgt ervoor dat de deeltjes 
van de schoensmeer gaan kristalliseren zodat het 
oppervlak even glad wordt als een spiegel.



Eerbetoon aan Pierre Degand 
Iedereen kent het Huis Degand. De tempel van de 
vestimentaire traditie in Brussel heeft meer dan 
zijn steentje bijgedragen tot de bekendheid van 
het Huis Corthay. Pierre Degand was immers de 
eerste die Pierre Corthay zijn vertrouwen schonk. 
‘Wij hebben hem van bij het begin in onze winkel 
ontvangen. Sindsdien bezetten zijn ontwerpen een 
voorkeurplaats in onze ruimte die aan de kwaliteits-
schoen is voorbehouden. Tussen de grote tijdloze 
merken zoals Edward Green en Santoni geven de 
originele ontwerpen van Pierre Corthay een andere 
dimensie aan de mode. Het zijn nicheproducten 

Sinds de 20e eeuw wordt de geschiedenis van 
de schoen vooral gekenmerkt door een enorme 
diversificatie en door een mix van leukere en artis-
tiekere modellen.

Nadal & Di Caprio
Het is vanuit dit creatief en kwalitatief perspectief 
dat Pierre Courthay, de kleine prins van de schoen, 
tewerk gaat. Hij is de enige meesterschoenmaker 
voor mannen die tot ‘Maitre d’Art’ werd benoemd. 
Dit gebeurde in 2008 door van de Franse minister 
voor cultuur. Deze stilist speelt graag met kleu-
ren, vormen en materialen. Zo onderscheidt de 
Corthay-schoen zich door zijn strak figuur en zijn 

knap design. Het resultaat van een wederzijdse 
uitwisseling tussen deze ‘bottier’ (meesterschoen-
maker) en zijn klant. De term ‘bottier’ is trouwens 
beschermd en duidt op een ‘meester-ambachts-
man die met de hand laarzen of luxe-schoenen op 
maat maakt, voornamelijk voor mannen’.
Een schoen op maat is zoals een handschoen. De 
fysieke gewaarwording is uniek want hij past perfect 
bij de anatomie van de voet. Exacte proporties waar 
tot 50 uur werk in kruipt. Vandaar ook dat heel wat 
vips de weg naar dit Huis hebben gevonden. Rafael 
Nadal, Adrien Brody, Clive Owen, Di Caprio, Kevin 
Spacey, Lionel Richie en Pierre Hermès behoren tot 
de vaste klanten. Een mooi visitekaartje.

die zich moeilijk laten opdringen, maar die steeds 
meer een cliënteel bereiken dat gevoelig is voor 
een mode die verfijnder is geworden.’
Pierre Degand juicht eveneens de passie toe die 
deze pure ambachtsman/meesterschoenmaker 
drijft: ‘Hij heeft zijn eigen, unieke stijl. Dat vertaalt 
zich in langere en zeer hedendaagse modellen met 
keuze uit verschillende kleuren.’
Die kwaliteit heeft een prijs – dat zeker – maar het 
is de prijs van een levenskeuze voor raffinement en 
elegantie. Estheet Pierre Degand kijkt momenteel 
trouwens volop uit naar een uniek paar dat Pierre 
Corthay speciaal voor hem aan het maken is.
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Het maakt niet uit of men de pure of de aromati-
sche versie verkiest: wodka is en blijft de meest 
gedronken alcoholische drank ter wereld. Dit 
kristalhelder vocht wordt vaak geassocieerd 
met de feestelijkheden aan de hoven van de tsa-
ren. Meer uitleg over deze legendarische drank 
waarvan Belvédère een van de grote toppers is.

Door Philippe Bidaine

Een wonderlijk
klein water

Z
oals met meer producten 
het geval is, staat ook de 
origine van wodka ter dis-
cussie. Heel wat landen 

eisen het geboorterecht op. Niettemin 
schrijven de meeste specialisten de 
oorsprong van de populairste alcoho-
lische drank ter wereld toe aan Polen. 
In dat land wordt het ‘kleine water’ – 
letterlijke vertaling van wodka – inder-
daad volop geproduceerd én geconsu-
meerd! Historische bronnen vertellen 
echter een ander verhaal. Volgens 
hen dook dit levenswater voor het 

eerst op in Rusland. Wodka zou er in 
de 14e eeuw geïntroduceerd zijn door 
Genuese zeelui. Zij waren actief op 
de Zwarte Zee die toen nog bekend 
stond als Pont Euxin. Al was het toen 
een alcoholische drank op basis van 
druiven - een beetje zoals cognac.

Een lang verhaal
Het is pas twee eeuwen later dat 
geestrijke dranken op basis van gra-
nen of aardappelen hun intrede doen. 
Dit gebeurt in verschillende landen en 
daardoor dragen zij ook andere namen. 

Wodka
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Zo verbood de Russische prins Ivan III in het begin van 
de 16e eeuw elke productie van sterke alcoholische 
dranken. In die tijd werd vooral ‘kvas’ gedronken: een 
soort licht bruin bier op basis van rogge.
Een beetje later liet tsaar Ivan IV – beter bekend als 
‘Ivan de Verschrikkelijke’ – een eerste officieel café 
bouwen en lanceerde het principe van distilleerde-
rijen en staatswinkels. Een echt monopolie dat hem 
al snel schatrijk maakte. Hoewel het ‘kleine water’ 
voornamelijk in sociale kringen werd gedronken, was 
het ook al doorgedrongen in de lagere lagen van de 
bevolking waar het voor heel wat problemen zorgde.
In 1894 liet tsaar Alexander III bij decreet vastleggen 
dat het alcoholgehalte van Russische wodka 40° 
moest zijn. Hij baseerde zich daarvoor op het werk 
van de scheikundige… Dmitri Mendelejev – jawel, de 
man van de beroemde tabel! – die vooraf had bewe-

zen dat de beste wodka… 38° alcohol rijk is. Maar 
omdat de twee extra graden extra fiscale inkomsten 
genereerden, werd 40° uiteindelijk de norm...
Tijdens de Revolutie van 1917 werd de volksge-
zondheid plots een heikel thema. Vandaar dat de 
bolsjewieken in een opwelling beslisten om het 
distilleren van wodka te verbieden. Dat verbod 
leidde in eerste instantie tot een enorme toename 
van de clandestiene wodka die ook niet altijd de 
juiste doseringen respecteerde. Deze vervalste 
alcohol had nog meer desastreuze gevolgen voor 
de bevolking, waardoor het regime zich in 1925 
verplicht zag om de geldende regel op te heffen. 
Maar omdat de Russische revolutie ook een grote 
immigratiegolf inleidde, begon wodka aan een 
internationale verovering: eerst in West-Europa 
en daarna zelfs in Noord-Amerika. Zoals bewezen 

wordt door de geschiedenis van het (inderdaad 
100% Amerikaanse) merk Smirnoff – dat in de 
beginfase speciale cocktails moest uitvinden om 
de drank bij het weinig enthousiaste Amerikaanse 
publiek in de smaak te doen vallen.

De fabricagegeheimen 
van Belvédère
Om beter te begrijpen wat wodka precies is, bui-
gen we ons over het typisch en emblematisch 
Pools product Belvédère. Het draagt de naam van 
het presidentieel zomerverblijf en behoort toe aan 
de groep LVMH. Net als de andere hoogwaardige 
producten van dit Pools merk wordt deze wod-
ka uitsluitend op basis van gerst gemaakt: een 
graangewas waarvan de oogstwijze een cruciale 
rol speelt in het fabricageproces. ▼

Een geestrijke drank met 
een lange geschiedenis.



Gerst is een populair gewas in Polen. Het wordt 
geoogst met behulp van grote maaidorsers. Daar-
na wordt het overgebracht naar de grote primaire 
productie-eenheden van het merk die vlakbij de 
velden zijn gelegen en zowat over het 
hele land verspreid liggen. Het graan 
wordt gemalen en gemengd met water. 
Hieraan worden enzymen toegevoegd 
die het zetmeel moeten omzetten in 
suiker. De mout die daar het resultaat 
van is, is vergelijkbaar met een bier met 
7 tot 8° alcoholpercentage. Dit eerste 
brouwsel wordt dan een eerste keer 
gedistilleerd in een installatie die zeer 
verwant is met degene die voor het 
maken van rum wordt gebruikt. 
Het resultaat van deze operatie 
is een product van 92° dat zich 
veel makkelijker laat vervoeren 
dan de primaire mout. Niettemin: 
in dit stadium is de vloeistof abso-
luut nog niet te drinken, want het 
bevat nog veel onzuiverheden, 
zoals heel wat methanol dat leidt 
tot blindheid als je ervan drinkt.
De geconcentreerde vloeistof 
wordt vervolgens over vele hon-
derden kilometers getranspor-
teerd naar de distilleerderij Pol-
mos Zyrardow. Dit indrukwekkend 

industriecomplex, dat sterk doet denken aan een 
petrochemisch bedrijf, was destijds een van de 
monopolistische fabrieken van de Poolse staat. 
Polmos is trouwens het acroniem van ‘Polski 
Monopol Spiritusowy’: letterlijk het ‘Pools mono-
polie van geestrijke dranken’.
Dit industriepark staat vandaag helemaal in het 
teken van de productie van de Belvédère wodka. 
Het is de plaats waar de drie volgende distillatiefa-
ses worden uitgevoerd die het eindproduct gaan 
opleveren. Aan het basisproduct wordt eerst en 
vooral zuiver water toegevoegd, waardoor het alco-
holgehalte terugvalt op 45°. Daarna volgen nieuwe 
distillaties die de zuren, esters en aldehyden moe-
ten verwijderen, alsook de eventuele resterende 
schadelijke oliën. Het eindproduct, dat op dat 
ogenblik 96,5° sterk is, wordt hierna nog een laat-

ste keer gedistilleerd om ongewenste 
geuren en parfums te elimineren.
Op het einde van dit parcours wordt 
het product drie maanden opgesla-
gen in roestvrije stalen tanks. Hierna 
wordt de gewenste winkelversie – 
doorgaans 40° - geproduceerd door 
toevoeging van zuiver water. Het is 

op dat ogenblik dat men het onder-
scheid kan maken tussen de al 
dan niet gefilterde producten en 
de gearomatiseerde wodka’s. De 
parfums van deze smaakvolle pro-
ducten komen van echt fruit dat 
ter plaatse in 90° alcohol gemari-
neerd en gedistilleerd wordt. Het 
resultaat wordt toegevoegd aan de 
wodka die zo heerlijk kan smaken 
naar roze pompelmoes of citroen, 
maar ook naar perzik, rode bessen 
en mango… De laatste stap is de 
degustatie met een beetje kaviaar 
of in een stevige cocktail. 
Wodka is met andere woorden een 

product dat zich, voor zover het 
met het nodig overleg geconsumeerd 

wordt, torenhoog verheven weet boven 
vele andere alcoholische brouwsels.

Het Belvédère: presidentieel 
zomerpaleis in Polen.92
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B
elgische gol-
fers opgelet: 
op initiatief 
van het pres-

tigieuze horlogemerk Raidillon 
maken de spelers die in 2017 
tijdens een officiële competitie 
een ‘hole in one’ scoren kans op 

een uniek cadeau!
‘In elke van de 54 deelnemende clubs zal een par 
3 worden aangeduid als de ‘plaats van de waar-
heid’. De eerste die er in het seizoen een officiële 
hole in one scoort, zal beloond worden met een 
Raidillonhorloge’, aldus Denis De Wagheneire. Hij 
is manager van ‘To Slice by Vo Event’ en werkte dit 
concept uit met Fabien de Schaetzen, CEO van het 
Belgisch merk van horloges en chronografen.
Speciaal voor deze gelegenheid ontwierp Raidil-
lon een beperkte serie van 55 stuks met de naam 
‘Hole in one’. Het design is bijzonder elegant, met 
hints naar de golfsport in de armband. De waarde 
van dit horloge: 3150 euro!

In 2017 mogen golfers die in een Belgische club een 
‘hole in one’ scoren, een mooie beloning tegemoet 

zien. Met dank aan het Belgisch merk van 
horloges en chronografen Raidillon.

Door Miguel Tasso

Raidillon 
beloont 
‘Hole in 
one’

Een ‘hole in one’ is het absolute droommoment 
voor elke golfer – beginner of super ervaren. Het 
is dan ook een schitterend idee om deze prachtige 
prijs uit te reiken aan alle golfers (M/V) die dit 
huzarenstukje kunnen klaren. ‘Het spreekt voor 
zich dat wij bij het uitwerken van het reglement 
niet over één nacht ijs zijn gegaan. Zo komen enkel 
de officiële competities (weekendcompetities in 
de clubs, commerciële toernooien, enz.) in aan-
merking. Geen partijtjes met de vrienden dus. Er is 
trouwens maar één horloge te winnen per club en 
dit op één enkele hole die op voorhand zal worden 
aangeduid’, aldus Denis De Wagheneire.
Historisch gezien is Raidillon verbonden aan de auto-
sport. Het ontleent zijn naam trouwens aan de beroem-
de bocht op het circuit van Spa-Francorchamps. Het 
beperkt zijn modellen ook altijd tot 55 stuks – een 
verwijzing naar het maximaal aantal auto’s dat door 
de FIA op Francorchamps is toegelaten. Maar het 
merk wil nu ook de golfer aanspreken. Deze eerste 
editie van de ‘Raidillon Watches Hole in one 2017’ gaat 
ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij! ■

Fabien de Schaetzen, 
CEO van Raidillon.94
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O
p zijn tablet klikt hij met evenveel 
gemak een gespecialiseerde beurs-
site aan als een tussenstand van 
een golfcompetitie. Twee klikken 

volstaan om van de beurs in Wall Street naar 
de Europese Tour te surfen. Logisch ook, want 
Nicolas Vendredi, de ‘private banker’ bij Deutsche 
Bank Belgium, is een van de beste amateurgolfers 
van het land. ‘Ik heb het geluk dat ik volop van 
mijn beide passies kan genieten. Daar steek ik 
veel tijd in, maar het plezier houdt nooit op…
Nicolas Vendredi werd al op prille leeftijd aange-
trokken door de financiële wereld. Hij studeerde af 
als handelsingenieur, werd Financial Markets Mas-
ter en ging in 2012 voor Deutsche Bank werken. 
Daar klom hij al snel op in de hiërarchie. Hij is sinds 
juni 2016 ‘private banker’ en begeleidt particuliere 
klanten of bedrijven met een minimum kapitaal van 
1 miljoen euro. ‘De financiële markten laten zich 
momenteel moeilijk ontcijferen. Het maatwerk dat 
wij aanbieden, sluit aan op de portefeuilles. Er zijn 
verschillende mogelijkheden: discretionair beheer 
(klant geeft ons een beheermandaat voor zijn por-
tefeuille), adviesbeheer (portefeuillebeheerder 
adviseert de klant, maar het is deze laatste die 

beslist om dat advies al dan niet te volgen) en ‘best 
of balanced’ (dit type beheer biedt de keuze tussen 
fondsen die beheerd worden door gereputeerde 
internationale beheerders).
Wanneer hij niet voor zijn computerscherm zit of 
zijn afspraken afwerkt, herbront hij zich graag op 
de greens van de Golf de 7 Fontaines. Ook daar 
legt hij een zelfde enthousiasme en passie aan de 
dag. Omdat hij even getalenteerd is om de lijnen 
van de greens te lezen als de volatiliteit van de 
markten te analyseren, speelt hij vandaag met een 
negatieve handicap. Zijn erelijst op de fairways is 
trouwens even indrukwekkend als zijn cv op Lin-
kedIn. Na drie keer clubkampioen in Falnuée en 
Pierpont won hij deze titel dit jaar op 7 Fontaines. 
‘Golf helpt me zowel persoonlijk als professioneel. 
Het leert me geduld, bescheidenheid en wijsheid.’
Bij nader inzicht zijn er inderdaad heel wat over-
eenkomsten met de financiële wereld. ‘In golf moet 
je voor je slag de wind inschatten, de afstand, de 
reactie van de bodem. Bij investeringen is dat het-
zelfde. Het is essentieel om verschillende factoren 
te integreren zoals kennis, ervaring, risicoprofiel 
en investeringstermijn. Zowel bij golf als in de 
financiën is correct anticiperen essentieel.’ ■

Nicolas Vendredi
is van alle markten thuis

Nicolas Vendredi is niet 
alleen ‘private banker’ bij 
Deutsche Bank: hij is ook 
een van de beste Belgische 
amateurs en een gepassio-
neerde golfer in de breedste 
betekenis van het woord.

Door Miguel Tasso
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T
oen ze 18 was, had ze haar diploma 
economische wetenschappen op zak 
en begon ze aan een carrière als foto-
model. Na een internationale carrière 

die 5 jaar duurde en waarin ze de wereld ver-
kende (Parijs, Milaan, Madrid, Hongkong, Peking, 
Shanghai, Tokio…) keerde Pascale Naessens 
terug naar België en startte bij de commerciële 
tv-omroep VTM een nieuwe carrière op als pre-
sentatrice/journaliste. Maar haar grote passie 
bleef culinair en verbonden met evenwicht en 
gezondheid. ‘Van toen ik kind was, streefde ik er 
naar om de wereld mooier te maken en dat zowel 
van binnen als buiten…’
Haar reizen en ervaringen bleken al snel een sti-
mulans om haar interpretatie van een bepaalde 
levensstijl te bundelen in een eerste boek dat in 
2010 op de markt kwam. Een kookboek in het 
teken van lichtheid. ‘Geen boek over diëten, maar 
veeleer over een andere manier om te eten: puur-
der en zonder tralala.’ De filosofie sloeg aan en het 
boek verkocht als zoete broodjes.

Pascale Naessens
is een bestseller!
Pascale Naessens heeft zich met haar kookboeken 
opgewerkt tot een voorloper van de gezonde 
gastronomie. Haar devies? Eten dat gelukkig maakt, 
maakt energieker. Nu ook in Hotel Amigo.

Door Pierre-Henri De Vigne

Deze knappe vrouw, die er heel wat jonger uitziet 
dan haar 48 levensjaren, heeft inmiddels al zes 
boeken op haar actief (stuk voor stuk bestsellers 
die in verschillende talen werden vertaald). Elk van 
hen met dezelfde visie op gastronomie, zij het van-
uit verschillende invalshoeken. ‘Voor mij is gezond 
eten niet synoniem van minder, onappetijtelijk en 
smaakloos, maar het tegendeel: degusteren met 
nog meer variatie en smaken.’
Een genot dat zich doorzet vanaf het recept tot in 
het bord, want zij ontwerpt ook haar eigen collec-
ties serviezen en ceramiek. ‘Er zijn zoveel dingen 
die je in de wereld kunt ontdekken en uitproberen. 
Ik voel me tegelijk schrijfster, pottenbakster, jour-
naliste,… Waarom zou ik dan moeten kiezen?’
Naessens’ manier om goed en beter te leven laat 
zich sinds kort ook smaakvol ontdekken in Brussel, 
meer bepaald aan de bar van het Hotel Amigo. De 
bekende chef Fulvio Pierangelini zet er elke dag 
recepten op het menu die in samenwerking met 
Pascale Naessens werden uitgewerkt. Eenvoudig, 
lekker en aantrekkelijk! ■

Pascale Naessens met 
Fulvio Pierangelini.
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E
n als we onze eerstvolgende nationale 
feestdag nu eens in Marbella zouden vie-
ren? Swingend op de golfbaan en daarna 
op de dansvloer? Dat is alvast het con-

cept van de eerste editie van de Belgian National 
Days die van 18 tot 21 juli 2017 in de prestigieuze 
Andalousische badplaats georganiseerd worden. 
‘Het toernooi staat open voor alle amateurspelers 
en wordt op drie verschillende banen afgewerkt. 
Naast golf worden heel wat andere animaties voor-
zien. Het orgelpunt wordt een unieke avond op 21 
juli op een geprivatiseerd strand: prijsuitreiking, 
diner en een party tot in de vroege uurtjes! Het 
ganse verblijf wordt één grote verrassing’, belooft 
Bernard Stas, partner en CFO bij Profirst, bedrijf dat 
dit evenement samen organiseert met de in Spanje 
gevestigde communicatiebureaus Faro Consulting 
& Creative Group en Repiensa & Partner.
Marbella is uitgegroeid tot ‘the place to be’ voor de 
levensgenieters. Heel wat Belgen hebben er een 
verblijf en heel wat anderen komen er met vakantie, 
want er is de zee, de zon en de blauwe hemel. Dit 
is de Costa del Sol en de Costa del Golf!  ‘Kortom: 
alles is voorzien om de geneugten van de swing en 
partyen te combineren met een beetje networking 
en persoonlijke contacten…’

Het gaat er swingen
in Marbella!
Op 21 juli  2017 kleurt de 
bekende Spaanse badplaats 
Marbella helemaal Belgisch, want 
co-organisator Profirst brengt 
alles in gereedheid voor een 
uniek golftoernooi. De details 
krijgen we van Bernard Stas.

Door Miguel Tasso

Het bedrijf Profist International is een referentie 
voor wat betreft de organisatie van evenementen. 
Recentelijk orkestreerde het de festiviteiten ter gele-
genheid van 100 jaar BMW in Brussel, de opening 
van Massimo Dutti in Barcelona, het evenement 
Natan van de Deutsche Bank in Antwerpen en de 
80e verjaardag van Amancio Ortega – baas van de 
groep Inditex (Zara,…) – in La Coruna! Maar ook 
golf behoort er tot het DNA. Zo organiseerde Profist 
reeds de Perrier Pro-Am, de Pro-Am van de Noordzee 
en de BBL Golf Trophy. ‘Met dit toernooi in Marbella 
keren we terug naar onze eerste liefde. We gaan al 
onze kennis en ervaring gebruiken om dit evene-
ment, samen met onze Spaanse partners, te laten 
uitgroeien tot een must voor de Belgische golfsport’, 
aldus Bernard Stas, zelf een gepassioneerd golfer.
Aan deze ‘Belgian National Days’, waarvan Mem-
bers Only de mediapartner zal zijn, zullen een 100-
tal spelers deelnemen. Het toernooi wordt gespeeld 
met teams van twee (in fourball, best ball) waarbij 
de puntentotalen van de drie dagen worden opge-
teld. De drie geselecteerde golfbanen worden de 
komende weken bekendgemaakt. In afwachting van 
de officiële website is er nu al een Facebookgroep 
van het toernooi (https://www.facebook.com/
groups/belgiannationaldaysmarbella/)
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By Marc Newson
Dit is het verhaal van een fascinerende samenwerking tussen de manu-
factuur Jaeger-LeCoultre en topdesigner Marc Newson. Zij bundelen 
sinds 2008 hun kennis en creatieve energie om een icoon uit de hor-
logerie in een nieuwe vorm te gieten: de Atmosklok die zijn ‘energie’ 
haalt uit de kleinste temperatuurverschillen. Dit uniek stuk van een 
adembenemende zuiverheid komt helemaal tot leven in zijn cocon van 
Baccaratkristal. 
www.jaeger-lecoultre.com

Kostbare panda’s 
32 jaar geleden opende Denis Van Esser zijn eerste winkel in 
Hasselt. Sindsdien stroomde heel veel water naar de zee… 
en vergaarde de juwelier faam met zijn manchetknopen 
met dierenmotieven (collectie Noark): in het bijzonder de 
panda’s in wit goud, diamanten en zwarte lak. (Bijna) alle 
dieren die in de manchetknopen werden uitgewerkt, zijn nu 
ook terug te vinden in de collectie damesoorbellen.
www.vanesser.net

Lucky Dior
De lijn Lucky Dior keert terug naar de zegelring, een 
tijdloos juweel dat zweert bij traditie en symbool staat voor 
de overdracht. Deze fantasiering (in roos of plaqué goud) 
grijpt terug naar de codes van het Huis Dior: ovalen vorm, 
de roos, het klavertje of de initialen, gecombineerd met de 
unieke glans van een maansteen, onyx of tijgeroog. Solo of 
in combinatie te dragen voor een moderne look.
www.dior.com

20 jaar, 20 stukken
Om de 20e verjaardag van Pokemon 
te vieren, werkt het Zwitserse 
horlogemerk RJ-Romain Jerome 
samen met The Pokemon Co Int. 

om een beperkte oplage van 
20 stukken rond Pikachu te 
creëren. Die krijgt een plekje in 
een titanium horlogekast Moon 
Invader 46mm. Met deze eerste 

verwijzing naar de Manga-cultuur 
brengt Romain Jerom hulde aan 
dit icoon van de 21e eeuw dat tot 
een maatschappelijk fenomeen is 

uitgegroeid.
www.romainjerome.ch

Stijlvol
         shoppen
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Geschenkideeën bij Degand
Het is niet altijd even simpel om het juiste originele cadeautje te 
vinden voor onder de kerstboom. In de nieuwe boetiek van Emily 
Degand (dochter van Pierre) vindt u ongetwijfeld wat u zoekt. Deze 
artieste en ontwerpster heeft een zwak voor sjaals en halsdoeken. 
Verder is er keuze uit heel wat leuke ideeën: kleine juwelen, kaarsen, 
interieurparfums, decoratie-accessoires tot en met T-shirts, sjaals 
en K-Way in een beperkte oplage. Heel vaak met de handtekening 
van Degand. Kortom: dit is genieten.
Degand Gifts, Abdijstraat 7, 1000 brussel

Italië op het bord
Legt u graag authentieke Italiaanse producten op uw bord? 
Dan is de kruidenier Sam & G in Waterloo ‘the place to 
be’. Olijfolie, Parmaham, mozzarella, pasta…: de volledige 
Italiaanse gastronomie nodigt zich uit aan uw tafel. De 
‘panier gourmand’, met een bloemenkrans van prachtige 
producten, is een schitterend eindejaarsgeschenk.
Sam & G, rue Théophile Delbar, waterloo.

Gepersonaliseerde koffie 
bij Delahaut
Het Huis Delahaut geldt al jaren als referentie bij de 
liefhebber van lekkere koffie. De ambachtelijke kennis is 
er sinds 1864 overgeleverd van vader op zoon. De locatie 
in Namen werd nu ook uitgebreid met een winkel op de 
Brusselse Grasmarkt. Met behulp van een koffiebrander kan 
de klant er zowaar zijn eigen koffie samenstellen op basis 
van zijn favoriete smaken. Een primeur voor België!
www.cafesdelahaut.be

Thon goes Brussels
Waarom niet van de kerstperiode profiteren om, zoals de klassieke 
toerist, de geneugten van Brussel te ontdekken? Het Thon Hotel 
Bristol Stéphanie, een luxe-viersterren op de Louizalaan, biedt een 
super-exclusief ‘Winter Wonder Package’ aan, met onder meer een 
uur op de schaatsbaan en een ritje in het rad op de Kerstmarkt van 
het Sint-Katelijneplein. Vanaf 99 euro voor een dubbele kamer tot 
1 januari. Magisch!
www.thonhotels.be/bristolstephanie



Nieuwe chef in Dolce La Hulpe
Dolce La Hulpe (viersterrenhotel, Spa, restaurant) is zeer 
populair in de zakenwereld, maar het is ook een bijzonder 
aangename plek om de stadsdrukte te ontvluchten. Het 
etablissement stelde zopas een nieuwe Executive Chef 
aan. Didier Baugnet is een man die recht op zijn doel afgaat 
en dat merk je ook aan de menukaart in de Brasserie 
135. Zijn eindejaarmenu’s verraden een voorliefde voor 
de rijke en gepassioneerde keuken, zoals blijkt uit een 
aantal emblematische gerechten: stoofpannetje van 
bouchotmosselen met fijne kruiden, geroosterde canapé 
met boschampignons en een halfzacht ei, tartaar van 
Sint-jakobsschelpen met tuffels, wintersalade met 
dragondressing, tulband van tong en kreeft…
www.dolcelahulpe.com

Chavignol: puur genot
Het intieme restaurant (6 tafels) Le Chevignol in Ottignies opende in 
1989 de deuren en is uitgegroeid tot een instituut in Waals-Brabant. 
Gastronomen zijn gek op de gerechten van chef Carmelo Ciuro: 
een Siciliaan van geboorte die zijn opleiding volgde bij Lenôtre in 
Parijs. Hij stelt immers heerlijke ‘plaisir’ en ‘passion’ menu’s samen 
waarin hij naargelang het seizoen zijn creativiteit de vrije loop laat. 
‘Mijn keuken is Frans, met zonnige accenten’, omschrijft hij. Zijn 
echtgenote Marie, wier schilderijen de muren sieren, bekommert 
zich – met zeer veel smaak – om de desserts. De wijnkaart zweert 
bij de mooiste Italiaanse crus. Dit gezellig huis heeft ook een eigen 
traiteurdienst en organiseert ook kooklessen.
www.lechavignol.net

Brinz’l voert je mee naar de sterren
Het is een van de nieuwe adressen die Ukkelse gastronomen elkaar 
graag doorspelen. Brinz’l (spreek uit: brinzelle) heeft alles wat 
ons hart en onze smaakpapillen gelukkig maakt. Ladieschef Laure 
Genonceaux (ex-Bon-Bon) stelt er een originele kaart voor: kort, 
maar zeer kwalitatief. Zoals de ‘Langouste/Cannelloni/Rougail 
Boudin Noir’ en de ‘Beignets de Caviar d’Aubergine, d’épices’: 
kortom, producten waar Indisch, Creools en Afrikaans elkaar 
versterken. Met een vleugje België-Frankrijk er bovenop. Een must. 
Laure Genonceaux heeft Mauritiaanse roots en geeft de magie van 
het diepe zuiden door via haar gerechten. Met een overrompelend 
resultaat dat je als het ware meevoert naar de sterren. Letterlijk en 
figuurlijk. Meeneemgerechten voor het eindejaar.
www.brinzl.be

Tafelen in de Toucan 
Het restaurant Toucan, dat in Elsene ligt en Jean-Michel 
Hamon dierbaar is, heeft twee identiteiten: de kant ‘zee’ 
(vis en schaaldieren) en de kant ‘brasserie’ (meer klassieke 
gerechten en seizoensuggesties). Beide staan voor een 
smaakvolle beleving want de producten zijn van topkwaliteit 
en de service is onberispelijk. Tijdens de feestperiode is 
het bijzonder druk op de afdeling schelpdieren van de 
Toucan sur Mer waar men uit alle delen van Brussel zijn 
schotels komt ophalen. De Brasserie beschikt over een 
zaal op de verdieping die kan worden afgehuurd. Beide 
etablissementen hebben een voiturierdienst.
Louis Lepoutrelaan 1 & 17, 1050 Brussel
www.toucanbrasserie.com
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Vega: 
Japanse knowhow
Het Japanse merk Vega is een referentie bij de golfers. De ijzers 
en de wedges, die uit één stuk staal gesmeed worden en opvallen 
door hun uitgepuurde afwerking en hun toepassingen op maat, zijn 
echte juweeltjes voor de kenner. Een nieuw bewijs hiervan vinden 
we terug in de Wedge Alcor en de reeks ijzers Mizar.
www.prostargolf.com

Callaway pakt stevig uit
Callaway blijft innoveren. Beste bewijs zijn de Big Bertha 
Beta. Deze nieuwe reeks zoekt zijn inspiratie in de Japanse 
bouwkunde en is beschikbaar in een beperkte oplage. De 
Big Bertha Beta-clubs (woods, hybrides, ijzers) richten 
zich tot golfers (M/V) van alle niveaus voor wie gevoel 
én exclusiviteit belangrijk zijn. Deze stokken hebben niet 
alleen een geweldige look; zij zijn licht, soepel in het gebruik 
en bijzonder tolerant. Klinkt bij elke golfer als muziek in 
de oren! Dit is het toppunt van 
expertise door Callaway. Het 
nieuwe gamma is te koop 
vanaf januari.
www.callawaygolf.com

Bushnell: de precisie van de v4 
De laser telemeter – die is toegestaan in alle competities voor amateurs – heeft een 
vaste plek afgedwongen in elke golftas. En Bushnell blijft de referentie bij uitstek. Mede 
dankzij het pocketformaat is het model ‘Tour v4’ een must. Deze lichtgewicht (159 gr) 
heeft een bereik van 400 m en is uitgerust met de technologie PinSeeker® JOLT™. Hij 
geeft de afstanden aan die de speler scheiden van de vlag (of een hindernis) met een 
foutenmarge kleiner dan een meter. De Tour v4 bestaat in een versie standaard en 
een versie Slope. Deze laatste past de afstanden aan in functie van de hellingsgraad 
van de baan.
www.bushnellgolf.eu

Optimaal beschermd met Amimono
Golfers zijn er gek op! De Amimono-headcovers, die volledig met 
de hand worden gemaakt en een combinatie zijn van acrylwol 
en microvezels, bieden de ideale bescherming voor de golfclubs. 
Het zijn de blikvangers van de golftas want het ene figuurtje is 
nòg leuker dan het andere! Via de nieuwe site www.amimono.be 
koopt u ze nu ook online. Ideaal voor de eindejaarsfeesten.
www.amimono.be

KPMG Trophy op Royal Waterloo
De editie 2017 van de KPMG Trophy wordt gespeeld op het 
parcours La Marache van de Royal Waterloo. Het toernooi, 
dat van 8 tot 11 juni op de kalender staat en meetelt voor 
de Europese Challenge Tour, wordt zo eens te meer het 
hoogtepunt van het Belgisch golfseizoen. ‘De KPMG Trophy 
is een investering op de lange termijn en sluit aan bij onze 
ambitie om de jonge Belgische spelers en het talent van 
morgen te steunen’, aldus Olivier Macq, beheerder bij 
KPMG in België.
www.kpmgtrophy.be



Barrière kiest voor Courchevel
In december opent de prestigieuze groep Barrière zijn eerste hotel 
in de bergen, meer bepaald in het ultra-chique skioord Courchevel. 
Het vijfsterrenetablissement ligt ideaal op de pistes van de Bellecôte 
en imponeert met 42 kamers en suites, twee restaurants (waarbij 
een remake van de Parijse Fouquet’s), een 1000 m2 grote Spa, 
een zwembad, een buitenjacuzzi, een skiroom en een kids club. 
Decoratie met hout en steen, gedempte sfeer, discrete luxe: het 
hotel ‘Barrière Les Neiges’ draagt nu al het label ‘Leading Hotels of 
the World’. Klasse.
www.hotelsbarriere.com

Magische kerst bij Oetker 
Oetker Collection en het agentschap Family Twist bedachten samen 
een ‘crazy idea’, zijnde een unieke kerst tussen de majestueuze toppen 
van de Alpen en Parijs. De droom start op 18 december met drie dagen 
in l’Apogée Courchevel. Dit sneeuwpaleis biedt spectaculaire zichten, 
rechtstreekse toegang tot de pistes en een unieke spa. Na enkele dagen 
tussen de bergtoppen gaat het richting Parijs. Met de helikopter tot 
Chambéry en daarna met een privéjet naar Le Bourget, waarna men zijn 
intrek neemt in een van de panoramische suites van de beroemde Bristol. 
Daar zijn heel wat ontspanningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 
kans om je eigen versie te verfilmen van ‘Midnight in Paris’. De technis-
che ploeg, de make-up en de kapper staan al klaar. Verder kan men de 
verborgen hoekjes van de Opéra Garnier ontdekken en doorkruist men 
Parijs met de koets.
www.oetkercollection.com

Prestigieuze Schotlandtrip 
Noord-Schotland fascineert en laat zich nu ook verkennen 
aan het stuur van een prestigieuze sportwagen, zoals 
een Ferrari, Lamborghini, Audi R80 en Mc Laren 570S. 
‘Connoisseurs Scotland’, een groep van een 30-tal Schotse 
topetablissementen, en Lang Atholl, een reisagentschap 
dat zich in reizen op maat heeft gespecialiseerd, 
bedachten samen het concept. De North Coast 500 is 
de Schotse tegenhanger van de bekende Route 1 die San 
Francisco met Los Angeles verbindt. De panorama’s en de 
landschappen zijn er even adembenemend. De etappes (7 
dagen, 6 nachten) voeren naar de beste etablissementen 
die geselecteerd werden door ‘Connoisseurs Scotland’.
www.luxuryscotland.co.uk

Topchef in Sancti Petri
Angel Leon, samen met Ferran Adria een van de meest 
getalenteerde Spaanse sterrenchefs, is sinds kort werkzaam 
in hotel Melia Sancti Petri vlakbij Cadiz. Het restaurant 
Aponiente serveert alle smaken uit de zee. Een verbluffende 
ervaring die uitmunt door zijn creativiteit. Er is keuze uit 
heel wat originele gastronomische menu’s (tot 17 gangen!) 
die uitgaan van de beroemde fusiekeuken. Een bijkomende 
reden om een verblijf te plannen in dit prachtig deel van de 
Costa de la Luz.
www.melia.com
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Hymne aan de chocolade
Van 10 tot 12 februari ontvangt Brussel het ‘Chocoladesalon’: 
een zoveelste eerbetoon aan de Belgische chocolade in 
al zijn smaken en dimensies. De editie van 2017 wordt 
bijzonder lekker, want er nemen meer dan 110 exposanten 
aan deel: chocolatiers, patissiers, banketbakkers, chefs, 
chef-patissiers, ontwerpers en cacao-experts. De beurs 
voorziet tevens een volledig programma met onderhoudend 
en didactisch entertainment voor klein en groot : 
kookdemonstraties, voordrachten, workshops voor jong en 
oud, chocoladesculpturen, tentoonstellingen,… En natuurlijk 
ook dit keer de unieke modeshow van jurken in chocolade.
www.brussels.salon-du-chocolat.com

Blancpain Ocean Commitment
In 2014 kreeg de inzet van Blancpain voor het behoud van 
de onderzeewereld een nieuwe dimensie met de lancering 
van de Ocean Commitment: een eerste reeks horloges in 
een beperkte oplage. Vandaag zijn we 10 expedities verder 
en bevestigt Blancpain dit engagement met de Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Blancpain Ocean Commitment II. 
Elk verkocht horloge van de reeks die tot 250 exemplaren 
beperkt is, levert 1000 euro op voor het sponsoren van 
wetenschappelijke expedities.
www.blancpain.com
www.blancpain-ocean-commitment.com

Tango Colour 
De collectie Tango Colour is een gedurfde visie waar de magie van 
de kleuren voor unieke nuances zorgt bij het klassieke trio smaragd-
robijn-saffier. De nieuwe collectie brengt deze schitterende stenen 
helemaal tot leven. Zij kregen een plaats op de soepele schakels 
van de Gourmette-ketting en accentueren zo op hun manier de 
veredelde, eigenzinnige en iconische afwerking van Pomellato.
www.pomellato.com

Erkenning voor 
KBC Private Banking
KBC Private Banking is door ‘Private Wealth Magazine’ en 
‘Euromoney’ uitgeroepen tot ‘beste privébank in België’. De bank 
verovert deze bijzonder gegeerde titel voor het 3e jaar op rij. De prijs 
wordt toegekend door een internationale en onafhankelijke jury die 
hiervoor een strikte procedure hanteert.



Een feesttafel moet schitteren. Vandaar dit korte 
overzicht met enkele blikvangers die dit effect helpen 
ressorteren. Jean-Philippe Rougier is onze gids.

Door Miguel Tasso

Droomproducten

B
innenkort wuiven we het oude jaar uit. 
Voor gastronomen is dit een van dé top-
periodes van het jaar. We zochten Jean-
Philippe Rougier op en keken samen met 

de gerant van ‘L’art et le goût’ – verdeler van fijne 
producten aan restaurants, traiteurs en kruide-
nierszaken – naar de prestigieuze gerechten die 
op geen feesttafel mogen ontbreken. 

Ham Jabugo
Een bordje Spaanse ham is altijd een ideale start 
voor een feestmaaltijd. ‘De juiste keuze is belang-
rijk, want er zijn heel wat verschillende variëteiten 
op de markt met grote kwaliteitsverschillen. Kijk 

dus goed naar het etiket, want het is essentieel dat 
je voor een 100 % Iberische ham kiest’, stelt Jean-
Philippe Rougier. Zelf verdeelt hij Cinco Jotas dat 
bekend staat als een van de lekkerste hamsoorten.
De feeststemming inspireert sommigen om een 
volledige ham te kopen die ze vervolgens als een 
echte ‘cortador’ gaan versnijden. ‘Over het alge-
meen blijft de ham zo’n drie weken tot een maand 
goed, op voorwaarde dat hij goed bewaard wordt 
(door het bovenste deel af te dekken met het vet 
of met een vochtige doek). Maar ideaal is om hem 
snel te consumeren. Als het aantal gasten beperkt 
is, heeft ook de vacuümverpakking zijn voorde-
len. Daar is het belangrijk om het zakje ten minste 
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makkelijk om te degusteren en hebben heel vaak 
die pure geur van de zee. ‘Een lekkere oester heeft 
niets anders nodig. Er hoeft dus niets aan toege-
voegd, ook al vinden sommigen hem lekker met 
een beetje peper of citroen. De presentatie is het 
mooist op een bedje van gemalen ijs en zeewier. 
Als drank kies je voor een brut champagne, een 
Muscadet, tot zelfs een grote Bourgogne. 
Nog deze tip: zorg ervoor dat de oester niet 
bevriest vooraleer hij op tafel geserveerd wordt. 
Koude is zijn grootste vijand. Hij dient levend te 

worden gegeten.

Kaviaar forever
Kaviaar is een andere must voor wie van lek-

kers houdt. Omdat er geen wilde steur meer is, 
moeten we het doen met de eitjes van de gekweek-
te steur die zowat overal in de wereld geprodu-
ceerd worden. Tot groot verdriet van de liefheb-
ber die snakt naar de echte Iraanse Beluga… Dit 
neemt niet weg dat ook deze kaviaar best een hoge 
kwaliteit haalt. Het blijft een duur product – reken 
2000 euro per kilo – maar liefde heeft geen prijs. 
‘Tijdens een feestmaaltijd ademt kaviaar een bij-
zondere sfeer uit. Het is symbool van excellentie 
en passie. Ook hier wordt gebruik gemaakt van ijs 
en er kan ook een blini bij. Je gebruikt een lepel 
van hout of paarlemoer. Vooral geen zilver. Je eet 
met het lepeltje, al leggen sommigen de kaviaar 
ook op de hand…’, aldus de baas van ‘L’Art et le 
goût’ die Naccari verdeelt, een kaviaar uit Span-
je. Kaviaar laat zich ook combineren met andere 
gerechten, zoals de platte oesters. En natuurlijk 
past ook hier een aangepaste drank bij, zoals een 
gekoelde wodka – zoals een Belvédère – of een 
kwaliteitschampagne. ▼

Magische oesters
Oesters: meer dan welk ander product ook staan zij 
symbool voor een feestelijke sfeer. Zij behoren tot 
de typische eindejaarsrituelen, maar hoe haal je er 
het maximum uit? En kies je voor ‘holle’ of ‘platte’? 
‘De grote platte oester sluit het dichtst aan bij de 
natuur. Vandaar dat heel wat kenners hem als de 
Rolls Royce beschouwen. De Fransen hebben het 
dan over de Belon triple zéro. De Belgen over de 
Zeeland 5/0. Dat zijn oesters met een sterke en 
unieke smaak. Zij zijn natuurlijk niet goedkoop 
– 4 tot 5 euro per stuk – maar wat een genot in 
de mond’, stelt Jean-Philippe Rougier, die dikwijls 
samenwerkt met Cadoret, een van de topnamen 
in Bretagne. Ook de holle oesters hebben hun 
aanhangers. Vooral in België. Ze zijn goedkoper, 

één uur voor het degusteren te openen, zodat de 
aroma’s helemaal kunnen vrijkomen.’ De ‘jamon 
iberico’ is een must die de gezelligheid stimuleert 
aan de tafel en de neus meeneemt naar het Spaan-
se vasteland. Voorzie zeker ook een beetje brood, 
olijfolie en tomaten. En natuurlijk ook een glas 
Rioja Reserva!



Kaas met truffel
Voor het dessert op tafel komt, hebben velen graag 
een brokje kaas. Ook hier zijn duizenden mogelijk-
heden, maar waarom probeert u niet een keertje 
een onuitgegeven bereiding uit met truffel? ‘Dit 
kan je doen met een Brillat-savarin, camembert 
of brie. Je opent de kaas in het midden en brengt 
daar – zoals je dit met een sandwich zou doen – 
een beetje mascarpone in, een beetje room en 
een zeste van wintertruffel, tuber malanosporum’, 
raadt onze gids aan, die in België de producten van 
de prestigieuze kaasmakerij Beillevaire importeert. 
Ook een comté uit de Jura, die gedurende 3 maan-
den heeft liggen rijpen in grotten, en een Mont d’Or 
zijn lekkere opties om de kaasschotel te versieren. 
De keuze van de wijn is natuurlijk het voorrecht 
van de gastheer. Laatste tip: indien er voldoende 
gasten rond de tafel zitten, kan je beter voor een 
Magnum kiezen. Met dit soort fles zal de kwaliteit 
altijd beter zijn. En dat geldt trouwens ook voor de 
champagne!

Info: L’Art et le Goût, Avenue des Pâquerettes, 55 
in 1410 Waterloo. Tel.: 02 513 01 31

Kreeft en langoest
Bij de schaaldieren bezet de kreeft een bij-

zondere plaats en hij kan op elke feesttafel 
worden opgevoerd. Het aanbod concentreert 

zich voornamelijk op twee soorten: Canadees 
en Europees (ook blauw genoemd). ‘Kerstmis 

is het hoogseizoen voor de Canadese kreeft 
die hierdoor ook minder duur is. De Europese 

kreeft, en dan vooral de Bretoense, is zeldzamer 
en daardoor duurder. Volgens sommigen heeft hij 
ook meer smaak…’
Er zijn heel wat bereidingen mogelijk. Kreeft kan je 
koud eten, met mayonaise. ‘Persoonlijk verkies ik 
gebakken in de oven, lichtjes gegrild met eventueel 
een klein beetje saus. Ik raad aan om de kreeft 
levend te kopen, in twee te snijden met een scherp 
mes, te bestrijken met boter met behulp van een 
borstel en hem 15-20 minuten in de oven te laten 
garen. Over het algemeen hebben de grootste 
kreeften (800 gram tot 1 kilo) het meeste smaak.’
De langoest wordt steeds zeldzamer in de netten 
van de vissers en daardoor ook in de etalages van 
de vishandelaar. U vindt hem nog wel bij enkele 
kwaliteitsleveranciers, maar de prijs is er wel naar 
(zo’n 150 euro per kilo). De ‘langouste royale de 
Bretagne’ is een echte delicatesse die zich tot de 
kenners richt. Zijn smaak is uniek. En er is meer 
eten aan dan bij een klassieke kreeft. ‘Eén tip bij 
de aankoop: let er op dat de kreeft altijd zijn beide 
antennes heeft. Dat is een kwaliteitswaarborg.’

Gevogelte van Culoiseau
Ook wat gevogelte betreft, is er heel wat keuze 
en vooral de ‘poularde’ – stevige hoenders van 
minimaal 20 weken (5 maanden) oud – vallen in de 
smaak. ‘Hun gewicht ligt over het algemeen tussen 
2 en 2,5 kilo. Ideaal voor een kerstmaaltijd voor 
6 personen. De cuisson is heel gemakkelijk: een 
oven van 150° C en dat gedurende zo’n anderhalf 
uur. Dat is alles. De smaak is uniek’, zegt Jean-
Philippe Rougier die voor zijn Belgische klanten 
samenwerkt met fokker Culoiseau, (Moutiers au 
Perche, Orne). De ‘poularde’ van Culoiseau is het 
echte erfgoed van het ‘gevogelte op zondag’, want 
het is stevig en smaakvol, knapperig en sappig. 
Een genot voor de smaak dat zich graag laat bege-
leiden door een wijn uit de Jura. Bovendien heeft 
dit gevogelte nog een andere verdienste, namelijk 
de prijs: zo’n 25 euro per kilo.
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Brut nature, brut zéro, brut 
sauvage… De champagnes 
zonder, of met een heel klein 
beetje suiker vallen steeds 
meer in de smaak. Wij staan 
stil bij deze wijnen die zich 
minder vlot laten maken dan 
men zou denken.

Door Philippe Bidaine

Champagne
Met of 
zonder 
suiker

E
en niet-gedoseerde cham-
pagne is per definitie een 
veeleisend product, want hij 
is zeer mineraal en de uitge-

sproken smaak laat geen ruimte voor 
enige improvisatie tijdens de assemblage. Maar 
om de exacte lading van de term te begrijpen, 
moeten we even grasduinen in de productietech-
nieken van champagne.
Ter herinnering: het maken van een grote schuim-
wijn is het resultaat van een assemblage: een aan-
tal verschillende – zogeheten ‘stille’ wijnen – die 
samen een tweede fermentatie ondergaan in de 
fles. Het is deze laatste ‘gisting’ die de champagne 
zijn identiteit en zijn bruisend karakter geeft. Toch 
mogen we niet uit het oog verliezen dat gedurende 
dit proces alle suikers door de gisten in koolzuur en 
alcohol worden omgezet, waardoor er onderaan in 
de fles een beetje bezinksel wordt achtergelaten. 
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Wanneer de beslissing valt om deze fles te gaan 
verkopen, dient er dus overgegaan tot de zogehe-
ten ‘remuage’ – het dagelijks draaien en schudden 
van de flessen in de kelders, red. – zodat dit bezink-
sel verdwijnt. Vroeger gebeurde dit manueel, met 
behulp van houten rekken waar de flessen geleide-
lijk naar beneden werden gekanteld om het bezink-
sel in de hals te verzamelen. Tegenwoordig gebeurt 
dit automatisch met behulp van ‘gyro-paletten’. 
Enkel de uitzonderlijke grote cuvées maken nog 
gebruik van een handmatige ‘remuage’. 
De tweede stap is om het bezinksel te verwijde-
ren dat zich in de flessenhals heeft opgehoopt. 
Dit wordt bevroren door de flessenhals in een 
ijskoud bad te dompelen waarna het ijsprop-
je wordt weggehaald. Deze operatie heet 
‘dégorgement’. Hiervoor wordt de voorlopige 
(kroon)kurk van de fles gehaald.

Brut nature van Drappier
Het is dit stadium dat ons hier specifiek 
interesseert. Omdat er tijdens het 
‘dégorgement’ een bepaalde hoe-
veelheid wijn verloren gaat, moet 
dit worden aangevuld. Doorgaans 
wordt een ‘liqueur d’expédition’ 
toegevoegd: een niet mous-
serende champagnewijn met 
daarin suiker opgelost. Het is 
deze ‘liqueur d’expédition’ die 
het uiteindelijke suikergehalte 
van de champagne bepaalt: 
brut, demi-sec, doux, … 

Het is evenwel ook mogelijk om in 
de plaats van deze niet mousserende 

champagnewijn ook een gewone wijn 
te gebruiken. Met als eindresultaat een 
champagne zonder suiker. Waardoor hij 
al zijn facetten zo ‘nuchter’ mogelijk zal 
etaleren. Onnodig te preciseren dat niet 
elke champagne een dergelijke behan-
deling aankan. Enkel de bijzonder 
evenwichtige assemblages overleven 
dit, want elk minpunt komt aan het 
licht omdat er geen suiker is om het 
te camoufleren.
Ook al hadden we bij het begin van 
dit verhaal over een soort ‘terugkeer’ 
naar de bron die tot de verbeelding 
spreekt, toch mogen we niet uit 
het oog verliezen dat de bekendste 

mousserende wijnen gedurende eeu-
wen verschrikkelijk zoet waren. Dose-
ringen van meer dan 200 g suiker ▼

In de meeste champagnehuizen 
z i jn  de tradit ionele houten 
kantelrekken vervangen door deze 
indrukwekkende ‘gyropaletten’.

Een opmerke-
lijk vat: door 
de eivorm zou 
er een opti-
maal contact 
ontstaan tus-
sen de wijn 
en het hout.



per liter waren geen uitzondering. 
Vooral niet op de Russische markt! 
Charles Heidsieck en Laurent Perrier 
behoorden tot de eerste huizen die zich 
in dit avontuur hebben gestort. Al snel 
volgden andere mooie etiketten, met 
onder meer het huis Gosset en – de échte 
success story – het huis Drappier dat wer-
kelijk furore maakt met zijn ongelofelijke 
Brut Nature. De laatste nieuwkomer in dit 
clubje van niet gedoseerde champagnes 
is het huis Pommery met zijn cuvée Louise 
Nature 2004: de eerste grote cuvée die deze 
bijzondere kaart trekt van de niet-dosering.

Met oesters en kaviaar
Van niet-gedoseerde champagnes wordt soms 
gezegd dat ze te weinig pit hebben om als aperi-
tief te fungeren, ook al blijven ze altijd een bijzon-
der interessante smaakmaker voor de wijnen die 
volgen. Aan tafel komen zij in elk geval helemaal 
tot hun recht. Zij bevatten zo weinig suiker dat 
sommigen het grappend hebben over ‘champag-
nes voor suikerzieken’. Hoe dan ook: ze passen 
perfect bij zeevruchten. Zo is de combinatie van 

een Drappier Brut 
nature met oesters een 

klassieke must geworden. Ideaal dus 
bij de heerlijke zeevruchtenschotels van bijvoor-
beeld Jean-Michel Hamon in de Toucan sur Mer.
Verder mogen we ook niet vergeten hoe perfect 
en natuurlijk de alliantie is tussen de niet of nau-
welijks gedoseerde cuvées en een emblematisch 
product als kaviaar. De alchemie die ontstaat bij de 
combinatie van de pure smaak en de grote minera-
liteit van een niet-gedoseerde champagne met de 
steureitjes is zelfs nog interessanter te noemen 
dan deze met de zeer klassieke wodka.
Door zijn energie kan de niet-gedoseerde cham-
pagne heel wat ‘lastige’ situaties aan, zoals bij-
voorbeeld de zurigheid van bepaalde gerechten of, 
helemaal omgekeerd, de soms ietwat vettige kant 
van bepaalde sauzen. Dit alles zonder te vergeten 
hoe lekker wijnen kunnen zijn bij het dessert, voor-
al dan bij recepten op basis van citrusvruchten.
Op welk moment men dit magisch product ook 
degusteert: het blijft een geweldige aanrader die bij-
zonder goed verteert en een heerlijk gevoel oproept, 
ook op de ochtend na een zware avond.

Bij Toucan sur Mer 
zijn baas Jean-Michel 
Hamon en zijn vriend 
G i o v a n n i  B r u n o , 
de  bekende  che f 
van Senza Nome, 
bijzonder enthousiast 
over de Drappier Brut 
Nature.  Daar  nog 
enkele oesters bij… 

Met de Louise Brut 
Nature is het huis 

Pommery een van 
de eersten die een 

heerlijke niet-
gedoseerde 

c u v é e 
uitbrengen.
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Breitling
The sky is the limit

Vanaf de geboorte van de luchtvaart tot de verovering van 
de ruimte, met daartussen de ‘jet age’: Breitling was altijd 
van de partij toen de pioniers aan hun veroveringstocht 
begonnen. Gesprek met astronaut Mark Kelly, ambassadeur 
van het merk en peter van de chronograaf Exospace B55.

Door Raoul Buyle

2
3 september 2016. In Genève viert 
Breitling de opening van zijn eerste 
(gelijknamige) winkel in Zwitserland. Het 
evenement wordt opgeleukt door John 

Travolta. De acteur, die twee keer genomineerd 
werd voor een Oscar en zowel Golden Globes als 
Emmy Awards won, is namelijk ook een verstokt 

piloot. Hij wordt gepassioneerd door alles wat 
luchtvaart is en hij is al (vele!) jaren een ambas-
sadeur van Breitling. Behalve de Hollywoodster 
zijn nog een 100-tal andere gasten aanwezig, 
met naast vrienden en merkambassadeurs ook 
de piloten van de Patrouille Suisse (stuntvliegers 
van het Zwitsers leger). De enige die op het appel 

Mark Kelly, ambassadeur van Breitling. 
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Breitling
The sky is the limit

ontbrak, was astronaut Mark Kelly die door een 
overboekte agenda in de Verenigde Staten was 
gebleven. 
In enkele jaren tijd opende Breitling – een van de 
laatste onafhankelijke Zwitserse familiebedrijven 
– wereldwijd een 40-tal boetieks. Een manier als 
een andere om de aanwezigheid op de verschil-
lende markten te accentueren door de klanten te 
ontvangen in shops die perfect het universum van 
het merk belichten. En een manier als een andere 
om een exclusieve versie te lanceren van de Navi-
timer, sinds 1952 het cultmodel van de piloten. 
Deze Navitimer 01 Limited Edition (46 mm) in staal 
en goud onderscheidt zich door zijn bronskleurige 
wijzerplaat.
Maar terug naar Mark Kelly, US Navy-piloot met 
pensioen. De beroemde Amerikaanse astronaut 
en sinds 2012 merkambassadeur van Breitling, 
is zo’n beetje de ‘peter’ van de nieuwe chrono-
graaf Exospace B55. Met deze eerste ‘connected’  

chronograaf stelt Breitling de 
smartphone ten dienste van 

het horloge om zijn functi-
onaliteit en gezelligheid te 
behouden. Met de Exospace 
B55 bevestigt de horloge-

manufactuur zo zijn 
avant-gardisme ten 
overstaan van de 
elektronica.

members only: 
U bestuurde 
het Amerikaans 
ruimteveer en 

stelde toen dat 
horloges onmisbaar 
waren  voor  het 
uitvoeren van uw 

taken. wat bedoelde 
u daar precies mee? 

mark Kelly: ‘In een ruimteveer 
moeten heel wat dingen op wel-

bepaalde momenten worden uit-
gevoerd. Het is dus bijzonder belang-

rijk om een horloge te hebben dat de tijd 
exact weergeeft om al die werkzaamhe-

den perfect te kunnen plannen.’

Ervaart men een ander gevoel van tijd 
wanneer men door de ruimte vliegt?
‘Toch wel een beetje, want op aarde zie je de zon 
op- en ondergaan, en in de ruimte dus niet. Daar 
gaat de zon elke 45 minuten op. Je kijkt er dus 
voortdurend op je horloge om een idee te hebben 
van het tijdstip want je kan niet afgaan op wat er 
buiten het veer gebeurt. In de ruimte gebruiken wij 
de GMT-tijd. Deze Greenwich Mean Time staat voor 
het uur zoals dat berekend wordt in het Koninklijk 
Observatorium van Greenwich en wereldwijd als 
referentie geldt. Voor ons is tijdbeheersing essen-
tieel, want wij werken samen met de vluchtcentra 
in Houston en Moskou en moeten ons aan hun 
schema’s houden. Zo staan wij op en gaan wij sla-
pen in functie van de uurroosters in deze centra. 
Over het algemeen staan we op wanneer het 10 
uur ’s morgens is in Moskou. Wij berekenen onze 
werkzaamheden op basis van de uurroosters van 
het controlecentrum in Moskou.’ ▼

Chronograaf 
Exospace B55 
Night Mission. 



U bent ambassadeur van breitling. waarom?
‘Toen de marine-luchtvaart zijn 100e verjaardag 
vierde, vroeg men mij om een Breitlinghorloge te 
dragen. Er is trouwens maar één enkel horlogemerk 
dat zich met de luchtvaart heeft verbonden en dat 
is Breitling. Ik overweeg dus niet om een ander 
merk te dragen dan dit. Breitling is de absolute 
referentie wanneer het over de luchtvaart gaat.’

Hoe zou u het DNA van breitling omschrijven?
‘Dat DNA is de luchtvaart! Wanneer je, 
zoals ik, reeds als kind door de lucht-
vaartindustrie werd geboeid, denk je er 
niet aan om een ander merk te dra-
gen. Trouwens: zodra ik vluchten of 
missies uitvoer die iets meer risico 
inhouden, draag ik mijn Breit-
ling Emergency. Dat geeft me 
gewoon een veiliger gevoel.’

wat trok u aan in de chro-
nograaf Exospace b55?
‘De Exospace B55 laat me 
toe om mijn gegevens van 
het opstijgen en het landen 
op te slaan. Normaal is dat een 
manueel proces dat niet alleen tijd 
vraagt, maar ook precisie. Dankzij 
het systeem ‘chrono flight’ kan ik 

met de Exospace B55 de tijd opslaan vanaf het 
ogenblik dat het vliegtuig loskomt van de grond 
tot wanneer het weer stilstaat na de missie. Deze 
chronograaf laat mij toe om alle relatieve gege-
vens met betrekking tot de tijd te berekenen en 
in het geheugen bij te houden. Bovendien is dit 
geen automatisch horloge: het is uitgerust met 
een herlaadbare batterij en het is ontzettend pre-
cies, tot op de seconde. Dat is zeer nuttig voor 
een piloot die een bepaald doel op een bepaald 

moment moet bereiken en dit exact tot 
op de seconde: niet vroeger, maar ook 
niet later. Je kan er ook het uur mee 

aflezen op elk ogenblik van de dag 
en ook ’s nachts, zelfs in het pik-

kedonker.’

In maart 1999 vlogen de 
Zwitser bertrand picard 
en de britse piloot brian 
jones voor het eerst de 
wereld rond met een 
ballon en zonder tussen-

stop. Is breitling het per-
fecte horlogemerk voor 

dit soort stuntwerk?
‘Het wordt in elk geval veron-

dersteld om het te zijn. Neen, het 
moet het zijn!’

▼

In Genève opende de 
eerste (gelijknamige) 
Breitlingboetiek in 
Zwitserland.

De Breitling Navitimer 01 
Limited Edition (46 mm) 
in staal en goud.
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Investeer in uw leven

DB Private Solutions Funds. 
Kies 1 van onze 3 beheerde portefeuilles 
en onze experts zorgen voor uw geld.

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland,
HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel,
Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094,
IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester.

Volatiele markten, historisch lage rente, en tal van onzekerheden… Neen, in die 
omstandigheden is het niet evident om een sterk presterende portefeuille samen te 
stellen en te beheren. En al helemaal niet voor de niet-professionele belegger. 
Gelukkig zorgt Deutsche Bank met de nieuwe DB Private Solutions Funds voor een 
oplossing. Dankzij deze 3 beheerde portefeuilletypes zorgen onze experts voor uw 
geld, terwijl u zich in alle rust kunt bezighouden met andere zaken.

Waar anderen cijfers zien, zien wij het leven.

Kies voor een andere aanpak voor uw geld op deutschebank.be/privatesolutions
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De Shelby Cobra CSX 2000 is 
een legendarische auto. Omdat de 
eerste roadster die in 1962 door het 
autogenie Carroll Shelby ontworpen 
werd in augustus geveild werd, 
ontwierp Baume & Mercier een 
gloednieuwe chronograaf 
Capeland Shelby Cobra. In 
beperkte oplage.

Door Raoul Buyle

De legendarische Shelby 
Cobra CSX 2000.

Rugaanzicht: 
de Chronograaf 
C a p e l a n d 
Shelby Cobra 
CSX 2000, een 
uniek stuk.

Pole position !
Baume & Mercier

Chronograaf Capeland 
Shelby Cobra.
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A
aah, de Shelby Cobra: hij blijft een van 
de meest mythische sportauto’s ter 
wereld! Al is het model dat in augus-
tus door RM Sotheby’s in de marge 

van het Concours d’élégance van Pebble Beach 
(Monterey, Californië) te koop werd aangeboden, 
nog mythischer! Zoals zijn chassisnummer CSX 
2000 bewijst, is dit het allereerste exemplaar 
dat (in 1962) geproduceerd werd. Het was een 
ontwerp van Carroll Shelby (won in 1959 de 24 
Uur van Le Mans aan het stuur van een Aston 
Martin). Nadat deze Amerikaanse piloot zijn helm 
en zijn handschoenen had opgeborgen, probeerde 
Shelby zijn jeugddroom in vervulling te laten 
gaan: de Ferrari’s in de GT-categorie verslaan 
met een Amerikaanse sportwagen die goedkoper 
zou zijn dan de (onbetaalbare) bolides van de 
‘Commendatore’. Uit die droom werd de Shelby 
Cobra 260 geboren, een onwaarschijnlijk snelle 
vierwieler die als basis zou dienen voor heel wat 
modellen. Het geniale idee bestond er in om de 
pittige (oorspronkelijke Ford)-V8 260 cubic inch 
(4260 cm³) motor in een ‘eenvoudige’ AC Ace, een 
Engelse auto, in te bouwen. ‘Je eigen sportauto 

bouwen, is de droom van elke piloot 
en dat is precies wat ik deed met de 
Cobra’, zei Carroll Shelby enkele jaren voor 
zijn dood op 10 mei 2012.

Beperkte oplage
13.750.000 dollar! Ziedaar het recordbedrag dat 
deze zomer werd neergeteld voor de allereerste 

Druk-druk-druk 
in het atelier!

De Amerikaanse piloot Carroll 
Shelby in de jaren 60.

▼



Cobra Shelby uit de geschiedenis. Omdat het 
sinds 2015 partner is van het bedrijf Carroll Shelby 
Inc. vond het huis Baume & Mercier de gelegenheid 
gepast om met een uniek horloge uit te pakken dat 
uitzonderlijk aan de nieuwe koper van deze legen-
darische auto zou worden overhandigd: de chro-
nograaf Capeland Shelby Cobra ‘CSX 2000’ (dit 
horloge wordt eerlang verkocht en de opbrengst 
gaat naar de Carroll Shelby Foundation die gezin-
nen helpt met kinderen die met ernstige hartpro-
blemen kampen, red.)
Dit was ook de gelegenheid om een beperkte reeks 
van de horloges Capeland voor te stellen die ter 
nagedachtenis van Carroll Shelby wordt uitge-
bracht. De Capeland Shelby Cobra is geïnspireerd 
op een monopoussoir chronograaf uit 1948 (uit de 
privécollectie van Baume & Mercier) en valt op door 
zijn design met retro-accenten, klassieke lijnen, de 
functies chrono en tachymeter, de gepolijste gesa-
tineerde horlogekast alsook de specifieke wijzers 
met het Cobra-logo. De stevige horlogekast ver-
wijst naar de aerodynamische lijnen van de auto; 
de blauwe wijzerplaat met de witte, doorschijnen-
de banden typeert de beroemde kleuren. Stuk voor 
stuk details die op een elegante manier refereren 
naar de power van de Cobra Shelby. Elke chrono-
graaf belichaamt het streven naar uitmuntendheid 
door de Amerikaanse piloot en beantwoordt dan 
ook aan de hoogste kwaliteitscriteria. Dankzij het 
beproefd automatisch kaliber is ook de precisie op 
de afspraak. De collectie moet iedereen aanspre-
ken die alleen maar tevreden is met topprestaties 
en met de zorg voor het kleinste detail. Net zoals 
Carroll Shelby.

Legendarisch merk
Prachtig concept, tijdloze elegantie, schitterende 
mechaniek: Baume & Mercier heeft zijn entree in 

de horlogerie niet gemist. Op het einde van WOI gaat 
William Baume, directeur van de horlogerie des Blois 
in Zwitserland – dat bekend staat voor zijn prachtige 
chronografen – in zee met Paul Mercier. Zij buigen 
zich samen over de esthetiek en de kwaliteit van 
hun producten, maar waken er over dat hun luxe-
producten ook betaalbaar blijven. Dit groots horlo-
gemerk oogst erkenning voor zijn tijdloze designs, 
zijn aanhoudende prestaties en zijn innovaties, en 
die liggen helemaal in dezelfde lijn van het gedach-
tengoed – uithouding, prestaties en innovaties – van 
de beroemde Amerikaanse piloot.

www.baume-et-mercier.fr

▼

■
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Parmigiani Fleurier
Je wordt niet elke dag 20!

Parmigiani is zonder meer een verhaal apart, want de 
manufactuur van Fleurier is amper 20 jaar oud, beperkt zijn 
jaarproductie tot 5000 stuks en maakt kwaliteitskalibers 
voor een 15-tal andere merken. Technische hoogstandjes 
gekoppeld aan een echte passie voor het horloge.

Door Raoul Buyle

L
ausanne, 29 mei 1996. In een salon van 
het hotel Beau-Rivage wisselen Michel 
Parmigiani en Pierre Landolt een sym-
bolische handdruk uit voor een handvol 

vrienden (horlogemakers) en journalisten. Zij heb-
ben samen zonet een nieuw horlogemerk opge-
richt: Parmigiani Fleurier.

Michel Parmigiani is geen onbekende in de horlo-
gewereld. Hij wordt actief in 1976 wanneer hij in 
Genève een restauratieatelier opent. Het is een 
gedurfde zet in een horlogelandschap dat kreunt 
onder de kwartscrisis. ‘Wanneer je in het verle-
den met de mooiste dingen hebt gewerkt zoals 
ik de kans kreeg om te doen, kon je gewoon 

Boetiek Parmigiani 
in Londen.
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niet geloven dat de traditionele horlogerie op 
het punt stond om te verdwijnen’, bekent hij. 
Parmigiani verwerft snel faam bij de horlogemu-
sea en bij de verzamelaars. Zij loven zijn profes-
sionalisme en zijn talent. Mede hierdoor krijgt hij 
in de jaren 80 de zorg van de collectie Maurice 
Yves Sandoz toegewezen. Dat leidt tot een bepa-
lende ontmoeting met Pierre Landolt, voorzit-
ter van de Fondation Sandoz. De stichting van 
de familie Sandoz werd in 1964 opgericht door 
Edouard-Marcel Sandoz, zoon van de stichter 
van Sandoz SA in Bazel (vandaag Novartis SA). 
De Fondation Sandoz prijst ondernemingsgeest 

Michel Parmigiani.

en innovatie, alsook het respect voor de Zwit-
serse industriële traditie. De investeringspolitiek 
van de stichting is altijd georiënteerd naar tech-
nologische innovatie, duurzame ontwikkeling en 
het scheppen van werkgelegenheid. 

Technisch meesterstuk
In mei 1996 krijgt Michel Parmigiani dus de midde-
len en de productiemogelijkheden toegewezen om 
een merk op te starten dat zijn naam zal dragen. 
In 1999 wordt het eerste Parmigiani-horloge gebo-
ren: de Kalpa Hebdomadaire. Met zijn iconisch 
en tonvormig kaliber en zijn 
gangreserve van 8 dagen is hij 
de eerste miniaturisatie van de 
componenten voor de manu-
factuur van Fleurier: een – we 
herhalen het – totaal geïn-
tegreerde manufactuur die 
dankzij de verschillende 
productie-eenheden van 
A tot Z een horloge kan 
bouwen. ‘Door mijn eigen 
horloges te produceren’, 
zegt Michel Parmigiani, 
‘kon ik mezelf uitdrukken 
en een stukje van de ken-
nis doorgeven die ik in al 
die jaren van restauraties 
heb opgebouwd.’
De collectie wordt al snel 
uitgebreid. Naast klassieke 
en meer avantgardistische 
modellen is er ook de familie  

Parmigiani & Bugatti in pole 
position; collectie Parmigiani 
Bugatti Super Sport.

Parmigiani Kalpa Donna. 

▼



van de horloges voor het automerk 
Bugatti. Dat zijn als het ware de 
‘narren van de koning’ in de collec-
tie. ‘Dit laat ons toe om dingen 
te doen die niet noodzakelijk 
aansluiten bij onze klassieke 
identiteit. Dankzij het Senfi-
ne-concept (betekent ‘eeu-
wig’ in het Esperanto) helpt 
deze technologie ons om een 
gloednieuwe reeks horloges 
te ontwikkelen.’
Senfine? Het kaliber laat zich 
op een conventionele manier 
aandrijven, maar het heeft een 
regelorgaan waardoor een unieke 
autonomie ontstaat. Resultaat: een 
gangreserve die nooit uitgeput geraakt; 
een mechanisch horloge dat altijd blijft 
draaien; een horloge dat je maar enkele 
keren per jaar moet opwinden in plaats van enkele 
keren per week…

20 jaar horlogemechaniek
Op het meest recente Salon International de la 
Haute Horlogerie stelde Parmigiani eveneens 
de Tonda Chronor Anniversaire voor: een nieuw 
kaliber met ingebouwde chronograaf. ‘Om een 
chronograaf in te bouwen, moet je het uitdagend 

en uiterst secuur geheel van 
zijn samenstellende com-
ponenten beheersen; niet 

alleen hun fabricage, maar 
ook de manier waarop ze het 
hart van het kaliber sturen en 

worden toegepast. Hun poten-
tieel en hun beperkingen. Van-

daar dat een geïntegreerde chro-
nograaf het werk is van een ervaren 

manufactuur. De Tonda Chronor Anni-
versaire is de reflectie van onze 20 jaar 

werkzaamheden.’
Voor deze 20e verjaardag verwent Parmigiani 

de dames met twee nieuwe versies van het model 
Kalpa dat met een gloednieuw en 100 % kwartskali-
ber is uitgerust. De wijzerplaten in paarlemoer van 
de Kalpa Piccola en de Kalpa Donna Anniversaire 
zijn versierd met een diamantje en met kostbaar 
paarlemoer. Op en top vrouwelijk.
Vandaag gaat het merk prat op 33 kalibers die in 
amper 20 jaar tot stand zijn gekomen. Een technisch 
hoogstandje dat sommige huizen niet eens in… een 
eeuw voor elkaar krijgen. Parmigiani Fleurier is dui-
delijk nog niet klaar met creëren, verrassen en de 
horlogekunst naar nieuwe dimensies te stuwen. 

www.parmigiani.com

Hoogtechnologisch
De Oval, die zijn inspiratie haalde bij een oud zakhorloge met telescopische 
wijzers, past helemaal in de traditie van de haute horlogerie van de 
manufactuur Parmigiani Fleurier. Topmodel van deze nieuwe collectie 
is zonder twijfel de complicatie Pantographe (met elliptische wijzers die 

zich ‘plooien’ om op die manier beter de elliptische vorm van de witgouden 
horlogekast met ‘grain d’orge’ wijzerplaat te volgen). Ondanks de rondingen 

is dit een resoluut mannelijk horloge.

▼

Tonda 1950 
met trendy 
armbanden.

■

Tonda Chronor 
Anniversaire.

122

m o D E  E N  S C H o o N H E I D
W I N T E R  2 016
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Louis Widmer

Louis Widmer, het Zwitserse 
merk dat al jaren als interna-
tionale referentie geldt, biedt 
een gamma huidverzorgings-
producten van hoge kwaliteit. 
Giovanni Oliveri, algemeen 
directeur bij Louis Widmer 
NV/SA weet er alles over.

Door Miguel Tasso

G
iovanni Oliveri komt meteen ter zake. 
‘De huid is het grootste orgaan van de 
mens. Het is dus belangrijk er goed 
zorg voor te dragen en indien nodig 

een beroep te doen op dermatologische experts.’
De Algemeen Directeur Belux van het Zwitserse 
dermocosmetische bedrijf Louis Widmer slaat de 
spijker op de kop. ‘Zo heerst er bij de bevolking 
een grote onwetendheid over de gevaren van 
blootstelling aan de zon en het belang van een 
goede bescherming, hoewel dat essentieel is. De 
uitdrukking ‘goed in zijn vel zitten’ was dan ook nog 
nooit zo accuraat.’

Historische referentie
Louis Widmer is al sinds jaar en dag een refe-
rentie binnen de sector. 
Het werd opgericht in 

1960 nabij Zürich door Louis-Edouard Widmer en 
zijn zoon Louis-Max en had als oorspronkelijk doel 
producten te creëren op basis van verschillende 
dermatologische ontdekkingen, voornamelijk op 
het gebied van huidveroudering. Hun producten op 
basis van de recentste wetenschappelijke vooruit-
gang verzorgen, voeden, beschermen en genezen 
soms zelfs de huid.
Eigenlijk waren vader en zoon pioniers. Ze waren bij 
de eersten die begrepen hoe belangrijk dermatolo-
gie zou worden. ‘De huid speelt een essentiële rol 
in ons leven. Zo beschermt de huid tegen mechani-

sche, chemische en thermische invloeden, maar 
ook tegen vele ziekteverwekkers. Ze stelt 
het organisme in staat haar temperatuur 
en hydratatieniveau te regelen. Bovendien 

maakt haar functie als 
zintuig het mogelijk 

Giovanni Oliveri is ook een 
gepassioneerd golfer.

Zelfs voor de gevoeligste huid
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liefde, tederheid, pijn, druk of temperatuurver-
schillen aan te voelen’, legt Giovanni Oliveri uit.
Vele jaren en wetenschappelijke ontdekkingen ver-
der blijft Louis Widmer trouw aan de filosofie van 
zijn oprichters. Het Zwitserse merk is niet alleen 
trots op zijn familiegeschiedenis, maar is boven-
dien een wereldwijde referentie geworden binnen 
zijn domein. Vandaag de dag is er dan ook een erg 
uitgebreid gamma huid-, lichaams- en zonnepro-
ducten met meer dan 100 referenties.  

Verkrijgbaar in de apotheek
Louis Widmer werkt dagelijks samen met der-
matologische experts en laboratoria om op de 
hoogte te zijn van de recentste ontdekkingen op 
het gebied van ontwikkeling en productie. Voor de 
producten op de markt komen, worden ze syste-
matisch onderworpen aan chemische, analytische 
en microbiologische tests. Kwaliteit gaat immers 
voor alles. ‘Het is met die filosofie en om onze klan-
ten het beste advies te kunnen geven dat we onze 
producten enkel leveren aan apothekers of indi-
rect aan dermatologen, wat uniek is in België. Je 
huid is te belangrijk voor risico’s en dus vereist de 
gepaste verzorging het juiste advies. Elk huidtype 
heeft specifieke behoeftes en het is dan ook heel 

belangrijk om de juiste keuzes te maken. Dat is 
waarom onze producten gemaakt worden met het 
grootste respect voor de productievoorwaarden 
die gelden binnen de farmaceutische sector’, gaat 
Giovanni Oliveri verder, trots dat hij regelmatig 
seminaries kan organiseren voor apothekers.

Golf in de genen
Golfers hebben in de eerste plaats behoefte aan 
zonnebeschermingsproducten. Dermatologische 
studies tonen namelijk aan dat sporten in open-
lucht zonder bescherming erg gevaarlijk kan zijn 
voor de huid – en dat zeker tijdens een partijtje golf 
dat gemakkelijk langer dan vier uur duurt. ‘Golfers 
kunnen zich vaak niet voorstellen hoe lang ze bloot-
gesteld zijn aan UV-stralen. In de zomer lopen ze 
zonder enige bescherming buiten en sluiten ze een 
sportieve dag af met een hoogrode huid, wat enorm 
schadelijk kan zijn. Wat mij betreft zou zonnecrème 
verplicht in elke golftas moeten zitten…’
Louis Widmer organiseert elk jaar de Golf Beauty 
Trophy, een toernooi speciaal voor vrouwen dat 
steeds veel succes oogst. ‘Dit jaar konden we meer 
dan 2700 speelsters verwelkomen in de meeste 
Belgische clubs. We hebben er dan ook gebruik van 
gemaakt hen eraan te herinneren hoe belangrijk 
het is de huid te beschermen tegen de gevaren van 
de zon. Onze ‘All Day 30’-crème steek je gemak-
kelijk weg. Ze biedt een hoge bescherming, voelt 
licht aan en trekt snel in de huid. Ideaal om aan te 
brengen net voor je afslag op de eerste tee!’
Giovanni Oliveri is als corporate member van 
de Golf Château de la Tournette ook een gepas-
sioneerd golfer. Het merendeel van zijn vrije tijd 
besteedt hij dan ook aan de sport van St. Andrews. 
‘Ik ontdekte de sport een tiental jaar geleden op 
aanraden van mijn vriend Rudy Van Lancker, eige-
naar van het restaurant Chez Léon. Ik was meteen 
verkocht! Bovendien sluiten de waarden van golf 
– respect voor traditie en etiquette – sterk aan 
bij die van Louis Widmer. En het is een elegante 
sport, op elk gebied: de bewegingen, de attitude, 
de kleding, de omgeving,… Ik vind dat zelfs verlies 
op een elegante manier wordt aanvaard. Wat mij 
betreft is golf de leukste sport en het sportiefste 
spel van allemaal!’ ■

Met het toernooi ‘Golf Beauty 
Trophy’ wijst Louis Widmer de ladies 
op het belang van een afdoende 
bescherming tegen de zon.



M
et de eindejaarsfeesten voor de 
deur kiezen steeds meer toeristen 
voor Mauritius. Het is een jaar-
lijks terugkerende trend, want dit 

eiland in de Indische Oceaan heeft alles wat het 
hart belieft: zon, rust, bloedmooie stranden, char-
mante hotels, luxe met een unieke service… Alles 
is er gericht op het verwennen van de buiten-
landse toerist. Hoewel vrijwel alle godsdiensten 
er beoefend worden, haalt het gezond verstand 
er de bovenhand, want iedereen beseft dat het 
toerisme de grootste bron van inkomsten is. 

Fiscale voordelen
Voor wie over de financiële middelen beschikt en 
een ander leven overweegt, houdt Mauritius heel 
wat troeven achter de hand. Ook op vastgoedvlak. 
Omdat je er als buitenlander vrij makkelijk een 
eigendom kunt verwerven, is het eiland sinds jaren 
een gunstige investeringsbodem. Dit is ook nu nog 
altijd het geval, ook na de verstrengde maatrege-
len van de nieuwe regering die er sinds een jaar 
aan de macht is. 

Mauritius
Eiland met heel wat troeven

Mauritius is niet alleen een heerlijke vakantiebestem-
ming: het blijft ook bijzonder interessant voor vastgoed-
investeringen.

Door Michel Thibaut

Op het eiland wonen veel Fransen en Zuid-Afrika-
nen. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 70% van de 
investeerders met eigendommen voor persoonlijk 
gebruik of voor verhuurinkomsten. Achter dit kop-
peloton volgt een groep met voornamelijk Britten, 
Zwitsers en… Belgen.
De voordelen van Mauritius zijn bekend: 15% 
BTW en inkomstenbelasting, geen belasting 
op meerwaarden, geen successierechten noch 
verblijftaksen. Ook bedrijven vinden er een idyl-
lische situatie, want zij kunnen hun internati-
onale business structureren van op het eiland 
zonder belastingen te betalen. ‘Hiervoor volstaat 
het om een bedrijf offshore te registreren, wat 
hoegenaamd niet ingewikkeld is’, zegt Gilbert 
Espitalier-Noël. Hij is de grote baas van de keten 
Beachcomber die enkele van de mooiste hotels 
op Mauritius in zijn bezit heeft, zoals de schit-
terende Royal Palm in Grand Baie. ‘Particulie-
ren hebben de keuze uit verschillende koopmo-
dellen. Je kan op het eiland komen wonen als 
gepensioneerde of omdat je de fiscale druk in 
je thuisland te zwaar vindt. Maar je kan ook een 
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tweede, tot zelfs een derde residentie kopen. Al 
betekent dat in het laatste geval wel dat je over 
de vereiste koopkracht moet beschikken…’

Strikte regels
Hoewel de buitenlander meer dan welkom is op 
Mauritiaanse bodem, zou het inderdaad fout zijn 
te stellen dat hij er om het even wat kan kopen. 
Er zijn regels en die werden recent strenger 
gemaakt, zoals de verplichting om een plaatse-
lijke notaris in te schakelen. De procedures zijn 
evenwel eenvoudig en snel. 
Een 15-tal jaar geleden werkten de lokale autoritei-

ten verscheidene ‘modellen’ uit om buitenlandse 
aankopen te vergemakkelijken: dat waren de gou-
den tijden van IRS (Integrated Resort Scheme), 
RES (Real Estate Scheme) en IHS (Invest Hotel 
Scheme). Zij hadden elk hun eigen kenmerken en 
leverden de staatskas heel wat centen op. Zo wor-
den de inkomsten op basis van buitenlandse inves-
teringen van 2005 tot 2015 op meer dan 40 miljard 
Mauritiaanse roepies geschat (1 miljard euro).
Vandaag is er keuze uit twee nieuwe investerings-
modellen: PDS (Property Development Scheme) 
en Smart Cities. Om te vermijden dat in een aantal 
arme woonwijken bepaalde ‘getto’s van rijken’ 

Het project Villas Valriche ligt in Bel 
Ombre, in het zuidwesten van het 
eiland. Het omvat in totaal 288 villa’s 
op een domein van 255 ha.

Het project Azuri ontwikkelt zich op de noordoostelijke kust 
van Mauritius, tussen Rivière du Rempart en Roches Noires, en 
behoort tot de nieuwe PDS (Property Development Schemes).

In Rivière Noire kan je via het project La 
Balise Marina investeren in een mooie, 
zij het volledig kunstmatige haven. 
Ideaal voor wie van boten houdt.

▼



zouden ontstaan, verplichten de PDS de pro-
motors 25% van hun projecten voor te behouden 
aan Mauritiaanse kopers. Wat de Smart Cities 
betreft – een formule die de IRS vervangt: dit gaat 
over open projecten met commerciële faciliteiten 
en betaalbare huurprijzen voor iedereen, alsook 
een bijkomende ecologische dimensie. Zowel PDS 
als Smart Cities vertrekken niet van een minimaal 
bedrag, maar enkel aankopen vanaf 500.000 US 
dollar geven recht op een verblijfsvergunning. Wie 
overweegt om te verhuren in de periodes dat men 
zijn verblijf niet zelf betrekt, moet weten dat dit 
enkel kan via de promotor van het project of via 
een operator die door de promotor is aangesteld. 

Gepensioneerden welkom… 
onder voorwaarden
Wat de buitenlandse gepensioneerden betreft die 
zeer talrijk zijn op Mauritius: zij dienen zich te hou-
den aan specifieke maatregelen. ‘Buitenlandse 
gepensioneerden dienen jaarlijks 40.000 US dollar 
te storten – en dit gedurende 3 jaar – op een reke-
ning in Mauritius’, aldus Gregory Hart de Keating, 
notaris in de hoofdstad Port-Louis. ‘Zij mogen het 
totaalbedrag van 120.000 dollar ook in één keer 
storten als zij dit verkiezen.’
Dit is een basisvoorwaarde om een permanente 
verblijfsvergunning te verkrijgen. ‘Het blijft natuur-
lijk hun geld en zij doen ermee wat zij willen’, voegt 
de notaris toe. ‘Deze maatregel werd ingevoerd 
om zekerheid te verwerven dat de buitenlanders 
die zich op ons eiland komen vestigen solvabel 
zijn. In geen geval mogen zij een financiële last 
betekenen voor de Mauritianen.’ Opgelet evenwel: 
gepensioneerden hebben niet het recht om een 
villa te kopen, maar wel een appartement in een 

gebouw met een gelijkvloers + 2, en zij kunnen 
dit in geen geval verhuren, want zij kopen dit voor 
persoonlijk gebruik.
Ook al wordt er op Mauritius veel minder gebouwd 
dan vroeger: het aantal projecten blijft zeer groot. 
Het grote probleem voor buitenlandse investeer-
ders is dan ook om de juiste keuze te maken in 
het grootschalige aanbod dat zeer verscheiden is 
en wisselt per regio op het eiland. De plantengroei 
en de panorama’s verschillen zeer hard van elkaar 
naarmate men zich in de omgeving van Grand Baie 
bevindt in het noorden of bij Morne in het zuidwes-
ten van het eiland. Zonder over de stranden te spre-
ken. Ideaal is dan ook om een aantal weken op het 
eiland te verblijven en Mauritius tot in de kleinste 
hoekjes te verkennen om een totaalbeeld te verkrij-
gen vooraleer de knoop door te hakken.

De Royal Palm (Grand 
Baie ) is wel l icht het 
mooiste hotel in het ganse 
Indische Oceaangebied.

Het uitzicht vanaf 
de Villas Valriche.

Mauritius is ook een heerlijke 
plek om te golfen.

■
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www.porsche.be

Grootse ideeën kunnen een mentaliteit veranderen.

Wie durft, maakt het verschil.

De nieuwe Porsche Panamera.
Durf tot de actie over te gaan. Met biturbo-motoren die tot 550 pk (404kW) aan kracht bevatten,

levert de nieuwe Panamera volwaardige sportieve prestaties. Zijn ongekend comfort heeft hij te danken 

aan de adaptieve luchtvering, vierwielsturing en innoverende bijstandssystemen, zoals de Porsche InnoDrive.

Toon hoeveel durf ú hebt en verken hem alvast op www.porsche.be.
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