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An aerospace-grade titanium Exo-Cage™, and triaxial carbon crown and sole save tremendous 
weight and amplify ball speed. The Speed Step Crown® streamlines aerodynamics, and our 
Adjustable Perimeter Weighting delivers precision fitting to fine-tune launch conditions. 
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At impact with the ball, the crown, sole and face bend, flex and rebound in every  
driver. Only Jailbreak Technology reduces crown and sole deflection, which  
allows the face to flex more freely and transfer energy to the ball more  
efficiently. Ball speed and distance have increased dramatically.  
Jailbreak is a tremendous shift in power, and it’s only in Epic.

The New GBB Epic is a Driver unlike any other. Two titanium rods inside 
the head connect the crown and sole. We call it Jailbreak Technology™.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha and Jailbreak Technology are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.
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Vertrokken voor alweer 15 jaar!
Het was in de lente van 2002. Amper 15 jaar geleden. De naschokken 

van 9/11 in New York domineerden de wereld. De politieke spanning 

was op z’n top, het klimaat verontrustend. En toch was het toen dat 

Members Only, het Officiële Magazine van Tradities en Plezier, zijn eer-

ste nummer uitbracht. Regelrecht tegen de stroming in. Als een hart 

onder de riem. Als een vleugje lichtheid in het loodzware sfeerbeeld. 

Glanzend papier tegenover de vuurhaarden.

Sindsdien is ‘Members’ altijd trouw gebleven aan zijn DNA en aan zijn 

editoriale lijn. Het blijft het magazine voor de levensgenieter bij uitstek. 

Voor al wie van ‘mooie dingen’ houdt. Het magazine met mooie verha-

len, opwindende menselijke avonturen, sterke merken, leuke adressen. 

Het magazine dat meer doet dan reizen, want het trekt ook tijd uit om 

te verpozen en te luisteren. En te delen.

Golf is al jaren onze rode draad. Maar omdat golf zoveel meer is dan 

een sport benadert Members Only dit ook vanuit een ander oogpunt. 

Voor ons is golf in de eerste plaats een filosofie en een manier van 

leven. Van het goede leven. De ideale uitvlucht om op reis te gaan en 

prachtige dingen te ontdekken. Niet alleen op de greens, maar ook in 

zijn omkadering. Want het profiel van de golfer sluit helemaal aan bij 

dat van de levensgenieter die met een grote gretigheid in het leven bijt. 

Omdat men zowel letterlijk als figuurlijk bezeten kan zijn van golf.

Sinds dat eerste nummer in 2002 vonden onze magazines systema-

tisch en elk trimester opnieuw hun weg naar alle golfclubs in België 

en het Groothertogdom Luxemburg. En ook naar heel wat toploca-

ties, zoals selecte verenigingen, zakenlounges, hippe sporttempels, 

gerenommeerde hotels en restaurants. En omdat we telkens opnieuw 

vaststellen dat onze lezers de nummers gretig verslinden, gaan we er 

van uit dat zij nog immer bijzonder in de smaak vallen.

Vijftien jaar: het is niet niks, vooral niet gezien het tanend enthousi-

asme voor de geschreven media. Vandaar dat wij onze trouwe lezers, 

onze reclamepartners en onze distributiecentra nooit dankbaar genoeg 

kunnen zijn voor hun spreekwoordelijk vertrouwen. Het zijn zij die 

Members Only in de gelegenheid stellen om verder te blijven surfen op 

vruchtbare en opwindende golven. 

Wij wensen u heel veel leesplezier toe!

Voorwoord

© Foto : Reporters

Volgende uitgave : 16 juni 2017
Dit magazine mag niet verkocht worden.
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Game, set
& match inMonte-Carlo

Voor de tennisprofs op de ATP Tour betekent de lente ook de terugkeer naar 
de gravelcourts. De Monte-Carlo Rolex Masters is een echte klassieker op 
de kalender. Het toernooi gaat prat op een mooie erelijst met de grootste 
kampioenen. Het is altijd weer genieten wanneer de wereldtop aan de slag 
gaat aan de voet van de Rots met de Middellandse Zee als getuige. Ook dit 
jaar zal het spektakel van 16 tot 23 april op het rendez-vous zijn in de Monte-
Carlo Country Club. Alleen maar leuke vooruitzichten dus bij deze generale 
repetitie voor Roland-Garros. ■

Game, set
& match inMonte-Carlo
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Thomas           Pieters
De 25-jarige Thomas Pieters is als een raket aan het seizoen begonnen. Hij 
werd begin maart zelfs de hoogst geklasseerde Belgische profspeler ooit op 
de wereldranglijst. De getalenteerde, atletische, mentaal bijzonder sterke 
en ultra-ambitieuze Pieters staat symbool voor de nieuwe generatie die alles 
en iedereen wil omverblazen. Hij bereidt zich nu voor op zijn allereerste 
deelname aan de Augusta Masters, het meest prestigieuze toernooi op de 
internationale kalender. Een echt privilege dat hij op zijn juiste waarde hoopt 
in te vullen. ■

Altijd hoger



Ferrari, het mythische merk bij 
uitstek, viert zijn 70e verjaardag 
en is nog altijd even vurig als bij 
zijn geboorte. Terugblik op de 
geschiedenis van een merk dat nog 
altijd doet dromen.

Door Stéphane Lémeret

Ferrari
70 jaar

‘Buon compleanno, bella!’

Enzo aan het stuur: 
deze getalenteerde 
p i l o o t  w i s t  t o e n 
nog niet dat hij de 
stamvader zou zijn 
v a n  e e n  v a n  d e 
beroemdste merken.
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W
e schrijven 1908. In Bologna 
wordt een autokoers gereden. 
Langs de kant staat Enzo, een 
10-jarige knaap uit Modena. Net 

zoals alle jongens van zijn leeftijd heeft hij maar 
één droom: racepiloot worden!
Voor het zover is, leert hij de eerste beginselen van 
automechaniek in het metaalatelier van zijn vader 
waar sinds kort ook auto’s hersteld worden. Hij 
breidt zijn kennis uit aan de technische school van 
Modena, maar wanneer in 1916 zowel zijn vader als 
zijn oudste broer overlijden aan de gevolgen van 
griep moet de 18-jarige Enzo zijn studies afbreken 
en een job zoeken.

Van testpiloot tot piloot
Nadat hij een jaar lang soldaat is geweest, krijgt 
hij in 1918 eindelijk zijn kans om zijn droom verder 
na te jagen. Hij biedt zich als testpiloot aan bij Fiat, 
maar vindt uiteindelijk werk in een bedrijf dat oude 
militaire trucks tot kleine auto’s recycleert. Het is 
voor dat bedrijf dat hij in 1919 zijn eerste wedstrijd 
rijdt. Hij wordt 4e in zijn categorie en onderscheidt 
zich vervolgens in heel wat andere competities. 
Bij zoverre dat hij een jaar na zijn debuut wordt 
aangetrokken door Alfa Romeo. Daar vormt hij 
een team met Antonio Ascari, vader van de legen-
darische Alberto. Hoewel hij de jobs van piloot en 
sportief directeur combineert, blijft hij de jaren 

Ferrari 166 MM.

Ferrari 250 GT SWB.

▼



daarop de mooie titels binnenrijven. Zo kan hij 
er Alfa van overtuigen om te kiezen voor de V12-
motor die later zal uitgroeien tot het fabrieksmerk 
van Ferrari. De dood in een wedstrijd van Ascari 
in 1925 zorgt ervoor dat de diepbedroefde Enzo 
steeds minder gaat racen en daar in het begin van 
de jaren 30 zelfs helemaal mee stopt. 

Scuderia Ferrari
In 1929 krijgt Enzo van Alfa carte blanche om de 
renstal op te richten die de Alfa’s prepareert en 
onderhoudt. Er wordt een beroep gedaan op privé-
piloten en op ervaren fabriekspiloten. De Societa 
Anonima Scuderia Ferrari vestigt zich eerst in 
Modena en verhuist dan in 1933 naar Maranello. In 
1931 kiest Enzo voor het embleem van zijn vriend 
Francesco Barraca, de beroemdste jachtpiloot van 
het Italiaanse leger die in 1918 tijdens gevechten 
om het leven kwam: het steigerend paard.
Bijna 10 jaar lang en onder leiding van Enzo winnen 
de Alfa Romeo’s races in heel de wereld. Maar dan 
verschijnt Mussolini op het toneel. Hij verplicht de 
Scuderia om oorlogstuig te produceren. In 1940 is 
Enzo het beu dat hij zijn onafhankelijkheid kwijt is. 
Hij verkoopt alles aan Alfa en gaat opnieuw aan de 
slag als koetswerkontwerper in Modena. Hij zoekt 
er een nieuwe toekomst tussen auto- en vlieg-
tuigonderdelen, oorlogsmachines – WOII woedt 
volop – en blijft dromen van eigen raceauto’s.

Droom wordt werkelijkheid
In 1947 start Enzo dan eindelijk zijn eigen merk op 
en deponeert de naam ‘Ferrari S.p.A’. Het allereerste 
model is vanzelfsprekend een raceauto. Deze 125 
S is uitgerust met een 1,5 liter V12-motor. Er wordt 
meteen gewonnen en zo evolueert het model al snel 
naar de 159 S. In 1948 volgt de grote sprong. Omdat 

Enzo geld nodig heeft om zijn sportieve activiteiten 
te bekostigen, besluit hij om een auto voor het grote 
publiek te bouwen. Dat is bijzonder enthousiast 
door de flamboyante resultaten in competitiever-
band en vraagt niet liever. De eerste Ferrari voor 
de gewone weg is afgeleid van de 125 en 159 en 
heet 166. Vignale, Ghia, Touring, Bertone, Abarth 
en Pininfarina: de grootste carrossiers leveren hun 
bijdrage aan het model. Daarna volgen de 195, 212, 
340 en 375. Maar het mooiste moet nog komen.

250
In het begin van de jaren 50 rijden de Ferrari’s 
overal mee in de spits. Formule 1, Grand Tourisme, 
sport prototype… Enzo heeft nog meer geld nodig 
om de machine draaiende te houden en beslist dan 

Ferrari 125S.

Ferrari 166 MM.

Ferrari 250 GTO.
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ook om zijn ‘civiel’ cliënteel uit te breiden door een 
performante auto te ontwikkelen die ook praktisch 
is in het dagelijks gebruik. Uit dat lastenboek wordt 
in 1953 de 250 GT Europa geboren. De wereld kijkt 
ademloos toe bij het ontdekken van deze gebeeld-
houwde en sensuele machine: de eerste 2+2 cou-
pé van het merk. En dat is nog maar een begin, 
want de 250-lijn krijgt heel wat nakomelingen en 
behoort zonder meer tot het beste werk van Fer-
rari. GT, Spyder, Berlinetta, Tour de France (spreek 
uit: TdF)… Koningen en koninginnen, filmsterren, 
popidolen, sporticonen, kortom alles wat ‘rich and 
famous’ is op deze wereld, vindt in deze modellen 
een ideaal strijdros. 
Vandaag zijn het de Ferrari’s van deze 250-familie 
die alle records breken op prestigieuze veilingen. 
De auto die tot op heden de hoogste verkoopprijs 
haalde, is een van de vele iconen die we aan het 
merk danken: een blauwe Ferrari 250 GTO die in 
2014 voor 38,15 miljoen dollar werd afgehamerd!

Ferrari Daytona.

Ferrari 308 GTB.

De sixties
Ondanks het succes – zowel op het circuit als bij 
het meest selecte cliënteel – beleeft Ferrari moei-
lijke sixties. De inkomsten van de autoverkoop vol-
staan amper om de competities te financieren en 
de concurrentie van Jaguar, Aston Martin, Porsche 
en Maserati is groot. 
Ferrari S.p.A dient gereorganiseerd en wordt omge-
toverd in de naamloze vennootschap Società Eserci-
zio Fabbriche Automobili e Corse (Sefac). In diezelfde 
periode probeert een reus in de autowereld zich door 
te zetten in de autosport: zonder veel succes. Waar-
na deze reus zich de vraag stelt of het niet beter een 
beroep zou doen op de expertise van Ferrari – mits 
natuurlijk een stevige financiële tegemoetkoming. Ook 
een overname wordt overwogen. Ford stapt naar Enzo 
Ferrari toe en de onderhandelingen worden opgestart. 
De Commendatore staat niet helemaal afkerig tegen 
de verkoop van zijn bedrijf, maar hij wil wel een vinger 
in de pap blijven houden en daarop lopen de gesprek-
ken vast. Sterker: naar verluidt worden de onderhan-
delingen zeer abrupt afgebroken. Hierdoor duurt het 
tot 1969 vooraleer Ferrari definitief zijn toekomst kan 
verzekeren. De redding komt vanwege Gianni Agnelli, 
de grote baas bij Fiat, en met hem vindt Enzo een echte 
partner. Fiat koopt 50% van de aandelen, maar de grote 
baas blijft de grote baas. Iedereen tevreden!

De 250 GT Europa Coupé is 
de moeder van alle droom-
Ferrari’s. Deze auto is het 
begin van de mythe.

▼

Ferrari 250 Europa GT Coupé.



Dit neemt niet weg dat ook de Ford-episode zijn 
gevolgen heeft, want het is de aanzet tot een van de 
mooiste duels in de autogeschiedenis. Henry Ford II is 
immers ziedend van woede nadat hij door Enzo Ferrari 
de deur is gewezen. Bij zijn terugkeer in de USA geeft 
hij zijn team de opdracht om een auto te bouwen die 
de Ferrari’s het nakijken moet geven. Budget? The sky 
is the limit! Een uitdaging die in 1966 tot een goed 
einde wordt gebracht, want drie Ford GT40’s bezet-
ten het podium na afloop van de 24 Uur van Le Mans. 
Daarmee komt meteen een einde aan 6 opeenvolgen-
de jaren Ferrari-dominantie. Maar het antwoord laat 
niet lang op zich wachten, want enkele maanden later 
scoort Ferrari in de thuishaven van Ford. In 1967 zet-
ten de Ferrari’s 330P van de Scuderia een ’triple’ neer 
in de 24 Uur van Daytona. Die zege wordt gevierd met 
de lancering in 1968 van de ‘Daytona’. Ook deze GT zal 
uitgroeien tot een van de iconen van het merk.

De iconen
De 365 GTB/4 is een GT die duidelijk breekt met alles 
wat Ferrari tot dusver heeft gebouwd. Tot dan waren 
alle modellen die de 250 opvolgden of gezelschap 

Ferrari F40.

hielden, zoals de 275, 330 en 400, zachte estheti-
sche evoluties van de 250. Dezelfde sensualiteit en 
glamour. Met zijn zeer atletische lijnen, de giganti-
sche motorkap en de opklapbare koplampen is de 
365 veel radicaler, agressiever, moderner. Hij stuwt 
Ferrari naar een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis.
Maar er zijn nog meer iconen. Zoals de 308 die in 
1975 gelanceerd werd. Voor al wie de 250 niet gekend 
heeft, is dit het archetype zelf van een Ferrari. Daarna 
kwam de 288 GTO (1984), een soort van gebodybuilde 
308, waarmee Ferrari enigszins teruggreep naar de 
250 GTO. Dat wil zeggen: een auto die zich evengoed 
in zijn sas voelt op de weg als op circuit. Datzelfde jaar 
verschijnt ook de fenomenale Testarossa, een van de 
onmiskenbare symbolen van de jaren 80.
Drie jaar later, in 1987, wordt dan het icoon der 
iconen geboren, de laatste Ferrari waar Enzo zelf 
zijn zegen over gaf: de F40, vandaag beschouwd 
als een van bijzonderste supercars in de autoge-
schiedenis. We ronden dit lijstje graag af met de 
LaFerrari. Het is nog ietwat vroeg om te weten of 
hij een zelfde iconische status zal verwerven als 
zijn voorgangers, maar je kan er zeker niet naast 
kijken. Ook al omdat het merk met dit model de 
overstap heeft gemaakt naar het tijdperk van de 
elektrische aandrijving.

10.000
Anno 2017 staan er bij Ferrari 70 kaarsjes op de 
taart en is het gezonder dan ooit. Het is een zeer 
rendabel bedrijf geworden dat jaarlijks zo’n 10.000 
auto’s produceert. Zijn ingenieurs doen er alles 
aan om Maserati en Alfa Romeo opnieuw bloeiend 
te maken. Ferrari heeft opnieuw gekozen voor de 
prestigieuze mode van de ‘one off’-carrosserieën, 
maar blijft trouw zweren aan zijn fundamentele 
waarden. Daardoor: geen SUV. 
Zeven decennia na zijn geboorte blijft Ferrari nog 
altijd een automerk dat doet dromen. Buon com-
pleanno, bella!

Ferrari Testarossa.

Ferrari Sergio.

LaFerrari.

Ferrari 288 GTO.

Na de sixties 
zijn de jaren 
80 rijker qua 
opva l l ende 
Ferrari’s: 288 
GTO, Testa-
rossa, F40… 
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O
p deze wereld zijn er drie autoraces 
wier reputatie de klassieke gebruiken, 
referenties en normen overstijgt: de 
Indianapolis 500, de 24 Uur van Le 

Mans en de Grote Prijs van Monaco Formule 1. Zij zijn 
derwijze specifiek dat de reglementering zich altijd 
aan deze monumenten heeft aangepast. De bloed-
verwante families Hulman en George lagen aan de 
basis van deze Amerikaanse schat die zij verbouwden 
tot een mythe. De tradities nemen er de bovenhand 
zodra de eerste tonen van ‘God Bless America’ weer-
klinken, waarna het glorierijk evenement van start 
mag gaan. Daarna volgt het beroemde ‘Gentlemen, 
start your engines’: magische woorden die gedu-
rende talloze jaren werden uitgesproken door Mary 
Hulman en vervolgens door haar dochter Mari. Het 
passioneel applaus van de 400.000 toeschouwers 

In de Verenigde 
Staten zijn de Indianapolis 
500 het equivalent van de 24 Uur van 
Le Mans in Europa. Een mythische race die teruggaat tot 
1911 en dit jaar zijn 101e verjaardag viert. Ready, steady, go!

Door Christian Lahaye

'Gentlemen, start your engines'

500 Miles
van Indianapolis

Ray Harroun: winnaar van 
de eerste editie aan het 
stuur van een Marmon.

Panorama van de pitlane in 1939. 
De Amerikanen denken duidelijk 
nog niet aan WOII.
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is oorverdovend en overstijgt bij momenten het 
magisch gebrul van de motoren. Emoties, tranen, 
verbondenheid. ‘We are all Americans’.

Gemiddeld 385 km/h!
Sinds de eerste organisatie van de Indianapolis 
500 in 1911 zijn de uitstraling en de reputatie 
alleen maar groter geworden. Dit uniek rendez-
vous strekt zich nu uit over drie weken, met vrije 
oefenritten, ‘rookie tests’ en kwalificaties. De 33 
deelnemers gaan tot het uiterste om te mogen 
deelnemen aan de super pole waar enkel de beste 
9 mogen starten. Tussen de verschillende chro-
nosessies door is het een drukte van jewelste: 
public relations, pilotenoptocht in de stad, handte-
keningensessies, persconferenties… Je zou bijna 

vergeten dat er ook nog geracet moet worden! 
In de States zijn de 500 Miles eerst en vooral een 
grote show die een kennerspubliek aantrekt en 
daardoor de adverteerders tot grote investeringen 
verleidt. Als u weet dat de tribuneplaatsen een jaar 
op voorhand gereserveerd en aangekocht worden, 
begrijpt u al beter hoe belangrijk deze race is in de 
ogen van de fans.
De 100 edities van deze gekke koers hebben heel 
wat wapenfeiten opgeleverd, met behalve heel 
wat leuke ook een aantal tragische herinneringen. 
Snelheid en gevaar hebben een bijzondere band, 
en dat geldt zeker op de 4 km lange ring van Indi-
anapolis waar de bolides in 1996 een gemiddelde 
snelheid van 385 km/h uur haalden. De Neder-
lander Arie Luijendijk vestigde dat record – dat 
nog altijd standhoudt – tijdens de oefenritten. De 
man met de drie poles won de race ook twee keer 
(1990 & 1997). 
Drie piloten delen het zegerecord van 4 stuks en 
het zijn stuk voor stuk geboren en getogen Ameri-
kanen. Mannen met een heldenstatus in het land 
van Uncle Sam. AJ Foyt, Al Unser Senior en 

Als gevolg van de felle 
regen bereiken in 1950 
amper 3 piloten de finish.

De eerste editie in 
1911. Harry Grant 
bestuurt een Alco.
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Rick Mears waren ook de grote tenoren van de 
kampioenschappen van weleer. Onder hun drieën 
wonnen ze 14 titels.

Made in USA
Zoals wel meer Amerikaanse vedetten waren ze 
vooral met hun eigen wereld bezig en schuwden ze 
het contact met de Europeanen. Alhoewel: van 1950 
tot 1960 streek ook het Formule 1-circus neer op 
Indianapolis in een poging om beide disciplines te 
mondialiseren. Het werd een flop, want weinig pilo-
ten van het Oude Continent reisden naar de States 
om er punten te sprokkelen. Jim Clark en Graham 
Hill deden dit wel en zij wonnen in 1965 en 1966 
op de mythische ring. Hun voorbeeld werd gevolgd 
door drie wereldkampioenen Formule 1: Emerson 
Fittipaldi (1972 & 1974), Mario Andretti (1978) en 
Jacques Villeneuve (1997). Andere bekende F1-pilo-
ten die in de States wonnen? Dany Sullivan, Bobby 
Rahal, Eddie Cheever en Juan Pablo Montoya.
Alexander Rossi, de laatste winnaar van de 500 
Miles, werd geboren in Californië, maar deze Ame-
rikaanse piloot trekt voluit de Europese kaart. Hij 
kwam uit in GP2, werd ingelijfd door Manor Marussia 
en reed 5 Grote Prijzen in 2015. Hij was vastbesloten 
om zijn carrière het jaar daarop verder te zetten, 
maar bij Manor Racing werd toen gekozen voor Rio 
Haryanto die sponsorgeld meebracht uit Indonesië. 
Rossi moest opkrassen, maar vond een stuur voor de 
Indianapolis 500 van 2016 en won tot eenieders ver-

rassing. Ideale voorwaarden om een nieuw contract 
te tekenen. Wat hij ook deed. Dit jaar zet Alexander 
Rossi zijn carrière verder bij Andretti-Herta.

Glas melk
10 vrouwen reden de 500 Miles en zijn samen goed 
voor 45 deelnames. De bekendste zijn Sarah Fisher 
(9 keer), Lynn Saint James en Danica Patrick (elk 7). 
De eerste deelneemster was Janet Guthrie: zij reed 
mee in 1977, 1978 (9e) en 1979. Deze ingenieur ruim-
tevaart vroeg de wedstrijdleiding om het magisch zin-
netje ‘Gentlemen, start your engines’ te laten vooraf-
gaan door het woord ‘Lady’ of ‘Ladies’, maar er zaten 
enkel mannen in dat comité en zij verwierpen het 
aanbod. Een jaar later vond het voorstel van Guthrie 
wel genade. Guthrie was de oudste vrouwelijke deel-
nemer. Sarah Fisher, recordvrouw qua deelnames, 
was amper 19 toen zij in 2000 haar debuut maakte. 
Toen ze 28 was, had ze zich omgeschoold tot zaken-
vrouw en werd eigenaar van haar eigen renstal. In 
2007 kwamen drie vrouwen aan de start, want Sarah 
Fisher en Danica Patrick kregen het gezelschap van 
ex-mannequin Milka Duno. Danica Patrick – even-
eens een knappe verschijning – toonde zich de beste 

1957: 60 jaar geleden wint 
Sam Hanks de 41e editie.

Formatieronde achter 
de pace car: dit is 1947.
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van alle vrouwen met een 4e plaats in 2005 en een 3e 
plaats in 2009. Toch kreeg zij geen huldiging, want 
het erepodium is enkel toegankelijk voor de winnaar 
en voor zijn team die er verplicht een… glas melk 
drinken. Dat gebruik dateert uit 1936. Louis Meyer, 
een Duitse piloot, dronk toen een glas melk op het 
podium en de plaatselijke producenten zagen daar 
een eersteklas commerciële uitdaging in. Sindsdien 
is men de gewoonte getrouw gebleven, op één uit-
zondering na. Zo zorgde Emerson Fittipaldi in 1993 
voor een echt schandaal door voor appelsiensap te 
kiezen. Dat was geen toeval, want op die manier 
wilde hij de plantages met citrusvruchten promoten 

waarvan hij eigenaar is in Brazilië. Het leverde de 
voormalige tweevoudige wereldkampioen Formule 
1 een gigantisch fluitconcert op, maar de gentleman 
maakte zijn blunder goed door samen met zijn toen-
malige ploegbaas Roger Penske vervolgens een glas 
melk aan de lippen te zetten. Momenten die door alle 
fotografen en cameramensen gretig op de gevoelige 
plaat werden vastgelegd.

Negen Belgische piloten
De eerste Belgische piloot die in Indianapolis aan 
de start kwam, was Théodore Pilette: vader van 
André, grootvader van Teddy en overgrootvader 
van John, die vandaag nog altijd actief is. Théodore 
gaf zijn passie door aan zijn nakomeling en was 
een echte pionier voor de autosport, ook al nam 
hij slechts één keer deel aan de 500 Miles (1913). 
Hij werd toen wel 5e aan het stuur van een Merce-
des-Knight. Voor de beste Belgische prestatie ooit 
zorgde Arthur Duray: 2e in 1914 aan het stuur 

Gordon Johncock wint in 1982 
met een Wildcat Cosworth. Dan Wheldon, 

de winnaar van 
de editie 2011, 
met een glas 
melk – zoals de 
traditie dat wil.

Heel wat ongevallen in de 
500 Miles. In 2012 verliest 
Mike Conway de controle. 
Will Power (12) is het eerste 
slachtoffer van de crash.
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van een Peugeot. Deze zoon van een Belgische 
vader en moeder had de Franse nationaliteit en woon-
de voornamelijk in Frankrijk. De in Brussel geboren 
vliegenier en autopiloot Josef Christiaens deed twee 
keer mee aan de 500 Miles en werd respectievelijk 
6e (1914) en 4e (1916). Hij was ook de eerste piloot die 
over Singapore vloog in een periode dat de luchtvaart 
nog in zijn kinderschoenen stond. Daarna duurde het 
een volle generatie tot Charles Van Acker. Hij werd 
11e in 1948 en viel bij zijn andere 500 Miles (1947 & 
1949) uit na een ongeval. Recenter zijn de deelnames 
van Didier Theys. De piloot uit Nijvel leerde de stiel in 
Europa, maar sleet een groot deel van zijn carrière in 
de States. Hij nam in 1989, 1990 en 1993 deel aan de 
Indianapolis 500. Beste uitslag: 11e aan het stuur van 
een Penske-Buick. Bernard Jourdain was wellicht de 
minst Belgische van de Belgische deelnemers, want 
deze zoon van een bekende familie werd in Mexico 
geboren. Hij reed drie keer de 500 Miles (1989, 1990 
& 1991) en zijn 1e deelname was de beste: 9e met een 
Lola-Cosworth. Eric Bachelart deed twee keer mee 

(1990 & 1992) en week vervolgens uit naar de 
States. Daar reed hij eerst voor de renstal Con-

quest die hij vervolgens leidde. Ook 

andere Belgen verdedigden zijn kleuren, zoals Jan 
Heylen en Bertrand Baguette (22e in 2010). Het jaar 
daarop kwam de man uit Verviers zelfs heel dicht bij 
de overwinning aan het stuur van een Dallara die door 
het team RLL was afgehuurd. Spijtig genoeg voor Ber-
trand moest hij toen 3 ronden voor het einde de pits 
opzoeken om niet zonder benzine te vallen, waardoor 
hij uiteindelijk blij moest zijn met een uitstekende 7e 
plaats in de eindstand. Tussen Bachelart en Baguette 
was er ook Wim Eyckmans. De uitstekende kartpiloot 
maakte indruk en startte in de editie van 1999, maar 
viel uit met motorpech.

2016: Indianapolis ziet 
zwart van het volk.

Op het grote bord zie 
je op elk ogenblik de 
rangorde op de piste.

De Amerikaan Alexander 
Ross i  i s  de  l aa ts te 
winnaar: hij reed met een 
Herta met Honda-motor.

Op de Borg-Warner trofee 
staan de hoofden gegraveerd 
van alle winnaars.
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E
r zijn zo van die plekken waar je alleen al bij 
het horen van de naam gaat wegdromen. 
Zoals de Byblos, het beroemde etablissement 
van Saint-Tropez dat dit jaar 50 kaarsjes uit-

blaast. Maar het is jonger en enthousiaster dan ooit!
Voor de ouderen staat de Byblos in de eerste plaats voor 
een bepaalde mentaliteit en levenskunst. De naam roept 
herinneringen op aan de grote feestpartijen in Saint-
Tropez uit de jaren 70. Aan de dolle nachten in de Caves 
du Roy waar de champagne met beken stroomde. Aan 
de Byblos, met een B zoals in Brigitte en een B zoals in 
Bardot. Kortom: zowel een oase van rust als een legenda-
rische hotspot voor de showbizz en de glamour jetset.

De Byblos heeft de verschillende generaties moeiteloos 
getrotseerd. Het ging geregeld voor de spiegel staan en 
paste zich wonderwel aan elke tijdsgeest aan, maar zonder 
zijn DNA te verloochenen. Dit verklaart zowel het succes 
als de lange levensduur. Dit paleishotel – want dat is het 
vandaag – heeft niets van de uitstraling ingeleverd. Het 
is populair. Niet alleen om te verpozen onder de zon en 
te genieten van al het lekkers wat de Azurenkust te bie-
den heeft, maar ook om de bloemetjes buiten te zetten in 
Saint-Tropez. Heel wat gasten komen er evenwel ook om 
te genieten van de sterrenservice, de gastronomie en de 
unieke sfeer. Het is een ode aan de ontspanning en de luxe, 
want de Byblos heeft alles om het leven mooier te maken.

De Byblos, het mythisch paleishotel in Saint-Tropez, 
viert zijn 50e verjaardag. De grootste sterren kwamen 
er langs voor de uitbundigste feesten. Ook nu heeft het 
grootse plannen. Champagne!

Door Miguel Tasso

Byblos 
         50 jaar
feest in Saint-Tropez

Zwart en wit maakten plaats voor kleur, 
maar de spirit van de Byblos is na 50 
jaar nog altijd dezelfde gebleven.

Byblos 
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Dorp in het dorp
Flashback. Het verhaal begint in 1966 wanneer Prosper 
Gay-Para, de Libanese eigenaar van een aantal hotels 
in Beiroet, beslist om ‘een brug te bouwen’ tussen 
de Azurenkust en het Midden-Oosten en een ‘paleis’ 
voor Brigitte Bardot op wie hij smoorverliefd is. Op 
enkele tientallen meters van de place des Lices rijst 
het eerste paleishotel van Saint-Tropez uit de steigers. 
Hij doopt het Byblos: de naam van een van de oudste 
steden in Libanon, waar Adonis en Aphrodite elkaar 
zouden hebben liefgehad.
Voor Saint-Tropez, op dat ogenblik nog een rustig vis-
sersdorp, is dit zoveel als een wake-up call. Schrijvers, 
schilders, modeontwerpers verdringen zich om al die 
schoonheid ‘aan het einde van de wereld’ te ontdek-
ken. De film van Vadim ‘Et Dieu créa la femme’, die in 
1956 gedraaid werd en de grote doorbraak betekende 
van de vurige Brigitte Bardot, maakte van het stadje 
het symbool van nieuwe vrijheden. De ideale timing 
voor de bouw van een paleis van 1001 nachten. 
De architecten Christian Auvrignon, Philippe Monnin 
en Philippe Siccardon ontwerpen het hotel als een 
Provençaals dorpje: smalle huisjes met talloze balkon-
netjes op verschillende hoogten. Boetieks, bar, weel-
derige patio’s, fonteinen, salons om te verpozen. Alle 
activiteiten worden georganiseerd rond een pleintje 
met kasseien en een zwembad als een aquarel. Dat 
ligt in de schaduw van een eeuwenoude olijfboom die 
uit Libanon is ingevoerd. De decorateurs André Denis 
en Serge Sassouni kleden het aan met Andalousische 
tegels, overgordijnen in madras met gouddraad, 

Mick Jagger op het terras van 
de Byblos: verplichte shooting 
spot voor vedetten.
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kunstmeubelen en collectievoorwerpen. Vanaf de 
smeedijzeren trappen heb je een prachtig uitzicht op 
veelkleurige mozaïeken van Roger Capron, Alain Vagh 
en Jean Derval, de grote kunstenaars van Vallauris. De 
officiële opening vindt plaats op 27 mei 1967. Het hotel 
telt 60 kamers. A star is born!

The place to be
Zoals dit hoort, wordt de eerste steen gelegd door 
Brigitte Bardot. Zij is op dat ogenblik op huwelijksreis 
met Gunther Sachs. Mireille Darc is de meter van de 
avond. Le Tout-Paris, van Eddy Barclay tot Jacques 
Chazot en van Françoise Sagan tot Michel Piccoli, ver-
dringt zich rond het zwembad met het glas champagne 
in de hand. De Byblos is nog maar net geboren en het 
is al ‘the place to be’, het agora van alle feesten, het 
symbool van alle amusement.
Het gulden boek puilt uit van bekende handtekenin-
gen; het fotoalbum van memorabele kiekjes. De eerste 
vaste bezoekers luisteren naar de namen Liz Taylor, 
Richard Burton, Duke Ellington, Romy Schneider, Louis 
de Funès, Bourvil, Gilbert Bécaud. Allen bezwijken voor 
de charme van de epicurische tempel waar de tijd lijkt 
stil te staan. Het is in de Byblos dat Mick Jagger in het 
huwelijksbootje stapt met Bianca Perez, dat Michel 
Polnareff zijn liedjes aan de piano improviseert en dat 
Jean Girault zijn ‘Le gendarme se marie’ inblikt.
En wanneer de avond valt, troept al dat schone volk 
telkens opnieuw samen in de legendarische Caves 
du Roy onder de palmbomen vlak naast het hotel. Vijf 
decennia van slapeloze nachten maken deze nachtclub 
even beroemd als de Club 54 in New York, de Pacha op 

Actrice Brigitte Bardot leverde de inspiratie 
voor de bouw van dit paleishotel in St Tropez.
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Ibiza en de Palace in Parijs. In ‘le carré VIP’, de amper 
25 m2 grote hot spot waar alle remmen worden losge-
laten, is het altijd over de koppen lopen.
Ook daar liggen de beroemde verhalen voor het opra-
pen. Dit was de plek waar de Gipsy Kings hun debuut 
maakten; de plek waar Grace Jones gezeten op een 
Harley Davidson een extravagante show opvoerde. In 
de Caves du Roy streken niet alleen de grootste inter-
nationale sterren, maar ook alle soorten muziek neer. 
Bono, Naomi Campbell, Puff Daddy, Elton John, Mike 
Tyson, Claudia Schiffer en Bruce Willis sabreerden er 
de ene na de andere fles champagne Dom Perignon. 
Aznavour speelde er staande de piano. Liza Minelli 
zong er a capella...
De ‘Caves’ hebben niets van hun toverkracht ingele-
verd. Elke avond is het ritueel hetzelfde, met honderden 
kandidaten die geduldig aanschuiven onder de blauwe 

Michel Polnareff 
draait het gas open.

Elton John op de dansvloer 
in de Caves du Roy.
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het hotel Byblos.26
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regen. Zij hopen dat de deur van het geluk zich voor hen 
zal openen en zij tot het ochtendgloren zullen mogen 
dansen op het ritme van de bekendste dj’s.

Tijdloos paleishotel
Vandaag, 50 gelukkige en voldane jaren later, volgt de 
Byblos nog altijd dezelfde koers en laat zich door de 
moderne tijden inspireren om zijn prestaties te verbe-
teren. De aankoop in 1983 van een aanliggend stuk 
grond leidde tot de bouw van een nieuwe vleugel – de 
Bastide – en van een losstaand gebouwd – de Hameau: 
samen een klein paradijs van liefst 17.000 m2. 
Het hotel, dat in 2012 tot paleishotel werd uitgeroe-
pen en van april tot oktober de deuren opent, telt nu 
91 kamers waarbij 50 suites die stuk voor stuk ver-
schillend zijn ingericht. Bij elk van hen wordt gebruik 
gemaakt van acht stoffengamma’s met het keurmerk 
van beroemde textielfabrikanten. De gordijnen, bed- 
en zetelovertrekken worden gemaakt in ateliers in 
Marseille. Oude stijlmeubelen en modern meubilair op 

maat wisselen elkaar af. Smaakvolle, knusse kamers 
om het thuisgevoel te creëren. Een prestigieuze Spa 
Sisley, met een uniek aanbod van lichaamsverzorging, 
nodigt uit om alles los te laten. Blikvanger is een Liba-
nese zaal uit de 17e eeuw die steen per steen vanuit een 
paleis in Beiroet werd overgebracht. 
Ook de gastronomie blijft bij dit alles niet achter. Van 
bij de opening heeft de Byblos zwaar geïnvesteerd in 
de culinaire verwenning en dat leidde achtereenvolgens 
tot de Beittedine met Libanese smaken, Olea met de 
heerlijkheden uit Italië, het restaurant Picolette naast 
het zwembad, en tenslotte ook tot de unieke gerechten 
van Michel Rochedy, de sterrenchef van de Chabichou 
in Courchevel die tijdens de zomermaanden plaatsnam 
achter de Tropeziaanse fornuizen. De opening in 2002 
van Spoon van Alain Ducasse – een kameleonconcept 
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dat tegen alle afspraken inging – had de allures van een 
bekroning. Sinds 2013 bezingt de Rivea de geuren van 
de Middellandse Zee. Vincent Maillard, een discipel van 
de genoemde Ducasse, goochelt met de schatten van 
de Franse en Italiaanse riviera en gaat continu op 

Mick Jagger en DJ Jack 
in de Caves du Roy.

Een goed omringde 
Jack Nicholson.

Sting en DJ Jack.

Actrice Mireille Darc 
geeft de maat aan.

De trendy decoratie 
van restaurant Rivea.

De Caves du Roy: een van de 
bekendste discotheken ter wereld.
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zoek naar geraffineerde en seizoengerelateerde 
smaken. Zijn gerechten laten zich ook degusteren als 
fingerfood in de B, de restaurant-bar bij het zwembad. 
Een voorbeeld van verfijnde gastronomie met de onge-
lofelijke eenvoud als grootste luxe.

Zoals thuis
Dat is de Byblos. Maar het is nog veel meer. Dit is 
immers een andere plek; een plek die verrast en fas-
cineert. Een combinatie van een oase en een vergulde 
gevangenis. Schoonheid die de ene tot rust brengt, 
anderen vermoeit. Hier heerst een permanent gevoel 
van ‘jetlag’. ’s Ochtends vroeg bij het zwembad kruisen 
de nachtbrakers die de Caves verlaten de joggers die 
naar de place des Lices oprukken. Maar niemand die 
daarvan opkijkt, want dit is al jaren zo.
Het is de grote kunst om een dergelijke transhumance 
in goede en harmonische banen te leiden. ‘Bedoeling 

is dat onze klanten zich hier thuis voelen zodra ze hun 
intrek nemen. Ergens is de Byblos een grote villa die 
gasten en vrienden verwelkomt’, stelt Stéphane Perso-
neni, sinds 2006 directeur van dit etablissement.
Verdere uitleg is niet nodig: de kwaliteit van de service 
is alomtegenwoordig en dat tot in de kleinste details. 
‘In de zomer stellen we soms tot 350 personen te 
werk voor de 91 kamers. Om maar te zeggen dat we 
onze gasten in de watten leggen. En we aandachtig 
zijn voor elk verzoek. Sommige personeelsleden, zoals 
onze chef-conciërge Giuseppe, werken hier al 30 jaar. 
Zij kennen de gewoonten van de klanten die hier elk 
jaar terugkeren, soms generaties na elkaar. Eigenlijk 
vormen we een grote familie en delen we dezelfde pas-
sies. Dat is het geheim van ons succes.’
Prosper Gay-Para bleef slechts enkele maanden eige-
naar van de Byblos. In september 1967 droeg hij het 
etablissement over aan Sylvain Floirat, een voorma-
lige koperslager die zich opwerkte tot CEO van grote 
bedrijven, zoals Europe 1 en de Compagnie française 
de Télévision. Sindsdien doen zijn nakomelingen er 
alles aan om de legende voort te zetten. Antoine Che-
vanne, een achterkleinzoon van Sylvain Floirat, leidt 
vandaag met dezelfde filosofie dit familiebedrijf, dat 
eveneens eigenaar is van de Réserve in Saint-Jean-de-
Luz en de Manoirs de Tourgéville.
Ondertussen drijft de Byblos nog steeds als een admi-
raalschip op de azuurblauwe golven en maakt zich op 
voor een feestelijke verjaardag in groot ornaat. Er zal 
dus gefeest worden. Zoals 50 jaar geleden. En wellicht 
zoals over 50 jaar.

Virginie Effira met 
Audrey Fleurot.

Grace Jones met 
een opwindende 
pose op de trappen 
van de Byblos.
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Buitengewoon intelligent. Deze E-Klasse Coupé is een Masterpiece of Intelligence.

Ontdek er alles over tijdens een testrit of bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

MBD8040335_E-Klasse Coupé_297x210mm.indd   1 10/03/2017   14:38



B
MW en golf: dit liefdesverhaal gaat al 
heel wat jaren terug. Het Duitse auto-
merk heeft het swing-DNA al lang in 
zijn bloed. Het is geen toeval dat het 

merk heel wat grote internationale toernooien 
sponsort en het wereldwijd de BMW Golf 

Cup organiseert die elk jaar meer dan 
100.000 amateurspelers lokt.
Ook in België staat het succes van 
deze competitie, die in 2018 zijn 30e 

verjaardag viert, als een huis. Het 
is wellicht ook dat wat er BMW 

toe aanzet om regelmatig en voor levensgenieters 
die van golf houden een ‘Special Edition’ te orga-
niseren met een exotisch tintje. De eerste hiervan 
werd in 2013 in Abu Dhabi gehouden en kende een 
onverwacht groot succes. De tweede vond onlangs 
in Thailand plaats en verenigde 78 deelnemers, 
zowel bestaande klanten als ‘prospects’. Op het 
programma: niet alleen golf, maar ook toerisme, 
bootexcursies, vispartijtjes, farniente op onge-
repte stranden, massages en lichaamsverzor-

ging, en natuurlijk ook gastro-
nomie. ‘De bekende chef 

bmW GOLF CUP SPECIAL EDITION

Op birdiejacht
in Thailand
BMW heeft de golfsport in het bloed. Het leverde 
daarvan het zoveelste bewijs tijdens een magische en 
unieke ‘Special Edition’ in Bangkok en Phuket.

Door Miguel Tasso
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Roger Van Damme vergezelde ons tijdens dit ver-
blijf en verzorgde verschillende seminaries rond 
de Thaise keuken.’, aldus Kelly Boswell, events 
marketing manager bij BMW.
Deze BMW Golf Cup Special Edition, die in samen-
werking met het Toerismebureau van Thailand 
en de luchtvaartmaatschappij Thai Airways werd 
georganiseerd, bracht elke deelnemer in ver-
rukking. Tien dagen lang proefden ze elk facet 
van de Aziatische levenskunst. Dit alles in een 
droomomgeving, want na een verblijf in het pres-
tigieuze hotel Peninsula in Bangkok maakten ze 
ook kennis met het hotel The Slate in Phuket, een 
paradijselijk resort vlakbij het heldere water van 
de Andamanse Zee.
Maar de grootste uitdaging van de reis was natuur-
lijk de jacht op birdies. Ook daar koos BMW voor 
de grote middelen met een competitie op twee van 
de meest gerenommeerde banen in Azië: de Thai 
Country Golf Club in Bangkok en de Blue Canyon 
Country Club in Phuket, waar traditioneel de Thai-
land Open wordt gespeeld. Een echt voorrecht! De 
deelnemers kregen telkens de gelegenheid om de 

baan te verkennen daags voor de competitie. 
Dat was best nuttig, want beide champi-

onship courses, die windgevoelig zijn 
en heel wat waterhindernissen tellen, 

zijn zeer te duchten.

De winnaars luisterden naar de namen Patrick 
Hansen (Heren 1), Wilfried Dhaese (Heren 2) en 
Helga Vanpoucke (Dames). Op de tombola werd 
de naam van René Schmit uitgeloot: hij won een 
VIP-verblijf voor de eerstvolgende Ryder Cup die in 
2018 op de Golf National wordt gespeeld.
Tijdens de prijsuitreiking, die ter gelegenheid van 
het galadiner plaatsvond, hadden alle deelnemers 
het gevoel winnaars te zijn, want dit verblijf in het 
voormalige Siam was onvergetelijk. ‘De sfeer was 
uniek en zeer gezellig, en dat het hele verblijf door. 
Gezien de positieve reacties is het waarschijnlijk 
dat we in 2018 een nieuwe ‘Special Edition’ orga-
niseren. Dat zou dan heel mooi samenvallen met 

de 30e verjaardag van de BMW Golf Cup, besluit 
Kelly Boswell. ■



O
p 4 mei is het zover. Dan gaat de editie 
2017 van de Audi quattro Cup van start 
op de Golf de 7 Fontaines. Het prestigi-
euze toernooi verkent vervolgens alle 

uithoeken van het land en strijkt het hele jaar door 
neer op de mooiste banen. De Belgische finale is 
vastgelegd voor 15 oktober op Rinkven. De wereldfi-
nale wordt in december georganiseerd in… Mexico!
De competities staan afwisselend open voor de 
genodigden van de concessiehouders en voor de 
leden van de bezochte clubs. Zij verlopen alle-
maal volgens de formule ‘greensome stableford’ 
waar de beide spelers van hetzelfde team hun bal 
afslaan en daarna de slagen afwisselen. Kortom: 
de ultieme ‘team spirit’!
Tijdens deze jaargang legt het prestigieuze auto-
merk zoals gebruikelijk het accent op de gezellig-
heid en de sportiviteit, en dit zowel letterlijk als 

figuurlijk. Tegelijk focust het toernooi ook op inter-
activiteit, met tal van originele en fun animaties. ‘Ik 
mag nog niet alles verklappen. Er zullen een aantal 
verrassingen zijn. Maar ik kan wel al melden dat we 
op hole 9 en in het clubhouse voor “live scoring” 
zullen zorgen, zodat de deelnemers in “real time” 
hun resultaten zullen kunnen opvolgen. Verder is 
het zo dat de traditionele competities “Longest 
Drive” en “Nearest to the Pin” na afloop van de 
wedstrijd op een hypermoderne simulator zullen 
doorgaan. Wij zullen legendarische holes uitkie-
zen en de deelnemers zullen er kunnen rekenen 
op een professionele begeleiding’, aldus Quentin 
Sibille (Bench Marketing) die de toernooiorganisa-
tie invult voor Audi.
Kwaliteit, innovatie, modernisme: ook dit jaar zul-
len de sterke waarden van Audi meer dan ooit op 
de greens aanwezig zijn.

AUDI qUATTRO CUP

Kwaliteit, innovatie, 
modernisme!
Voor de jaargang 2017 pakt het merk met de ringen uit 
met tal van originele en innoverende animaties.

Door Miguel Tasso

■
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De nieuwe Audi A5 Sportback
Elke bocht tovert een glimlach op uw gezicht.

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

4,1 - 7,3 L/100 KM ◆ 106 - 166 G CO2/KM

*  Het product « 3 jaar garantie » is een product voorgesteld door Audi Import België.
Gelieve www.audi.be te raadplegen om de voorwaarden van deze garantie te kennen. Meer info op audi.be

*

Rij met al uw zintuigen en beleef de nieuwe Audi A5 Sportback nog intenser. Z’n krachtige motoren zorgen voor sportieve 
prestaties. Z’n elegante design maken dat je hem uit de duizend herkent. Vertrouw op de innovatieve rijbijstandssystemen, 
reken op de intelligente technologie en geniet van het uitgebreide comfort. De nieuwe Audi A5 Sportback is maximaal 
geconnecteerd en beschikt over de nieuwste infotainmentfuncties.

Meer info bij uw Audi verdeler of op audi.be

DIAUAA50775 PM_A5_SB_ss_CTA_297x210_NL_04.indd   1 14/02/17   17:04



Passie voor kunst

D
e International Brussels Art Fair, beter 
bekend onder de naam Brafa, behoort 
tot de meest prestigieuze culturele 
rendez-vous in Europa. Van 21 tot 29 

januari werd in Tour & Taxis de 62e editie georgani-
seerd. 132 exposanten uit de hele wereld etaleer-
den er hun mooiste stukken.
Klassieke archeologie, precolumbiaanse kunst, 
tribale kunst, Aziatische kunst, zilverwerk, juwe-
len, meubelen, beeldhouwwerken, designs, oude 
kaders, curiosa, glas en ceramiek, tegels en porse-
lein, tekeningen en etsen, originele platen van strip-
tekenaars, iconen, oude, moderne en hedendaagse 
schilderijen, autografen en manuscripten, foto’s, 
tapijten en stoffen, wandtapijten, oude en moderne 
boeken, numismatiek: er was voor iedereen wat 

wils! En vanzelfsprekend waren 
ook de meest gerenom-

meerde galerijen en kunst-
handelaars aanwezig in 
de zowat 15.400 m2 grote 
tentoonstellingsruimte. 
Een van de topmomenten 

o p deze editie 2017 was het 

eerbetoon aan de Argentijnse kunstenaar Julio Le 
Parc. De winnaar van de Grote Prijs voor Schilder-
kunst tijdens de 33e Biënnale van Venetië in 1966 is 
een pionier van de kinetische kunst, een beweging 
die trouwens duidelijk als inspiratiebron fungeerde 
voor de algemene inrichting van de beurs. Deze was 
toevertrouwd aan het duo Nicolas de Liedekerke en 
Daniel Culot van ‘Volume Architecture’.
Een andere bekende genodigde was de Koning Bou-
dewijnstichting. Zij verzekerde de programmatie 
van de dagelijkse reeks voordrachten ‘Brafa Art 
Talks’ in het kader van de 30e verjaardag van zijn 
Patrimoniumfonds.
Kortom: ook dit jaar bracht Brafa, dat door Delen 
Private Bank gesponsord werd, alle kunstliefheb-
bers in vervoering en bleef het trouw aan zijn filoso-
fie en zijn roeping. ‘Het is onze ambitie om het beste 
aan te bieden in zeer uiteenlopende domeinen. Wij 
moeten niet alleen de hoge verwachtingen kun-
nen inlossen van de gevestigde verzamelaars die 
op basis van hun expertise bijzonder hoge eisen 
stellen, maar wij moeten ook de gewone kunstlief-
hebber warm maken om een werk te kopen’, aldus 
Brafa-voorzitter Harold T’Kint de Roodenbeke.

Brafa 2017

De Brafa kunstbeurs, die door Delen Private Bank gesponsord 
wordt, blijft een absolute must voor al wie van kunst houdt en 
kunst verzamelt. Ook de editie 2017 was een groot succes.

Door Miguel Tasso
■
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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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Op de ‘Route 
de l’absinthe’

H
et stond in de sterren geschreven 
dat de 63e Rallye Neige et Glace 
een grand cru zou worden. Niet 
alleen omwille van de diversiteit van 

het parcours, maar ook door het stevig tempo dat 
de zowat 90 teams kregen opgelegd bij het ver-
trek van de sportiefste aller winterrally’s. 

Na een feestelijke start in Sochaux, in het hol van 
de Leeuw en het prachtig kader van het Musée de 
l’Aventure Peugeot, doken de deelnemers meteen 
in het bad, zijnde een eerste etappe richting Mal-
buisson. Het hoofdkwartier van de rally vlakbij de 
Zwitserse grens werd ’s nachts bereikt.
‘Vroeger had ik altijd een goed excuus om niet 
vooraan mee te strijden, maar dit keer gaat dat 
niet op. Ik heb een prachtige machine, de juiste 
banden, een kanjer van een copiloot en assisten-
tie die naam waardig. Slecht presteren zou totaal 
onaanvaardbaar zijn’, klonk het enkele minuten 

De 63e Rallye Neige et 
Glace gaat de geschiedenis 
in als een van de moeilijkste 
edities ooit. De zwaarste 
van alle winterse rally’s 
liep over 4 etappes en 
over meer dan 1500 km 
aan weerszijden van de 
Frans-Zwitserse grens. 
De eindzege? Die was 
opnieuw voor een Belg!

Door Philippe Janssens

De Dauphine Gordini van 
de Zwitsers Kellenberger/
Liechiti in een mooie slip 
op het ijscircuit van Bullet.
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voor de start uit de mond van Henri Pescarolo, 
die samen met Michel Périn een Porsche 911 
bemande. Maar het liep anders, want de Franse 
autosportlegende kwam zichzelf tegen. Hij werd 
het slachtoffer van zijn al te groot enthousiasme 
op de wegen van zijn jeugd en vooral van een 
supergladde eerste Regelmatigheidsproef die hij 
in een sneeuwmuur beëindigde…
De ene zijn dood is de andere zijn brood… Voor 
Marc Van Dalen en Julien Minguet begon de rally op 
dezelfde manier als in 2016: met een leidersplaats 
na de 1e nachtetappe aan boord van hun Ford Escort 
RS2000. Spijtig genoeg herhaalde de geschiedenis 
zich ook bij het begin van de 2e etappe. ‘Julien ver-
giste zich tijdens de navigatie en op de volgende RT 
ging ik van de weg’, aldus de voormalige sportieve 
directeur van Team Kronos, die Sébastien Loeb in 
2006 naar zijn 3e wereldtitel begeleidde in WRC. 
‘Ook vorig jaar gingen we in de fout. Maar we amu-
seren ons geweldig aan het stuur van deze meer 

Joël en Corinne Sanseigne 
verlengden hun titel in 4x4, dit 
keer met hun Lancia Delta 16S.

Johnny Delhez en Joseph 
Lambert verzekerden 
het spektakel.

Marc Van Dalen en Julien 
Minguet: leiders na dag 1.

dan 30 jaar oude auto waarvan de motor het nog 
altijd geweldig doet, ook al hebben de 115 paarden 
met de tijd plaats geruimd voor… ezels. Deze Neige 
et Glace is echt de perfecte formule voor rijplezier 
en gezelligheid. Een combinatie van sportieve RT’s 
en unieke gezelligheid bij de lunch en het diner.’
Met de beruchte ‘Route de l’absinthe’ langs de 
Zwitserse grens stond het imposante deelnemers-
veld van de Neige et Glace 2017 voor een stevige 
uitdaging. Dat zag men ook aan de vele verschui-
vingen in de verschillende klassementen. Ook 

De aangekondigde dooi 
maakte het de deelnemers 
niet makkelijk.

▼

Niet iedereen voelde zich 
even goed in zijn sas in 
het sneeuwwater...



de proef op de ijsbaan van Bullet zorgde voor 
heel wat commotie. Ondanks de aangekondigde 
dooi bleken de heuvelachtige wegen er nog vaak 
spiegelglad bij te liggen. Voor sommigen was dit 
Zwitserse uitstapje een passage die ze zich nog 
lang zullen geheugen. In de kop van het peloton 
bereidden de favorieten ondertussen hun eind-
schot voor.
‘Het zal er op aankomen om tot het einde gecon-
centreerd te blijven, want de laatste RT gaat door 
op de “spéciale” van Rochejean, een echte bob-
sleepiste die elk klassement zo kan omgooien’, had 
organisator Patrick Zaniroli verwittigd. En omdat 
de leiders van de twee belangrijkste categorieën 
– enerzijds de tweewiel aangedreven historische 
voertuigen en anderzijds de modellen met een inte-
grale transmissie – slechts door een klein verschil 
van elkaar gescheiden werden, zou de spanning te 
snijden zijn en dat tot de laatste seconde.
In 4x4 haalden Joël en Corinne Sanseigne het met 
hun imponerende Lancia Delta Integrale. Bij de 
oudste voertuigen lieten onze landgenoten Yves 
Deflandre en Eddy Gully (Porsche 911) hun 4e geza-
menlijke zege optekenen, waardoor ze nu zonder 
meer de absolute recordhouders zijn van deze 
wedstrijd. ‘Wij wisten dat dit er in zat op de slot-
dag, maar we waren er pas gerust in na de laatste 
meter van de RT in Rochejean. Op zeker ogenblik 
vertraagde de auto in een grote hoop sneeuw en 
hadden we de indruk dat hij niet meer op gang 
zou komen. Gelukkig raakten we daar zonder pro-
blemen weer weg. Deze 4e zege is zeer bijzonder, 
want we hebben er extreem hard moeten voor 
werken. De Neige et Glace blijft onze favoriete 
rally en volgend jaar komen we terug voor een 5e 
eindzege’, aldus beide winnaars.

▼

■

Yves Deflandre en Eddy Gully 
waren pas na de slotmeters 
gerust in de goede afloop.

Een 4e overwinning 
voor Yves Deflandre 
en Eddy Gully.

De eerste nachtetappe 
gaat van Sochaux naar 
Malbuisson.

Technische keuring 
in het Musée de 
l'Aventure Peugeot.

© Foto's : Richard Bord
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5,1 - 7,7 L/100 KM I 134 - 176 G CO2/KM

DE NIEUWE VOLVO V90 Cross Country

ONTDEK HEM NU BIJ UW VOLVO-VERDELER

THE GET AWAY CAR

De nieuwe Volvo V90 Cross Country is meer dan een elegante
businesspartner. Deze avontuurlijke break combineert Scandinavisch

design met subtiele luxe en straffe all-road prestaties.
In stijl ontsnappen aan de dagelijkse drukte?

Deze Zweedse nieuwkomer kent geen grenzen en staat altijd
klaar om eropuit te trekken: waar u ook naartoe wil.

Gefocust op vrijheid, en ontworpen om voluit nu te leven.

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be

VOLVO_3574_V90CC_Ad_210x297.indd   1 23/02/17   16:58



D
e Belgische golfsport bevindt zich 
op een wolk met drie vertegenwoor-
digers – Thomas Pieters, Nicolas 
Colsaerts en Thomas Detry – op de 

Europese Tour, de eredivisie van het golf op het 
Europese vasteland. Dit belet natuurlijk niet om 
ook aandacht te besteden aan onze mannelijke eli-
tespelers die hun talent regelmatig op de Challenge 
Tour etaleren (equivalent van 2e klasse).
De Koninklijke Belgische Golf Federatie organi-
seert nu al ruim 10 jaar een Belgisch toernooi op 
dit circuit. De editie 2017 van de KPMG Trophy 
vindt dit jaar plaats op de magische La Marache 
van de Royal Waterloo en dit van 8 tot 11 juni. Er 
wordt alweer spektakel verwacht met heel wat 
spelers van topniveau en Belgische en internatio-
nale beloften. Absoluut de verplaatsing waard.
De Challenge Tour geldt als de wachtkamer naar 
de Europese Tour en is voor de meesten een ver-
plichte stop op weg naar de elite. Het is dan ook 

geen toeval dat de meeste Europese toppers in 
deze categorie actief zijn geweest, zoals trouwens 
ook onze drie Belgische ‘musketiers’.
Het is trouwens precies om onze jonge Belgische 
professionals de kans te geven om zich verder te 
ontwikkelen en zich met de beste buitenlanders te 
meten dat de Federatie dit toernooi organiseert. Een 
filosofie die het volop deelt met KPMG, partner van 
de KBGF en ‘main sponsor’ van het evenement.
‘Wat golf betreft, huldigen wij de langetermijnvisie. 
Enerzijds willen wij de jonge spelers en de talen-
ten van morgen steunen. Anderzijds hopen we 
op die manier ook ons steentje bij te dragen tot 
de verdere groei van golf in België’, aldus Olivier 
Macq, hoofd financial services voor KPMG in ons 
land. Voor deze bekende groep die dienstverlening 
levert op het gebied van audit, belasting en advies, 
en zeer actief is in de golfwereld, biedt dit toernooi 
ook de kans om zijn imago en zijn ‘B to B’ te verzor-
gen op de greens. Een echte win-win.

KPmG TROPHy

Afspraak
in Waterloo
De KPMG Trophy, de Bel-
gische wedstrijd op de Euro-
pese Challenge Tour, wordt 
van 8 tot 11 juni gespeeld 
op de Royal Waterloo. Een 
niet te missen rendez-vous!

Door Miguel Tasso

■
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KPMG 
Trophy
Bezoek ons van 8 tot 11 juni 2017 
in Royal Waterloo Golf Club

1912

Meer informatie op www.kpmgtrophy.be



H
et is een echte traditie geworden: 
het internationaal ruitersportjaar 
wordt afgesloten in België en meer 
bepaald in Mechelen waar de beste 

ruiters en menners hun opwachting maken tijdens 
de eindejaarsperiode.
Voor de 36e editie van hun evenement hadden de 
Mechelse organisatoren de juiste inspiratie door 
de Nekkerhal in een nieuw kleedje te stoppen. 
Daarmee werd geen afbreuk gedaan aan de popu-
laire invalshoek die altijd een mijlpaal van zijn suc-
ces is geweest, maar de nieuwe en fijnzinnige ele-
gantie was duidelijk merkbaar van bij het betreden 
van de site. Zij liet zich verder ontdekken in het 
exposantendorp dat veel gezelliger was, ruimer en 
beter verlicht. Een winnende zet die deze jumping 
nog meer standing geeft naast de reeds verworven 
sportieve reputatie.
Op de piste heerste een dubbel gevoel. Terwijl 
het niveau in de dressuur lager lag wegens het 
vertrek uit de Wereldbeker was de kwaliteit in de 

jumping en het mennen dan weer fenomenaal. 
Wat ook bewezen werd door de namen van de 
beide winnaars.
In het mennen ging de titel naar de Australische 
viervoudige wereldkampioen (2010, 2012, 2014 & 
2016) Boyd Exell die sinds vorig jaar door de Bel-
gische ondernemer Willy Naessens wordt gespon-
sord. In de jumping was de overwinning in de Grand 
Prix Coupe du Monde voor een vaste bezoeker van 
dit Mechelse rendez-vous: Roger-Yves Bost. De 
Franse tweevoudige Europees kampioen (1983 & 
2013) won voor het eerst in Mechelen en deed 
dit op de rug van Sydney Une Prince, de merrie 
waarmee hij Frankrijk mee naar het goud stuurde 
tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer 
in Rio. ‘Het blijft bijzonder om een wedstrijd in 
de Wereldbeker te winnen. Ik heb Eric Wauters 
(Mechelse organisator, overleed in 1999) goed 
gekend en ik ben heel erg blij met deze eerste titel 
in een competitie waar ik al vele jaren fan van ben’, 
aldus de ruiter uit Barbizon.

Jumping van Mechelen 

De Jumping van Mechelen, een Belgische klassieker in het 
genre, bood ook nu opnieuw een schitterend spektakel.

Door Christian Simonart

■

© Foto's : Dirk Caremans/FEI

Almaar mooier en beter!
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Longines DolceVita

Elegance is an attitude

Kate Winslet

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



9
0 jaar geleden won een Franse autobou-
wer de wereldtitel bij de constructeurs 
in de Grand Prixs, voor gerenommeerde 
merken als Bugatti en Talbot. Robert 

Benoist en zijn Delage 1500 wonnen dat sei-
zoen elke Grote Prijs (Montlhéry, San Sebastian, 
Monza & Brooklands) en dat leverde dus ook 
de ultieme bekroning op. Dat was geen toeval, 
want Louis Delage had binnen zijn bedrijf alles in 
het werk gesteld om de performante Grand Prix 
tweezitter uit 1926 verder te ontwikkelen tot een 
winnende machine.

Rétromobile 2017

Bijna een eeuw geleden 
werd Delage winnaar 
van het WK voor con-
structeurs. De Franse 
autobouwer dankte die 
titel aan zijn panache en 
zijn groot technisch mees-
terschap. Voor het eerst 
in hun geschiedenis von-
den de 6 emblematische 
155B-modellen elkaar terug 
ter gelegenheid van Rétro-
mobile. Een uniek moment.

Door Philippe Janssens

De 6 parels van de race-
afdeling Delage verenigd
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De Delage 155B mocht dan een geweldige auto 
zijn; voor de piloten was het minder leuk rijden. De 
motor is geweldig, maar omdat de uitlaat aan de 
rechterkant zit, verschroeien niet alleen de benen 
van de piloten, maar komen de uitlaatgassen in 
de cockpit terecht. De piloten moeten tijdens de 
wedstrijden dan ook geregeld aan de kant, wat hen 
evenwel niet belet om goed te blijven presteren.

Meer dan 210 km/h!
In de aanloop naar het seizoen 1927 buigt ingeni-
eur André Lory zich over de 15S-8 motor. De uitlaat 
verhuist naar links en de twee compressoren wor-
den vervangen door een groter model. Het brand-
stofmengsel wordt nu door één grote Cozette-car-
burator gejaagd. Hoewel de Indianapolis 500 deel 
uitmaakt van het WK voor constructeurs, begint 
het seizoen van de Europese teams pas echt op 3 
juli met de Grand Prix de l’ACF in Montlhéry. Van 
de 7 auto’s aan de start zijn er 3 Delages 155B. 
Door de lottrekking vertrekken zij respectievelijk 
van de plaatsen 3, 5 en 7. Het belet hen niet om 
aan de finish een 1-2-3 te laten noteren. Robert 
Benoist wint en rijdt ook de snelste ronde, voor 
Edmond Bourlier en André Morel.
Enkele weken later is op 31 juli Spanje aan de beurt 
en het circuit van Lasarte. Daar scoren de Delages 
155B even goed als in 1926. Benoist wint opnieuw 
en rijdt alweer de snelste ronde. Aan de Grote Prijs 
van Italië in Monza neemt maar één Delage 155B 
deel, maar ook daar laat toprijder Benoist enkel 
de kruimels over voor de concurrentie. Alweer een 
zege en alweer de snelste rondetijd.
Op 1 oktober wordt geracet in Engeland. Het is de 
laatste wedstrijd van het seizoen. De drie Delages 

nemen het op tegen een resem Bugatti’s 
T39A, maar ook zij moeten de dui-

men leggen voor Benoist. Die 

dag tekent Delage voor een nieuwe ‘triplé’, met 
naast Benoist ook Edmond Bourlier en Albert Divo 
op het podium. Met 4 overwinningen op 4 is Delage 
in 1927 de onbetwiste wereldkampioen bij de con-
structeurs. Spijtig genoeg kan het merk die spor-
tieve successen niet verzilveren in commerciële 
successen. Het faillissement loert om de hoek en 
dwingt Delage om zich uit de racerij terug te trekken 
en te verzaken aan verdere Grote Prijzen.
Er dient vervolgens bijna een decennium gewacht 
om een nieuwe 155B te zien geboren worden. In 
1936 tekent André Lory twee nieuwe chassis. Hij 
doet dit op op vraag van de Thaïse prins Chula die er 
zijn neef en prins Bira, een uitstekende privépiloot, 
mee wil verrassen. De nieuwe modellen worden uit-
gerust met een onafhankelijke voorwielophanging. 
Zij worden in Engeland gebouwd en krijgen met 
onderling akkoord de namen ‘GP5’ en ‘GP6’. 
Alles samen werden dus 6 Delage 155B geprodu-
ceerd. Maar de beide reeksen (1927 en 1936) werden 
nooit met elkaar verenigd. Al deze modellen schit-
terden op de circuits. De laatste reden zelfs rond tot 
in het begin van de jaren 50, wat aangeeft hoeveel 
deze machines vooruit lagen op hun tijd. ■



P
orsche en golf: het is een mooi en lang 
liefdesverhaal. ‘Porsche-rijders hebben 
heel wat gemeen met golfers: ook zij 
zijn enorm gepassioneerd’, opent Didier 

t’Serstevens, directeur van Porsche Import België. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bekende 
automerk dit jaar speciaal voor hen een privé-
toernooi organiseert en daar gerenommeerde 
golfbanen voor uitkiest. 
De eerste afspraak van de Porsche Golf Cup trap-
pelt in de startblokken. De competitie onder leiding 
van Denis Heskin opent op 19 mei op Sart-Tilman 
en bezoekt vervolgens Royal Zoute (23 juni), Royal 
Antwerp (8 september) en Royal Latem (15 septem-
ber). De Belgische finale wordt op 29 september 
op de Royal Waterloo gespeeld. De competities 
staan enkel open voor Porsche-eigenaars die via 
hun Porsche Centre op een van deze wedstrijden 
kunnen inschrijven.
Het toernooi wordt tegelijk in 25 landen gespeeld 
met in totaal een kleine 9000 deelnemers. Het 
wordt afgesloten met een wereldfinale die dit jaar 
doorgang vindt op de prachtige banen van Son 
Gual en Alcanada op Mallorca. De 5 Belgische lau-
reaten zullen er present zijn.

Enkel voor klanten
In ons land was Porsche lange tijd sponsor van de 
Inter-Company, een toernooi voor bedrijven en een 
referentie in de wereld van golfbusiness en ‘B tot B’. 
‘Dit keer willen wij onze trouwe klanten verwennen 
met een exclusieve competitie. Enkel eigenaars zul-
len mogen deelnemen via hun concessiehouder. Dit 
geeft ons de kans om hen in een andersoortig kader 
te ontmoeten, onze contacten te onderhouden en 
onze public relations te verzorgen op de greens’, 
aldus Didier t’Serstevens, directeur van Porsche 
Import in België. De profielen van de golfer en de 
Porsche-rijders zijn vaak gelijklopend. ‘Zij houden 
allebei van precisie, prestaties en kwaliteit. Het zijn 
vooral gepassioneerden en epicuristen die weten 
wat genieten is. Het is inderdaad een bijzonder 
voorrecht om rij- en golfplezier te combineren door 
zichzelf te verwennen op de weg en op de fairway…’ 
Destijds was het niet altijd even eenvoudig om de 
golftas in de koffer van een Porsche te wurmen. Dat 
is al lang verleden tijd. ‘De koffers van de meeste 
van onze modellen, zoals de Cayenne, de Macan 
en de Panamera, kunnen elke bagage aan. Het is 
tegenwoordig zelfs mogelijk om de golftas op te 
bergen in onze emblematische tweezitters.’

PORSCHE GOLF CUP

Porsche Golf Cup 
klaar voor de start

De Porsche Golf Cup, een 
toernooi voor klanten van 
het prestigieuze merk, staat 
in de startblokken. Gesprek 
met merkdirecteur Didier 
t’Serstevens.

Door Miguel Tasso
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Recordcijfers voor Porsche
Didier t’Serstevens is sinds 1988 werkzaam bij 
D’Ieteren en bouwde zijn ganse carrière op in dit 
prestigieuze huis. ‘Ik had van jongs af aan een pas-
sie voor auto’s. Samen met mijn broer bouwden 
wij de oude Kever van mijn mama helemaal om tot 
een crossmachine. Dat was in de buurt van Sint-
Truiden, van waar wij afkomstig zijn…’
Zijn eerste job bij D’Ieteren leidde hem naar de 
afdeling onderdelen. Daarna beklom hij de ladder 
en leverde zijn bijdrage aan de groei van Skoda en 
Audi. Vorig jaar kreeg hij de aanbieding om Jean 
Heinen op de volgen aan het hoofd van Porsche. 
Het werd een goed jaar, met recordcijfers voor het 

merk. ‘In 2016 schreven wij meer dan 3000 auto’s 
in. Wij hebben een breed cliënteel. Alle leeftijds-
categorieën zijn vertegenwoordigd en wij tellen 
almaar meer vrouwelijke chauffeurs. De motivatie 
om te kopen is vaak dezelfde: zichzelf verwennen 
en een droom in vervulling laten gaan…’
Tijdsgebrek belet de directeur van Porsche Import 
België de greens op te zoeken. ‘Maar ik ben gek op 
bergwandelingen. Dat zal me helpen als het juiste 
moment is aangebroken’, klinkt uit de mond van 
Didier t’Serstevens die blij is met de geboorte van de 
Porsche Golf Cup. De eerste van een lange reeks.

www.porschegolfcup.be

■

Didier t’Serstevens: 
directeur Porsche 
Import België.

Porsche en golf: het is een 
mooi en lang liefdesverhaal.



White Turf
in Sankt Moritz

E
lk jaar opnieuw en dit telkens vanaf 
het tweede weekend van februari, trekt 
Sankt Moritz zijn ‘lichtkleed’ aan. Een 
gewoonte die al meer dan 100 jaar oud 

is. Want terwijl het Italiaanse Sienna in de zomer 
uitpakt met zijn beroemde Palio gaat het Zwitsers 
wintersportoord prat op zijn White Turf. Hieraan 

nemen de beste volbloeden uit Europa en de 
beste internationale jockeys deel. Drie weken 
topruitersport die alles samen meer dan 350.000 
toeschouwers lokken. Zij verdringen zich op het 
bevroren meer van Sankt Moritz om er de races 
te volgen in dit pittige decor met de grandioze 
bergen van de Engadin op de achtergrond.

In februari staat tijdens de White Turf in Sankt Moritz een 
kroon op het spel. Dat is inderdaad de prijs die de winnaar 
van het spectaculaire skijöring mag ontvangen. Bij 
skijöring laat de skiër zich gangmaken door een volbloed. 
Wie in drie topraces het best presteert, wordt uitgeroepen 
tot ‘Koning van de Engadin’. 

Door Philippe Janssens

Racen in een wit paradijs
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fysieke conditie en goed kunnen skiën zijn essen-
tieel indien men overeind wil blijven en meedingen 
naar de felbegeerde kroon.
De eerste wedstrijd skijöring werd gehouden in 
1906. In die periode gingen de skiërs niet alle-
maal samen van start op het circuit dat bestond 
uit een heen-en-terugparcours van Sankt-Moritz 
naar Champfèr, maar deden ze dit met een minuut 
interval. Vandaag haalt de spektakelfactor de 
bovenhand. Dit zijn dan ook bijzonder opwindende 
koersen die mede door hun prijzengeld – 111.111 
Zwitserse franken – tot de best betaalde winter-
competities behoren.

Maar deze White Turf is veel meer dan zomaar een 
klassieke paardenkoers. In een eeuw tijd heeft 
Sankt Moritz zich immers opgewerkt tot ‘the place 
to be’ tijdens de carnavalsperiode. Zo wordt naast 
en op het meer een tentendorp opgetrokken dat 
liefst 130.000 m2 groot is. De bezoekers worden er 
getrakteerd op een fantastisch programma: liveop-
tredens, allerlei lekkers, kunsttentoonstellingen en 
shopping, alsook kinderanimatie met speeltuinen. 
‘Er zijn de ruim 200 vrijwilligers van hier en elders, 
de vele bekenden uit de culturele, economische en 
politieke wereld alsook de eigenaars, trainers en 
jockeys. Samen creëren zij een unieke sfeer tijdens 
die drie zondagen in februari. Dat maakt van White 
Turf een sociaal en sportief hoogtepunt in de win-
ter’, aldus Silvio M. Staub, CEO van White Turf.

Spektakel op de latten
Galop, draf en jumping domineren de drie feeste-
lijke ruitersportweekends, maar het spektakelstuk 
blijft natuurlijk de skijöring: een competitie waar 
skiërs zich door volbloeden laten voorttrekken. 
Het parcours is 2700m lang en er worden top-
snelheden gehaald van om en bij de 50 km/h! Lef, ■

De White Turf lokt elk 
jaar meer dan 350.000 
bezoekers naar het meer 
van Sankt Moritz.



A
fgelopen winter werd de Seychelles 
Cup nieuw leven ingeblazen en dat 
is prima nieuws voor de liefhebbers 
van avontuurlijke zeiltochten. Deze 

wedstrijd werd ruim 10 jaar geleden bedacht 
door Philippe Martin en de betreurde Philippe de 
Baets. Hij verenigt de teams in hun drang naar 
een sportieve ontdekkingstocht in het hart van 
de parel van de Indische Oceaan. Een uitdaging 
die na afloop alleen maar lovende commentaren 
losmaakte bij de deelnemers.
Van Praslin naar Bird Island, met onderweg Curi-
euse, Grande Sœur, La Digue en Denis Island: voor 
de deelnemers waren de opeenvolgende regatta’s 
niet alleen een afspraak met de zuiverste traditie 
van het zeilen, maar ook met bijzondere uitdagin-
gen, zoals zeevissen, zwemmen, lopen en moun-
tainbiken. ’s Avonds vonden ze elkaar terug op idyl-
lische stranden en tijdens recepties in exclusieve 
en paradijselijke locaties…
Bij de prijsuitreiking, die deel uitmaakte van de 
gala-avond in het Carana Beach Hotel in Mahé, 
brandde dan ook maar één vraag op alle lippen. 
Voor Philippe Martin en de vertegenwoordigers van 
de autoriteiten in de Seychellen het perfecte signaal 
om snel de afspraken voor komende winter meteen 
vast te leggen. Men zegge het voort: de Seychelles 
Cup 2018 is nu al helemaal gelanceerd!

Seychelles Cup 2017
Avonturen in diepblauw
Na bijna 10 jaar is de Seychelles Cup weer uit zijn as 
opgestaan. Heel wat teams namen deel aan de editie 2017 
die de deelnemers een week lang liet kennismaken met 
de blauwe wateren rond Praslin en de meest prestigieuze 
eilanden in de archipel.

Door Philippe Janssens

■

© Foto's : P-O Tulkens

Philippe Martin startte de 
Seychelles Cup weer op 
als een eerbetoon aan zijn 
vriend en medewerker 
Philippe de Baets.
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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 maart 2017. 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 € 44.310
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

P00415_JGBE_NL_F-PACE_T2_210x297_Winter_Members_Only_RZ.indd   1 06.03.17   16:53



Met zijn adembenemende landschappen, zijn unieke 
flora en fauna, en zijn schitterende golfbanen heeft Zuid-
Afrika ook écht iets van het paradijs. Wij ontdekten het 
samen met onze partner Active Golf.

Door Philippe Lacourt

Zuid-Afrika
Genieten van Z tot A

I
n welk ander land dan Zuid-Afrika zie je 
een troep olifanten op een drive afstand, 
een handvol giraffen aan de ingang van een 
green en – gevaarlijker! – een krokodil aan 

de rand van een bunker? Het lijken clichés die 
men enkel op prentbriefkaarten terugvindt, maar 
neen… Bij heel wat golfers zijn dergelijke beelden 
op het netvlies gebrand; op het plekje waar herin-
neringen aan safari’s en golfbanen elkaar afwis-
selen en versterken.

Krugerpark & Leopard Creek
Het privilege om een golfbal te slaan in het hart 
van een subliem landschap vindt men onder meer 
terug in Leopard Creek. Dit is een van de mooiste 
golfbanen ter wereld en zij paalt aan het beroemde 
Krugerpark. Een bezoek aan deze 18 holes – een 
soort oase in een savanne die tot aan de einder 
reikt – veronderstelt naast een stevige dosis 

bescheidenheid ook een gevoel van trots, want de 
bijzonder mooie tekening van deze championship 
course verplicht de golfer om het onderste van zijn 
technisch repertorium uit de golftas te halen.
Die waarheid reikt ook verder dan de begrenzing 
van de golfbaan, want dit wildpark is het op twee 
na grootste van Afrika. Als u zowel de tijd als het 
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geluk aan uw kant had bij uw jacht (met het foto-
toestel) op de fameuze ‘Big Five’ – leeuw, luipaard, 
neushoorn, buffel en olifant – kunt u met een 
gerust hart doorreizen naar George en naar het 
golfdomein Fancourt. Indien u vanuit Kaapstad ver-
trekt, betekent dit zo’n 350 km langs de ‘Garden 
Route’: de baan die de Western Cape doorkruist. 
Dit is een van de mooiste streken van Zuid-Afrika. 
De hele weg lang het gezelschap van prachtige wit-
zandstranden, bloemrijke velden die door natuur-
lijke duinen worden afgeboord. Zonder de Indische 
Oceaan te vergeten, met zijn diepblauwe wateren 
waar haaien zich thuis voelen!

De magie van Fancourt
Het Fancourt Resort telt drie 18 holesbanen. 
Een daarvan is The Links. Hoewel deze baan nog 
vrij jong is (opende in 2000) heeft zij zich toch 
al opgewerkt tot de nr. 1 van het land. De baan 
draagt de handtekening van architect Gary Player 
en onderscheidt zich door haar ultra-Britse accen-

ten. Zonder de blauwe bergen van Outeniqua op 
de achtergrond zou men zich inderdaad op een 
parcours van… The Open kunnen wanen! The 
Links kan ook terugblikken op een sportief hoog-
tepunt, want in 2003 bekampten Tiger Woods en 
de plaatselijke held Ernie Els er elkaar tijdens een 
memorabele play-off van de President’s Cup. De 
signature hole van de baan is de 15: een bijzonder 
uitdagende dogleg naar links rond een gigantisch 
meer. Schitterend!
Naast de Links ligt de Montagu. Deze baan valt 
veeleer in de categorie ‘Parkland’, maar met zijn 
vele waterhindernissen en zijn ultra-technisch pro-
fiel moet je ook hier als golfer van goeden huize 
zijn. Qua signature hole onthouden we hier vooral 
hole 17: een par 3 die als twee druppels water lijkt 
op de mythische hole 12 van Augusta National, de 
jaarlijkse thuisbasis van de Masters.

Het uitzicht van Pinnacle Point
Nòg uitdagender zijn het stuifwater en de reusach-
tige golven van de oceaan wanneer u de bal plaatst 
op de 1e tee van Pinnacle Point. Er zijn inderdaad 
maar weinig golfers die er in slagen om hun handi-
cap te spelen op deze 18 holes die zich uitstrekt over 
de kliffen waar de wind vrij spel heeft. Lef wordt hier 
beloond, tenzij de perfectie ontbreekt, want dan 
volgt meteen een sanctie. Verstandig spelen, dan 
maar? Geen risico inbouwen? Ook dan word je afge-
straft, want de holes spelen lang! Daardoor houdt 
iedereen een apart gevoel over aan Pinnacle Point, 
een golfbaan in de vorm van een zeester met zijn 
fabelachtige en daardoor unieke vergezichten. ▼

Het prachtige parcours van 
Montagu op Fancourt werd 
door Gary Player getekend.

De Golf van Arabella ligt 
vlakbij Kaapstad. Puur 
genot vlakbij de lagune.



De enige baan die hierbij in de buurt komt, is 
een ander parcours met een majestueuze teke-
ning en flora: de Pezula Golf. De Pezula Golf ligt 
vlakbij het pittoreske stadje Knysna – wereldbe-
roemd omdat de spelers van de Franse nationale 
voetbalploeg er ooit weigerden om te trainen – en 
gaf zich helemaal over aan de vruchtbare creati-
viteit van de grote Jack Nicklaus. Elke hole dient 
bekeken als een open venster op de zee en op de 
reusachtige lagune met zijn vele mosselsoorten. 
Een lekkernij voor alle liefhebbers van schelpdie-
ren! De Pezula Golf fungeert vaak als gastheer van 
de grootste toernooien – alleen al het clubhouse 
loont de moeite – en is een echt juweeltje. Het 
kijkt uit over de oceaan en over de kliffen: de ene 
nog grilliger dan de andere. Golfers slaan er ook 
enkele ballen in een oeroud bos waar apen de wet 
dicteren. Magisch…

De grote charme van Kaapstad
Een bezoek aan Zuid-Afrika, waar de liefde voor 
de dieren en de passie voor de golfsport tot de 
levenskunst zijn verheven, kan natuurlijk niet zon-
der een stop in Kaapstad met zijn vele troeven. 
Deze zeer kosmopolitische stad ligt inderdaad in 
een bijzonder mooie locatie, met aan de ene kant 
de gigantische Tafelberg en aan de andere een 
baai die uitnodigt tot elke vorm van zeepret. Hoe-
wel de wind hier altijd waait, is dit een heerlijke 
plek om te vertoeven: vooral dan in de zomer-
maanden (winter in Europa). Dit continu genot, 

Conrad Pezula: 
een droomdecor.

Table Bay: 
levenskunst 
bij de zee.
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elke dag opnieuw, bemoeilijkt de keuzes uit de 
vele sportieve uitdagingen en culturele bezoeken. 
De trip naar Robben Eiland, het eilandje op 15 km 
van Kaapstad dat beroemd werd omdat Nelson 
Mandela er 27 jaar gevangen zat, is een must. Maar 
dat geldt ook voor een bezoek aan de Kaap Goede 
Hoop en een reisje met de kabelbaan naar de top 
van de Tafelberg. Na wat shoppen aan het Water-
front en voor de echte liefhebbers een bezoek aan 
de townships voelen we ons weer helemaal klaar 
voor een nieuw partijtje golf.
Om de smaak te pakken te krijgen, raden we u de 
Metropolitan Golf aan, wiens belangrijkste troef 
is dat hij in… volle centrum ligt. Door de bouw 
van een voetbalstadion van meer dan 60.000 toe-
schouwers voor de Wereldbeker van 2010 werd 
deze baan ingekort tot een 9 holes, waar de tees 
en de greens de honneurs delen om aan 18 te 
komen. Maar het blijft aangenaam spelen met 
de holes die hun geluk hebben gevonden onder 
de goedkeurende blikken van de Tafelberg en de 
Atlantische Oceaan.
Omdat deze laatste niet wil onderdoen voor de 
nabijgelegen Indische Oceaan toont ook hij zich 
alomtegenwoordig op heel wat andere banen van 
Kaapstad. Zoals op Atlantic Beach, een soort van 
links die een weg zoekt tussen de villa’s en in de ▼

Kamer in hotel 
Table Bay.

De zee met al zijn 
blauwtinten: hier krijg 
je nooit genoeg van...



buurt ligt van de wijndomeinen in Stellenbosch 
en Franschhoek. Moeten we er inderdaad op wij-
zen dat ook Zuid-Afrika een favoriete bestemming 
is van de oenologen en de Wijnroute rond Kaapstad 
wereldberoemd is? Onnodig dus te vermelden dat 
elke 19e hole hier uitnodigt om een heerlijke fles 
te openen, om een birdie te vieren of een troost te 
zoeken voor een ongelukkige bogey…

Droomreis 
met Active Golf
Eind 2017 organiseert onze partner Active Golf & 
Thalasso Travel een unieke reis door Zuid-Afrika 
die elke golfliefhebber in verrukking zal brengen. 
Ziehier de details van deze reis die zich van de 
eerste tot de laatste seconde zal laten genieten.

29-11: Vlucht naar Kaapstad vanuit uw
 luchthaven naar keuze, koffer en
 golftas inbegrepen
30-11: Onthaal en transfer. Check-in in hotel 

TABLE BAY 5* in een double luxury 
kamer waar we 4 nachten zullen verblij- 
ven. Namiddag vrij om het Waterfront te 
ontdekken. Drink en welkomstdiner waar 
de deelnemers elkaar beter leren kennen

01-12: Uitstap met gids: Kaapstad, Tafelberg, 
Kaap Goede Hoop… 

02-12: 18 holes in de Clovelly Golf Club

03-12: Bezoek aan Kaapstad 
04-12: Transfer naar hotel ARABELLA & SPA 

5* waar we 3 nachten zullen verblijven. 
Bezoek aan het stadje Hermanus

05-12: 18 holes op de prachtige golfbaan rond 
het hotel, golfbuggy inbegrepen

06-12: Uitstap naar de Wijnroute, degustatie 
inbegrepen 

07-12: Transfer naar FANCOURT HOTEL 5* 
waar we 4 nachten zullen verblijven in 
een luxury kamer

08-12: 18 holes Montagu, lunch halfweg en 
caddie inbegrepen

09-12: 18 holes Fancourt Links, lunch halfweg 
inbegrepen

10-12: 18 holes Pinnacle Point, buggy 
inbegrepen

11-12: Transfer naar hotel CONRAD PEZULA 5* 
waar we 3 nachten zullen verblijven in 
een Jr suite de luxe. Namiddag vrij

12-12: Cruise op de Knysna-lagune
13-12: 18 holes Pezula Golf Club, buggy inbe-

grepen. Slotdiner met dranken inbegre-
pen. Prijsuitreiking.

14-12: Transfer naar Kaapstad en terugvlucht.

Kaap De Goede Hoop.

Pinnacle Point is één 
en al spektakel!

Info en boeking:

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

Organisation: Golfstar Europe - denis.heskin@golfstareurope.com

Porsche Golf Cup 2017 

Qualifying Competitions 2017
Club Porsche owners Club members

Royal Sart-Tilman 19/5 20/5
  
Royal Zoute 23/6 24/6
   
Royal Antwerp 08/9 09/9  
   
Royal Latem 15/9 16/9  
    
  

Belgian Final
   
Royal Waterloo 29/9 30/9 + 1/10 

World Final
Mallorca 05/2018
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Nadat het pionierde in hotelexcellentie en in het 
concept van de geïntegreerde Spa trekt Mauritius nu ook 
volop de holistische kaart. Reizen wordt vanaf nu een 
wellnessparcours. Van green naar massage en gastronomie, 
met verder ook wandelingen, yoga en Pilates.

Door Béatrice Demol

Mauritius
18 holes & 7 chakra’s

E
en beetje Blue Lagoon en trekking, 
zeldzame plantensoorten, verrassende 
kleuren, een vulkanische krater die uit-
kijkt op een blond strand, bossen naast 

de oceaan. Uitbundige Afrikaanse vriendelijk-
heid en legendarische Aziatische gastvrijheid 
gekoppeld aan een unieke intelligentie voor toe-
risme. Chinezen, Indiërs, Fransen, Malagassïers 
en Creolen die elkanders gewoonten, talen 
en religies respecteren en samen een eigen 

Mauritiaanse identiteit helpen bouwen. Weinig 
Angelsaksische invloeden hoewel het Engels de 
officiële taal is. De keuken met Indische kruiden, 
Chinese tradities, Japanse pittigheid en Europese 
smaken aangepast aan de lokale producten. Een 
echte fusiekeuken met het beste uit de natuur en 
de oceaan. Ambitieuze chefs die dit amalgaam 
van aparte smaken combineren: gekonfijt citrus-
fruit met gegrilde merlijn, ‘vindaye’ octopus met 
palmhart en gember, Chinese kool en maniok. 

De kleurrijke rotsen van 
Chamarel.
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En tenslotte zijn er ook de handen. Expert, zacht, 
ontspannend, stimulerend, klein, groot, poezelig, 
gespierd. Zij zijn bedoeld om u in te pakken, tot 
rust te brengen, te verwennen. De wereld stopt 
met draaien zodra u die vingers voelt.

Dag 1. Jetlag en 
eerste voorsmaakje
Nafisha vraagt ons een kleur of een geur te kie-
zen. Er zijn 7 mogelijkheden die aansluiten bij onze 
7 chakra’s (energiecentra). In de cabine verwijst 
het gele licht naar de 3e hiervan: de plexus sola-
ris zijnde de zetel van onze persoonlijkheid. Deze 
anti-jetlagmassage, die meteen bij de aankomst 
in het hotel Heritage Le Telfair Spa & Golf Resort 
wordt aangeboden, is bedoeld om de spieren los 
te maken na 12 uur vliegen en 3 uur tijdverschil. 
Ideaal om te ontspannen en het weekprogramma 
in alle rust te kunnen afwerken. Deze zonnevlecht 
chakra herstelt het zelfrespect, de levensvreugde 
en de fysieke activiteit. Dat komt ons goed uit, want 
het programma biedt heel wat keuzemogelijkheden: 
yoga, fietsen, specifieke fitness voor buik-, dij- en 
bilspieren, kajak, aquabike, ten-
nis, beachvolley, pedalo, 
trekking, jogging en 

natuurlijk ook golf: een ultra-explosieve cocktail! En 
we hebben geluk, want Dominique Tinjust, de mas-
ter pilates bij uitstek die werkzaam is in de Studio 
Pilates van Parijs, geeft hier deze week een sessie 
van 3 dagelijkse lessen, met zicht op de oceaan. 
De omgeving van het 2500 ha groot Bel Ombre-
domein laat zich in de eerste plaats met de elek-
trische buggy verkennen. Hij brengt ons van de 
rivier Galets naar Trevessa en door de heuvels van 
het natuurgebied Frédérica. De voormalige suiker-
rietplantages staan er helemaal ten dienste van de 
golfsport. Zij worden omringd door luxehotels en 
privévilla’s waarvan sommige een Belgische eige-
naar hebben; niet in het minst omdat de belasting-
druk op Mauritius bijzonder laag is. Enkele suiker-
rietvelden en de oude raffinaderij van Bel Ombre 
bleven gespaard. De laatste werd omgebouwd tot 
een event site. Het gelijknamig kasteel is nu een 
gastronomisch restaurant. De Heritage Golf Club 
du Château ligt tussen de bergen en de lagune en 
is een werkstuk van Peter Matkovitch.

Dag 2. De handen van Poojah
Ook de handen van Poojah zijn gezegend met de 
gratie van Azië en de energie van Afrika. Zij heb-
ben de duizendjarige therapieën helemaal in de 
vingers. Vandaag blijken onze bovenste wervels 
helemaal verbonden met het kaakgewricht en de 
schedel. Deze Indische massagegodin maakt alles 
los wat vastzit in onze lendenen en benen. De buik 
en het abdomen, waar de tweede heilige chakra 
zit, ontspannen onder de brede cirkelvormige 
bewegingen. In de rest van het lichaam worden de 
reflexpunten geactiveerd. Alle zintuigen wor-

De schatkamer 
van de Spa : 
hier staat alles 
in het teken van 
de chakra’s.

▼

De Heritage Golf Club 
is een ontwerp van 
Peter Matkovich.

Het zuidelijkste punt 
van Mauritius met de 
Morne Brabant, ooit 
de hel voor sommigen.



den gestimuleerd. Geen stukje van het lichaam 
wordt overgeslagen. Na 90 minuten van kneden, 
wrijven, rekken, losmaken, oliën en ontgiften staan 
we op als herboren. Helemaal los. 
De buggy mag aan de kant, temeer omdat je op 
Mauritius links rijdt – zelfs al spreekt men er Frans. 
De grondwet is opgesteld in het Engels, maar op de 
markt wordt Creools gesproken. Mauritius telt 22 
talen en 23 dialecten. De oproep van de muezzin en 
het sermoen van de priester doorkruisen elkaar. Een 
Mauritiaanse strohoed met daaronder een Indiase 
sari? Dat kan. Elke prijs wordt druk bediscussieerd 
en iedereen drinkt zijn rum met een twist: rozijn, 
appelsien, kokos, rietsuiker, ananas, koffie…

Dag 3. Op verkenning
Poonam is belast met het verkwikken van ons 
lichaam voor het geval dit sportief zwaar belast is 
geweest. Ook dit keer geven chakra, kleur en geur 
aanwijzingen over het evenwicht tussen lichaam en 
geest. Maar om eerlijk te zijn: de lessen yoga en 
Pilates, die vlak naast de oceaan en op het strand 
worden gegeven, of op het gras naast de rivier vol 
waterlelies, hebben ons niet echt uitgeput. Het les-
senpakket richt zich tot een breed publiek. Golfers 
kunnen privéles volgen. Indien nodig kunnen zij 
terecht bij de osteopaat die aan het hoofd staat 
van het wellnesscentrum. Twee Belgische koppels 
vertellen ons dat zij hier verscheidene keren per 
jaar komen. De dames waren het eerst overtuigd. 
Nu genieten ook de mannen nadat ze de deugden 
hebben ervaren van stretching en ademhalingsbe-
heersing. De osteopaat en de Pilatespro stellen zich 
graag ietwat tegendraads op. Matthieu Gossart: ‘De 
golfswing is geen natuurlijke beweging. De nek-
wervels kunnen die rotatie niet aan. In plaats van 
een gecontroleerde lichaamshouding na te streven, 
kan je die beter loslaten om de beweging zo soepel 
mogelijk uit te voeren.’ Dominique Tinjust: ‘De men-

sen kijken naar de sport an sich en welke eisen die 
stelt, ook al kan dit nefaste gevolgen hebben voor 
het lichaam. Terwijl je van je eigen lichaam moet 
vertrekken. Je kan geen swing veranderen, maar je 
kan het lichaam wel zo instellen dat je die swing kan 
uitvoeren zonder dat hij schade aanricht.’
Omdat we ons in het zuidelijk halfrond bevinden, stel-
len we ons niet tevreden met de paradijselijke stran-
den met hun stokoude kokospalmen en filaobomen. 
Vlakbij ligt namelijk de Morne Brabant, ooit de hel 
voor sommigen. Het was op deze steile heuvels dat 
de donkerbruine slaven zich verstopten in de maquis 
en in geërodeerde grotten. En waar ze zich vanaf een 
hoge rotspunt in zee stortten toen ontsnappen was 
uitgesloten. Het is een vrij technische wandeling, 
maar het uitzicht op het gebied tussen Chamarel en 
Frédérica is grandioos en bijzonder kleurrijk. Zelfs 
de golfbaan lijkt er ietwat verwaarloosd bij te lig-
gen, al is het tegendeel het geval – getuige hiervan 
de vele lofzangen van de spelers. Het golfdomein is 
100 ha groot en slingert zich op en neer tussen de 
oceaan, de mangrove en het natuurreservaat van de 
kreken van de Rivière Noire. Onderweg zijn er heel 

Mauritius 
is groen.

De Indische gemeenschap overheerst op 
Mauritius, maar iedereen neemt deel aan 
de festiviteiten.

De kleurrijke markten zijn een leuke 
manier om de sfeer op te snuiven.
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wat hindernissen: twee rivieren, heel wat beken en 
vooral hole 17, die door velen tot de moeilijkste van 
het profcircuit wordt gerekend.

Dag 4. Ontgiften en footgolf
De rauwe vis of in papillote, de gegrilde groenten 
en het verse fruit hebben al een deel van het werk 
opgeknapt. Idem dito voor de ‘Forest Bathing’ in 
het natuurreservaat. Bij deze interactieve immersie 
in de natuur worden alle zintuigen geprikkeld door 
meditatie en ademhaling (dit is ‘shinrin-yoku’, een 
Japanse discipline om te ontstressen). Dan is het de 
beurt aan Loveeshka. Zij moet de ontgifting van ons 
lichaam afronden door de drainage te stimuleren. 
De zachte strelingen langs de meridianen worden 
afgewisseld met pittige spiermassages. Nadat ook 
de acupressuurpunten op de handen en de voeten 
een beurt hebben gehad, richt ze zich op de abdomi-
nale zone – waar ons tweede brein ligt. De handcha-
kra’s bevinden zich in het midden van de handpalm 
en dus krijgen duim, wijsvinger, handpalm, rug en 
vuist extra aandacht. Het doet denken aan de Mau-
ritiaanse palmboom die ook van stam tot blad wordt 
gebruikt: het sap, de wortels en de stam vinden hun 
weg in de bouw terwijl de palmharten de vedetterol 
opeisen in de slaatjes en de curry’s.
Eens we ontgift zijn, gestretcht hebben, ontspan-
nen zijn en al onze chakra’s weer functioneren 
zoals het hoort, is alles mogelijk. We kunnen de 
zee op om er naar speelse wilde dolfijnen te gaan 
kijken. We kunnen de stad in, want het is markt in 
Mahébourg. Dat betekent naast een unieke sfeer 
ook een festijn van Indiase stoffen, Chinees aarde-
werk en Afrikaanse houtsculpturen. Weet dat het 
eiland weinig ambachten telt, behalve dan mini-
atuurbootjes en hoeden van gevlochten pandan-

blad. We kunnen naar ‘la Terre des sept couleurs’: 
duinen van vulkanische as. Tenzij we ons aange-
trokken voelen tot een initiatie kitesurf, want het 
zuidwestelijke punt van het eiland is hiervoor het 
best geschikt. Of toch maar footgolf? In het hart 
van de par 72 golfbaan die 3 jaar lang een prijs ont-
ving op de World Golf Awards, staat de par 3-baan 
helemaal in het teken van golf en footgolf. Deze 
9 holes spreekt niet alleen de jeugdspelers van 
de Heritage Junior Golf Academy aan (gesteund 
door Jack Nicklaus), maar ook de veteranen van 
de greens die de vreemde combinatie van beide 
sporten graag komen uitproberen. 

Dag 5. Kokos en jacht
Blauw is niet echt een opwindende kleur voor Mau-
ritius, maar het is wel de kleur van de 5e chakra: 
deze van zuivering en communicatie. Het is de cha-
kra die wij hebben gekozen om de kokosverzorging 
te begeleiden die wordt verzorgd door Ashma – 
een exfoliërende massage met gedroogde pulp en 
gemalen schelp.
Nochtans is vooral groen dominant in Frédérica en 
het Bel Ombre-domein. Hier liggen de wortels van 
de originele Mauritiaanse bossen met hun 50% ende-
mische vegetatie. Naast inheemse, geneeskundige 
en vruchtdragende planten wordt de fauna gedomi-
neerd door zo’n 3000 Javaanse herten die er door ▼

Pilates on the beach.

Forest Bathing en pranayama: de beheersing 
van de ademhaling in de yogabeoefening.

Heel  wat markten 
worden gehouden in 
hallen, zoals hier in de 
hoofdstad Port Louis.



de ruime velden galopperen. De sterren van de 
‘Big Six’ (hert, bruin varken, parelhoen, fazant, haas 
en Japanse patrijs) hebben het hier helemaal naar 
hun zin en dat vooral in de zuidelijke wintermaanden 
(juni tot september). Indien u zich echt kunt losma-
ken van de Mauritiaanse handen van de grootste Spa 
van het eiland, moet u ook het ‘l’Aventure du sucre’ 
uitproberen. Dit interactief fresco is de perfecte gids 
en vertelt alles wat u over Mauritius moet weten: van 
de immigratie en de Slavenroute tot de laatste ont-
wikkelingen. Na afloop begrijpt u ongetwijfeld beter 
de unieke beschrijving door Mark Twain: ‘Mauritius 
was made first and then heaven’.

3 lichaamsverzorgingen voor en na het golfen) en 
boeken nu al het Complete Wellness Experience-
programma voor hun volgend verblijf. Zij hebben 
geen enkel idee hoe hun chakra’s ervoor staan, 
maar voelen zich duidelijk goed. De man, die privé-
sessies Pilates heeft gevolgd, heeft geleerd om de 
spanning voor het inzetten van zijn backswing los 
te laten. De vrouw, die yoga verkiest, heeft geleerd 
zich niet meer op te winden wanneer een gerecht 
mislukt. Zij hebben duidelijk nog al de tijd om aan 
hun energiebanen te werken. 
Door de combinatie met de gerichte cursussen 
door specialisten krijgt de trip naar Mauritius er 
een extra dimensie bij: alles loslaten. ’s Morgens 
kruis je bij het ontbijt af en toe nog eens een 
onpeilbare blik, maar ’s avonds, bij het diner op 
het strand, onder het prieel, in het kasteel of de C 
Beach Club voor zij die niet willen afhaken, voel je 
de effecten van de kuur. En hoewel iedereen elkaar 
hier groet, hebben we de heerlijke hartelijkheid 
van de Mauritianen nog niet onder de knie. Daar-
voor zijn nog enkele verblijven als dit nodig…

© Foto's : Movi Press & OTM

Erheen
Mauritius bezoek je het hele jaar door. Reken 12 uur vliegen met Air 
Mauritius vanuit Parijs en 3 uur tijdverschil. Geen inentingen noch 
visums vereist voor deze rustige en gastvrije bestemming die inzet 
op luxetoerisme en daar ook de nodige middelen voor uittrekt.
Meer info over het domein, hotel, de wellness packages en de 
datums van Special Pilates-weken: www.heritageresorts.mu
Aan de 3e Afrasia Bank Mauritius Open, het eerste toernooi dat 
meetelt voor de Sunshine, European en Asian Tour, nemen van 
23 tot 26 november de beste internationale toppers deel. Nico-
las Colsaerts heeft zijn aanwezigheid al bevestigd.
Er zijn nu al pakketten voor het evenement beschikbaar en 
combineerbaar met het aanbod van het wellnesscentrum: 
www.heritagegolfclub.mu
Activiteiten op het eiland: www.mautourco.com

In de heuvels van Mauritius 
leven meer dan 3000 
Javaanse herten.

In het natuurreservaat Frédérica 
liggen de laatste primaire bossen 
van Mauritius.

Stranden van Mauritius.

Dag 6. Het derde oog
Het energieavontuur wordt afgerond met een ses-
sie die moet helpen om bewustzijn en oplettend-
heid te stimuleren. De combinatie van indigo, het 
Om mantra in de ochtendlijke yogales, pepermunt 
en rozemarijn met de 6e chakra van het 3e oog 
helpen ons om de dingen duidelijker te zien. Op de 
weg erheen kruisen we opnieuw onze landgenoten. 
Zij hebben genoten van de ‘Fit for Golf’ (pakket van 

De Heritage Golf Club.

M a u r i t i u s 
heeft weinig 
ambachten, 
a l  komt er 
aard ig  wat 
knutselwerk 
t e  p a s  b i j 
deze boten.
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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. 
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het nr. 12381A. Verantwoordelijke uitgever : Marie-Noëlle De Greef – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel.
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Banking doen we alles om ze te helpen 
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u de juiste keuzes maken  … en uw projecten waarmaken. 
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Het Tropeziaans paleishotel Château de la Messardière 
draagt het label ‘Leading Hotels of the World’. Ook 
cultuur en golf behoren er tot het DNA.

Door Miguel Tasso

Hymne aan de elegantie

Château de
la Messardière

Z
odra u de majestueuze inrijpoort gepas-
seerd bent, hebt u het gevoel een ande-
re wereld te betreden. Het Château de 
la Messardière, dat in de heuvels rond 

Saint-Tropez ligt en tot de ‘Leading Hotels of the 
World’ behoort, is een oase van sereniteit met een 
ander besef van tijd. Sparren, mimosa, palmbomen: 
het park dat naar de receptie leidt, zet meteen de 

toon. Geen tomeloze drukte zoals op de Place des 
Lys, maar zingende krekels. Een verrukkelijke plek 
in een dito omgeving. Het uitzicht op de baai van 
Saint-Tropez, de wijngaarden van Ramatuelle en de 
stranden van Pampelonne doen de rest. Kenners 
verwijzen er met reden naar de ‘esprit Messardière’. 
Dit is namelijk genieten van A tot Z. Carpe diem. 
La Messardière, dat in 2012 tot de rang van  

Diner op het terras 
met de krekels op de 
achtergrond.
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paleishotel werd verheven, is in de eerste plaats 
een prachtig en sprookjesachtig kasteel dat zon-
der enige twijfel ook de makers van Disneyfilms 
zou bekoren. Nadat het in de 19e eeuw als woning 
diende, werd het vervolgens verscheidene keren 
gerestaureerd en uitgebreid om te worden wat 
het is: een van de meest luxueuze hotels aan 
de Azurenkust. De torentjes, koepels, balken en 
kolommen verheerlijken er de kracht van de toen-
malige architectuur. Maar met de jaren is er ook 
een subtiele mix van stijlen gegroeid met, voor 
de vuist weg, prachtig smeedwerk, mozaïeken, 
Carrara-marmer, Florentijnse trends, een vleugje 
Art Deco. Met een adembenemend resultaat. 
Geen mooiere plek dan deze om te herbronnen, 
zich over te geven, zich te laten bedwelmen door 
de heerlijke mediterrane geuren.

Paleishotel
Klaar voor een kleine rondleiding? Het hotel 
beschikt over 57 suites en kamers die elk over een 
eigen terras of privétuintje beschikken. Zij liggen in 
het kasteel of op het domein en worden opgesplitst 
over 10 categorieën, met groottes van 25 tot 65 m2. 
De inrichting is eigentijds: lavasteen, zijdezachte 
stoffen, donzige badjassen met borduurwerk. Het 
zwembad is het centrum van dit paleishotel. The 
place to be. Het wordt het ganse jaar door op 28° C 
verwarmd en biedt een prachtig uitzicht op de baai. 
Heerlijk om in een dit paradijselijk kader van de 
dolce farniente te genieten, een slaatje te deguste-
ren of te nippen aan een koele rosé.

Wie van strandgenoegens houdt, wordt met een 
shuttle naar het privéstrand gebracht. De ‘Trope-
zina Beach’ is een echte tuin met zicht op zee. Vijf 
kilometer fijn zand, ligbedden en parasols met het 
logo van Château de la Messardière en een restau-
rant naast de golven. Het lijkt wel Polynesië!

Spa en gastronomie
In de Spa Valmont & Cinq Mondes – 465 m2 badend 
in het daglicht – wordt dit gevoel van welzijn nog 
geaccentueerd. Gelaats- en lichaamsverzorging, ▼

Magische sfeer aan de rand 
van het zwembad waar de 
tijd lijkt stil te staan.

Heerlijk herbronnen in de spa 
en het binnenzwembad.

Wat een 
uitzicht!



diverse (zomerse) massages, indoor tegenstroom-
zwembad, hammam en fitness: hier wordt het ganse 
lichaam van kop tot teen verwend. Valmont ontwierp 
er zelfs een exclusieve verzorging voor, namelijk de 
‘Soleil de la Messardière’. Een must om de huid tot 
rust te brengen en te regenereren.
Zoals dit hoort, doet de gastronomie niet onder voor 
de rest van het aanbod. De kaart van het restau-
rant ‘L’Acacia’ is licht, verfijnd en lekker. Zij brengt 
de streekproducten naar een hoogtepunt en ver-
dient zonder meer een eerste ster. ‘Wij doen graag 
een beroep op kleine streekproducenten om onze 
menu’s samen te stellen’, zegt chef Bilal Amrani. 
De zeewolf met witte boter, carpaccio van kreeft en 
lamszadel behoren tot de specialiteiten van de chef. 
Als de zon schijnt, doet ook het panoramisch terras 
zijn duit in het zakje. Het restaurant ‘A ciel ouvert’ 
naast het zwembad vervolledigt het gastronomisch 
aanbod met een zomerse en klassieke kaart.
Na de maaltijd gaat er niets boven een korte wan-
deling tussen de pijnbomen en in de tuinen van het 
park. Bijzonder is het meertje dat als een water-
reservoir werd aangelegd voor de fauna en in het 
bijzonder voor zwanen, eenden en vissen. De bijen-
korven produceren een honing die bij L’Acacia op de 

kaart staat. De olijfbomen leveren een kwaliteitsolie 
die vervolgens op flessen wordt getrokken.

Cultuur
Nadat hij in 1991 – zijnde een jaar na de opening – 
door La Messardière werd ingelijfd, promoveerde 
Alexandre Durand-Viel er in 2010 tot directeur-
generaal. Hij kent het huis dan ook tot in de puntjes 
en droeg ook zelf zijn steentje bij tot zijn succes en 
bekendheid. ‘Mijn doel is altijd hetzelfde geweest: 
het domein verheerlijken, de oude stenen leven 
inblazen, onze gasten verwennen en het etablis-
sement positioneren bij de meest prestigieuze van 
Frankrijk. Elegantie is het motto, een beetje zoals 
in het Hôtel du Palais in Biarritz’, verklapt degene 
die in het hoogseizoen de leiding heeft over een 
ruim 180-koppig team.
Het cliënteel is zowel internationaal als Frans. Ook 
heel wat Belgen kiezen voor een verblijf in deze 
oase van rust.
Als hartstochtelijk kunst- en muziekliefhebber stelt 
Alexandre Durand-Viel, voorzitter van de ‘Société 
Tropézienne des Amis de la Musique’ ook de cul-
tuur centraal in het leven van dit paleishotel. Dit is 
dan ook partner van heel wat evenementen, zoals 
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de Musicales de Grimaud, de Nuits du Château de 
la Moutte, het Festival de Lente de Saint-Tropez en 
l’Automne Musical. Als klant van het hotel geniet je 
vanzelfsprekend van VIP-zitjes voor de voorstellin-
gen waarop het kruim uit de klassieke muziek aan-
wezig is. Parallel hieraan ontvangt het Château de 
La Messardière in zijn salons ook tal van tentoon-
stellingen en vernissages en reikt het elk jaar een 
literaire prijs uit die de ‘Roman de l’été’ bekroont.

Golf
Ook de golfer komt hier natuurlijk aan zijn trek-
ken. In een straal van enkele kilometers rond het 
hotel nodigen tal van kwaliteitsbanen u uit: Gas-
sin, Beauvallon, Sainte-Maxime, tot zelfs Saint-
Endréol. Het hotel organiseert traditioneel een 
groot toernooi – ‘La Messardière Golf Cup, Race 
to Saint-Tropez’ – waarvan de kwalificaties het 
hele jaar door in Frankrijk worden gespeeld, maar 
ook in het buitenland. Deze toernooienreeks wordt 
zoals het hoort afgerond met een grote internati-
onale finale op een van de banen van het schier-
eiland. Met La Messardière als hoofdkwartier van 
de festiviteiten. 
De Golf Club Saint-Tropez is een ontwerp van Gary 
Player. Hij ligt in Gassin en vlakbij de wijngaarden 
van Château Minuty. Het is een van de meest gere-
nommeerde en exclusiefste clubs aan de Azuren-
kust. De club is gereserveerd voor leden en biedt 
unieke panorama’s op de omliggende dorpjes. De 
golfuitdaging is even bijzonder als de omgeving, 
want op deze ‘championship course’ (par 71 van 
6045m) scoor je enkel met de juiste strategie en 
techniek. Puur genieten dus, met de bijhorende 
vijfsterrenservice.

De echte golfers zullen de kans niet 
laten voorbijgaan om de ultra-privé 
Golf de Gassin te ontdekken.

De prachtige tuinen 
van Château de la 
Messardière.

Een decor als een 
prentbriefkaart.

■



Zin in een sterrenbreak in 
Londen in een luxeversie? 
In het mythische en vol-
ledig gerenoveerde hotel 
The Lanesborough hebben 
de gasten zelfs een butler 
ter hunner beschikking.

Door Miguel Tasso

The LanesboroughLuxe op z’n Engels
B

rexit of niet: Londen blijft – meer dan ooit 
zelfs – een heerlijke en trendy bestem-
ming voor de kenner: kunst- of cultuur-
liefhebber, shoppingfreak of specialist 

in gastronomie. Ongeacht de periode van het jaar 
is de Britse hoofdstad ‘the place to be’ die alles 
heeft wat je als toerist verwacht. Net zoals andere 
megapolen, zoals New York, volgen ook hier de 
tentoonstellingen, revues, musicals … elkaar op. 
Een artistieke creativiteit die boomt. Het aanbod 
is zelfs zo groot dat het onmogelijk is om zich ook 
maar één seconde te vervelen.
Waarom laat u zich niet verleiden tot een sterren-
break in luxeversie? So british. Het legendarisch 

Het privésalon in 
een van de suites.
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hotel The Lanesborough opende onlangs opnieuw 
de deuren en verwent zijn gasten met een unieke 
epicurische en exclusieve service. 

Legendarisch hotel
The Lanesborough (www.lanesborough.com) 
draagt het Oetker Collectionlabel: de prestigieuze 
hotelgroep die heel wat paleishotels runt, zoals 
Le Bristol (Parijs), Le Cap-Eden-Roc (vlakbij Can-
nes), Brenners Park (Baden-Baden) en L’Apogée 
(Courchevel). Het hotel ligt in hartje Londen, meer 
bepaald in de wijk Knightsbridge, en biedt een 
schitterend uitzicht op Hyde Park. Het is dan ook 
de ideale uitvalsbasis om deze heerlijke stad te 
verkennen. De chique boetieks van Bond Street lig-
gen op een kwartiertje stappen. Harrods is amper 
10 minuten weg. En het volstaat om enkele squares 

over te steken om live getuige te zijn van de aflos-
sing van de wacht aan Buckingham Palace.
Dit gebouw in Régence-stijl was ooit de woning 
van de burggraaf van Lanesborough. Van 1733 tot 
1980 was het St George’s Hospital er in onderge-
bracht. Vandaag is het een van de pronkstukken in 
de etalage van Oetker.
De volledige renovatie van het etablissement nam 
liefst 18 maanden in beslag. De metamorfose lag in 
de handen van de beroemde binnenhuisdecorateur 
Alberto Pinto en het resultaat is gewoonweg adem-
benemend. Er zijn in totaal 93 kamers waar men 
naast zijn koffers ook zijn zorgen achterlaat. 
De koninklijke suite is een van de specta-
culairste ter wereld. Zij strekt zich 
uit over 355 m2 en is een en al 
raffinement. De kostprijs van 
een overnachting is er dan ook 
naar: liefst 12.000 pond. Maar 
zoals bekend heeft liefde 
geen prijs…

Privébutler
The Lanesborough is luxe op 
z’n Engels. Kwaliteit, niks 
dan kwaliteit. Met heel 
wat kleine dingetjes 
die samen het ver-
schil maken. Zo 
beschikken de 
gasten 24u/24 
over een eigen 
butler die de klein-
ste verlangens ▼

De voorgevel van The 
Lanesborough, het 
Londense juweel van 
de Oetkercollectie.



of grillen inwilligt. Altijd nuttig wanneer men 
bijvoorbeeld nog een paar ‘last minute’ tickets wil 
boeken voor een musical of voor een restaurant 
dat officieel al helemaal vol zit…
De kamers van het paleishotel kregen stuk voor 
stuk een gepersonaliseerde inrichting. Men her-
kent de traditionele elegantie van Old England, 
maar de technologische snufjes werden niet verge-
ten: plasmaschermen, films à la carte en heel wat 
hypermoderne aansluitingen. Een subtiele manier 
om verleden en heden met elkaar te combineren. 
Vanaf de lente gaat ook de Spa open. Deze zal van-
zelfsprekend aan alle criteria van het huis beantwoor-
den, met een unieke verzorgingskaart en massages, 
en producten van het niveau La Prairie en Ila.

Sterrengastronomie
Een hotel van dit niveau kan natuurlijk niet zonder 
een gerenommeerde gastronomie en daarvoor 
zorgt het restaurant Céleste: nog maar net open, 
maar nu al goed voor een eerste Michelinster. 
Niet verwonderlijk als men weet dat de grote Eric 
Frechon – de driesterrenchef van Le Bristol – zijn 
voormalige souschef Florian Favario de verant-
woordelijkheid van de keukens toevertrouwde!
Céleste is Frans geïnspireerd, maar opent zich 
naar de wereld met een Londense geest. Het 
resultaat verheerlijkt de grote Engelse producten. 
‘Bedoeling is om de beste plaatselijke ingrediënten 
te gebruiken en daar onze Franse knowhow aan 

toe te voegen’, vat de jonge en getalenteerde Flo-
rian Favario samen. Zijn menukaart is eclectisch, 
smaakvol, soms gedurfd, maar altijd to the point. 
De wijnkaart volgt dit voorbeeld: een groot aanbod 
uit alle werelddelen, maar een (terechte) voorkeur 
voor Franse topwijnen.
Ook de inrichting is bijzonder smaakvol. Zo wer-
den liefst 250 verschillende plafondprofielen uit-
gewerkt. Zij accentueren de gesculpteerde fries 
in het bas-reliëf rond de rand van de koepel waar 
het licht zachtjes naar binnen stroomt. Ook de 
hotelbar met zijn intieme en gedempte sfeer is 
een must voor of na het restaurant. Op de kaart 
van deze Library Bar prijken enkele blikvangers, 
zoals de Salty Agave Margarita en de Carribbean 
Old Fashioned. Vanzelfsprekend vindt u er ook een 
verzameling van zeldzame pure malt whisky’s en 
gemillesimeerde cognacs.
Tot slot nog een laatste detail. Discreet weggestopt 
achterin dit paleishotel nodigen de Garden Room 
en het overdekte terras de liefhebbers van lekkere 
sigaren uit om hun passie volop te beleven in een 
oase van rust. Hier voeren geurige rookslierten het 
hoge woord. What else?

De o so British bar.

Het restaurant 'Le 
Céleste' heeft al een 
eerste ster op zak.
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S E A R C H   F O R D  V I G N A L E

O N S  P R E M I U M  G A M M A :  F O R D  S - M A X  V I G N A L E  E N  F O R D  M O N D E O  V I G N A L E
N U  B E S C H I K B A A R .  O N T D E K  M E E R  O P  V I G N A L E . N L . F O R D . B E

S-MAX VIGNALE:   5,0-7,9 L/100 KM.  129-180 G/KM CO2.
MONDEO VIGNALE:   4,3-7,6 L/100 KM.  112-176 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. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be/FleetEnLeasing. (1) Berekend op Ford S-Max Vignale 1.5 EcoBoost - 160 pk. (2) Berekend op Ford Mondeo Vignale 
2.0 TDCi - 150 pk. De berekening van het maandelijkse nettovoordeel van Alle Aard gebeurt op basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffi  ng: 53,5%. Deze info is louter informatief en Ford 
Motor Company Belgium NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van enig verschil tussen het vermelde Voordeel en het uiteindelijk bekomen Voordeel. (3) Excl. BTW. Ford 
S-Max Vignale 1.5 EcoBoost - 160 pk met een verkoopprijs van € 27.192,98 excl. BTW. Financiële Leasing voor 60 maanden, omvat de fi nanciële huur, een verhoogde eerste huur van € 4.450 en een 
aankoopoptie van 15%. (4) Excl. BTW. Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi - 150 pk met een verkoopprijs van € 24.785,33 excl. BTW. Financiële Leasing voor 60 maanden, omvat de fi nanciële huur, een 
verhoogde eerste huur van € 4.055 en een aankoopoptie van 15%. (3) en (4) zijn aanbiedingen van Ford Lease voorbehouden voor professionelen en geldig op 01/03/2017 onder voorbehoud van 
goedkeuring van het kredietdossier door Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel en wijzigingen van prijs, tarief, taksen en BTW. Ondernemingsnummer: BE0450.853.723. 
Aanbiedingen niet cumuleerbaar met ‘Special Deals’, MDR, Ford personeel, particulieren, Conquest Fleet Plan. De afgebeelde wagens wijken af van de werkelijke specifi caties. Ford Vignale exclusief 
verkrijgbaar in de FordStores. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

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

FORD S-MAX VIGNALE

netto VAA(1)VAA(1)VAA
vanaf

L/100 KM
vanaf

CO2
vanaf

Financiële 
Leasing(3)

per maand

€ 152,66 5,0 129 € 339

FORD MONDEO VIGNALE

netto VAA(2)VAA(2)VAA
vanaf

L/100 KM
vanaf

CO2
vanaf

Financiële 
Leasing(4)

per maand

€ 109,81 4,3 112 € 309



Tom Boon
swingt voor het plezier

H
et aantal hockeyers dat golft valt al 
lang niet meer te tellen. Over het 
algemeen duurt het tot hun 40e – de 
leeftijd waarop er zich stilaan een 

ademtekort manifesteert op de hockeyvelden… 
– dat ze de stick inruilen voor de driver. Beide 
sporten zijn niet onverenigbaar, verre van. Wie 
twijfelt, moet maar eens kijken hoe Tom Boon tus-
sen twee hockeypartijtjes door komt herbronnen 
op de fairways.
‘Ik ontdekte de golfsport anderhalf jaar geleden op 
de oefenbaan van Bosvoorde. Het voelde meteen 
goed aan. Daarop nam ik deel aan enkele vrien-
dentoernooien en nu speel ik bij gelegenheid in 7 
Fontaines. Just for fun.’

Drives van 300m!
Tom Boon is een man van uitdagingen. Dat ligt in zijn 
natuur. Mede door zijn aangeboren balgevoel ging 
het ook snel met golf. Getuige daarvan zijn drives, 
want die gingen van meet af aan zo’n 300m ver! 
‘Mijn officiële handicap is nog altijd 36, want ik heb 
nog nooit een officiële competitie gespeeld. Maar ik 
denk wel dat ik ietsje beter waard ben…’, lacht hij.
Toen hij vorig jaar werd uitgenodigd op een man-
che van de Audi quattro Cup, bracht hij tijdens een 
greensome een kaart met 50 stablefordpunten 
binnen! ‘Het is duidelijk dat je als hockeyer een 
voordeel hebt. De basis is dezelfde. Maar om echt 
vooruitgang te boeken, moet ik mijn korte slagen 
verbeteren en les volgen.’

Tom Boon, de sterspeler van de nationale hockeyploeg, 
is ook een getalenteerde golfer – sport die hij beoefent 
voor het plezier.

Door Miguel Tasso
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Voor Tom Boon is golf in de eerste plaats een hob-
by die hem helpt om de stress af te schudden en 
op birdies te jagen. ‘Golf is ideaal om je hoofd vrij 
te maken. En verder is het ook een echte sport. 
Akkoord: het is minder explosief en fysiek dan 
andere sporten, maar technisch gezien is het een 
bijzonder complexe uitdaging. De bal beweegt niet 
en je reageert niet in een reflexbeweging, zoals bij 
tennis of hockey. Bovendien moet je ook mentaal 
sterk in je schoenen staan om vier uur lang volledig 
geconcentreerd te blijven. Vooral omdat er heel 
wat ruimte is voor frustratie…’

Afspraak in Tokio
Tijdens de Olympische Spelen in Rio zag Tom Boon, 
Nicolas Colsaerts weer. ‘Ik had hem voor het eerst 
ontmoet op de oefenbaan van de Royal Waterloo waar 
hij mij enkele tips gaf voor mijn drive. Het weerzien in 
het olympisch dorp afgelopen zomer was hartelijk. Hij 
is een echte hockeyfan en kwam vaak supporteren 
voor de Red Lions. Een super sympathieke kerel, net 
zoals Thomas Pieters. Twee topkampioenen!’
Tom Boon vierde onlangs zijn 27e verjaardag. Hoe-
wel hij een icoon is van het Belgisch hockey blijft 
hij daar zeer rustig en filosofisch bij. ‘Ik denk niet 
dat ik de beste Belgische hockeyer ben. Maar mis-
schien wel de bekendste…’, lacht hij.
De Ukkelaar is opgegroeid met een stick tussen de 
vingers. ‘In mijn familie draait alles rond hockey. 
Iedereen speelt, of toch bijna…’
Omdat hij zich verveelde op de schoolbanken koos 
hij al snel voor een profcarrière. Velen keken ver-
rast op, want het was een gewaagde, maar ach-
teraf bekeken heel geslaagde gok. Zo verdedigde 

hij de kleuren van de prestigieuze Nederlandse 
club Bloemendaal en speelde hij ook een aantal 
wedstrijden in de zeer lucratieve India League. 
Vandaag kan hij goed leven van zijn beroep en is 
hij – als prins van de marketing en de media – erg 
populair voor reclameopdrachten en bij sponsors. 
Zijn beeltenis en communicatie worden beheerd 
door het bekende agentschap Verhulst dat we 
vooral kennen uit de voetbalwereld. Als een echte 
zakenman organiseert hij zelf verder stages voor 
jonge hockeyers in België en in het buitenland. 
Kortom: net zoals de hockeysport heeft ook het 
merk Tom Boon de wind in de zeilen. Een verhaal 
dat nog lang niet klaar is. 
‘Ik heb mezelf geen vervaldatum opgeprikt. Wel een 
aantal doelen die ik wil bereiken. Zoals een eerste 
landstitel met mijn club Royal Racing. Verder ook 
een olympische titel met de Red Lions. In de finale 
in Rio tegen Argentinië waren we gestresseerd. Tot 
dan hadden we uitstekend gespeeld, maar toen 
lieten we ons verlammen door de 
inzet. Wij hebben de spanning 
nooit van ons kunnen afschud-
den en we konden niet de 
juiste strategie vinden 
tegen een tegenstander 
die ons uit ons spel 
haalde. Zonde, want 
de gouden medaille l a g 
voor het grijpen. Het 
is een goede les 
voor de toekomst 
en met het oog op 
Tokio 2020.’

Tom Boon is even 
geta lenteerd  met 
een stick als met een 
golfclub. Hij is geboren 
voor de swing!

■



Pessoa is en blijft een naam als een klok in de ruitersport, 
want na de vader Nelson kwam zoon Rodrigo. Het is een 
verhaal waarin ook België een prominente rol speelt.

Door Christian Simonart

Een naam, een legende

Z
elfs wie nieuw is in de ruitersport kent 
de naam Pessoa. Met vader Nelson 
(81) en zoon Rodrigo (44) heeft de 
familie dan ook een aantal bijzondere 

ambassadeurs. De beste!
Ons verhaal begint in het Braziliaanse Rio de 
Janeiro waar Nelson via zijn vader kennismaakt 
met de ruitersport. Het begin is moeizaam, want 
in eerste instantie is Nelson bang voor de paar-
den. Maar dat gaat snel voorbij en de resultaten 
volgen meteen. ‘Tot mijn 12e verstopte ik me thuis 
om aan de rijlessen te ontsnappen. Dat leidde op 
zekere dag tot een stevige ruzie met mijn vader. Ik 
voelde me op mijn tenen getrapt. De dag daarop 
wou ik bewijzen dat hij fout zat en ben ik in mijn 
eentje gaan paardrijden. Dat was het begin…’ 
‘Neco’ was zich al snel bewust dat hij naar Europa 

Pessoa Pessoa 

Rodrigo Pessoa (links) met zijn vader 
Nelson (rechts): twee kampioenen die 
ruitersportgeschiedenis schreven.
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moest uitwijken om carrière te 
maken in de jumpingwereld. Hij stak al 
snel de Atlantische Oceaan over en vestigde zich 
met zijn echtgenote op het Europese vasteland. 
Wij schrijven 1960 en hij is net 25 geworden. Hij 
woont in Genève en boekt vervolgens in Brussel 
(1961) zijn eerste belangrijke Grand Prixzege. ‘In 
het begin van de jaren 60 waren er duidelijk veel 
minder competities. De jumping van Brussel was 
een van de meest prestigieuze, samen met Lon-
den en Parijs. Ik heb die Grand Prix uiteindelijk 
3 keer gewonnen op de gouden piste, waardoor 
ik de beker mocht ontvangen uit de handen van 
koningin Fabiola.’

Braziliaanse tovenaar
Na 9 jaar Zwitserland en 12 jaar Chantilly vestigt 
Nelson Pessoa zich in 1981 in België, meer bepaald 
in Ukkel. ‘Het was de ideale plek. Mijn zoon Rodrigo 
ging naar de Amerikaanse School en reed met zijn 
pony’s in de Chevalerie van Sint-Genesius-Rode’, 
herinnert Nelson zich, die zich inmiddels heeft 
opgewerkt naar de wereldtop. Hij wordt Europees 
kampioen in 1966 en neemt deel aan 5 Olympische 
Spelen (1956, 1964, 1968, 1972 & 1992), 6 Wereld-
bekerfinales (2 keer runner-up in 1984 & 1991). Hij 
wint wereldwijd zo’n 150 Grote Prijzen!
Al die successen maken van hem een graag geziene 
ruiter op de internationale tour en bezorgen hem 
een sterrenstatus: niet alleen in Europa, maar ook 
in Brazilië waar hij op de handen wordt gedragen!  

Zijn kennis en ervaring zijn legendarisch en leveren 
hem de bijnaam van ‘Braziliaanse tovenaar’ op. 
‘Mijn pad liep anders dan dat van de meeste rui-
ters. Bij mijn komst in Europa kreeg ik geen enkele 
steun. Ik had niet het nodige geld om de beste 
paarden te kopen en moest dus tevreden zijn met 
kwaliteitspaarden met een moeilijk karakter. Paar-
den waar niemand mee wilde rijden… Maar met 
het nodige geduld en werklust heb ik me opgewerkt 
naar de top. Heel wat mensen dachten dat ik daar 
een speciaal geheim voor had. Dat is absoluut niet 
zo. Maar ik had blijkbaar wel een talent om een 
goed contact en een goede relatie op te bouwen 
met mijn paarden’, aldus de bescheiden Nelson.

De Pele van de ruitersport
De ruitersportwereld doet minder terughoudend 
over de echte ‘macht’ van deze Braziliaanse paar-
dentovenaar. Pedro Veniss, lid van het Braziliaan-
se team, spaart zijn lof niet wanneer hij over de 
ouderdomsdeken en zijn meester praat. ‘Nelson is 
een genie. Hij is de Pele van de ruitersport!’, is zijn 
openingszin. ‘Neco heeft deze sport veranderd. Hij 
was de eerste die een uitmuntend niveau haalde. 
Hij had een eigen techniek, een mix van Duitse 
dressuur met een Latijnse rijstijl, helemaal in fines-
se. Hij is de vader van de moderne ruitersport!’
In 1998 zet Nelson Pessoa een punt achter zijn 
sportieve carrière. Hij is dan 63 jaar. Maar dit belet 
hem niet om nog heel wat jaren in het zadel te ▼

Ook Rodrigo Pessoa droeg zijn steentje 
bij tot de jumpinggeschiedenis en dit 
voornamelijk met Baloubet du Rouet, de 
hengst waarmee hij drie opeenvolgende 
Wereldbekerfinales won.

Nadat hij in 1960 naar Europa kwam, 
groeide Nelson Pessoa dankzij zijn 
kennis en zijn vele successen uit tot een 
ruitersportlegende.



kruipen en zo heel wat nieuwe generaties paar-
den en ruiters van zijn ervaring te laten profiteren. 
‘Zijn bijnaam van “tovenaar” zit hem als gegoten!’, 
gaat Pedro Veniss door. ‘Ik heb tijdens mijn carri-
ère met heel wat topruiters gereden, maar Neco en 
zijn paard: dat was van een ander kaliber! Wanneer 
hij op mijn paarden reed, kreeg ik ze anders terug. 
Zelfs na een korte sessie van amper 20 minuten. 
Plots klopte alles, hing alles aan elkaar. Bepaald 
indrukwekkend. Vandaag rijdt hij niet meer, maar 
ik aarzel nooit om hem te bellen en raad te vragen 
wanneer ik een probleem heb met een paard.’

Aflossing van de wacht
Heel wat ruiters volgen het voorbeeld van Veniss. 
Niet in het minst zoon Rodrigo (44 jaar) die een 
unieke carrière weet uit te bouwen en dit ondanks 
de druk van de naam Pessoa op zijn schouders. 
Hoewel hij in Frankrijk geboren is, is het wel dege-
lijk in België dat hij opgroeit en zijn carrière vorm-
geeft, met een massa zeges in Grote Prijzen en 

tal van prestigieuze titels en medailles. De eerste 
hiervan is een bronzen: die brengt hij in 1996 mee 
uit Atlanta waar hij met Brazilië 3e wordt op de 
Olympische Spelen. In 1998 wordt Rodrigo wereld-
kampioen in Rome en boekt hij ook zijn eerste 
zege in de finale van de Wereldbeker. Wat hij in 
1999 en 2000 zal overdoen. Na een nieuwe bron-
zen teammedaille op de Spelen van Sydney is het 
4 jaar later in Athene helemaal raak met olympisch 
goud in de individuele competitie.
Na zijn zege in 2007 op de Panamerikaanse Spe-
len in Brazilië en zijn 4e plaats op het WK in 2010 
wordt het stiller rond deze ruiter die tegenwoordig 
zijn tijd verdeelt tussen Lasne en Palm Beach. Een 
en ander heeft te maken met een minder perfor-
mante stal en met het sportief pensioen – in 2006 
– van Baloubet du Rouet, het paard waarmee hij 
jarenlang een schitterend duo vormde en heel wat 
prestigieuze zeges boekte. Hoewel hij over bij-
zonder veel kwaliteiten beschikte, was de Franse 
hengst in de beginjaren moeilijk te controleren. 
Er was heel veel ‘fingerspitzengefühl’ van Neco 
nodig, met wie hij aan zijn carrière begon, om ver-
volgens uit te groeien tot het legendarisch paard 
van Rodrigo. Qua overdracht kan dit tellen!
Deze ruiter blijft een van de grote sportvedetten in 
Brazilië en het is dan ook geen toeval dat hij afgelo-
pen zomer in Rio de olympische fakkel mocht dra-
gen. Een mooie bekroning voor een naam die de 
Braziliaanse kleuren altijd hoog heeft gehouden.

R o d r i g o 
P e s s o a : 
u l t i e m e 
elegantie.

76

F O C U S
L E N T E  2 017

▼

■



VEILIG WONEN 
AAN DE KUST EN  
VERDER GENIETEN 
VAN HET LEVEN

• Aangename omgeving
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• Ruime kamers met schitterend uitzicht
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Le Mas Candille, dat in de heuvels rond Mougins ligt 
en het label ‘Relais & Châteaux’ draagt, is een ideale 
vakantieplek om te proeven van de geneugten van de 
Azurenkust en te genieten van golf.

Door Miguel Tasso

Provençaalse levenskunst in 

Le Mas Candille

H
oewel zij door golfers minder druk 
bezocht wordt dan de Costa del 
Sol en de Algarve blijft ook de 
Azurenkust een topbestemming 

om op birdies te jagen. Er is keuze uit heel wat 
kwaliteitsbanen en bovendien put men er het 
hele jaar door op zomergreens. Verder dient niet 
aangestipt hoezeer deze regio in de smaak valt 
bij liefhebbers van gastronomie, oenologie, kunst 
of – simpelweg – farniente in de zon.
Mougins, het charmante middeleeuwse dorp dat 
druk door toeristen wordt bezocht, is een ideale 
uitvalsbasis om van alle kustgenoegens te genie-

ten. Het ligt in de heuvels rond Cannes 
en straalt zo een unieke charme uit met 
zijn prachtige kasseistraatjes, zijn typi-
sche winkels, zijn kunstgalerijen en zijn 
restaurants met hun terrassen met de 

weelderige Provençaalse geuren. Een ideale lig-
ging om rond te kuieren en bovendien ligt de Croi-
sette op amper een kwartiertje rijden. Vlakbij en 
tegelijk ver weg…

Verliefde Engelsman
Het is daar, aan de poorten van het ‘Vieux Mou-
gins’, dat Le Mas Candille zijn idyllisch plekje vond. 
Deze ‘lieu-dit’ stamt uit 1710. Toen was het een 
grote hoeve omringd met droge weilanden vol wijn-
gaarden en olijfbomen. Bij de Revolutie kreeg hij 
de naam Candille - naar ‘chandelle’ (kaars) in het 
Provençaals dialect – want naar verluidt fungeerde 
zijn imposante cipres als herkenningspunt 
voor de vrijheidsstrijders.
Nadat het in 1960 tot een hotel was ver-
bouwd, stapte Le Mas Candille in 1999 een 
nieuwe dimensie binnen. Dat gebeurde 

Welkom in Le Mas Candille, 
een oase van rust in het 
achterland van Cannes.
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onder impuls van de Engelse vastgoed- en vrije-
tijdsondernemer Mark Silver die verliefd werd op 
de plek. Hij kocht, renoveerde, vergrootte en ver-
fraaide het geheel tot een ‘small and charming 
luxury hotel’ dat in 2001 de deuren opende en 
in 2004 het Relais & Châteaux-label opspeldde. 
Omdat ze zich er helemaal thuis voelden, verlieten 
Mark Silver en zijn gezin het Verenigd Koninkrijk en 
verhuisden naar Mougins.
Het vijfsterrenhotel is een oase van rust waar de 
tijd lijkt stil te staan. Het ligt in een privépark van 
ruim 4 ha dat wordt afgeboord door cipressen 
en olijfbomen. Het zicht op Grasse en de bergen 
van het achterland is uniek. Het gezang van de 
krekels maakt het plaatje helemaal af en zorgt 

naast beeld ook voor geluid. Zoals Baudelaire ooit 
dichtte, praten de geuren, de kleuren en de klan-
ken hier met elkaar.

Spa en restaurant
Dit etablissement is er een op mensenmaat, al 
telt het wel 45 kamers en suites. Deze zijn ver-
deeld over drie woonzones: Mas (18e eeuw), 
Bastide en Villa Candille. Elke kamer heeft zijn 
eigen unieke inrichting, met een subtiele mix van 
kunstvoorwerpen, stoffen en schilderijen uit alle 
werelddelen. Respect voor de Provençaalse tra-
ditie enerzijds, modernisme anderzijds, want ook 

de technologie is er helemaal mee met zijn tijd: 
tv-schermen in de spiegels van de badkamers, 
suites met flat screen en de iPod ingebouwd in 
een minibar stijl Art Deco…
Maar Le Mas Candille staat ook voor een gastro-
nomisch restaurant met een Michelinster. Het is 
dan ook een van de topadresjes in deze regio. Het 
werd in 2012 volledig gerenoveerd door Michael 
Zander en is een mix van classicisme, tijdloosheid 
en modernisme. Het meubilair verkent verschil-
lende genres en kleuren in een camaïeu van paars, 
roos en framboos. De Boheems kristallen luchters, 
kunstwerken en natuurstudies verhogen de char-
me. Als de zon schijnt, heeft men vanaf het terras 
een uniek uitzicht op de omgeving van Grasse. Het 
is duidelijk dat ook de keuken van de gerenom-
meerde chef David Chauvac zich door de regio ▼

Het prachtige stadje Mougins.

De suites hebben hun 
eigen privéterras.

M a g i s c h 
terras om 
te genie-
ten van de 
dolce vita.



laat inspireren. Zij is veelzijdig en uitbundig. Hier 
schijnt de zon in de borden. Het tweede restau-
rant, dat ‘La Pergola’ heet en een zomerse kaart 
aanbiedt, ligt vlakbij het hoofdzwembad. 
De Spa Shiseido vervolledigt het aanbod. Hij ligt in 
een kleine Japanse tuin met bamboe, judasbomen 
en agapanthus. Deze Spa telt vijf polyvalente cabi-
nes, elk met hun eigen buitenpatio voor ontspan-
ning voor of na de verzorging. De kaart is aange-
past aan elke behoefte en huidtype. Er is dan ook 
keuze uit ontspannende en verkwikkende gelaats- 
en lichaamsverzorgingen, maar ook uit zuiverende, 
reinigende, verstevigende behandelingen. Er is ook 
een pakket speciaal voor de man. 

Golf de Cannes Mougins
Le Mas Candille werkt samen met heel wat prach-
tige golfbanen in de omgeving: Golf Country Club 
de Cannes Mougins, Royal Mougins, Saint Donat, 
Opio Valbonne, Grande Bastide, Claux-Amic, 
Victoria Golf Club (9 holes), Provençal (9 holes), 
Domaine de Barbossi, St Endréol en Taulane. Zodat 
iedereen hier aan zijn (golf)trekken komt!
Cannes-Mougins ligt op nauwelijks enkele hon-
derden meters van het hotel en behoort tot de 
meest prestigieuze Franse clubs. De meest exclu-
sieve ook. Deze club werd in 1923 opgericht onder 
impuls van illustere stichtende leden als de Aga 
Khan, prins Pierre de Monaco en baron Edouard 
de Rothschild. Hij beleefde een tweede jeugd op 

het einde van de jaren 70 toen het oorspronke-
lijk baanontwerp van Harry Colt en Tom Simpson 
een stevige opfrisbeurt kreeg van Dave Thomas 
en Peter Hallis.
De Golf Country Club de Cannes-Mougins is een 
privéclub bij uitstek die prioritair aan de 500 leden-
aandeelhouders is voorbehouden. De baan is een 
klassieke championship course waar je als golfer 
niet alleen technisch, maar ook tactisch de juiste 
slagen moet afleveren. Er zijn heel wat doglegs 
en de greens zijn goed beschermd. Een drieput is 
geen zeldzaamheid. Heel wat waterhindernissen 
bakenen de fairways af; vooral dan op de 18 waar 
men de drive beter niet ‘slicet’. Het clubhouse 
is ondergebracht in een oliemolen uit 1936. De 
salons met de zachte, lederen zetels zitten heerlijk 
knus om de herinnering aan een mindere kaart 
snel door te spoelen.
In de jaren 80-90 was deze club vaak gastheer 
voor de Open de Cannes. Aan dat toernooi namen 
toen de beste Europese golfers deel. Zo won de 
grote Severiano Ballesteros dit toernooi in 1987. 
Ook Greg Norman, Mark McNulty en Ian Woosnam 
stonden er geregeld op de tee.
Vandaag is de club van Cannes-Mougins nog altijd 
zeer privé. De leden hebben er altijd voorrang, 
maar je kan er spelen mits aan bepaalde voorwaar-
den wordt voldaan. En dat zult u zich niet beklagen. 
Vanzelfsprekend bent u in Le Mas Candille aan het 
juiste adres om uw boeking te regelen.

De Golf Country Club 
van Cannes-Mougins: 
een referentie aan de 
Azurenkust.
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Sheer
Driving Pleasure

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL 2017
29TH EDITION
SINGLE STABLEFORD

WANT TO DRIVE WITH US? 
Deelname kan enkel op uitnodiging van een BMW concessiehouder of een partner van de 
BMW Golf Cup International 2017. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving 
gestort worden op de rekening van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga. Een fiscaal 
attest zal automatisch bezorgd worden. Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. 
Goedkeuring Regel 4-2g RBGF/79/2017.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire de la 
BMW Golf Cup International 2017. Au moment de l’inscription, un don de € 40 devra être 
fait au profit de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques. Une attestation fiscale 
sera délivrée automatiquement. Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation 
Règle 4-2g RBGF/79/2017.

May 5 Kikuoka Golf Club Luxembourg  Private Tournament for:  Bilia-Emond Arlon, Libramont and Luxembourg
May 19 Bossenstein Golf Club  Private Tournament for:  Centrauto Malle and Wijnegem
May 24 Kempense Golf Club  Private Tournament for: Beliën Neerpelt and Lommel
May 31 Winge Golf & Country Club Private Tournament for: Ottevaere, Juma, Patrick Smets and Tanghe
June 2 Golf & Country Club De Palingbeek Private Tournament for: Monserez Aalbeke, Kortrijk, Harelbeke and Ieper
June 7 Royal Golf Club du Hainaut Private Tournament for:  L. Louyet Charleroi, La Louvière, Mons and Sambreville
June 9 Naxhelet Golf Club  Private Tournament for:  Bortolin and Delbrassinne Motors
June 16 Royal Bercuit Golf Club  Private Tournament for:  Ginion Group
June 23 Royal Golf Club des Fagnes Private Tournament for: Delbecq
July 4 Cleydael Golf Club  Private Tournament for:  Jorssen Aartselaar and Schoten
August 8 Houthalen Golf Club  Private Tournament for: Van Osch Hasselt, Halen and Tienen
August 17 Golf & Country Club Oudenaarde Private Tournament for:  Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 18 Golf & Country Club Oudenaarde Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 23 Royal Waterloo Golf Club Open Tournament for:  BMW Belux
September 8 Royal Zoute Golf Club Knokke Open Tournament for:  BMW Belux
September 13 Royal Golf Club du Sart Tilman Private Tournament for: Discar Liège, Verviers, Eupen and Malmedy

October 13 The National Sterrebeek BMW Golf Cup National Final BMW Belux

BMN1700102 - Golf Cup'17 Annonce 297x210.indd   1 14/03/17   15:30



Sponsoring Bank Delen

De prestigieuze privébank 
begeleidt de carrières van 
Thomas Pieters en Thomas 
Detry. Een uitstekende 
investering!

Door Miguel Tasso

D
e prestaties van onze Belgische golf-
kampioenen genereren almaar meer 
media-aandacht. Niet onlogisch, 
want ons land heeft liefst drie ver-

tegenwoordigers op de Europese Tour: Nicolas 
Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry. Vrij 
uniek! Logischerwijze gaan dergelijke successen 
in deze traditioneel hoog aangeprezen sport ook 
niet ongemerkt voorbij in de zakenwereld. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Delen Private 
Bank besliste om Thomas Pieters en Thomas Detry 
te sponsoren en dit vanaf hun eerste drives op het 
profcircuit. ‘Ik heb hun amateurcarrières van dicht-
bij gevolgd. Pieters liet fantastische dingen zien 
tijdens de universitaire kampioenschappen in de 
USA. Daarna drukte Detry zijn voetsporen. Ik zag 
hem aan het werk tijdens het BIAC-kampioenschap 
in Kapellen. Hij speelde er onwaarschijnlijk goed en 
ging liefst 9 onder par. Ik heb nooit getwijfeld dat 
voor beiden een prachtige toekomst was wegge-
legd’, aldus Paul De Winter, voorzitter van het direc-
tiecomité en CEO van de prestigieuze privébank.

Die aarzelde dus niet om Thomas en Thomas te 
sponsoren die sindsdien het logo van het Huis op 
hun polo dragen. ‘Golf maakt deel uit van het DNA 
van de Bank. Heel wat van onze klanten zijn gepas-
sioneerde golfers. Sinds 1990 organiseren wij trou-
wens speciaal voor hen een toernooi. Het was dus 
logisch om te investeren in een sport waar jonge 
Belgische kampioenen voor topprestaties zorgen.’

Gepassioneerde CEO
Paul De Winter is ook zelf een fervent golfliefheb-
ber. ‘Ik ontdekte de sport zo’n 30 jaar geleden toen 
ik in Luxemburg werkzaam was. Ik was meteen ver-
kocht. Golf is een bijzondere sport met bijzondere 

Paul De Winter: CEO van 
Delen en golffanaat.

Sponsoring Bank Delen
is dubbele voltreffer
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waarden, zoals bescheidenheid, respect, ethiek, 
fair-play. Het is de enige sport waar de speler zijn 
eigen scheidsrechter is.’
Paul De Winter is niet alleen lid op de Antwerp Golf 
Club in Kapellen: hij heeft ook een lidmaatschap 
in het Ierse Waterville waar hij graag met vakantie 
gaat. ‘Waterville is een zuivere links tussen de wind 
en de duinen. Bloedmooi. Puur genot…’
Zijn passie verleidt hem ook om andere banen te 
spelen, met een duidelijke voorkeur voor Britse 
links, zoals Kingsbarns en Turnberry. Als zijn agen-
da het toelaat, gaat hij ook ter plekke de grote 
toernooien volgen. ‘Ik ben een vaste bezoeker 
van de British Open en ik was van de partij op de 

laatste 5 Europese Ryder Cups: Valderrama, The 
Belfry, K Club, Celtic Manor en Gleneagles. De 
sfeer tijdens dat soort toernooien is uniek…’
Paul De Winter hoopt dit jaar de tijd te vinden om 
zijn twee kampioenen persoonlijk aan te moedigen 
tijdens de grote toernooien. ‘Ze hebben allebei 
veel talent en hun honger is groot. Ze kregen hun 
opleiding in de USA en dat vind je terug in hun 
mentaliteit.’

Voorbeeldige kampioenen
Thomas Pieters heeft al 3 titels op zijn actief op de 
Europese Tour en was de grote held van de laat-
ste Ryder Cup. Hij staat in de top-30 van de ▼

Thomas Detry 
in full swing: 
pure klasse.

Thomas Pieters 
houdt de blik 
gericht op de 
toekomst.

Thomas Pieters 
en Thomas Detry: 
eendracht maakt 
macht.



wereld en werkte zich in recordtempo op bij de 
internationale elite. Binnenkort ziet hij een nieuwe 
droom in vervulling gaan, want in april speelt hij 
zijn eerste Masters in Augusta. Zover staat Thomas 
Detry nog niet, maar ook zijn progressie verloopt 
met reuzenschreden. Vorig jaar in juni was hij nog 
amateur: 5 maanden later stoomde hij al door 
van de Challenge Tour naar de Europese Tour. Een 
echte stunt die alles zegt over zijn potentieel. ‘Ik 
kan hun grenzen niet inschatten, maar volgens mij 
hebben ze allebei alles om heel ver te komen. Ze 
zijn een beetje zoals Kim Clijsters en Justine Henin 
bij hun debuut. Wij zijn in elk geval heel trots dat 
wij dergelijke kampioenen in hun carrière mogen 
begeleiden. Temeer omdat het allebei bijzonder 
leuke en eenvoudige jongens zijn en bovendien de 
beste vrienden van de wereld!’
Voor Delen Private Bank, dat meer dan 26 mil-
jard euro beheert, is de golfsponsoring dus een 

voltreffer. Zij sluit perfect aan bij andere spon-
soringen, zoals voor het Brafa (antiekbeurs) in 
Brussel en de Biennale Interieur in Kortrijk, en 
past perfect bij het imago en de communicatie-
strategie. ‘Vorig jaar hebben wij voor onze klanten 
twee speciale dagen georganiseerd waarop Tho-
mas Pieters en Thomas Detry aanwezig waren. De 
ene in Damme, de andere op de Ravenstein. Het 
spreekt voor zich dat we dat dit jaar overdoen, 
want golf blijft een prachtige tool voor public 
relations en B to B…’
Paul De Winter is een echte golfliefhebber. Zijn 
kantoor is een klein golfmuseum met onder meer 
foto’s van legendarische banen. ‘Het spreekt voor 
zich dat die passie de beslissing van de Bank heeft 
beïnvloed om in golf te investeren. Maar ik denk 
dat het een goede keuze was. De meeste van onze 
medewerkers volgen de prestaties van Thomas 
Pieters en Thomas Detry trouwens op de voet!’

Thomas Detry en Thomas Pieters: 
zoals twee broers.84
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De Masters is de eerste Major van het seizoen en bezet 
een bijzondere plaats in de golfwereld. Het toernooi 
wordt elk jaar op dezelfde baan gespeeld en het houdt vast 
aan klassieke rituelen. Wandel mee door de coulissen.

Door Miguel Tasso

Augusta
Masters

Mythe & realiteit

D
e Augusta National is een van de 
mooiste clubs ter wereld. Een monu-
ment, zoals Wembley voor voetbal en 
Wimbledon voor tennis. Een geklas-

seerd monument bovendien en even gesloten als 
een oester. Het parcours, dat door een legertje 
tuinmannen wordt gemanicuurd, laat zich enkel 
betreden door een aantal selecte leden en valt 
op door zijn uitbundige schoonheid. Vooral dan in 

de lente wanneer de natuur wakkerschiet en de 
Masters in een park van magnolia’s wordt gespeeld. 
Aan de vooravond van de 81e editie, die van 6 tot 9 
april op het programma staat, staan we even stil bij 
de geheimen van dit al bij al uniek toernooi.

Het werk van Bobby Jones
De National Augusta Golf Club ontstond uit de 
verbeelding van Robert Tyre ‘Bobby’ Jones. Deze 
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w o r d e n  d e 
greens door 
een leger tui-
niers verzorgd.



geniale Amerikaanse golfer is de enige die er in 
slaagde om in één jaar – 1930 – de vier Majors te 
winnen (toen: The Open, British Amateur, US Open 
& US Amateur). Ondanks zijn superioriteit koos 
hij al snel voor zijn golfpensioen en zijn ambitie 
om het parcours van zijn dromen te bouwen. ‘Een 
golfbaan van een oneindige schoonheid waar de 
speler op elke hole de perfecte slag zal moeten 
spelen om zijn par te maken’, aldus de schepper. 
Omdat Jones een dichter van de swing was, gaf hij 
elke hole de naam van een bloem en ontwierp een 
echte botanische tuin met zeldzame soorten. Zeg 
maar een combinatie van hemel en hel, want dit 
parcours met de allures van een prentbriefkaart 
is een aaneenschakeling van valstrikken. Ook de 
greens gelden als de snelste en de meest verra-
derlijke van de wereld.

Green jacket
Het is een traditie. De winnaar van de Masters 
krijgt bovenop de trofee ook het legendarisch 
‘green jacket’. Dat wordt hem persoonlijk door 
de titelverdediger overhandigd. Dit groene jasje 
is een van de markantste en sterkste symbo-
len van de Augusta National. Elk clublid heeft er 
een en is verplicht om het binnen de muren van 
het clubhouse aan te trekken. Het jasje mag de 
club nooit verlaten. Het kan dus niet thuis of bij 
vrienden geshowd worden. Als het dient schoon-
gemaakt of er zit een knoop los, dan zorgt de 
Augusta National daarvoor.

Members Only
De Augusta National is een van de meest gesloten 
en exclusieve golfclubs ter wereld. Het parcours 
opent slechts zes maanden per jaar – de rest van 
de tijd zorgen de greenkeepers ervoor dat het gras 
rust – en is gereserveerd voor 300 selecte leden. 
Greenfees bestaan niet. Als bezoeker mag je enkel 
de proshop binnenstappen om er een souvenir te 
kopen. De club, waar president Eisenhower vaak 
een ronde kwam spelen, was lange tijd verboden 
terrein voor kleurlingen en vrouwen. Dat is van-

daag niet langer het geval. 
Zo werden de voormalige 
staatssecretaris Condoleez-
za Rice en de bekende zaken-
vrouw Darla Moore onlangs 
toegelaten. ‘Zij delen onze 
passie voor golf en beiden zijn 
bekend en gerespecteerd bin-
nen onze gemeenschap’, aldus 
clubvoorzitter Billy Payne.

Belgische 
invloeden
Dit jaar wordt Thomas 
Pieters de derde Belg in de 
geschiedenis die aan de Mas-
ters mag deelnemen. Flory Van 
Donck en Nicolas Colsaerts 
gingen hem voor. Dit toernooi 
heeft trouwens nog een andere 
Belgische invalshoek. De Augusta National Golf 
Club werd inderdaad in de jaren 30 aangelegd 
op landbouwgrond die was aangekocht door een 
Gentse tuinbouwer, baron Louis Mathieu Edou-
ard Berckmans. Louis Berckmans vestigde zich 
in 1857 in Augusta. Hij kocht er zo’n 1,48 km2 ▼

Een decor als een 
prentbriefkaart.

Bobby Jones toen 
h i j  de  Augusta 
National ontwierp.

De uitnodiging voor 
Thomas  P ie te r s 
om te starten in de 
Masters 2017.



grond en richtte er met zijn zoon Prosper de 
‘Fruitland Nurseries’ op: een van de eerste Ame-
rikaanse bedrijven die zich specialiseerden in de 
verkoop van fruitbomen. Toen de in Atlanta gebo-
ren Bobby Jones in het begin van de jaren 30 in 
Georgia op zoek ging naar het parcours van zijn 
dromen in Georgia, kwam hij logischerwijze uit bij 
de eigendom van de familie Berckmans die zwaar 
had geleden onder de crisis van 1929. 

Eigentijdse tradities
De Masters is een uniek toernooi waar de tradities 
van weleer zich moeizaam laten bijsturen. Zoek bij-
voorbeeld geen reclameborden langs de fairways 
of de greens: die zijn verboden. En de tv-camera’s 
worden er bedekt met een groen laken zodat ze 
het landschap niet verstoren. De caddies mogen 
er niet hun gewone outfit dragen, maar trekken 
verplicht een vreemde witte overall aan. En zo is 
er nog veel meer. Zoals bijvoorbeeld de gewoonte 
dat de titelverdediger elk jaar het menu kiest van 
het galadiner voor de ex-winnaars.

Klarinetmuziek
Amen Corner. De naam werd ontleend aan het 
oud bluesnummer ‘Shouting at Amen Corner’ dat 
populair werd dankzij de klarinettist Milton Mezz 
Mezzrow. Het is ook de doopnaam van de holes 
11, 12 en 13 op Augusta. Het is traditioneel in dit 
hoekje van het parcours dat de beslissing valt op 

zondag. Amen Corner is synoniem van heel wat 
omwentelingen en jaagt de grootste kampioenen 
de stuipen op het lijf. De golfer gaat er de strijd aan 
met drie bijzonder venijnige holes: een enge par 4 
van 450m, een par 3 van 140m naar een piepkleine 
en onleesbare green en een par 5 van 460m in dog-
leg met een kronkelend beekje net voor de green. 

Sportieve uitdaging
Op golftechnisch vlak is en blijft de Augusta National 
de referentie bij uitstek. Hoewel de golfuitrusting 
geëvolueerd is en verscheidene holes langer werden 
gemaakt om de lange drives moeilijker te maken en 
de baan beter te wapenen, blijft de uitdaging intens. 
Het is dan ook geen toeval dat de deelnemers aan 
de Masters er vaak niet in slagen om onder par te 
duiken. Het verklaart ook waarom Bobby Jones – 
toen hij klaar was met zijn werk – slechts één keer 
meespeelde op zijn eigen baan; kwestie van even te 
controleren of hij niets vergeten was. Hij trok zich 
liever terug in een villa naast een fairway waar hij 
keek hoe het de anderen verging. Hij overleed er in 
1971 en nam met hem alle fabricagegeheimen mee. 
Maar hij liet wel een magisch parcours achter en 
een uniek toernooi.

Het beroemde 'green 
jacket' wordt hier 
gedragen door Jordan 
Spieth. Hij won het 
toernooi in 2015. Ook 
dit jasje maakt deel uit 
van de legendarische 
Augusta National.
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Naast het parcours 
staan enkele villa’s. 
Een daarvan is de 
voormalige villa van 
Bobby Jones.





Een uniek klimaat,
idyllische stranden, een keuken met wel
1000 smaken en gemanicuurde golfbanen: Thailand
blijft een droom en dit van Bangkok tot Phuket.

Door Alain Devleschoudere

Oneindig en
    fascinerend

Thailand
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H
et hele jaar door gemiddeld 20 tot 
38° C. Alleen al die statistiek doet 
dromen, vooral wanneer we in eigen 
land uit een lange en grijze win-

terslaap ontwaken. Thailand in het algemeen en 
Phuket in het bijzonder halen echt het maximum 
uit hun aardrijkskundige ligging dicht bij de eve-
naar. Hier staat de barometer altijd hoog en dat 
van januari tot december!

Vele facetten
Ooit heette het Siam: een naam die in de oren 
van de Europeaan nog altijd een extra prikkel qua 
fantasie oproept. Vandaag pakt dit land – een 

smeltkroes van volkeren en culturen, met het 
Boeddhisme als belangrijkste inspiratiebron – uit 
met een resem troeven voor de toerist die graag 
wat anders wil.
In wezen heeft Thailand heel wat verschillende 
facetten. Eerst en vooral is er Bangkok: de tenta-

culaire hoofdstad waar 15 miljoen mensen leven 
en waar het heerlijk slenteren is in de leven-
dige straten en op de avondmarkten. Er 
is het zuiden, met zijn eilanden, strand en 

gigantische rotsen die opduiken uit de zee; 
een regio waar de gerechten pikanter zijn dan 

elders en de mosliminvloeden – hoewel licht en 
zacht – toch duidelijk merkbaar zijn. Er is het nog 
immer heel authentieke noorden, met dank aan de 
vroegere koninkrijken. De Boeddhatempels sturen 
er mee het rustige en ontspannen dagelijkse leven. 

De grond is er vruchtbaar en de bossen zo weel-
derig en dichtbegroeid dat ze soms heelder bergen 
verbergen. En overal is er die bijzonder onderda-
nige bevolking met een aangeboren gevoel voor 
sociale betrekkingen, discretie en vriendelijkheid. 
Wat evenwel niet in de weg staat van humor en een 
uitgesproken voorkeur om te feesten en van de 
andere leuke dingen des levens te proeven, zoals 
de kunst van het (heerlijk) tafelen. 

Thai Airways International
Via Thai Airways International – met een praktische 
directe verbinding Brussel-Bangkok – bereiken we 
Phuket (www.thaiairways.be). De vlucht is even 
gezellig als rustgevend, en initieert op die manier 
al tot de Thaïse geest en cultuur, vooral dan op het 
vlak van onthaal en zachtheid.
Phuket is een wereld op zich: een badplaats in het 
zuiden van het land langs de gelijknamige baai. De 
seizoenen zijn er minder uitgesproken dan in het 
centrum en het noorden van het land. Phuket ligt 
op 867 km ten zuiden van Bangkok en is ook ▼



het grootste eiland van Thailand (21 km lang), 
met een nogal markante vorm van een onregelma-
tige parel (parels die u trouwens ter plaatse kunt 
kopen!). Het is via een weg met het vasteland ver-
bonden. De kust ligt bezaaid met witte zandstran-
den en vredige baaien. De Andamanse Zee levert 
het heldere blauwe water. Verder zijn er de groene 
heuvels, rijen kokospalmen en de hevea-plantages 
(rubberbomen). Een schitterend plaatje…
Ooit verzorgden rubber en tin de rijkdom van 
Phuket. Het eiland bevond zich op een van de 
belangrijkste handelsroutes tussen India en Chi-
na en kwam dikwijls voor in de logboeken van 
buitenlandse schepen. Portugezen, Nederlan-
ders, Engelsen en Fransen waren vaste zaken-
partners. Vandaag zijn het vooral de fijne witte 
zandstranden met palmbomen die de bezoekers 
verleiden. Alsook de zee met de kleine eilanden 
en hun uitbundige plantengroei. De infrastruc-
tuur van de luxehotels van de badplaats is van 
een zeer hoog niveau en de kwaliteit is onberis-
pelijk. Dit zijn kleine paradijsjes waar men zich 
kan amuseren met alle sportieve activiteiten en 
ontspanningsmogelijkheden die men van een 
dergelijke locatie mag verwachten.

Sterrenresorts en golfbanen
Dit is bijvoorbeeld het geval voor – om er maar één 
te noemen – het Anantara Phuket Layan Resort & 
Spa (http://phuket-layan.anantara.com). Deze oase 
van rust ligt op amper 2 minuten wandelen van Lay-
an Beach. Subliem kader, heerlijke buffetten voor 
een hoogstaande Thaïse keuken (met een speciale 
vermelding voor het ronduit koninklijk ontbijt!), een 
tegelijk discrete en hartelijke service die dicht bij 
de perfectie aansluit, een ultieme verfijning en een 
natuurlijk decor in een beschermde site. Op deze plek 
lijkt alles uniek. De meest geprivilegieerde gasten 
beschikken er trouwens over hun eigen kleine, weel-
derige en comfortabele villa, met zwembad en privé-
tuin. Ook de spa en de wellness zijn nooit ver weg.
Eveneens vlakbij ligt de Laguna Phuket Golf Course 
die naast de prachtige baai van Bang Tao werd 
aangelegd. Deze 18 holes (par 71, 6189m) speelt 
bijzonder aangenaam dankzij de zeebries die door 
de nabijheid van de Andamanse Zee voor een heer-
lijke verkoeling zorgt op de warmste uren van de 
dag. De baan is puur genot en dit zowel voor het 
spel als voor het oog. De greens zijn behoorlijk 
groot. De waterhindernissen en het uitzicht zijn 
onvergetelijk mooi.
Thailand telt meer dan 150 golfbanen. 7 ervan lig-
gen in Phuket en de meeste ervan hebben heel 
wat waterhindernissen. Hoe dat komt? Gewoon 
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omdat zij voor het merendeel zijn aangelegd op 
oude tinmijnen, een van de rijkdommen van de 
streek halverwege de 20e eeuw. Maar die industrie 
klapte in de jaren 70-80 helemaal in elkaar, waar-
door grote stukken land achterbleven met heel wat 
kunstmatige meertjes.
Ook de Blue Canyon Country Club kan tot de ande-
re golfjuwelen van het eiland worden gerekend. Hij 
beschikt over 2 ‘championship courses’: de Canyon 
Course (de moeilijkste) en de Lake Course. Verder 
is er ook het Mission Hills Golf Resort, een baan 
getekend door Jack Nicklaus waar de spelers actief 
zijn in een bijna surrealistisch decor van mangro-
ves en turquoise baaien.
De oudste golfclub van het eiland is de Phuket 
Country Club. Hij beschikt over 27 holes. Hole 10 
is de ‘signature hole’ van de 18 holes Old Course. 

Het is een par 5 van 510m met een rechtse dogleg 
rond een groot meer. Maar wie niet terugkrabbelt 
voor een drive van 220m over water kan de green 
ook met 1 slag bereiken!
Breng zeker ook een bezoek aan de Loch Palm Golf 
Club die rond een ‘kristallen meer’ werd uitgelegd 
en de Red Mountain Golf Course die zijn naam 
dankt aan de okerkleurige rotsen die men zowat 
op elke fairway tegenkomt.
Als u de kans hebt, moet u zeker ook een keertje 
binnenlopen in Twinpalms Phuket Seaside (www.
palmseaside.com). Dit restaurant aan het water 
biedt een ‘sublieme’ ervaring met de Thaïse keuken. 
De kaart bevat alle specialiteiten van zeevruchten 
die worden gestoomd of op de barbecue worden 
klaargemaakt. Verder is er ook een grote keuze 
aan Thaïse en internationale gerechten. Onnodig te 
vermelden dat ook de wijnkaart zeer bijzonder is in 
dit etablissement met een zeer hoge standing.
Bij uw terugkeer wil u ongetwijfeld maar één ding: 
zo snel mogelijk opnieuw van die sfeer genieten. 
In die context blijft de Blue Elephant (www.bluee-
lephant.com) in Brussel een geweldig adres. Dit 
restaurant werd 37 jaar geleden opgericht door 
Nuuror Somany Steppe en was het begin van een 
uniek avontuur dat zou leiden tot de opening van 
restaurants bijna over de ganse wereld: niet alleen 
in Londen en Moskou, maar ook in Kopenhagen, 
Dubai, Beiroet, Jakarta, Koeweit City, Parijs, Lyon, 
Malta en vanzelfsprekend ook in Bangkok. Of hoe 
de Thaïse keuken de ganse wereld rondreist om 
de gastronomen te verwennen.

Lokale agent: Events Travel Asia Co., Ltd. :
www.eventstravelasia.com
Toerismebureau Thailand:
www.tourismthailand.org
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Bercuit, de club uit Grez-Doiceau, viert zijn 50e verjaardag 
en speldt het label koninklijk op. Dit is het begin van een 
nieuw tijdperk waarin het zijn leden wil verwennen.

Door Miguel Tasso

Bercuit 
      vanaf nu
Koninklijk!

I
n België wil de traditie dat een club ‘koninklijk’ 
wordt vanaf zijn 50e verjaardag. Bercuit heeft 
zonet die respectabele leeftijd bereikt en 
betreedt zo het besloten kringetje van konink-

lijke banen. ‘Dit is vanzelfsprekend een grote eer 
en we zullen ons best doen om de eer hoog te 
houden’, zegt clubvoorzitter Didier Demaret.
Bij de opening in 1967 maakte de Golf du Bercuit 
deel uit van een prestigieus vastgoedconcept dat 
door baron Frédéric Rolin was ontwikkeld. Het was 
in het begin zelfs de bedoeling om het domein uit 

te rusten met een winkelcentrum, zwembaden, 
tenniscourts en een hippisch centrum. Enkel de 
aandeelhouders zouden toegang hebben tot de 
afgesloten en bewaakte eigendom.
De oliecrisis in het begin van de jaren 70 en de 
economische crisis die daar mee het gevolg van 
was remden dat elan af. Twee nieuwe investeer-
ders probeerden het nieuw leven in te blazen, maar 
in 1982 waren het de clubleden zelf die de gronden 
en de infrastructuren aankochten om het voortbe-
staan van de golfclub te verzekeren.

De beroemde 15e hole: een par 
3 met een groot hoogteverschil. 
De keuze van de juiste stok is 
essentieel om de green te raken.
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Handtekening van 
Robert Trent Jones
Het zou inderdaad zonde zijn geweest om een golf-
baan kwijt te raken die de handtekening draagt van 
een van de meest gerenommeerde golfarchitec-
ten ooit. Robert Trent Jones Senior is immers de 
ontwerper van heel wat gereputeerde golfbanen. 
In de USA tekende hij onder meer Oakmont, the 
Olympic Club, Baltusrol, Hazeltine, Oakland Hills, 
Pinehurst en Spyglass. En in Europa, Valderrama, 
Sotogrande, Troia, Las Brisas en Joyenval. Zijn 
naam is dus een referentie bij uitstek.
In de bossen van Bercuit maakte de geniale Engels-
Amerikaanse architect dankbaar gebruik van zijn 
magisch potlood om op papier een uitdagend en 
verrassend technisch en tactisch parcours uit te 
tekenen. ‘Hier is elke slag anders en wat vandaag 
zus is, is morgen helemaal anders’, bevestigt de 
voorzitter, een gepassioneerd kenner met een uit-
stekende handicap (+4).
Met zijn 5974m is deze par 72 vanaf de back tees 
niet erg lang. Maar het is een serieuze test. Op 
elke hole dient de plaatsing verzorgd en moeten de 
approaches correct zijn om te scoren op de vaak 
verraderlijke greens met hun verschillende plateaus. 
Enkele holes steken er qua look boven uit, zoals de 
5: een par 3 van 130m (back tee) met een verras-
send hoogteverschil en een smalle green die door 

water en bunkers wordt beschermd. Vaak volstaat 
hier een pitching wedge, maar o wee als u het zaakje 
verkeerd inschat! Het oorspronkelijk ontwerp van 
Trent Jones is door de jaren heen nauwelijks ver-
anderd. Enkel de volgorde van de holes onderging 
een wijziging. En hole 14, initieel een par 4, is nu 
een par 3.’
In België is Bercuit uniek in zijn genre. De longhitters 
zijn er soms ietwat gefrustreerd – behalve dan op de 
hole 9 en 17 – dat ze hun driver niet kunnen gebrui-
ken. Maar het is altijd leuk spelen op deze zeer uit-
dagende baan waar elke slag een nieuw avontuur is 
in een idyllisch kader.

De titel van Olazabal
In zijn 50-jarige bestaan ontving Bercuit tal van gro-
te competities. Zoals in 1988, toen het gastheer was 
voor de Belgian Open – toernooi dat toen deel uit-
maakte van de Europese Tour. Heel wat grote namen 
zakten toen af naar Bercuit, zoals Gordon J. Brand, 
Peter Baker, Eduardo Romero, Colin Montgomerie, 
Sam Torrance, Ronan Rafferty, Christy O’Connor en 
Jesper Parnevik. Maar de titel ging naar de toen nog 
jonge Jose-Maria Olazabal die vier keer onder par 
uitkwam (67, 69, 64 en 69). De Spanjaard haalde 
vrijwel nooit zijn woods boven en sloeg de ene na ▼

Kwaliteitsinfrastructuren 
voor een exclusieve club.

Jose-Maria Olazabal 
werd winnaar van 
de Belgian Open op 
Bercuit in 1988.



de andere fantastische ijzerslag. ‘Chema’ Olaza-
bal was toen net 22 en stond pas aan het begin van 
een fabuleuze carrière met onder meer twee titels 
in de Masters (1994 en 1999).
In die periode trok Bercuit ook regelmatig de ladies 
aan. Zoals van 1989 tot 1994 toen hij 5 jaar na 
elkaar de European Ladies Masters organiseer-
de – een periode toen Florence Descampe tot de 
wereldtop behoorde.
Ook daar moeten we Robert Trent Jones Senior 
dankbaar zijn dat hij een echte championship course 
uittekende die een uitdaging was voor de golfelite. 
Om zijn 50e verjaardag te vieren, ontvangt Bercuit 
dit jaar de Prijs van de Koning op 13 en 14 mei.

Een nieuw tijdperk
Gestimuleerd door het nieuwe koninklijke statuut 
maakt Bercuit zich klaar voor een keerpunt in de 
geschiedenis. De club verkeerde enkele jaren 
geleden in financiële problemen. Een stevige kapi-
taalsverhoging en een sterke inbreng van de leden 
van de beheerraad maakten een nieuwe start 
mogelijk. ‘Het is onze bedoeling om onze leden 
een echte private referentieclub aan te bieden, 
zeer exclusief en relatief gesloten. Momenteel tel-
len wij zo’n 530 leden (waarbij 200 residenten). 
Wij willen dit aantal beperken tot 600 zodat we 
iedereen een kwaliteitsvolle service kunnen geven. 
Wij zullen natuurlijk gastheer blijven zijn voor een 
aantal commerciële competities op weekdagen. 
Ook greenfeespelers zullen welkom blijven. Maar 
de basisidee blijft om onze leden voorrang te 
geven’, vat Didier Demaret samen. Het instap-
recht werd bepaald op 2500 euro en het jaarlijks 
lidgeld bedraagt 2200 euro voor volwassenen. 
Op de baan zelf heeft greenkeeper Jean-Marc Dokier 

samen met zijn team bijzonder mooi werk afgele-
verd. De baan is tot in de puntjes onderhouden en 
de greens, die met een aantal ziekten kampten, zijn 
perfect. Qua golf bieden de teaching pro’s Anthony 
Otterström en Jonathan Davin hun diensten aan op 
een driving range die volledig werd gerenoveerd. 
Ook in de clubgeledingen valt een grote dynamiek 
te noteren; getuige daarvan de 80 juniores onder 
leiding van captain Catherine Coets.
Bercuit kan ook uitpakken met een verzorgde infra-
structuur. Het clubhouse werd gerenoveerd en het 
restaurant wordt geleid door chef Hugues Mattagne 
(de broer van Yves). De menukaart biedt de keuze 
uit klassiekers en meer uitgewerkte gerechten. Dit 
adres valt zeer in de smaak bij de leden en bij bezoe-
kers van buitenaf (enkel op reservatie). Tot de nieuwe 
projecten behoort de oprichting van een ‘cigar club’ 
en het aanbieden van een dienstverlening op maat 
voor de leden, zoals de schoonmaak van de clubs of 
de ‘car wash’ van de auto tijdens het golfen.
Zoals de golfers heel goed weten, begint het leven 
pas op je 50e!

Architect Robert Trent Jones 
tekende een magisch parcours 
uit tussen de bomen.

De nieuwe bestuursraad van de 
50-jarige club die zich helemaal 
naar de toekomst richt.
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www.johndeere.berue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.fagadis.be

EEN PERFECTE GREEN
W A A R O M  N I E T  G E N I E T E N 
VAN DEZELFDE LUXE THUIS  ?

EEN WERELD AAN EXPERTISE IN UW TUIN
John Deere is het professionele merk voor het onderhoud van golfbanen. 
Geniet van onze expertise in uw tuin.



Provenc
De lente is ideaal om te genieten van een golftrip 
naar het land van de rosé. Laat u gidsen door 
Open Golf Club en ontdek zo de mooiste 
banen van deze regio.

                                              Door Miguel Tasso

Golfescapades
   in de

M
et de zon keert ook het verlangen 
naar een of andere golfescapade 
weer. Waarom zouden we ons niet 
een keertje laten verleiden door een 

verblijf in de Provence? Het wordt vaak vergeten, 
maar deze regio heeft heel wat kwaliteitsbanen te 
bieden. En het blijft altijd heerlijk om het plezier van 
de swing met de lokale levenskunst te combineren.
Open Golf Club, marktleider in premium golf, werkt 
niet enkel samen met 7 Provençaalse clubs; het 
biedt ook verschillende formules aan om die te 
ontdekken (www.opengolfclub.com). Lees verder 
voor een sfeervolle rondleiding, met op de achter-
grond het gezang van de krekels en de birdies.

Green van hole 
2 in Pont Royal.
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Golf de Nîmes Vacquerolles
Nîmes is zonder twijfel een van de mooiste Franse 
steden. Het is wereldwijd bekend voor zijn majestu-
euze Romeinse monumenten en zijn legendarische 
arena. Door zijn Latijnse sfeer is het tegelijk ook 
een magische bestemming voor levensgenieters. 
Op minder dan tien minuten van het centrum ligt 
het parcours van Nîmes Vacquerolles: een oase 
van rust. Deze par 72 van 6185m zoekt zijn weg 
in een vallei met zachte glooiingen en tussen de 
zonnige hellingen van de garrigue. Hier dicteert de 
natuur de wet en geniet je als golfer. Een tiental 
angoraschapen grazen er rustig in de rough. Toch 
is dit geen makkelijke baan. Vooral de grote en 
doorgaans hoger gelegen greens zijn strategisch 
uitdagend. De Résidence du Golf op de site zelf is 
ideaal als uitvalsbasis.

Golf du Grand Avignon
Avignon is een must voor al wie van Frankrijk 
houdt. Een uitzonderlijk en Unesco-geklasseerd 
patrimonium, een vermaard jaarlijks theaterfesti-
val, een unieke natuurlijke omgeving, oenologische 
en gastronomische tradities: deze pausenstad 
heeft alles. Op tien minuten buiten de stad vult 
de Golf du Grand Avignon dit aanbod aan. Deze 
par 72 van bijna 6000m, die in 1990 door Georges 
Roumeas met assistentie van zijn vriend Jean Gara-
ialde werd uitgetekend, biedt als extra een prach-
tig uitzicht op de Mont Ventoux. De baan, die door 

cipressen en olijfbomen wordt afgeboord, speelt 
vrij technisch en heeft heel wat waterhindernissen. 
Vanzelfsprekend is er in de omgeving geen gebrek 
aan goede hotels.

Golf de Servanes
Tien minuten buiten Les Baux-de-Provence, dat 
zich schitterend tussen de Alpilles verheft en waar 
de krekels hun klankspel etaleren op de witte 
rotsen, ligt de Golf de Servanes. Ook deze baan 
is één en al Provence. Het parcours (par 72 van 
6041m) is een opwindende uitdaging waar je als 
golfer naast lef ook wijsheid nodig hebt om de val-
strikken te omzeilen en een mooie kaart te scoren. 
De fairways worden omringd door wijngaarden, 
cipressen en meren met klaterende watervalletjes. 
De laatste hole (par 5 van 457m) is heel vaak een 
scherprechter. Heel wat hotels (Du Côté des Oli-
vades, Val Baussenc, Vallon de Valrugues & Spa…) 
liggen op minder dan een kwartier rijden.

Golf de Pont-Royal
Tussen de Lubéron en de Alpilles ligt deze baan die 
een prima reputatie heeft en in 1992 door de grote 
Severiano Ballesteros himself werd ontworpen. 
Geen toeval dus dat hier al ettelijke internationale 
competities werden georganiseerd. Deze par 72 
van 6327m, die heerlijk is om spelen en prachtig 
onderhouden wordt, ademt een magische Proven-
çaalse sfeer uit die perfect aansluit bij het decor. 
Er zijn behoorlijk wat waterhindernissen, de greens 
zijn nooit vlak, de bunkers zijn gigantisch. Gelukkig 
zijn de fairways aan de brede kant. Op een aantal 
holes, die door ravijnen worden afgeboord, zullen 
de long hitters zich geroepen voelen om de uitda-
ging aan te gaan. Toch is een behouden aanpak 
hier de beste strategie. De infrastructuur wordt 
vervolledigd met een Académie David Leadbetter 
en een korte 6 holesbaan. Het hotel Le Moulin de 
Vernègues ligt op de site zelf.

Luchtbeeld van de Golf 
du Nîmes Vacquerolles.

Hole 7 in Pont 
Royal: magisch!

Hole 5 in Servanes, vlakbij 
de Baux de Provence.

▼



Golf de Marseille La Salette
Er zijn maar weinig grootsteden met een ‘intra 
muros’ golfbaan. Marseille heeft er zo een. La 
Salette ligt in het 11e arrondissement en op 10 
minuten rijden van de oude haven. Deze baan, die 
in 1989 door Michel Gayon werd getekend, is vrij 
kort (par 69, 5214m), maar wel erg spectaculair. 
De uitzichten op de Garlaban, de heuvels van de 
Treille en de ‘ville phocéenne’ zijn bij momenten 
bijzonder mooi. De verfrissende waterhindernis-
sen, de oordeelkundig geplaatste bunkers en de 
complexe greens accentueren de uitdaging en de 
ervaring. Het clubhouse ligt in een heringerichte 
Provençaalse bastide met een schaduwterras 
onder eeuwenoude platanen. Dit is genieten in het 
land van Marius.

Golf de la Sainte Baume
Tussen Aix, Marseille en Brignoles is dit een andere 
golf met een internationale uitstraling. Deze 18 
holes werd in 1988 uitgetekend tussen de sparren 
en de garrigue aan de voet van het massief van La 
Sainte Baume. Architect Robert Berthet creëerde 
heel wat variatie met enkele waterhindernissen, 
verhoogde tees en greens met meerdere niveaus. 
Terrasbouw, aleppoden, groene eiken, eeuwen-
oude platanen en aromatische planten verzorgen 
het decor. Hole 5 (par 4 van 383m) geldt als de 
moeilijkste. Dit is een dogleg naar links met een 
green die beschermd wordt door een waterplas.

Golf de Barbaroux
Dicht bij Aix en Marseille, in het hart van het medi-
terrane bos en in een prachtig bebost landschap 
van 87 ha, ligt een golf die absoluut de moeite loont. 
Deze par 72 van 6053m werd in de zuiverste Ame-
rikaanse traditie uitgewerkt door de architecten  

Pete Dye en PB Dye. Een bijzondere leuke baan 
om te spelen want elke hole is anders. Elke ruimte, 
elke waterplas is een echte ode aan de creativiteit, 
met naast de liefde voor de natuur ook technische 
fantasie. Dit monument heeft alles en beschikt 
trouwens over een van de grootste greens in heel 
Europa: liefst 69m van begin tot einde! Op de site 
is het hotel Mercure Barbaroux Golf & Spa ideaal 
om volop van de 19e hole te genieten.

www.opengolfclub.com

Panoramisch zicht in 
de Golf de Salette, 
vlakbij de oude haven.

Green van hole 8 
in Sainte-Baume: 
lange putts in het 
vooruitzicht!

Hole 15 in Barbaroux: elke 
misslag wordt opgeslokt 
door een bunker.

Het clubhouse van 
de Golf La Salette 
in Marseille.
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T
hierry Groeteclaes, mede-eigenaar en 
afgevaardigd bestuurder van ‘Relais 
St-Job’ – een van de bekendste res-
taurants in Ukkel – is een hyperactieve 

baas die de golfsport dankbaar aangrijpt om even 
uit te blazen, te genieten en de menukaart voor 
een scorekaart in te ruilen. ‘Soms speel ik na de 
middag enkele holes tussen twee diensten door. 
Als een zoete zonde. Op vakantie neem ik altijd 
mijn golftas mee om nieuwe banen te ontdek-
ken. Dat doe ik dan samen met mijn echtgenote 
Myriam. Ook zij is gek van golf.’
De golfsport kreeg Thierry zo’n 10 jaar geleden in 
de ban toen hij het advies opvolgde van zijn vriend 
en zakenpartner Yves Boucquillon. Sindsdien laat 
hij geen kans voorbijgaan om te herbronnen op 
de greens, vooral dan op 7 Fontaines waar hij lid 
is. ‘Golf is een passionerende sport waar mooie 
waarden als respect, traditie en bescheidenheid 
voorop staan. Elke slag begint vanaf nul. De bal 
beweegt niet, maar dat maakt de uitdaging nog 
moeilijker, want na een slechte slag kan je maar op 
één iemand boos zijn: op jezelf. Frustrerend, maar 
tegelijk ook motiverend…’
Thierry Groeteclaes behaalde een diploma Econo-
mische Wetenschappen en startte zijn carrière in 
een… ministerieel kabinet. Het lot voerde hem ver-
volgens naar de horeca: eerst aan het hoofd van het 
restaurant ‘Cap Sablon’, daarna sinds 2003 in de 
‘Relais St-Job, een 19e-eeuwse paardenstopplaats 

van de posterijen die niets van zijn charmes heeft 
ingeleverd – getuige daarvan de houten gebinten en 
de tegelvloer. Het hele zuiden van Brussel kent de 
brasseriekaart van de lekkere en gezellige keuken. 
De garnaalkroketten en de ‘côte à l’os’ behoren tot 
de klassiekers. En omdat de baas ook van lekkere 
wijnen houdt, verzorgt hij ook die kaart, met een 
zwak voor biodynamische wijnbouw. ‘Wijnen zonder 
één spoor van synthetische chemicaliën: niet in de 
druif en evenmin in het vruchtvlees…’
Om zijn aanbod uit te breiden en nieuwe klan-
ten aan te trekken, opende Relais St.- Job  
(www.relaisstjob.be) onlangs naast het restaurant 
ook een traiteur met huisbereide meeneemgerech-
ten en -wijnen. Trendy en smaakvol. ■

Thierry Groeteclaes
Golf als zoete zonde
Thierry Groeteclaes, de 
grote baas van het bekend 
Ukkels restaurant ‘Relais 
St-Job’, is eveneens een 
groot golfliefhebber.

Door Miguel Tasso

102

b U S I N E S S  C L U b
L E N T E  2 017



EEn golfbaan mEt talrijkE facEttEn 
Golf Dolce Frégate Provence staat bekend als een parcours met 
talloze uitkijkpunten over de zee. Het is tevens een prachtig groen 
decor in het midden van de Provence en aan de Middellandse Zee.  
De omgeving, de geluiden, de authentieke sfeer en het bijzondere 
licht van de Provence staan garant voor een onmiskenbaar speelter-
rein voor elke golfer die op zoek is naar avontuur en unieke sensaties!

Indien u in de Provence verblijft, biedt het viersterrenresort Golf 
Dolce Frégate Provence alle nodige comfort en talrijke voorzie-
ningen voor een ontspannend verblijf aan de Middellandse Zee: 
kamers, suites en appartementen met balkon, verwarmd binnen-
zwembad, buitenzwembaden, sauna, fitness en wellnessruimte Om-
nisens. Sinds 2015 biedt het resort ook een bezoek aan de bijenkor-
ven van Frégate en geeft onze tennisleraar het hele jaar door les.

het golfverblijf te midden  
van de wijngaarden van Bandol

2017: EEn niEuwE acadEmiE 
Dit jaar verzorgt het Franse Institut du Golf de golflessen. Deze 
golfacademie hanteert een vernieuwende methode gebaseerd op 
de neurowetenschappen: de MRP-methode (Primaire Ritmische 
Beweging). “Ons Institut du Golf is gevestigd op een van de mooi-
ste golfparcours in Europa en voldoet aan de strenge eisen van ons 
kwaliteitslabel ECOLE DU GOLF FRANÇAIS op het gebied van 
onderhoud van het parcours, diversiteit van de oefensituaties en 
ontvangstvoorzieningen”, aldus Lionel Bérard, oprichter van de 
Ecole du Golf Français.

2017: rEsErvEEr uw grEEnfEEs onlinE 
Of u nu op vakantie bent in de regio of te gast bent op een zakelijk 
evenement, binnenkort heeft u de mogelijkheid om uw greenfees di-
rect online te boeken op de website of via de GOLF FREGATE-app.

GOLF DOLCE FRéGATE PROvENCE, LIEU-DIT FRéGATE, ROUTE DE BANDOL RD559, 83270 SAINT CYR SUR MER, FRANKRIJK 
+33 4 94 29 38 30 · GOLF-FREGATE@DOLCE.COM · www.GOLFDOLCEFREGATE.COM

G O L F 
F R E G A T E - A p p

A4-Dolce-Provence-Ad Golf Members Only-F-nl.indd   1 8/3/17   15:14



B
ij de familie Augustijns worden de 
gesprekken al meer dan 50 jaar gedo-
mineerd door keukens en binnenhuisin-
richting. Dit familiebedrijf, dat in 1954 

door Jan Augustijns werd opgericht, heeft zijn 
hoofdzetel in Wuustwezel. Het is daar, op enkele 
honderden meters van de Nederlandse grens, 
dat het 12.000 m2 groot atelier op volle toeren 
draait. De combinatie van succes en de wens 
om het marktaandeel in het Antwerpse verder 
op te drijven, leidden in 2008 tot de opening van 
een showroom in Aartselaar. Daar zet Augustijns 
Keukens en Interieur zijn ambities helemaal in de 
kijker. ‘Op onze verschillende sites en afdelingen 
stellen wij alles samen zo’n 110 mensen te werk’, 
zegt Jozef Augustijns, die met gepaste fierheid de 
opening van een nieuwe site aankondigt. ‘Er komt 
inderdaad een nieuwe showroom bij in het Gentse, 
meer bepaald in Lochristi.’ Jozef Augustijns is een 
man die van uitdagingen houdt. Hij kijkt vooruit en 

Voor keukens met
dat tikkeltje extra
Jozef Augustijns, CEO van Augustijns Keukens en Interieur, 
volgt een duidelijke lijn voor de groei van zijn bedrijf.

Door Philippe Janssens

gaat niet snel bij de pakken zitten. Die gedreven-
heid demonstreerde hij ook in zijn hobby, want 
deze motorliefhebber nam al twee keer deel aan 
de ‘Dakar’ (2005 & 2007) en was telkens een van 
de weinige Belgen die de finish bereikten. ‘Wij 
begeleiden de gepersonaliseerde projecten van 
onze klanten van A tot Z: vanaf de planning over de 
realisatie tot en met de plaatsing. Wij stellen onze 
kennis en ervaring op het gebied van keukens 
beschikbaar voor elk type van budget, maar dat 
geldt ook voor de conceptie van badkamers, dres-
sings en alles wat binnenhuisinrichting betreft.’
De A-solids zijn de laatste blikvangers van het merk. 
Hierbij wordt Corian gebruikt: een ideaal compo-
sitiemateriaal voor werkbladen en badkamers. ‘De 
kracht van ons bedrijf is dat we stapje na stapje zijn 
gegroeid’, aldus Jozef Augustijns. ‘Maar ook dat we 
het vertrouwen van de klant winnen door de compe-
tentie en de toewijding van iedereen die betrokken is 
bij de projecten die ons worden toevertrouwd.’ ■
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Toonzalen in Wuustwezel, Aartselaar en Lochristi

Keukens - badkamers - maatkasten 

Totaalinrichting
Productie in eigen atelier
Professioneel advies
Vakkundige plaatsing
Corian® verwerking

Iedere zondag open

www.augustijnskeukens.be

BELGISCH VAKMANSCHAP

Augustijns-A4-NEW.indd   1 10/03/17   15:16



Nieuwe Bulgari 
Octo Roma
Alle wegen leiden naar Rome. 
Dat is meteen ook de route die 
de collectie Octo van Bulgari 
volgt. De horlogevorm werd 

halverwege de jaren 2000 
geboren als een Grande 
Complication en liet zich 
hiervoor inspireren door de 

achthoekige motieven van de 
Basilica di Masenzio. De nieu-

we Octo Roma voegt hieraan 
een bijkomende dimensie toe met 
een ‘5e element’: de introductie 
van een elegante, moderne stads-
versie als een absolute projectie, 
met respect voor de fundamentele 
vormen van het model.
www.bulgari.com

Stijlvol
         shoppen

Pure Versace
Het nieuwe horloge Palazzo Empire komt recht-
streeks van de modepodia van de lentezomercol-

lectie voor vrouwen van Versace en 
sluit perfect aan bij de stijl en het 
design van de accessoires van 
het merk. De levendige kleuren 
voor de zomer en het impone-
rend 3D Medusa-hoofd, dat in 

het midden van de wijzerplaat 
lijkt te zweven, brengt de afi-
cionados in verrukking.

Raidillon: model Racing
Het Belgisch horlogehuis Raidillon is 
opnieuw zijn inspiratie gaan zoeken 
in de autosportwereld. Getuige 
daarvan dit nieuwe model dat een 
aanvulling is op de authentieke 
familie ‘Racing’ van het merk. 
De metallic grijs geborstelde 
wijzerplaat en de oranje ‘55’ op 
de teller herinneren aan de ruwe 
carrosserieën van de racewagens 
van weleer.
www.raidillon-watches.com

Jaeger-LeCoultre 
en de complicatie

Op het Salon International de 
la Haute horlogerie (SIHH) in 
Genève stelde Jaeger-LeCoul-
tre de Master Grande Tradition 
Gyrotourbillon 3 Jubilee voor: 
het nieuwe opus van de serie 
Hybris Mechanica die is voor-
behouden aan de grote compli-
caties van de manufactuur. Dit 
nieuwe hoogtepunt getuigt van de 
veelzijdige horlogekunst van Jaeger-
LeCoultre. In een beperkte oplage van 
75 exemplaren. 
www.jaeger-lecoultre.com

Richard Mille rijdt voor McLaren
Richard Mille onthulde op het SIHH 2017 de lichtste (7 gr) Tourbil-
lon Chronographe à Rattrapante ooit: de RM 50-03, een hightech 
mechanisch sporthorloge dat gebruik maakt van het unieke mate-
riaal Graph TPT (afgeleid van grafeen). We herinneren eraan dat 
Richard Mille voor 10 jaar de partner is van McLaren (F1).
www.richardmille.com
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Broches zijn weer in
De broche, die helemaal leek afgeschreven, staat op 
uit zijn as en heeft opnieuw een elegante en moder-

ne toekomst op de revers van een mantelpakje 
of een chemisier. Ontdek de heruitgave van de 
broche Lobster van Tiffany and Co (goud, diaman-
ten en kleurrijke stenen). Het ontwerp is van Jean  

Schlumberger en dateert uit de jaren 60. 
www.tiffany.com

Mix and match
Een verlovingsring is in… zelfs al zijn de trouwplannen nog 
niet concreet. Amuseer u door de kleuren van edelstenen, 
goud en diamanten boven elkaar aan te brengen. Waar? Bij 
juwelier Leysen natuurlijk en op de Brusselse Grote Zavel.
www.leysen.eu

City van Herbelin
Het Frans horlogerieatelier Michel Herbelin trekt de moder-
nisering van zijn collecties door met de City: een ultraplat 
(5,9 mm) herenhorloge. Dit uiterst punctueel stadshorloge 
kleedt de pols met stijl en dit zowel overdag als ’s nachts. 
Het charisma van een classic in een nieuw jasje, voor de man 
van vandaag en van morgen. Democratisch prijskaartje.
www.michel-herbelin.com

Robot Clock 
Deze klok is eveneens een 
mechanisch horloge. Nadat 
het de technische grenzen 
van de horlogekunst ver-
legde en met zijn ‘Horlo-
gical Machines’ zowel de 
ruimtevaart als de lucht-
vaart en de openbare weg 
verkende, neemt het in 
2005 opgericht horloge-
bedrijf MB&F (Maximilian 
Büsser and Friends) ons 
mee naar de toekomst met 
zijn ‘robot-pendule’ Balthazar 
Table Clock. In (zeer) beperkte 
oplage.
www.mbandf.com

Piaget & Ryan Reynolds
In 2017 viert Piaget de 60e verjaardag van de mythische Altiplano. 
Dit flinterdun, tijdloos en elegant horloge, dat werd uitgerust met 
een van de dunste kalibers ter wereld, is nog altijd even elegant als 
op dag 1. Het schittert vandaag aan de pols van een van de bekend-
ste Hollywood-acteurs: Ryan Reynolds. 
www.piaget.fr



Epic van Callaway
In de clubhouses heeft iedereen het er over. De driver Epic, 
de laatste telg uit de Callaway-familie, haalt zijn kracht uit de 
nieuwe Jailbreak-technologie. Deze verandert het gedrag 
van het clubhoofd en de clubface, waardoor meer snel-
heid en afstand gecreëerd wordt. De belangrijkste com-
ponenten in de structuur van een wood (kroon, zool en 
face) plooien, buigen en veren terug bij impact.
www.callawaygolf.com

Amimono Devil!
De familie headcovers van Amimono breidt 
uit met een reeks die is opgedragen aan… 
duivels. Wat ongetwijfeld in de smaak zal val-
len bij elke Rode Duivelsfan! Deze covers zijn 
te koop op de nieuwe website van het merk. 
Er zijn modellen voor drivers, fairway woods, 
hybrides, putters en zelfs voor ballen!
www.amimono.be

Bettinardi: klasse
Ziehier een grote klassieker van Bettinardi. Het gerenommeerd Ame-
rikaanse merk is gespecialiseerd in putters en heeft Matt Kuchar als 
een van zijn ambassadeurs. Door zijn zacht contact met de bal is het 
model Studio Stock 8 een echte must voor de puristen die op greens 
maximale nauwkeurigheid verlangen. 
www.proshoplempereur.be

Bushnell: derde oog
De Bushnell telemeters vinden een plaats in de 
meeste golftassen. Het gebruik wordt door alle 
officiële amateurinstanties getolereerd en zij 
geven de golfer in realtime een pak informatie 
over de afstand tot vlaggen, hindernissen, enz. De 
nieuwe modellen ProxX2 en Tour V4 Shift pakken 
uit met een zeldzame precisie. Zij zijn uitgerust met 
de ‘slope switch technology’ die desgewenst de 
hellingsgraad van de bodem berekent.
www.bushnell.com

Odyssey:
referentie op de green

Odyssey is al meer dan 20 jaar een referentie in het putten en blijft 
verder innoveren. De nieuwe putters O-Works, die met de technologie 
Microhinge Face Insert zijn uitgerust, sluiten hier perfect bij aan. Extra 
topspin, beter rolmoment vanaf het begin, contrasterende oplijntechnologie: 
alles staat in het teken van betere prestaties op de greens.
www.odysseygolf.com
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Europese school in Argenteuil
In september jongstleden opende de Europese School van Brussel-
Argenteuil de deuren. De kleuter- en lagere school tellen al een 
30-tal leerlingen. Voor september 2017 wordt de opening van de 
eerste 3 jaar secundair onderwijs voorzien. Deze privéschool ligt in 
een boomrijk park van 10 ha op de historische campus van Argen-
teuil. Het heeft hetzelfde curriculum van de vier Europese scholen 
die reeds in Brussel gevestigd zijn, onder toezicht van de Hoge 
Raad. Er wordt uitmuntend meertalig onderwijs aangeboden in drie 
talen (Engels, Frans en Zweeds) en dit vanaf de kleuterafdeling tot 
de voorbereiding voor het Europees baccalaureaat.
www.europeanschool.be

Aspria:
u hebt een nieuwe massage!
Laat de kans niet voorbijgaan om te genieten! De verzor-
gingskaart van het Instituut Aspria by Sisley op de Louiza-
laan is een permanente uitnodiging tot exotisch reizen, zoals 
bijvoorbeeld met de unieke massage ‘Perle de Madagascar’. 
Op het programma: een Afrikaanse scrub met sesamolie en 
gemberzaden, een romige pakking met peper- en kaneel-
extracten en – om weer met beide voeten op de grond te 
komen – een massage met karitéboter. Ideaal om de stress 
te verjagen in het stadscentrum.
www.aspria.com

Brussels Airlines vliegt
met Yves Mattagne
Sinds januari en tot juni kunnen de Brussels Airlinesreizigers 
die in Business Class naar Afrika, Canada, de USA en India 
vliegen, menu’s degusteren met de handtekening van Yves 
Mattagne, de sterrenchef van de Sea Grill. ‘Dit is een echte 
win-win. Wij serveren onze klanten kwaliteitsgerechten en 
promoten tegelijk de Belgische gastronomie’, aldus Grégory 
Baillet, Head of Product van Brussels Airlines.
www.brusselsairlines.com

Sunny Cars:
Premium autoverhuur

Het bedrijf Sunny Cars is een referentie op het vlak van autover-
huur. Het is aanwezig in 120 landen (8000 bestemmingen) en pakt 
onder meer uit met een unieke ‘all-in’-formule (onbeperkt aantal 
kilometers, full assurance en terugbetaling waarborg) tegen een 
ultravoordelig tarief. Voor veeleisende en gehaaste klanten is de 
Premiumservice een must met onlineboeking (daarna volstaat een 
handtekening aan het loket), snelle check-in (niet aanschuiven) en 
de zekerheid van een recente auto (minder dan 1 jaar oud). Sunny 
Cars is zeer actief in België en het is de voorkeurpartner van de 
meeste reisagentschappen. Het werd al meermaals onderscheiden 
voor zijn efficiëntie en professionalisme. Omdat het inspeelt op de 
nieuwste technologieën nodigt het merk in bepaalde landen de 
klant uit om een wifi-hotspot mee te nemen. Ideaal voor wie altijd 
en overal verbonden wil blijven.
www.sunnycars.be



Sergio Garcia wint Omega Masters 
De editie 2017 van de Omega Dubai Desert op de golfbaan van de 
Emirates Golf Club werd gewonnen door Sergio Garcia. De Spaanse 
golfer, die het Zwitserse horlogemerk tot zijn sponsors mag reke-
nen, haalde zijn beste spel boven en haalde het voor de Zweed 
Henrik Stenson. De kampioenentrofee werd hem hoogstpersoonlijk 
overhandigd door Raynald Aeschlimann, president van Omega.

Mid-Am: Trophée franco-belge
De Mid-Amateur Trophée Franco-Belge, die door Jean-Paul Bourdon 
werd opgericht, blijft een succesformule. In 2016 namen meer dan 
3000 spelers deel. De editie 2017 staat open voor 30-plussers 
(M/V) met 20,4 als maximale handicap. Ace Ricoh is de hoofd-
sponsor van 12 toernooien: 8 in België (L’Empereur, Falnuée, Sart-
Tilman, Mont Garni, Waterloo, Hainaut, Rinkven & Pierpont) en 4 in 
Noord-Frankrijk (Sart, Lys Chantilly, Brigodes & Mormal). De finale 
wordt gespreid over 2 dagen in Bondues. Er staan ook verschillende 
teamcompetities op het programma, waarvan één op Ravenstein 
(8 en 9 juli).
www.mid-amateur.be

Legends Classic is terug
Meteen noteren: na 5 jaar wachten is ‘The Legends Classic’ 
helemaal terug. De editie 2017 gaat door op de Royal Water-
loo op 14 en 15 juli. Deze competitie wordt georganiseerd op 
initiatief van Michael Jones en gesponsord door de Groupe 
Ginion en ACE Bureautique. Er nemen 6 of 7 teams (telkens 
16 spelers) aan deel die hun club vertegenwoordigen. Op 
het programma: natuurlijk golf (4BBB), maar vooral ook veel 
gezelligheid. Bedoeling is natuurlijk om de wedstrijd te win-
nen, maar – vooral ook – om de tuinkabouter te vermijden 
die wordt uitgereikt aan het laagst geklasseerde team.
www.legendsclassic.eu

Alfons, versie Debuyst
De bekende chef Roland Debuyst heeft zich gevestigd op het belang-
rijkste plein van Groot-Bijgaarden. De musts van de nieuwe bras-
serie Alfons zijn de gerechten op het houtvuur. Het huis zweert bij 
heerlijke vleesvariëteiten (met de stempel van Henrik Dierendonck), 
zoals tussenribstuk ‘rubia gallega’, ribeye Hereford (Ierland) en Iberi-
sche pluma. Ook de kreeft in zijn geheel met lookboter is uitermate 
lekker! Gezellige sfeer, hartelijk onthaal, kwaliteitsproducten en een 
mooie wijnkaart. Ideaal als 19e hole met vrienden of familie.
www.brasseriealfons.be

‘Parels’ om van te dromen
De 6e editie van de ‘Perles parisiennes’ wordt van 16 tot 
18 augustus georganiseerd op 3 droombanen in de Parijse 
regio: Morfontaine, Golf National (waar de volgende Ryder 
Cup gehouden wordt) en Le Vineuil-Chantilly. Deze exclu-
sieve competitie wordt door Denis Heskin georganiseerd 
op initiatief van Paris Match-Belgique en staat helemaal in 
het teken van de levenskunst. De teams bestaan uit 2 spe-
lers en de wedstrijden worden in stableford gespeeld. Zoals 
gebruikelijk verblijven de deelnemers in het Tiara Château 
Hôtel Mont Royal in Chantilly. Voor de geïnteresseerden: 
er zijn nog enkele plaatsjes vrij.
denis.heskin@golfstareurope.com
www.golfstareurope.com
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Slope Enabled

Slope Disabled

SLOPE TECHNOLOGY WHEN YOU WANT IT. TOURNAMENT LEGAL WHEN YOU NEED IT.

@BushnellGolf       www.bushnellgolf.eu        www.bushnellgolf.co.uk

FEATURES
-  IPX7 Fully Waterproof

-  Rubber Armoured Metal Housing

-  PinSeeker w/ JOLT

-  Accurate to a ½ Yard / Metre

-  Ranges 5-1300 Yards / 1100 m;  
450+Yards / 400 m to a flag

 
-  Slope-Switch Technology

-  Dual Display Technology

-  6× Magnification

-  2nd Generation E.S.P.

-  Fast Focus System 

- Stable-Grip Technology

©2017 Bushnell Golf. ® ™ Denote trademarks of Bushnell Golf. PinSeeker is a trademark registered with the U.S. Patent and Trademark Office by Worldwide Golf Enterprises, Inc. All Bushnell® 
laser rangefinder and GPS models are legal to use when local USGA & R&A rule 14-3 is in effect. Bushnell® Slope devices are now legal for tournament play when Slope mode is disabled.

Chantal Grimard - S.A. Edgard GRIMARD N.V. - Avenue de l’Energie, 9 - B-4432 ALLEUR - www.grimard.be
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De Brusselse Vroegmarkt, beter bekend onder de 
afkorting ‘Mabru’, is een must voor al wie professioneel 
met gastronomie bezig is. We nemen u graag mee voor 
een wandeling in de coulissen van deze unieke site: een 
kruispunt van al wat lekker is.

Door Philippe Bidaine

5 uur ’s morgens… De zon slaapt nog en 
om eerlijk te zijn: ook wij zouden ons 
graag nog een keertje omdraaien onder 
de warme dekens. Toch is het nu al 

bijna sluitingstijd op de Mabru-site, de beroemde 
Brusselse Vroegmarkt. Die is vanzelfsprekend 
kleiner, maar daarom niet minder rijk dan zijn 
grote Franse buur Rungis. Deze groothandels-
markt bestaat al meer dan een eeuw en verdient 
zonder twijfel de bijnaam ‘buik van Brussel’, mis-
schien wel ‘buik van België’. Een omschrijving die 
wellicht ook Emile Zola gebruikt zou hebben toen 
hij in zijn roman ‘Le ventre de Paris’ de prachtige 
hallen van de Lichtstad beschreef.

Op stap in 
‘de buik’ van 

Brussel

Op stap in 
‘de buik’ van 

Brussel

Op deze plek verza-
melen de toppers uit 
de gastronomie. Ook 
u bent welkom, maar 
dan moet u wel vroeg 
uit de veren!
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Niks dan lekkers!
Tot halverwege de jaren 50 vond je de Brusselse 
Vroegmarkt op de Grote Markt van onze hoofd-
stad. Daarna verhuisde de grootste markt van voe-
dingswaren even naar de wijk rond de KVS, vlakbij 
het Klein Kasteeltje, om in 1973 voor zijn huidige 
site te kiezen: de Werkhuizenkaai naast het kanaal. 
Onnodig aan te stippen dat deze heerlijke plek vol 
lekkernijen in zijn bestaan enorm is geëvolueerd. 
Zoals bevestigd wordt door directeur Laurent Nys. 
‘Mabru is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
echte supermarkt voor de professionals van de 
groot- en de kleinhandel, de horeca en de markt-
kramers, maar zij blijft ook toegankelijk voor par-
ticulieren. De site beslaat momenteel 14 ha. Naast 
de ruime parking ligt zo’n 40.000 m² verkoopzone. 
Die is verdeeld over 5 overdekte hallen. Liefst 120 
bedrijven – zowel producenten als groothande-
laars – hebben hier een vestiging. Zij stellen, al 
naargelang de periode, van 300 tot 400 personen 
te werk. Wij ontvangen elke week meer dan 17.000 
bezoekers. Zij verhandelen samen tussen de 8000 
en de 10.000 ton aan goederen die via ons pas-
seren. En dat elke week opnieuw.’
Omdat we ons relatief laat op de site hebben 
gemeld, ligt het werkritme al een stuk lager, maar 

toch blijft het opletten om je niet te laten verras-
sen door de ontelbare heftrucks. Zij flitsen heen 
en weer tussen de duizenden dozen en kratten die 
voor de magazijnen van elk bedrijf staan opgesta-
peld, teneinde de grootste klanten zo snel mogelijk 
te bedienen.

Rendez-vous van de Chefs
Deze ware grot van Ali Baba van de voeding is een 
echt uitstalraam van de gastronomie en van al het 
lekkers met het label ‘made in Belgium’. Mabru 
is dan ook een voortdurende bron van inspiratie 
voor de Chefs die er niet voor terugschrikken om 
hun schaarse slaap in te korten en op zoek te gaan 
naar de ingrediënten waarmee ze later die dag het 
verschil zullen maken op hun menukaart.
Hoewel heel wat keukenpieten afzien van een 
bezoek ter plaatse blijven sommigen nog altijd 
zweren bij deze uitstap. Zoals Jean-Pierre Bruneau. 
De sterrenchef uit Ganshoren komt hier elke week. 
We vinden hem terug in de winkel W en H, beter 
bekend onder de naam ‘Willy et Huguette’, een 
bekende groothandel in gevogelte, vlees en wild. 
Hij is er op zoek naar lamsribstuk, maar wil ook 
alles weten over ‘Coq des Prés’: Waals gevogelte 
dat hoog staat aangeprezen.  ▼

Jean-Pierre Bruneau, 
de bekende chef uit 
Ganshoren, is een van 
de trouwste bezoekers 
van de Vroegmarkt.

Even verpozen en genieten in het ‘Keekekot’: 
we herkennen Hugues Ducobu (champagne 
Drappier), Jean-Pierre Bruneau, Laurent Nys 
en Arya Razavi.



‘Ik kom hier al sinds deze site in 1976 opende. Ik 
heb nog de tijd gekend toen de Vroegmarkt – toen 
ik begon – in de buurt van het Klein Kasteeltje was 
gevestigd. Dat ik hier elke week binnenloop, geeft 
me de kans om een direct contact te onderhouden 
met de leveranciers en te ontdekken wat nieuw is. 
Tegelijk zie ik ook echt wat ik koop, wat niet het 
geval is wanneer je bestelt en vervolgens laat leve-
ren. Verder kan ik zodra ik thuiskom meteen aan 
de slag met wat ik gekocht heb, terwijl ik anders 
op de levering moet wachten. Ook dat is een grote 
troef’, aldus Jean-Pierre Bruneau.
Een beetje verder buigen we ons over de indruk-
wekkende verzameling oude en vergeten groen-
ten van het bedrijf Vandepoel-Kortenaken. Een 
enthousiaste Albert toont ons verschillende soor-
ten bieten waarvan we niet eens het bestaan ver-
moedden. Dit alles te midden van een gigantisch 
aanbod fruit, groenten en paddenstoelen uit de 
meest diverse contreien.

Kreeft en kaviaar
Na een bezoek aan de gigantische kreeftenhoma-
riums van het bedrijf Festin Aquatique kunnen we 
onmogelijk voorbij aan de winkel Caspian Tradi-
tion, waar de imponerende mevrouw Ravazi zich 
profileert als een van de grootste kaviaarverkopers 
van het land. Dit belet deze geroutineerde profes-
sional niet om nog heel wat andere luxegoederen 
te verkopen, van gerookte zalm tot ganzenlever, 
King Crab en nog heel wat andere delicatessen – 
soms met een oosterse origine. 
Rond 8 uur ’s morgens en na afloop van de korte 
rondleiding, is het tijd voor een kleine hap. Die is 
bij velen welgekomen, want sommigen lopen hier al 
rond sinds 2 uur. Plaats van afspraak is het ‘Keeke-
kot’ – letterlijk ‘kippenboer’ in het Brussels. Het is 
een vertrouwd etablissement waar de professionals 
van Mabru doorgaans een hapje gaan eten. Terwijl 
de gevoelige magen er genoegen nemen met een 
croissantje en een koffie, kiezen de echte ‘pro’s’ 
voor een van de grote specialiteiten van het huis: 
de pistolet met gehakt en pickles. En om dit alles 
op een passende manier te begeleiden, heeft de 
unieke Hugues Ducobu enkele flessen champagne 
Drappier meegebracht. Een rondje jenever sluit de 
al even interessante als lekkere nacht af. Vooraleer 
afscheid te nemen, wijst Laurent Nys er op dat soli-
dariteit geen ijdel begrip is op deze unieke plek die 
helemaal losstaat van de klassieke distributie. ‘Om 
de samenwerking met Restos du Coeur verder te 
zetten, die sinds 2003 bestaan, heeft de vzw Mab-
ru met het OCMW van Brussel een overeenkomst 
ondertekend om samen het project ‘Dream’ uit te 
werken. Dream staat voor ‘Distribution et récupé-
ration des excédents alimentaires à Mabru’. Het 
project werd in september 2015 opgestart en laat 
toe om dagelijks meer dan een ton verse groenten 
en fruit te recupereren en te verdelen over 25 Brus-
selse verenigingen in de sector voedingszorg.’
Eén ding is zeker: dit is een plek die je minimaal 
één keer in je leven moet gezien hebben. Liefst 
op een georganiseerde manier – groepsbezoeken 
zijn welkom – maar ook als simpele particulier. 
Want iedereen kan hier zijn inkopen komen doen, 
maar dan moet men zich wel verzoenen met de 
Spartaanse openingsuren!

mabru – brusselse Vroegmarkt
Werkhuizenkaai 22, 1000 Brussel.
Tel. : 02 215 51 69 - Alle info op www.mabru.be

Unieke leveranciers voor 
al even unieke chefs!
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Omdat je keuken 
vertelt wie jij bent.
De keuken is uitgegroeid tot het hart 
van de woning. Het is de plek waar je 
leeft, geniet, je vrienden ontvangt.  
De keuken van vandaag moet dan 
ook vertellen wie je bent. Daarom 
brengt Smeg zijn uitgebreide gamma 
keukenapparatuur nu in een aantal 
designstijlen die beantwoorden aan 
de wensen van elk type man of vrouw, 
ongeacht smaak, leeftijd of budget.

Ontdek alle designstijlen op itssome.be 
of het hele gamma op smeg.be

24032017_GOLF Magazine_Ad SMEG_A4.indd   1 1/03/17   16:36



Château du Gazin is niet alleen een 
bijzondere cru van de appellation 
Canon-Fronsac: ook zijn 
prijskwaliteitverhouding is 
fenomenaal. Vandaar dat we de spotlights richten op 
een domein dat steeds meer verbruikers aanspreekt die 
houden van een lekkere fles… voor weinig geld.

Door Philippe Bidaine

Onklopbare

M
édoc, Pomerol, Saint-Emilion… 
Als je merkt hoe de prijzen 
van de grote klassiekers uit de 
Bordeauxstreek omhoogschieten, 

ontdek je als Belgische verbruiker graag andere 
lokale wijndomeinen die misschien iets minder 
bekend zijn, maar daarom niet minder interes-
sant. Integendeel! Zoals het wijndomein Canon-
Fronsac in de Libournais.

Dat dit mooie wijndomein met prachtige etiket-
ten uitpakt, is niet nieuw. Kenners zweren hier al 
langer bij, maar het is leuk dat er vandaag een 
nieuwe adem lijkt gevonden. Een mooi voor-
beeld hiervan vinden we bij de zeer interessan-
te Château du Gazin (niet te verwarren met de 
Château Gazin in de Pomerol).
Het oorspronkelijk gebouw dateert uit 1530, maar 
het werd in 1715 heropgericht door Anne Bayard, 

Château du Gazin

Château de Gazin produceert wijn met 
een unieke prijs-kwaliteitverhouding. 
Het oorspronkelijk gebouw dateert uit 
1530, maar werd in 1715 heropgericht.
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de vrouw van een plaatselijke nota-
bel. Enkel de duiventil is nog origi-
neel, al kan men ook vandaag nog in 
de muren stenen terugvinden uit de 
originele constructie.

Bourgondische roots
Vreemd genoeg start de moderne 
geschiedenis van dit mooie domein 
bij Georges Robert, een verkoper 
van… Bourgondische wijn. Hij ver-
bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog 
een tijdje in het militair hospitaal van 
Libourne waar hij herstelde van een 
aanval met gas. Hij werd er verliefd op 
een plaatselijke jongedame en besliste 
om er zich definitief te vestigen – zeer 
tegen de zin van zijn familie overigens. 
Nadat hij er in de jaren 20 zijn eigen bedrijfje had 
opgericht, kocht hij in 1935 het kasteel van Gazin. 
De man bleef kinderloos, maar verzoende zich wel 
met zijn familie. Vooral met zijn neef Henri Robert 
klikte het en toen Georges in 1966 overleed, was hij 
degene die het domein erfde. Omdat de wijnbouw 
hem maar matig kon boeien, leidde hij de eigendom 
vanop afstand. Het interesseerde hem niet om het 
domein tot een topper uit te bouwen en dus stelde 
hij vertrouwen in een tussenpersoon.
Toen hij in 2003 een van zijn grootste klanten ver-
loor, besliste Henri Robert om afstand te doen 
van Château Gazin. Hij praatte daar over met zijn 
zoon Georges-Antoine en maakte zijn intenties 

duidelijk: ‘Ik stel mijn eigendom te koop. Als 
jij het wil overnemen, dan moet je nu in actie 
schieten!’ Georges-Antoine, die tot dan in 

de voedingsindustrie actief was geweest, 
nam de uitdaging aan. Hij volgde een 

versnelde opleiding wijnbouw in ▼

Georges-Antoine Robert vestigde 
zich met zijn gezin op de eigendom.

De ondergrond is voornamelijk 
klei en kalk. De helling is gericht 
op het zuidoosten.



Dijon en nam in augustus 2004 zijn intrek in het 
Château du Gazin. Daar trok hij voor zichzelf twee 
jaar uit om alle stappen van de wijnproductie in zich 
op te nemen. In 2007 nam hij zelf de teugels in han-
den en vanaf 2008 waren de eerste resultaten merk-
baar. Omdat hij zich zeer bewust was van het belang 
van de bodem, besteedde hij daar extra aandacht 
aan en verzorgde zelf de voorbereiding.
Georges-Antoine Robert, die samen met zijn gezin 
het kasteel betrekt, werd in 2014 eigenaar van het 
domein. Sindsdien heeft 90% van de productie direc-
te afnemers. Alleen al de export is goed voor 60% van 
het volume. In België wordt deze wijn geïmporteerd 
door het excellente huis Godaert-Van Beneden.

Maaltijdwijn
Het domein strekt zich uit over 30,8 hectare en de 
ondergrond is voornamelijk klei en kalk. De helling is 
gericht op het zuidoosten. Zoals de eigenaar dit graag 
toegeeft, ‘is de ondergrond een echte gatenkaas… 
Dat komt door de vele steengroeven in de buurt’.
Vandaag zijn de wijnstokken 75% merlot, 10% caber-
net franc, 10% cabernet sauvignon en 5% vieux mal-
bec. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 
35 jaar. Bedoeling is het aandeel cabernets-franc 
verder uit te breiden. Georges-Antoine Robert heeft 
zijn eigen filosofie. Die bestempelt hij niet als ‘bio’ 
of ‘natuur’, maar veeleer als ‘doordachte landbouw 
waarbij het vooral de weersomstandigheden zijn die 
de verzorging van de druiven helpen bepalen’…
Wat de vinificatie betreft, wijkt zijn visie af van heel 
wat oenologen die ‘in de mode’ zijn. ‘Momenteel 
verkies ik de lichter verteerbare wijnen. Ik zoek niet 
ten alle prijze de concentratie op. Ik houd van frui-
tige wijnen die zich graag laten drinken. Maaltijdwij-
nen. Wijnen waar je de fles graag wil leegmaken.’ 
Château du Gazin is dus geenszins een hypergecon-
centreerde wedstrijdwijn die tijdens een professio-

nele degustatie opvalt door zijn kracht, maar waar 
men vervolgens maar één glas kan van drinken. De 
lege flessen op het einde van de maaltijd zijn de 
beste maatstaf voor de echte kwaliteit van een cru.
Dit vinden we ook terug in naslagwerken zoals de 
Guide Hachette. Die bekroonde de jaargang 2009 
met twee sterren in zijn editie 2013 en had het in 
de beschrijving over een ‘prachtige cuvée met een 
donkere granaatrode kleur. De complexe neus, die 
behalve rode en zwarte fruitsoorten ook hout ver-
raadt, is de inleiding tot een ruime en genereuze 
afdronk met een fijnzinnige frisheid. Een strakke 
wijn, verleidelijk en veelbelovend: te drinken tus-
sen 2015 en 2023’.
Mede door zijn verrassende prijskwaliteitverhouding 
– voor de particulier kost hij minder dan 12 euro – is 
deze wijn dus voorbestemd om almaar meer succes te 
boeken bij de verbruiker die vooral afgaat op de mond-
tot-mondreclame. Die is altijd op de afspraak bij al wie 
het plezier heeft gehad om hem te ontdekken.
Tenslotte nog dit: het domein heeft ook een mooi 
aanbod magnums. Die zijn niet alleen gezellig, 
maar ook interessant om de evolutie van het pro-
duct te volgen dat in deze grote formaten bijna 
altijd beter is ‘afgewerkt’. Genieten, dus.

www.chateaudugazin.fr - Tel.: 32 476 341 183

Op Château du 
Gazin is iedereen 
betrokken bij de 
wijncultuur.

In zijn vaten mikt Georges-Antoine 
op wijnen die men graag drinkt 
en minder op prijsbeesten.
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PENTHOUSES & VILLA’S
aan de golf van Sterrebeek
+32 2 313 33 33 - www.sterea.be

PURE LUXE 
is zeldzaam
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U i t g e p u u r d 
concept, tijdloze 
elegantie, mecha-
niek op wieltjes. Het 
Duitse merk Meister-
Singer maakt horlo-
ges waar één wijzer de 
uren en de minuten aan-
geeft. De tijd verstrijkt in 
eenheden van 5 minuten. 
Apart!

Door Raoul Buyle

MeisterSinger 

M
anfred Brassler 
ontwikkelde zijn 
horlogeconcept 
– de zogeheten 

‘Ur uhr filosofie’ – in 2001 in 
Münster en het is actueler 
dan ooit. Sterker: het past 

perfect in een modernisme ‘dat 
haaks staat op de huidige drang 

om de horloges van nu zo gecom-
pliceerd mogelijk te maken’, stelt de 

Duitse designer, wiens werk al vaak door 
internationale jury’s werd onderscheiden 

en zelf een liefhebber is van mechanische 
uurwerken. Vandaar de creatie van deze eenvou-
dige, klassieke, tijdloze modellen met een sobere, 
ja, minimalistische wijzerplaat.
De horloges MeisterSinger – de naam werd ont-
leend aan ‘Die Meistersinger von Nürnberg’, een 
opera van Richard Wagner – nodigen uit tot een 
originele, duidelijke en zuivere tijdmeting. Doelstel-
ling? Een armbandhorloge dat tegelijk modern en 

Manfred Brassler.

De MeisterSinger Périgraph. De 
datumring verwijst naar het draaien 
van de Aarde rond de Zon.

Eenwijzerhorlogerie
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De Manufactuur in 
Münster (Westfalen).

ook een moderne en 
poëtische paradox. 
Het eerste contact 
met een MeisterSinger 
kan ietwat bevreemdend 
overkomen, want we zijn nu 
eenmaal gewoon om twee 
wijzers te gebruiken om het 
uur af te lezen. Na een korte 
aanpassing blijkt het lezen van 
het uur op een MeisterSinger even-
wel even makkelijk als op een klassiek horloge. 
De MeisterSinger N°1 is op zich al de kwintessens 

van de geest van het merk. Deze blik-
vanger in het gamma valt op door zijn 
eenvoud en originaliteit. Op het eerste 

gezicht lijkt het alsof de wijzer die 
het uur aangeeft ontbreekt. Maar 

dat is natuurlijk niet zo!
De bijzonder fraai uitgewerkte 

wijzerplaat wordt vol le -
dig door MeisterSinger 
gemaakt en geëmailleerd, 
en vervolgens in het 
bedrijf geassembleerd. 

De kast heeft een klassieke 
en sobere vorm. Op de rug 

prijkt een uniek nummer. Het 
mechanisch kaliber van deze N°01 

is er een met handmatig opwinden. 
Hierdoor ontstaat bij het opwinden 

een unieke symbiose tussen de eige-
naar die zijn tijdpatronen voorbereidt 
en het instrument dat zich klaarmaakt 
om deze te meten.

authentiek is en het tijdstip aangeeft met behulp 
van één enkele wijzer. Een horloge dat, zonder met 
de traditie te breken, volledig mee is met zijn tijd. 
Het doel is hier niet om tot op de seconde exact 
te weten hoe laat het is, maar een schatting te 
hebben met een paar minuten speling. ‘Wat even-
wel niet betekent’, aldus Manfred Brassler, ‘dat de 
afleesbaarheid en de rigoureuze precisie van de 
tijdsberekening te lijden zouden hebben onder dit 
“subjectief gebrek aan precisie”.’ Integendeel: er 
wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige kalibers 
(uitsluitend Swiss made mechanische kalibers met 
handmatig of automatisch opwinden, red.)

Terug naar de bron
Met de eenwijzerhorloges keren we als 
het ware terug naar de eerste zon-
newijzers en de zakhorloges uit de 
19e eeuw: ook die hadden maar 
één wijzer (die het uur aangaf). 
MeisterSinger brengt dus het 
oergevoel van het klokkij-
ken terug met een vereen-
voudigd aflezen van de tijd. 
Door de hoge precisie van de 
horloges creëert het tegelijk 

MeisterSinger Unomatik 
met gangreserve.

MeisterSinger 
N°1.

■



Tudor 
Duurzaam & stijlvol

I
k heb jarenlang overwogen 
om een horloge te fabrice-
ren dat onze concessiehou-
ders goedkoper kunnen 

aanbieden dan onze Rolex 
en hetzelfde traditioneel 
vertrouwen waardig is. 
Vandaar mijn beslis-
sing om een afzonder-
lijke vennootschap 
op te richten met 
de bedoeling om 
dit horloge te gaan 
maken. Deze heet 
Montres Tudor S.A.’ 
Also sprach Hans 
Wilsdorf. We schrijven 
1946 en de auteur van 
deze uitspraak is een 
van de boegbeelden van 
de Zwitserse horlogerie en 
de historische schepper van 
Rolex (opgericht in 1905).
De Tudorhorloges worden van 
bij het begin gewapend met 
een dubbele technische troef: 
de beroemde waterdichte Oyster 
horlogekast en het mechanisme 

met ‘Rotor’ Perpetual. Het is de 
bedoeling om een jong en actief 
publiek horloges aan te bieden 

die qua kostprijs een stuk 
goedkoper uitvallen dan een 

Rolex (zoals de bekende 
Oyster en Submariner), 
terwijl de componenten 

van beide merken vaak 
identiek zijn. ‘Wie 

voor een Tudor-
horloge kiest, 
bevestigt zijn 
individualiteit 
en zijn voor-
liefde voor een 

hedendaagse uit-
drukking van luxe, zon-

der arrogantie.’
De eerste model len 

doen al snel hun intrede. 
Na de Tudor Oyster, met 

mechanisch gangwerk en 
een waterdichte horloge-

kast, volgt de eerste lijn (Tudor 
Oyster Prince). Voor Hans Wils-
dorf de gelegenheid om met-
een de belangrijkste kwaliteiten 

‘

Tudor Heritage Black Bay 
Bronze; winnaar van de 
Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève 2016.

Het merk ‘met de roos’.

Het Tudorhorloge dat in de jaren 50 door Hans Wilsdorf 
himself werd gelanceerd, is weer helemaal trendy. 
Verhaal van een merk voor het leven. 

Door Raoul Buyle
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Tudor Oyster 
Prince, 1952.

van dit nieuwe merk te accentueren: duurzaam-
heid, technologie en stijl. Zo duurzaam zelfs dat 
de reclamecampagne van 1952 deze kwaliteiten 
onderstreept met een weinig conventioneel beeld: 
‘potige kerels’ in de bouw en in de mijnen met een 
Tudor Oyster Prince aan de pols. Modellen voor 
het leven!
Datzelfde jaar nemen een 20-tal Tudorhorloges 
deel aan een Britse wetenschappelijke missie naar 
Groenland onder leiding van de Royal Navy. Het 

Hans Wilsdorf 
(1881-1960).

merk bevestigt op die manier de duurzaamheid 
en precisie van zijn producten. Het succes is op 
de afspraak. Ook het grote publiek is nu helemaal 
overtuigd van de kwaliteiten en de betrouwbaar-

heid van dit horloge, waar de garantie van 
alle technische, esthetische en functionele 
karakteristieken – alsook de distributie – 
niet zomaar een naam heeft, maar die van 
een merk (Rolex) dat reeds befaamd is 
voor de kwaliteit van zijn producties.
De Tudorhorloges worden tot 1990 geas-
sembleerd door de makers van Rolexhor-
loges. De kasten en de armbanden dra-
gen de handtekening en de merktekens 
van het beroemde huis. De automati-
sche ETA-kalibers worden aangepast en 
verbeterd in de ateliers van het moeder-
huis. Sinds 2000 heeft Tudor resoluut 
voor een eigen identiteit gekozen en 
rust het sommige van zijn modellen uit 
met nieuwe ‘manufacture’ kalibers.

Een duik in de legende 
In 1954 ontwerpt Tudor zijn eerste duikhorloge. 
Deze Tudor Oyster Prince Submariner is een nieu-
we legendarische stap. Van 1964 tot 1966 wordt 
zij met name geproduceerd voor de Amerikaanse 
marine (US Navy). Van 1970 tot 1984 wordt het 
model Marine Nationale gebruikt door de Franse 
zeemacht. Het is illustratief voor zijn robuustheid 
en betrouwbaarheid. Met deze modellen zet het 
merk ook zijn eerste stappen in de wereld van de 
duikhorloges. In 2012 keert Tudor terug op het 

Eerste reclame, 1952.

▼



voorplan met zijn model Pelagos. Dit mecha-
nisch duikhorloge, dat waterdicht is tot 500m en 
uitgerust met een Tudor ‘manufacture’ kaliber, 
komt bij het publiek over als een concentraat van 
innovatie en techniek. Ook de historische stempel 
van Tudor is onmiskenbaar aanwezig, zoals blijkt 
uit de ‘Snowflake’-wijzers die typisch zijn voor de 
eerste modellen van het merk. Het sportief tempe-
rament lost de verwachtingen in bij de liefhebbers 
van grote diepten en bij al wie van de zee houdt. 
Tudor verwijst naar dit verleden door het model 
Pelagos vandaag ook in een ‘linkshandige’ ver-
sie aan te bieden, dus met de opwindknop aan 
de linkerkant, zodat het horloge zich rechts laat 
dragen. Bij deze versie is het woord ‘Pelagos’ op 
de wijzerplaat in het rood geschreven, wat heel 
mooi aansluit bij het lichtgevende gedeelte in 
beige. De introductie van deze nieuwe referentie 
LHD (Left Hand Drive) in de lijn Pelagos vervol-
ledigt het aanbod van Tudor in het domein van de 
technische duikhorloges en herinnert ook aan een 
minder bekend luik van zijn productontwikkeling. 

Volgens de zuivere traditie van militaire horloges 
wordt ook de Pelagos LHD gemaakt in een genum-
merde reeks. De modellen hebben een zwarte wij-
zerplaat en lunet. Zij dragen op de rug een uniek 
productienummer dat in grote Arabische cijfers is 
ingegraveerd. Een primeur bij Tudor.

▼

Tudor Heritage 
Chrono Blue.

Tudot Pelagos LHD 
(Left Hand Drive).

Wie voor een Tudorhorloge 
kiest, bevestigt zijn voorliefde 
voor een hedendaagse 
uitdrukking van luxe,
zonder arrogantie.

■
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Digital SA is a subsidiary company of ALSEC, the tailor-made security - www.alsec.be

Intelligent video

More information? Contact us:
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tel: +32 67 89 31 76 • info@dsa-security.be
www.dsa-security.be

IP cameras have an adaptable level of intelligence and will work 
according to our quality standards. By pushing the intelligence in 
the camera, we will be able to build greater camera networks, not
facing the limits of an analog camera system.

Advantages of IP cameras 

• Exceptional image quality, more than 5 times the resolution of an 
analog camera.

• Easy cabling, facilitating camera placement.
• Built-in intelligence: the camera detects motion immediately, sends 

alarm signals and facilitates the search of events.
• Economic: UTP cable is up to 5 times cheaper than coax cable.
• Quality of service: the distance does not affect the quality of the image.
• Secured communication, wherever you are in the world.

• In short: higher quality and lower total costs.

Digital-Annonce(A4)-NL  23/11/16  11:33  Page 1



Geboren om te schitteren! 
Met diamanten schiet je 
altijd in de roos! La Maison 
du Diamant is al bijna 40 
jaar gespecialiseerd in de 
verkoop en het evalueren van 
deze unieke ‘steentjes’. U vindt er 
tevens – exclusief voor Brussel – de 
collectie van Boucheron. Een must.

Door Raoul Buyle

B
riljant, radiant, peer, druppel, navette, 
markies, hart, trap, prinses… Voor heel 
wat vrouwen is dit enkel een kwestie van 
afmetingen. Dat is niet helemaal fout, 

maar helemaal correct is dit evenmin. Er spelen 
namelijk ook drie andere criteria een essentiële 
rol bij de keuze: gewicht (uitgedrukt in karaat), 
kleur – van kristalhelder ‘water’ (mooiste) over 
‘lichtgeel’ (minder waardevol) naar een regenboog 
(zeldzaam) – en zuiverheid. Maar worden we niet 
in de eerste plaats verleid door de grootte, vorm, 
schittering, welving en zijn magie om het licht te 
weerkaatsen?

De diamant komt uit het hart van onze Aarde en 
zou miljoenen jaren geleden geboren zijn. De 
wereld telt heel wat vindplaatsen. Diamanten 
spelen traditioneel een hoofdrol bij de markante 
gebeurtenissen in het gezinsleven. Ze zijn en blij-
ven een leuk alternatief voor de centen in onze 
spaarsok en hebben een grote emotionele waarde 
als erfstuk.
‘Dit betekent meteen ook dat de aankoop van 
een diamant een investering is die men met de 
nodige voorzichtigheid moet plegen, want enkel de 
mooiste stenen – en dat zijn niet noodzakelijk de 
grootste – bieden de zekerheid dat zij hun waarde 

Anthony Klein, expert in 
diamanten, koopt even-
eens unieke stenen.

La Maison du DiamantLa Maison du Diamant
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behouden. Dit gezegd zijnde: als ik mijn klanten 
één goede raad moet geven, dan deze: luister in de 
eerste plaats naar wat uw hart u influistert, zoals 
u dit bij de aankoop van een kunstwerk zou doen’, 
aldus Serge Klein die samen met zijn zoon Anthony 
aan het hoofd staat van La Maison du Diamant.

Juweel voor Sharon Stone
La Maison du Diamant werd opgericht in de jaren 
70. Benjamin Klein, sinds de jaren 50 exclusief 
leverancier van de Zwitserse Haute Horlogerie, 
had de weg geopend. In 1964 werden zijn professi-

Enkel de mooiste stenen 
bieden de zekerheid dat zij 
hun waarde behouden.

onele activiteiten trouwens door Koning Boudewijn 
bekroond met een ereteken.
‘Ik begon mijn carrière als expert in ruwe diaman-
ten voor verschillende instituten, zoals de Banque 
de Kinshasa. In 1979 richtte ik La Maison du Dia-
mant op dat in unieke diamanten gespecialiseerd 
is. Het familiebedrijf ontwikkelde vervolgens ook 
het ‘in house’ ontwerp van gepersonaliseerde 
juwelen’, aldus Serge Klein.
In zijn bijna 40-jarig bestaan bouwde La Maison 
du Diamant een internationaal klantenbestand op. 
Het kan er zelfs prat op gaan dat het een juweel 
verkocht aan… Sharon Stone.
Een dergelijke faam steunt op de levensduur van 
het bedrijf, zijn goede reputatie en de kwaliteit 
van zijn ontwerpen – vooral verlovingsringen. 
Resoluut draagbare ontwerpen die perfect pas-
sen bij de hedendaagse vrouw. Als een ietwat 
‘ouderwetse’ juwelierszaak die op een hyper-
moderne leest is geschoeid.
Zo is Anthony Klein een van de eersten die 3D 
invoerde in de moderne juweliersbusiness. “Dank-

zij deze technologie werden de grenzen 
van de creativiteit verlegd. Deze 

kleine hi-tech revolutie laat 
iedereen toe om het juweel 

v a n zijn dromen in enkele 
klikken te conceptua-

liseren en te visuali-
seren. Democrati-

sering op maat 
a l s het ware. De 

verbruiker als 
medeontwer-
per van het ▼

Serge Klein en zijn 
zoon Anthony.

Boucheron wordt exclusief verkocht 
in La Maison du Diamant.



creatieproces. Hij geniet behalve van onze 
expertise ook van aantrekkelijke prijzen voor de 
mooiste stenen. De technologie staat hier ten 
dienst van een beroep dat een puur ambacht is en 
dat ook zal blijven.’

Exclusiviteit van Boucheron
Door het internet, de democratisering van de prij-
zen en de komst van enkele Franse ‘haute joal-
lerie’-speciaalzaken in Brussel is het publiek het 
overzicht een beetje kwijtgeraakt. ‘Het voordeel 
van een “klein familiebedrijf”, zoals La Maison du 
Diamant, is dat expertise en persoonlijk advies bij 
ons centraal staan. Wij kennen al onze klanten en 
die klanten kennen ons. De mensen komen bij ons 
om persoonlijk te overleggen met juweliers die hun 
vak kennen. Die factor vertrouwen is essentieel. 
De verkoop van een diamant wordt altijd begeleid 
met certificaten (onder meer afkomstig van HRD, 
GIA, IGI) die de kwaliteit verzekeren. Mijn vader en 
ik waken over de esthetiek en de kwaliteit van onze 
ontwerpen binnen redelijke prijsgrenzen. Voor 
een steen met dezelfde vorm, zuiverheid, kleur en 
gewicht betaalt u bij La Maison du Diamant minder 
dan in de grote luxewinkels.’
Het is dankzij die vertrouwensrelatie dat het pres-
tigieuze Maison Boucheron – bestaat 150 jaar – in 
2010 zijn exclusieve distributie van zijn juwelen- 
en horlogecollecties toevertrouwde aan Serge en 
Anthony Klein. ‘Die vertrouwensrelatie is uitge-
groeid tot een win-win voor de beide Huizen. Net 
zoals wij is ook Boucheron een merk met een fami-

liegeest dat graag op zoek gaat naar de verborgen 
kanten van wat mooi is en niet bang is om te expe-
rimenteren. Zowel voor hen als ons is het leven een 
feest. De taal van juwelen is universeel omdat zij in 
de eerste plaats het hart aanspreken.’
De klant die zijn producten bij La Maison du Dia-
mant koopt, weet zich verzekerd van de exclusieve 
Boucheron-service.

▼

Collectie Quatre van 
Boucheron: armbanden 
en gouden ringen in La 
Maison du Diamant.

Ring Sparkling Leaves, markies 
geslepen, wit goud; ontwerp 
La Maison du Diamant.

www.lamaisondudiamant.com

■
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Geen doetje 
De Ford Mustang staat niet zozeer voor rijplezier. 
Hij is het! In zijn puurste vorm. Temmen zal men die 
legendarische ponycar wel niet zo gauw. Maar het blijft  
altijd leuk en spannend om het te proberen.

M U S T A N G
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Een zomers gevoel
De zomer staat voor de deur en opent de poort naar een filosofie die 

u volop terugvindt op deze pagina’s, want ook zij zweren bij de zon, de 

zee en een blauwe lucht. Het is tijd voor vakantie, voor zalig nietsdoen, 

voor een ritje met de cabrio, voor aperitieven op het terras. Het echte 

leven, dus! Members Only houdt bijzonder veel van dit seizoen dat in 

het teken staat van de ‘dolce vita’. Het sluit immers perfect aan bij het 

roadbook van ons magazine waar de levenskunst voorop staat.

In dit zomernummer laten we u zoals gebruikelijk een aantal topbe-

stemmingen ontdekken en verwennen we u met mooie verhalen. Zoals 

dat van de mythische Fiat 500 die dit jaar zijn 60e verjaardag viert. De 

kleinste auto ter wereld, zoals hij destijds genoemd werd, is nog altijd 

even pittig als in het begin. In een ander domein belichten we ook het 

geweldig avontuur van de bikini die er tien lentes meer heeft opzitten. 

Bij zijn lancering leek het wel de eerste a(na)to(o)m(ische) bom. Maar 

ook de bikini is heel mooi oud geworden…

Members Only, het magazine van plezier en traditie, is ook een perma-

nente uitnodiging tot reizen. Door de pagina’s heen nemen we u mee 

naar het Zweedse Värmland, waar we met auto’s op het ijs gaan stoei-

en, naar de blauwe lagunes van Nieuw-Caledonië en de ultra-exclusieve 

pagina’s van Ramatuelle. Tegelijk lopen we ook even binnen bij Georges 

Blanc, de beroemde chef wiens driesterrenrestaurant in Vonnas een 

monument is van de Franse gastronomie. Ook dat is dus genieten…

Ook de golfsport wordt niet vergeten. Sinds Members Only voor het 

eerst van de persen rolde – nu meer dan 15 jaar geleden – loopt de 

sport van St. Andrews als een rode draad door dit magazine. Dit jaar 

wordt The (British) Open in Royal Birkdale gespeeld. Voor ons een 

mooie insteek om te grasduinen in de geschiedenis van deze legendari-

sche competitie, want The Open is voor golf wat Wimbledon is voor ten-

nis. Wij gaan eveneens op verkenning naar een van de mooiste banen 

van Marbella, we bezoeken het exclusieve Evian Resort, de prestigieuze 

club van La Baule en de gloednieuwe ‘The National’ in Sterrebeek, die 

een schitterende toekomst wacht. Wij mixen het genot van de swing 

zelfs met dat van een cruise!

Sport voor de ene, een filosofie voor de andere: golf laat zich op dui-

zend verschillende manieren beleven. Maar altijd met dezelfde pret-

lichtjes in de ogen.

Veel leesplezier

Voorwoord

© Foto : Reporters

Volgende uitgave : 22 september 2017
Dit magazine mag niet verkocht worden.
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MAKES THE WORLD AND
YOUR WRIST A BETTER PLACE.

            Da Vinci Chronograph Edition 

“Laureus Sport for Good Foundation”. 

Ref. 3934: Meet a watch that’s just a little 

bit better than the rest. Because proceeds 

from its sale go to the Laureus Sport for 

Good Foundation and open up new oppor-

tunities for disadvantaged children. And 

that’s not all: its classical design will bring 

a smile not only on their faces but also to 

that of its owner.

3 bar, 14.5 mm case height, Diameter 42 mm, 

Alligator leather strap by Santoni

Limited edition of 1,500 watches in stainless steel, 

Mechanical movement, Self-winding, 68-hour 

power reserve when fully wound, Central hacking 

seconds, Back engraving (figure), Water-resistant 

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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Limits can be, well, limiting. So we ignored them and created the 
highest performing iron imaginable – Epic. Precision-crafted in 
painstaking detail with ultra-premium  materials, Epic is the most 
beautiful and technically advanced iron possible. Powered by 360 
Face Cup Technology, you’ll get tremendous ball speed with maximum 
 distance. With Epic, there’s no limit to how far you can take your game.  

#1 Irons in Golf claim based on retail sales for Q1 2017 as reported by Golf Datatech across US, UK, Sweden, French & German markets. 
©2017 CaAllaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Epic, Great Big Bertha, Exo-Cage, Speed Step and Jailbreak Technology 
are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company. All other trademarks are property of their respective owners.
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THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.

THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.

THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.

THE BALLS 
THAT CHANGED 

THE BALL.
The revolutionary Chrome Soft™ and New Chrome Soft X™ will change your expectations 

of how a Tour ball should feel and perform. The Dual SoftFast™ core has redefined 

golf ball performance by simultaneously elevating speed and feel for an 

unbeatable combination of distance, workability and spin control.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron Device, Chrome Soft, Chrome Soft X and SoftFast are trademarks and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.



Niemand zal ontkennen dat hij het dubbel en dik verdiende, want Sergio 
Garcia had sinds zijn profdebuut in 1999 al te vaak afspraak met de dichtste 
ereplaatsen. Dit keer was het helemaal raak op de Masters in Augusta. De 
Spaanse kampioen – de erfgenaam van de grote Severiano Ballesteros – 
haalde het na een bijzonder spannende tweestrijd met de Engelsman Justin 
Rose. Op zijn 37e ging zo voor Garcia een levensdroom in vervulling. Mogelijk 
inspireert dit succes hem tot meer. Zoals winst in de British Open waar hij 
ook al twee keer als tweede is geëindigd… ■

Sergio GarciaSergio Garcia
breekt de ban
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De beroemde Franse luchtvaartacrobatiepi-
loot Mika Brageot neemt de stuurknuppel 
over van het racevliegtuig van Nigel Lamb dat 
hij reeds in 2016 mocht besturen. Om deze 
nieuwe start te vieren, kreeg de MXS-R niet 
alleen een nieuwe naam – ‘Skyracer’ – maar 
ook nieuwe kleuren. Het origineel en militair 
geïnspireerd design zorgt meteen voor een 
verrassend effect en dit zowel in de lucht als 
op de grond. De stijl is tegelijk ‘vintage’ en 
‘destroy’, met de romp en de vleugels in roest-
kleuren. Waarmee de indruk wordt gewekt 
dat dit vliegtuig, dat nochtans het neusje van 
de zalm is op het gebied van luchtvaarttech-
niek, een dringende restauratiebeurt behoeft. 
Een bijzonder geslaagde knipoog, helemaal in 
de stijl van Breitling. ■

Vintage
    in de wolken
Vintage
    in de wolken



D
e traditie staat als een huis: elk jaar 
wordt de British Open op een pure 
links gespeeld – lees een baan bij 
de zee waar de wind altijd van de 

partij is! Dit jaar zoekt het toernooi Royal Birkdale 
op: een legendarische ‘championship course’ die 
in 1889 werd gebouwd, maar in 1920 door John 
Taylor en Fred Hawtree werd hertekend. Zoals 
alle specialisten dit beamen, is dit een bijna per-
fecte baan: een model in het genre. ‘A fair links’, 
zoals de Britten zeggen. Natuurlijk doet Eolus ook 
hier zijn duit in het zakje, moet je de bal naar de 
green laten rollen en rekening houden met het bij 
momenten grillig botsen van de bal. Maar al bij al 
worden goede slagen er altijd beloond. Een beetje 
zoals op de Old Course in St. Andrews.
Royal Birkdale krijgt het toernooi al voor de 10e 
keer op bezoek. De winnaars tot dusver luister-
den naar de namen Peter Thomson (1954 & 1965), 

Arnold Palmer (1961), Lee Trevino (1971), Johnny 
Miller (1976), Tom Watson (1983), Ian Baker-Finch 
(1991), Mark O’Meara (1998) en Padraig Harrington 
(2008). Telkens was het spektakel op de afspraak.
Op deze baan moet je er staan vanaf de eerste slag, 
want hole 1 is wellicht de moeilijkste. Het betreft 
een par 4 van ruim 400m met een lichte dogleg 
links. De fairway is behoorlijk smal en heel wat 
bunkers bemoeilijken het aanvallen van de green.

Hoogmis 
De British Open is voor de golfsport het equivalent 
van Wimbledon voor tennis. Een Brits sportmonu-
ment beladen met geschiedenis en traditie, en elk 
jaar opnieuw een soort hoogmis van de golfsport. 
In Groot-Brittannië is golf immers religie. Nationale 
sport. Iedereen beoefent het, van arbeiders tot 
CEO’s. En in de media krijgt golf het hele jaar door 
ruime aandacht.

De 146e editie van de British Open staat van 20 tot 23 
juli geprogrammeerd in het Engelse Royal Birkdale. We 
blikken terug op dit mythisch toernooi dat ondanks zijn 
leeftijd nog altijd springlevend blijft.

Door Miguel Tasso

The
Open

Beschermd monument
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In 1974 won de voormalige Belgische kampioen 
Philippe Toussaint in Fulford de ‘Benson & Hed-
ges’, een van de meest gerenommeerde toernooi-
en in Engeland. Dat zijn ze aan de overkant van 
het Kanaal nog altijd niet vergeten. ‘Ik ben veel 
bekender in Engeland dan in België’, zegt hij. ‘Zo 
werd ik in 1977 in Turnberry, toen ik te voet over 
een landweg naar het clubhouse wandelde, door 
een politieman herkend. Hij escorteerde me als 
was ik een staatshoofd’, lacht hij. Wanneer de Bri-
tish Open ter sprake wordt gebracht, lichten zijn 

ogen op. ‘Dit toernooi laat zich niet in woorden 
samenvatten; dat moet je beleven. Die bijzondere 
sfeer, die magie. Als een zich één voelen rond een 
zelfde passie. Elke dag staan de kranten vol en het 
toernooi gaat integraal live op televisie: van 8 uur 
’s morgens tot 8 uur ’s avonds…’
Philippe Toussaint nam verscheidene keren deel aan 
de ‘Open’. Hij kent alle parameters. ‘Het weer kan 
een beslissende factor zijn. Op dit soort banen moet 
je als speler voortdurend slagen uitvinden in functie 
van de wind, de regen, het botsen van de bal…’

De mythische 18 van de Old Course in 
St. Andrews: schouwtoneel van heel wat 
historische momenten in The Open.

▼



De ex-kampioen is nog altijd even bezeten van 
de golfsport. Aan anekdotes geen gebrek. ‘In 1974 
had de Britse Queen plaatsgenomen in de eretri-
bune voor de green van de laatste hole. Het toeval 
wou dat zij de laatste slagen van mijn wedstrijd 
volgde. Gelukkig legde ik toen de bal op 30 cm van 
de vlag neer onder luid applaus van het publiek!’

De pioniers
De eerste editie van de British Open – die toen nog 
niet die naam droeg – werd in 1860 gespeeld. Dat 
gebeurde op de fairways van het Schotse Prest-
wick (Ayrshire). Er namen… acht spelers aan deel 
en de competitie werd over één dag afgewerkt: 
woensdag 17 oktober. In die tijd telde de privégolf-
baan van Prestwick slechts twaalf holes. De deel-
nemers moesten dan ook drie lussen afwerken. De 
winnaar van deze eersteling was Willie Park Sr. die 
de titel won met een totaal van 174 slagen.
Eigenlijk was de eerste ‘Open’ een eerbetoon aan 
Allan Robertson. Hij werd toen beschouwd als de 
beste golfer en was een jaar voordien overleden. Aan 
het toernooi namen de beste professionals van toen 
deel. Zij waren stuk voor stuk uitgenodigd. Het waren 
golfers die verscheidene stielen combineerden, want 
behalve het golfen zelf bouwden zij ook golfclubs, 
verkochten ballen, naaiden golftassen en gaven af en 
toe ook les. De acht pioniers van het bekendste toer-
nooi ter wereld luisterden naar de namen Tom Mor-
ris, George Brown, Charles Hunter, Alexander Smith, 

William Steel, Andrew Strath, Robert Andrew en Wil-
lie Park. Deze laatste won dus de trofee, zijnde een 
prachtige lederen riem met een zilveren gesp. Deze 
was aangeboden door de leden van Prestwick.

Claret Jug
De tweede editie van het toernooi werd gewonnen 
door ‘Old’ Tom Morris, een van de grote namen uit 
de golfschiedenis. Deze Schot, die in St. Andrews – 
waar ooit de wieg van de golfsport stond – geboren 
werd, was de eerste ‘full time pro’ in Prestwick. 
Ook zijn zoon ‘Young’ Tom Morris maakte furore, 
want hij won The Open drie keer op rij (1868 tot 
1870), maar overleed onverwacht toen hij 24 was. 
In totaal verzamelden beide Morris acht titels in 
The Open. Een uniek record!
Niettemin tekende ‘Young’ Tom Morris door zijn 
dominantie bijna het doodvonnis van het toernooi. 
In het reglement was namelijk gestipuleerd dat de 
speler die het toernooi drie keer op rij kon winnen 
definitief de eerder genoemde zilveren riem (‘The 
Belt’) mocht behouden. Dit verklaart waarom er in 
1871 geen Open werd gespeeld: er was nog geen 
nieuwe prijs bedacht.
Het jaar daarop stond het toernooi terug op uit 
het graf. Dit keer werd het georganiseerd door de 
Royal & Ancient van St. Andrews en The Honou-

Phil Mickelson 
houdt van Britse 
linksbanen.

Arnold Palmer: 
klasse.
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rable Company of Edinburgh Golfers. Zij bundel-
den de krachten om samen een nieuwe trofee te 
kopen. Het werd een lampetkan in massief zilver 
die ook vandaag nog altijd de laureaat bekroont: 
de fameuze Claret Jug. Het beeld van de edelsmid 
die de naam van de kampioen meteen na het toer-
nooi in het zilver graveert, is door de jaren heen 
een klassieker geworden op de BBC.
Vanaf 1873 was Prestwick niet langer de enige 
club die de British Open mocht ontvangen. De Old 
Course van St. Andrews nam in 1873 de fakkel over 
en in 1874 was het de beurt aan Musselburgh (Edin-
burgh). Tegelijk werden ook de eerste geldprijzen 
geïntroduceerd. De golfbusiness was geboren…

Nooit op zondag
In 1891 werd The Open voor het eerst over 72 
holes gespeeld. De competitie duurde amper twee 
dagen en vond plaats op woensdag en donder-
dag. In 1927 beslisten de organisatoren om naar 
drie dagen te gaan, met 18 holes op woensdag, 
18 op donderdag en 36 op vrijdag. Het duurde tot 

1966 vooraleer het toernooi 
zijn definitieve vorm aan-

nam met vier ronden 
van 18 holes over 
vier dagen. Omdat 
er geen sprake was 
om het toernooi op 
een zondag te laten 
eindigen, werd voor 
een zaterdag geko-
zen. Die traditie 
bleek evenwel niet 

bestand tegen de moderne tijden en de druk van 
de televisie. Mogelijk tot groot ongenoegen van de 
traditionalisten eindigt The Open nu altijd op een 
zondag. Net zoals de tennisfinale op Wimbledon. 
De in Schotland geboren British Open wordt 
tegenwoordig in alle hoeken van Groot-Brittannië 
gespeeld. Het eerste bezoek aan Engeland dateert 
uit 1894 toen het toernooi neerstreek op de Royal 
St George’s vlakbij Dover.
Hoewel geen enkele regel dit uitdrukkelijk ver-
meldt, is het gangbaar dat The Open altijd op een 
typische linksbaan plaatsvindt en dus vlakbij de 
zee. Verder valt op dat het toernooi in 145 edities 
amper 14 locaties heeft gekend: zeven in Schot-
land, zes in Engeland en één in Noord-Ierland.

Bobby Jones geeft 
het voorbeeld
Er is een boek – neen, een bibliotheek! – nodig om 
alle topmomenten van de British Open op te som-
men. Alle topnamen van de golfsport hebben van-
zelfsprekend hun naam op de erelijst. Er was een tijd 
dat de Amerikaanse toppers er tegenop keken om de 
Atlantische Oceaan over te steken om de Britse kam-
pioenen op hun eigen terrein uit te dagen. Van derge-
lijk golf in de wind en tussen de zandduinen hadden 
ze in het land van Uncle Sam inderdaad weinig kaas 
gegeten! Met de eerste overwinning van Bobby Jones 
in 1926 kwam daar een kentering in en kreeg The 
Open ook steeds meer weerklank in de States.
Tijdens zijn eerste Open, in 1921 op St. Andrews, 
had Bobby Jones nochtans halverwege zijn wed-
strijd de strijd gestaakt omdat hij zich helemaal 
niet kon verzoenen met de golfbaan. Het scheelde 
maar een haar of de ziedende Jones verscheurde 
er zijn kaart. Enkele jaren later keerde hij terug 
naar de Old Course om er de titel te veroveren. 
‘Hoe meer ik de baan bestudeerde, hoe meer ik er 
begon van te houden. En hoe meer ik er van hield, 
hoe meer ik ze bestudeerde’, bekende hij later.
Een links is inderdaad geen baan als een andere. 
Er dient voortdurend rekening te worden gehou-
den met de wind. Er dienen slagen verzonnen, 
omgegaan met de rough, lijnen ontcijferd op de 
hellende greens. Tiger Woods begreep dat beter 
als geen ander. Toen hij in 2005 op Royal Liver-
pool won, pakte hij uit met een echt recital. De 
driver bleef vrijwel altijd in de tas, want Tiger ver-
koos zijn magische ijzer 2.

Tiger Woods werd 
drie keer winnaar 
van The Open.

▼



Duel Stenson-Mickelson
Tijdens de British Open draait alles om bescheiden-
heid. Indien u twijfelt, vraagt u het maar na bij de grote 
Jack Nicklaus. Toen de Amerikaan in 1962 voor het 
eerst aan deze Major deelnam, had hij op de 11e hole 
van Royal Troon liefst tien slagen nodig om zijn bal in 
de hole te krijgen. Het belette hem niet om het toer-
nooi vervolgens drie keer te winnen en tussen 1963 en 
1979 dertien keer in de top-3 te finishen!
The Open leverde heel wat kippenvelmomenten die 
als onsterfelijk in de archieven staan beschreven. Zo 
is niemand het ‘Duel in the Sun’ vergeten dat door 
Tom Watson en Jack Nicklaus in 1977 werd uitgevoch-
ten op Turnberry. Bij het aanvatten van de laatste 
hole had Watson één slag voorsprong, waarop Jack 
zijn beste slagen opdiepte en een schitterende birdie 
scoorde. Die door Watson voor een uitzinnig publiek 
met een birdie werd beantwoord! De omhelzing van 
beide tenoren op de green van de 18 behoort tot de 

Uitsluitend linksbanen
De British Open wordt systematisch op een linksbaan gespeeld – een parcours bij de 
zee waar de wind vrij spel heeft. Sinds de eerste editie in 1860 waren slechts veertien 
clubs gastheer van deze Major.

Carnoustie (Schotland) : 1931, 1937, 1953, 1968, 1975, 1999, 2007.

muirfield (Schotland) : 1892, 1896, 1901, 1906, 1912, 1929, 1935, 1948, 1959, 1966, 
1972, 1980, 1987, 1992, 2002, 2013.

Musselburgh (Schotland) : 1874, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889.

Prestwick (Schotland) : 1860-1870, 1872, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1890, 1893, 
1898, 1903, 1908, 1914, 1925.

Prince’s (Engeland) : 1932.

Royal Birkdale (Engeland) : 1954, 1961, 1965, 1971, 1976, 1983, 1991, 1998, 2008.

Royal Cinque Ports (Engeland) : 1909, 1920.

Royal Liverpool (Engeland) : 1897, 1902, 1907, 1913, 1924, 1930, 1936, 1947, 1956, 
1967, 2006, 2014.

Royal St. George’s (Engeland) : 1894, 1899, 1904, 1911, 1922, 1928, 1934, 1938, 
1949, 1981, 1985, 1993, 2003, 2011.

Royal Troon (Schotland) : 1923, 1950, 1962, 1973, 1982, 1989, 1997, 2004, 2016.

St. Andrews (Schotland) : 1873, 1876, 1879, 1882, 1885, 1888, 1891, 1895, 1900, 
1905, 1910, 1921, 1927, 1933, 1939, 1946, 1955, 1957, 1960, 1964, 1970, 1978, 1984, 
1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015.

Turnberry (Schotland) : 1977, 1986, 1994, 2009.

Royal Lytham & Saint Annes (Engeland) : 1926, 1952, 1958, 1963, 1969, 
1974, 1979, 1988, 1996, 2001, 2012.

Royal Portrush (Noord-Ierland) : 1951.

topmomenten van de golfsport. In 1979 schreef de 
Spanjaard Severiano Ballesteros op zijn beurt geschie-
denis. De jonge en trotse hidalgo won op Royal Lyt-
ham & Saint Annes waar hij uitpakte met ongelofelijk 
gedurfde slagen. Op de slotdag zeilden de ballen van 
zijn driver alle kanten op en raakte hij omzeggens 
geen fairway. Nochtans werd hij de winnaar nadat 
hij op hole 16 alle omstanders verblufte door zijn bal 
van op een parking en tussen de auto’s op de green 
te slaan. Nooit vertoond! ‘Seve’ zou de British Open 
drie keer winnen en veroverde voor eeuwig de harten 
van het Britse publiek. Ook het duel van vorig jaar 
tussen Henrik Stenson en Phil Mickelson verdient een 
plaats in de annalen. Op Royal Troon pakten beiden 
met fantastisch golf uit en scoorden de ene birdie 
na de andere. De laatste ronde was legendarisch. 
Uiteindelijk won de Zweed met de recordscore van 20 
onder par. Het lijdt geen twijfel dat ook het toernooi in 
Birkdale de hoge verwachtingen zal inlossen.
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L
aten we beginnen met een rechtzetting. 
Want neen: de Fiat 500 is niet 60, maar al 
81! Zijn geschiedenis gaat inderdaad terug 
tot in 1936 en begint bij een piepkleine 

Fiat met twee zitplaatsen die we vooral kennen 
onder zijn tweede doopnaam: Topolino. Een woord 
dat – even tussendoor – de Italiaanse vertaling is 

van Mickey Mouse. Vandaar dat het nieuwe model 
in 1957 met de naam ‘Nuova 500’ werd gedoopt. 

Alternatief voor Vespa
We schrijven de tweede helft van de jaren 40. Italië 
likt zijn wonden na WOII en dient heropgebouwd. 
In die periode heerst er zowat overal in Europa een 

Bestaat er nog een andere auto die op z’n 60e evenveel 
jeugdigheid uitstraalt? Wellicht niet. De Fiat 500 is een 
eeuwige tiener die pas gisteren lijkt geboren. Een oma 
die nog even blits oogt als haar pittige kleindochter.

Door Stéphane Lémeret

60 jaar
Fiat 500
Altijd in de mode en eeuwig jong

De ‘pittigste’ Fiat 500’s 
werden geprepareerd 
door Giannini.
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tekort aan grondstoffen. De bevolking moet de 
eindjes aan elkaar knopen. Het is vooral dit, samen 
met het aangename klimaat, dat verklaart waarom 
Italië hét land van de scooter is geworden. Vespa, 
Lambretta… De Italianen kiezen massaal voor dit 
relatief goedkope transportmiddel. 
In 1947 start Fiat een autoproject op dat bedoeld 
is als een alternatief voor de scooter. De opdracht 
wordt gesuperviseerd door Danta Giacosa, een van 
de meest productieve en ruimdenkende ingenieurs 
uit zijn tijd. Hij is zeer enthousiast over de eerste 
schetsen en over het basisconcept (achterliggen-
de luchtgekoelde motor) die door de Duitse tak 
van Fiat zijn aangeleverd en duidelijk geïnspireerd 
zijn door de VW Kever. Het project krijgt groen 
licht en op 4 juli 1957 wordt de Nuova 500 officieel 
voorgesteld in Turijn. 
Meteen een voltreffer? Niet echt. De eerste versie 
is dan ook vrij rudimentair. De motor levert amper 
13 pk (te weinig, zelfs voor een auto van 500 kg) 
en vooral: er is maar plaats voor twee. Nauwelijks 
drie maanden later herbekijkt Fiat het project en 
worden de eerste verbeteringen voorgesteld. Er 

komt een motor met 15 pk en de uitrusting wordt 
completer: een echte achterbank, de voorste 
raampjes kunnen opengedraaid worden, de rich-
tingaanwijzers staan aan het stuur en niet langer in 
het midden van het dashboard, er is gekozen voor 
siervelgen en voor enkele chroom en aluminium 
elementen op de carrosserie.
Dit wordt de echte start van de 500 die tijdens zijn 
carrière nog nauwelijks zal evolueren. De motor 
wordt geleidelijk opgedreven zodat de 500 een top-
snelheid van 100 km/h haalt. In 1959 wordt een 
halfopen dak aangeboden als alternatief van de 
motorkap die van voor naar achter loopt (tot dan 
de enige mogelijkheid). De ‘zelfmoord’-deuren ver-
dwijnen in 1965 en in 1968 wordt het typische dash-
board, helemaal in stof met de ronde teller – het 
‘oor van Mickey’ – volledig vernieuwd en vervangen 
door een meer hedendaags instrumentenbord.

Varianten
Fiat bracht de 500 uit in verschillende carrosserie-
varianten die vandaag bijzonder in trek zijn. Eerst en 
vooral was er de ‘Commerciale’ of ‘Giardinetta’. 

Fiat 500 Topolino; 
1936-1948.

Fiat  500; 
1957-1960.

▼



Dit was een prachtige kleine break waar de grote 
achterklep zich lateraal opende. Er was keuze uit een 
familieauto met een achterbank en uit zijwanden met 
glas of met bekleding, met hardtop of open dak. Dat 
model was zo emblematisch dat men zich de vraag 
kan stellen waarom Fiat de huidige 500 nog niet op 
dezelfde manier heeft uitgebracht, veeleer dan met 
de ‘monospaces’ 500 L uit te pakken. De Fiat 500 
Giardinetta werd van 1960 tot 1977 gebouwd en zou 
de ‘normale’ 500, waarvan de productie in 1975 werd 
stopgezet, twee jaar overleven. En in tegenstelling 
tot deze laatste behield de Giardinetta tot het einde 
de ‘zelfmoord’-deuren die zich ‘averechts’ openden.
Indien u een cabrio 500 zoekt, kijk dan uit naar een 
Ghia Jolly, een prachtig gestroomlijnde 500 met een 
dak als een rechthoekige parasol. Meer Italiaans dan 
dit is onmogelijk! Authentieke Ghia Jolly’s zijn zeldzaam, 
maar de replica’s zijn op z’n minst even mooi. Soms dra-
gen ze de naam ‘500 di spiaggia’ (betekent: 500 van het 
strand). Alleen al de naam zorgt ervoor dat je de indruk 
hebt aan een Italiaanse Riviera te vertoeven… 

Sportievelingen
Fiat produceerde ook een 500 Sport met liefst… 
21 pk onder de motorkap. Deze 500 Sport was 
voor de constructeur een manier om de bedrijven 

het zwijgen op te leggen die de beeltenis van de 
auto gebruikten om de meest vitaminerijke yoghurt 
ter wereld te promoten. U hoeft geen kenner te zijn 
om meteen de link te maken met Abarth dat toen 
nog geen eigendom was van Fiat. Het merk met de 
schorpioen gaf de 500 nog meer pit met een motor 
tot 27 pk. Ook de carrosserieën ondergingen een 
aantal grondige make-overs, maar die waren geluk-
kig nooit lachwekkend. Toch was Abarth niet het 
bedrijf met de pittigste 500- modellen, maar Gian-
nini. Dat leverde met zijn rivaal een echt duel 
qua power. Bij Giannini werden de motoren 
opgedreven tot 31 pk. Om ervoor te zorgen 
dat de motor niet alleen voldoende zuur-
stof kreeg, maar ook voldoende kon 
afkoelen, werd het achterste kof-
ferdeksel helemaal hertekend. 
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De scharnieren zaten niet langer onderaan, maar 
bovenaan, en door een buizensysteem kon het 
deksel horizontaal openstaan. Best gedurfd!

Wedergeboorte
De originele Fiat 500 verdween dus in 1975. Zijn 
vervanger, de 126, die voor dezelfde architectuur 
koos (met tweecilindermotor achterin) werd uit-
eindelijk een hoekiger en modernere 500. Hij was 
al klaar in 1972, maar het succes van de laatste 

500’s was zo groot dat Fiat besliste om nog even 
door te gaan. Desondanks zijn kwaliteiten won de 
126 nooit de harten van het grote publiek, zoals de 
500 dit had gedaan, en ook niet de harten van Fiat. 
Het was dus geen verrassing dat de constructeur 
op zeker ogenblik besliste om zijn icoon te doen 
herleven. De naam maakte reeds zijn comeback in 
1991 onder de contouren van de Fiat Cinquecento 
(voluit geschreven). Deze kleine, leuke en robuuste 
eenvoudige stadswagen kende een mooi car-

Fiat 500 Jolly.

De 126 is 
een echte 
o p v o l g e r 
van de 500. 
Binnenkort 
collector?

▼



rière. Maar dat de naam met letters geschreven 
werd en niet met cijfers maakt duidelijk dat de Fiat-
bazen op meerdere gedachten hinkten. Zij zagen in 
deze auto niet echt de erfgenaam van de 500 die 
hen dierbaar was. Zo schoot hij ook te kort ‘in zijn 
vormen’. In 1992 had het Autosalon van Turijn ‘de 
Fiat 500’ als thema. Een van de creatieve oefenin-
gen van de verschillende Italiaanse carrosseriebou-
wers en designers werd aangeleverd door ItalDe-
sign, het huis van meester Giugiaro. Zijn voorstel 
heette gewoonweg 500 en werd later herdoopt tot 
Lucciola. Kijk goed naar de foto. Doet hij nergens 
aan denken? Jazeker, want deze concept car, die 
het beeld moest oproepen van een moderne Fiat, 
werd uiteindelijk… de Daewoo Matiz.
Het vervolg van het verhaal is bekend. Op het 
einde van de jaren 90 en in het begin van de jaren 
2000 kregen we de neo-retro-beweging, met de 
nieuwe Mini, de VW Beetle en de Ford Mustang. 
En toen dacht men bij Fiat: ‘Waarom wij niet?’ Op 
4 juli 2007, ofwel dag op dag 50 jaar na de lan-
cering van het origineel, werd de Fiat 500 die we 
nu kennen met veel toeters en bellen voorgesteld 
aan de internationale pers. Met het bekende suc-
ces. De nieuwe ‘yoghurtpot’ verkocht als zoete 
broodjes en hielp Fiat zelfs om zijn comeback te 
maken op de Amerikaanse markt. Al snel volgden 
de 500 Cabrio en, onvermijdelijk ook, de Abarths. 
De verkoop loopt zo goed dat men dit rustig zo kan 

stellen: Fiat dankt zijn overleven en zijn uitweg uit 
de crisis in grote mate aan de 500 (en een beetje 
aan zijn afgeleiden).
Vandaag bedraagt de levenscyclus van een auto 
zeven jaar. De 500 viert in 2017 zijn 10e verjaardag 
en onderging slechts enkele minimale retouches. 
Is hij vertrokken om even goed te doen als zijn 
oudere broer? Als hij de technische evoluties van 
de moderne auto volgt, is er in principe geen belet-
sel, want zijn design is gewoonweg tijdloos. Een 
Fiat 500 is altijd in de mode. 

Het Luccioli-concept, dat te boek stond 
als een moderne 500, kwam uiteindelijk 
tot leven als de Daewoo Matiz.
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H
erinner: toen de mama’s van onze 
mama’s in zee baadden, waren ze 
(bijna) helemaal aangekleed. Hun wol-
len zwemjurken en strandpyjama’s oog-

den allesbehalve sexy en droegen ook zwaar (vooral 
nat). In die tijd was Oostende nog de ‘Koningin der 
Badsteden’ en Knokke-Zoute een arm vissersdorpje.
De schroom uit dit ander tijdperk lag aan de basis van 
de eerste strandcabines. Die maakten in het begin 
van de 20e eeuw hun opwachting in Blankenberge. 
Het waren houten hutjes ‘met wieltjes onder’, die door 
de strandjongens tot aan de zee werden gerold, zodat 
de dames zich rustig konden omkleden in hun cabine 
en in de zee konden pootjebaden zonder gezien te 
worden. Dit veranderde allemaal in de jaren 30 toen 

Het is precies 70 jaar geleden dat de Franse ingenieur Louis 
Réard de tweedelige zwemkledij uitvond. ‘Nog kleiner dan 
het kleinste badkostuum!’, luidde het. De ontblote navel was 
tot dan inderdaad nog nooit vertoond. Of hoe onkuisheid 
een icoon van vrouwelijke triomfantelijkheid werd.

Door Raoul Buyle

Itsy
Bitsy

Teenie
Winnie

Yellow polka    
dot bikini!

In de jaren 30 op het strand 
van Knokke. Ja, de mode is 
duidelijk geëvolueerd…
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vaardigd. Geen bikini’s op onze stranden! Zelfs in Parijs 
moest Réard zijn toevlucht nemen tot een list om er zijn 
ontwerpen aan het publiek te mogen voorstellen. Geen 
enkele mannequin die naam waardig wou er inderdaad 
(zo ontkleed) de catwalk op. Waarop Réard voor zijn 
show ene Micheline Bernardini inhuurde, toen naakt-
danseres in het Casino de Paris. Op 5 juli 1946 werd 
de bikini ‘officieel’ voorgesteld. Dit gebeurde tijdens 
een modeshow in het Molitorzwembad: een populair 
openbaar zwembad in west-Parijs. Het enthousiasme 
was bijzonder matig. Maar Louis Réard had een neus 
voor publiciteit en startte enkele reclamecampagnes 
op, onder meer op de wegen van de Ronde van Frank-
rijk. Shocking! 
In de jaren 50 was de bikini 
nog altijd verboden op 
bepaalde Franse stran-
den langs de Atlanti-
sche kust, in België, 
Duitsland en Spanje. 
Met uitzondering van 
het stadje 

D e  m e e s t 
sexy van alle 
B o n d g i r l s : 
Ursula Andress 
in 007 contra 
Dr. No (1962)

steeds meer mensen de zeepret ontdekten. Voor de 
Franse ingenieur Louis Réard (1897-1984) was dit 
het signaal om zich van dichtbij voor de sociologie 
van het badpak te interesseren en ook – zoveel is 
duidelijk – voor zijn commercieel potentieel.
Hoewel Réard een auto-ingenieur was – hij werkte 
onder meer voor Peugeot, red. – stak hij zijn familie 
‘kleermakers van vader op zoon’ ook een handje toe 
bij het ontwerpen van kledij. Het bedrijf was vooral 
actief met pullovers toen de badpakken vanaf het 
begin van de jaren 30 ingeburgerd raakten. Hij beslis-
te om revolutionair uit de hoek te komen door een 
badpak te ontwerpen dat het lichaam van de vrouw de 
ultieme vrijheid zou schenken en het toe zou laten om 
te bruinen – een trend die langzaam vanuit de stran-
den aan de Azurenkust kwam overgewaaid. Het bad-
pak van Réard bestond uit een beha met beugels en 
twee omgekeerde stoffen driehoeken die door stevige 
dwarsstiksels werden verbonden. Het kleinste badpak 
ter wereld was geboren en het kreeg de naam ‘bikini’: 
naar een atol in de Stille Oceaan waar het Amerikaans 
leger zijn eerste atoomproeven had uitgevoerd.

Gemengd succes
Als men de bikini van Réard vergelijkt met de ‘string’ die 
tegenwoordig op de stranden van Rio en elders gedra-
gen wordt, kan men zich afvragen wat er schandalig 
aan was of onzedig. Want in die tijd was de uitvinding 
van de bikini een echt schandaal. In het Europa van het 
interbellum en terwijl Het Zoute zich opwerkte tot de 
hipste badplaats van België, werden in heel wat steden 
– waarbij Oostende, dat zijn glamour kwijtraakte – peti-
ties ingediend en gemeentelijke verordeningen uitge-

▼



Benidorm aan de Costa del Sol waar de burgemees-
ter – met succes – het bikinidossier ging promoten bij 
Franco en diens echtgenote. En zij begreep meteen  
hoe belangrijk dat kleine stukje textiel kon zijn voor het 
plaatselijke toerisme en voor de instroom van de buiten-
landse deviezen waarom Spanje toen zeer verlegen zat.

Golden Sixties
Eén vrouw veranderde het imago van de bikini: de in 
Zwitserland geboren Ursula Andress. Zij speelde in 
1962 een hoofdrol in de film James Bond contra Dr No. 
Haar personage (Honey Rider) liep op zeker ogenblik 
vanuit de Caraïbische Zee het kleine strand van Crab 
Key (Jamaïca) op. Andress droeg een hagelwitte bikini 
met een mes op de heupen. 
‘Het was een mythisch tafereel, want het zorgde ervoor 
dat de USA zijn censuur schrapte’, aldus modehistorica 
Ghislaine Rayer (schreef het boek: ‘Bikini, la légende’, 
uitgegeven bij Editions Michel Lafon). ‘Zij toonde een 
nieuw beeld van de vrouw. De bikini werd voor het 
eerst niet gedragen door een pin-up in een missverkie-
zing, en ook niet door een starlet die zich tot alles en 
nog wat bereid toonde, maar door een onafhankelijke 
en sportieve vrouw. In de film is Ursula een etnologe. 
Ze is veel meer dan de assistent van een man.’
En zo begon het groot avontuur van dit kleine stuk-
je kledij pas echt in de jaren 60.

Zomertrends 2017
Het Mode City Paris-Salon de la Lingerie et du 
Swimwear stond helemaal in het teken van de 70e 
verjaardag van de mythische bikini en had ook 
een aantal nieuwigheden te bieden. De badpak-

kenverkoop zit niet alleen in de lift in 
Frankrijk, maar ook in België, Duits-
land en Italië. De bikinimarkt blijft 
relatief stabiel. Het is vooral de 
markt van het badpak uit een stuk 
en de ‘sportlingerie’ die vorig jaar 
de meeste vooruitgang boekte 
(+3,5 %). Qua trends is de toon 
voor deze zomer gezet. De trend 
is: meer accessoires. De linge-
rie en de bikini’s worden dui-
delijk heel wat modieuzer. Er 
wordt lustig gecombineerd, 
zoals bikini’s met stippen en 
roos-met-wit Vichy (zoals Bri-
gitte Bardot in de ‘glorietijd’), 
flashy en fluo-tonen, en etni-
sche prints. Kleine maatjes 
kiezen voor een tweedelige 
bandeau. Voor vollere model-
len is er de diep uitgesneden 
driehoekbikini. Om in de kijker 
te lopen, kies je voor een kuis 
broekje met daarboven een 
opvallende decolleté. 
Als een retro pin-
up. En daarna is 
het voor ieder-
een tijd om in 
het feestelijk 
bad van de 
z o m e r  t e 
duiken. 

Stel zelf uw badpak 
samen met Spicyjune. 
Stap 1: kies het boven- 
en het onderstuk. 
Stap 2: customize 
de bretellen en de 
koordjes. U hoeft ze 
niet eens op elkaar af 
te stemmen!
www.spicyjune.com 

Zomercollectie 2017, 
Banana Moon

Retrobikini. 
Collectie Beach 
Glamour, Next
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Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 718 Cayman S & 718 Boxster S.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100KM): 6,9-8,1 / CO²-UITSTOOT (G/KM): 158-184.

www.porsche.be

Als goede smaken elkaar kruisen.

De nieuwe modellen Porsche 718 Cayman en 718 Boxster.
Heeft ooit een legende uw pad gekruist? Hier zijn er ineens twee. Allebei voorzien van de nieuwe turbo boxermotor 

met 4 centrale cilinders. Voor nog meer koppel en nog meer kracht. Met het Porsche Active Suspension 

Management (PASM) kan u rekenen op een voorbeeldige baanvastheid, afgestemd op de staat van het wegdek. 

Sensatie verzekerd. Ontdek deze twee legendes met hun vernieuwde welvingen op www.porsche.be.

2017 05 10 POR_718_CAY_210x297_PROD_FR_NL.indd   2 10/05/17   11:16



E
erst en vooral: er 
is het Circuit des 
Ardennes en het… 
Circuit des Ardennes. 

Het – internationale, nationale, 
regionale… – Circuit des 
Ardennes in de omgeving 
van Dinant is en blijft een 
snelheidsrally voor moderne auto’s en al even 
moderne piloten. Patrick Snijers won die race 
liefst negen keer. Ook al heeft de wedstrijd met 
de tijd van zijn luister verloren, dan wordt hij nog 

altijd gereden op wat toen 
en ook nu nog altijd wordt 
omschreven als ‘het mooiste 
parcours van België’.
Maar laat ons terugkeren naar 
de basis. Van 1902 tot 1907 
werd het Circuit des Arden-
nes georganiseerd door zijn 

bedenker Pierre de Crawhez alsook door de (toen 
nog niet koninklijke) Automobielclub van België. 
Baron Pierre de Crawhez was een duivel-doe-al die 
geweldig werk afleverde. Want behalve het feit dat 

Er was eens…
het Circuit
des Ardennes
Van 6 tot 9 juli zullen meer dan 600 deelnemers het 
Circuit des Ardennes herdenken. Deze race, die van 
1902 tot 1907 door Pierre de Crawhez en de Belgische 
Automobielclub georganiseerd werd, was de eerste in de 
wereld die op een gesloten omloop werd gereden.

Door Christian Lahaye

Terwijl de mecanicien de 
banden wisselt, hoopt de 
piloot dat de auto niet 
oververhit geraakt.

De eerste editie van het Circuit 
des Ardennen vond plaats 
in 1902. De eerste viering 
gebeurde een eeuw later.

Er was eens…
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hij evenementen organiseerde, een renstal leidde 
en creatief was in de rallywereld en op circuit, was 
hij ook voorzitter van de Sportcommissie en een 
uitstekend piloot. In 1903 won hij trouwens ‘zijn’ 
Circuit des Ardennes, een jaar nadat hij de wed-
strijd had bedacht.

De geboorte van de 
gesloten omloop
Van 1902 tot 1907 brak de race die in Bastenaken 
en Libramont passeerde met alle toenmalige con-
venties. Tot dan werden de wedstrijden voor auto’s 
en motoren van stad naar stad georganiseerd. De 
toeschouwers kregen de deelnemers dus slechts 
één keer te zien. Maar toen bedacht De Crawhez 
de wedstrijd op een gesloten omloop. Bij de eerste 
editie van het Circuit des Ardennes leidde de route 
de 55 deelnemers van Bastenaken naar Bastenaken 
via Longlier, Hamipré en Habay-la-Neuve. Baron 

de Crawhez – adeldom verplicht – was de eerste 
vertrekker. De andere deelnemers startten om de 
twee minuten. De lus van 85,4 km diende door de 
auto’s zes keer gerond en door de motoren twee 
keer. De in totaal 512 wedstrijdkilometers werden 
in iets minder dan zes uur afgelegd (86,7 km/h 
gemiddeld). Opmerkelijk: er gebeurde slechts één 
ongeluk tijdens deze wereldprimeur. Na een klap-
band raakte Camille Jenatzy van de weg en reed zijn 
auto total loss. Hij kwam er als bij mirakel vanaf met 
enkele kneuzingen. Jenatzy was een autogenie. Hij 
had enkele jaren voordien de auto ontworpen waar-
mee hij op 29 april 1899 als eerste de grens van 100 
km/h doorbrak (105,879). Zijn machine leek op een 
obus en had als bijzonder kenmerk – helemaal in lijn 
met onze tijd – dat zij volledig door een elektrische 
energiebron werd aangedreven. Terwijl we 118 jaar 
later de indruk hebben dat elektriciteit de nieuwe 
universele graal is…

Competitieauto’s zijn altijd duur 
geweest. Rijken en edellieden, 
zoals hier graaf Zborowski aan het 
stuur van een Mercedes, waren 
de eerste betalende piloten.

Hopelijk voor de 
deelnemers racen 
ze op een weg die is 
afgesloten voor alle 
andere verkeer.

▼



De auto van Jenatzy had de bijnaam ‘Jamais 
Contente’. Dat was geen bedenksel van de man 
zelf, maar wel van zijn vrouw. Zij zag het als een 
eerbetoon aan haar man die nooit tevreden was en 
altijd sneller wilde. Hij was ook nooit tevreden over 
zichzelf. Hoewel hij een enorme passie had voor 
autotechniek en voor competitie kwam hij om het 
leven bij een jachtongeval. In 1913 schoot een van 
zijn vrienden hem per ongeluk dood.
In 1902 bereikten 33 van de 56 deelnemers de finish 
van het eerste Circuit des Ardennes. De racetuigen 
waren in vijf categorieën opgedeeld: zware auto’s, 
lichte auto’s, voiturettes, motoren en bromfietsen. 
Op 22 juni 1903 vond de tweede editie van het Circuit 
des Ardennes plaats. Het traject was hetzelfde als 
dat van 1902. Daarmee werd het bewijs geleverd dat 
het baanbrekend idee van Pierre de Crawhez werkte 
– een idee dat ontstaan was vanuit veiligheidsover-
wegingen. De gebruikte wegen vormden samen een 
gesloten lus. Daardoor was de veiligheid makkelijker 
te controleren dan op klassieke open wegen die per 
definitie gevaarlijker zijn. De wedstrijd was zes keer 
op rij georganiseerd en twee keer gewonnen door een 
Belg. Pierre de Crawhez deed dit in 1903 aan het stuur 
van een Panhard-Levassor en Pierre de Caters won 
de laatste editie in 1907 met een Mercedes. Pierre 
de Crawhez won dus de wedstrijd die hij bedacht en 
organiseerde. Hij was een bijzondere man. En om het 
Belgisch verhaal helemaal af te maken: in 1907 werd 
de Beker van de Keizer gewonnen door een Minerva.

Herdenking in juli
In 1907 liep alles op rozen voor De Crawhez en 
zijn organisatie. Alle lichten stonden op groen. 
Toch stond het Circuit des Ardennes enkele 

maanden later plots op de helling als gevolg van 
kalenderproblemen en het gezamenlijk lobbyen 
van Italiaanse organisatoren en Franse construc-
teurs. Daarop werd beslist om de race te verhui-
zen naar de driehoek Francorchamps-Malmedy-
Stavelot, in de heuvels van Spa waar een zekere 
Jean de Crawhez – de broer van Pierre – toen bur-
gemeester was. Verrassend, nietwaar? Zo werd 
het mooiste circuit ter wereld geboren en zelfs na 
tal van aanpassingen is dat aura nog altijd intact. 
Zoals de sterren van het Formule 1-circus dit vol-
mondig zullen beamen. In 2002 viel de eerste 
herdenking van het Circuit des Ardennes samen 
met de 100e verjaardag van deze unieke wedstrijd 
die de aanzet was naar het racen op een gesloten 
circuit. Alleen al hierom verdiende dit monument 
van de auto- en de motorsport om de drie jaar 
een eerbetoon.
Dit jaar krijgen we in juli de zesde herdenking van 
het Circuit des Ardennes. Ook dat wordt onge-
twijfeld een groot feest. De modellen van voor 
1919 vertrekken uit Bastenaken. Op donderdag 
6 juli zullen zij 60 km afleggen, op vrijdag 7 juli 
90 km en op zaterdag 8 juli 100 km. Sommige 
recentere modellen (periode 1919-1940) vertrek-
ken zaterdag om 10 uur vanuit Bastenaken. Ten-
slotte rijden alle auto’s die tussen 1919 en 1970 
werden ingeschreven en de motoren van voor 
1960 samen de 180 km met start in Libramont 
en haltes in Habay-la-Neuve, Neufchateau en Flo-
renville. De haltes zijn zo geprogrammeerd dat de 
oude mechaniek de kans krijgt om af te koelen. 
De terugkeer naar Bastenaken is voorzien om 
15 uur. Tijdens het weekend worden ook tal van 
tentoonstellingen georganiseerd.

Camille Jenatzy (hier op 
het Circuit des Ardennes in 
1904) was een unieke piloot. 
Hij verloor het leven tijdens 
een jachtongeval.
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BEAUTY 
AND THE BEST

JAGUAR F�PACE

JAGUAR F�PACE BESTE AUTO TER WERELD 
OP DE WORLD CAR AWARDS 2017

Een jury van 75 invloedrijke autojournalisten uit 24 landen heeft 
gesproken: de Jaguar F-PACE is offi  cieel de beste en mooiste auto ter 
wereld. Zijn uitzonderlijke rijplezier, praktische gebruiksgemak en 
gedurfde design maken hem tot de gedroomde performance SUV. 
Verkrijgbaar vanaf € 349/maand in fi nanciële renting*.

jaguar.be

4,8-8,9 L/100 KM. CO2: 126-209 G/KM.
Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Getoond model is uitgerust met opties en/of accessoires. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en 
geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.

* Financiële Renting met aankoopoptie van 20�% op een duurtijd van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud 
vanaanvaarding van uw dossier door Alphalease, leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. Dit voorbeeld is gebaseerd op de condities 
geldig op 15 mei 2017, nettoprijs € 34.056,44 excl. btw met een voorschot van € 8.691,20 excl.btw.

P00823_JGBE_F_PACE_MY18_T2_210x297_LEA_BENL_RZ.indd   1 01.06.17   15:55



O
p 5 mei werd op de Luxemburgse 
Kikuoka Golf Club de editie 2017 
van de BMW Golf Cup opgestart. 
Het toernooi (www.bmwgolfcup.

be) strijkt de hele zomer lang neer op de mooiste 
Belgische banen. De finale is voorzien op 13 okto-
ber in de gloednieuwe en prachtige infrastructuur 
van ‘The National’ in Sterrebeek.
Met liefst 29 edities op de teller is de BMW Golf 
Cup een referentie bij de commerciële toernooien. 
Gepersonaliseerd onthaal, perfecte organisatie, 
verzorgde golfbanen, mooie prijzentafels: het is 
een geoliede machine. Dit verklaart mee waarom 
de deelnemers steeds talrijker worden op de eer-
ste tee. Dit jaar zijn de meeste competities voorbe-
houden aan de genodigden van de concessiehou-
ders van BMW/Mini/Motorrad. De wedstrijden op 
Royal Waterloo (23 augustus) en Royal Zoute (8 
september) staan evenwel open voor allen.

bmw GoLF CUp

De BMW Golf Cup is al 
bijna 30 jaar een referentie 
op de Belgische greens. Maar 
de magie is er nog altijd.

Door Miguel Tasso

Go for glory!

De Belgische deelnemers 
aan de finale van de BMW 
Golf Cup 2016 in Dubai.

Colin Montgomerie (midden) 
met de Belgische delegatie.
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Zoals gebruikelijk draagt de BMW Golf Cup 
ook dit jaar zijn steentje bij tot een goed doel. 
Dit keer worden de giften van alle deelnemers 
doorgestort aan de Nationale Belgische Multiple 
Sclerose Liga.
België is natuurlijk niet het enige land waar BMW 
actief is op de greens. Het toernooi wordt tege-
lijk gespeeld in een 40-tal landen. Er nemen elk 
jaar meer dan 100.000 spelers aan deel. Golf 
behoort inderdaad al langer tot het DNA van het 
prestigieuze Duitse automerk. Dit geldt zelfs 
voor het hoogste niveau wanneer BMW de top-
toernooien sponsort op de Europese Tour en de 
PGA Tour. Dit geldt evenwel ook op amateurni-
veau met deze competitie die de relaties met de 
bestaande en de potentiële klanten versterkt. Dit 
alles in een sportieve en ontspannen sfeer die 
zich helemaal leent tot gezelligheid en ‘B to B’. 
In maart jongstleden werd de wereldfinale van de 

editie 2016 afgewerkt op de banen van de Emi-
rates Golf Club (Faldo Course & Majlis Course) 
in Dubai. Meer dan 120 spelers uit 40 landen 
kwamen er in actie onder de magische zon van 
de Perzische Golf. België stuurde zijn drie rege-
rende kampioenen uit en die presteerden lang 
niet onaardig. In Men I finishte Marc Crauwels op 
de 25e plaats. In Men II werd Bernard Legrand 
prachtig 5e. Bij de Ladies scoorde Lydia Vanaken 
eveneens een top-10, met daar bovenop zelfs de 
beste bruto score. In het landenklassement leg-
de ons land hierdoor beslag op een zeer eervolle 
8e plaats. De eindzege was voor Thailand. De 
laureaten genoten het bijzonder voorrecht om 
hun trofeeën te mogen ontvangen uit handen van 
BMW-ambassadeur op de greens Colin Montgo-
merie. Vooraf had deze legendarische Schotse 
kampioen de deelnemers trouwens verwend met 
een bijzonder spectaculaire ‘clinic’. ■



4 mei jongstleden. De Audi quattro Cup 
2017 gaat van start op de Golf de 7 
Fontaines. Het is de eerste van de 15 
kwalificatiewedstrijden die dit jaar op het 

programma staan. Deze zijn voorbehouden aan 
genodigden van concessiehouders of aan de leden 
van de gastclubs. Zoals gebruikelijk worden de 
competities afgewerkt in ‘greensome stableford’: 
een formule waarbij de spelers om de beurt slaan.
Niettemin waait er ook een nieuwe wind over deze 
Audi quattro Cup 2017 met een aantal bijzonder inte-
ressante nieuwigheden. ‘Om te beginnen laten we 
de spelers tegelijk afslaan op de holes 1 en 10. Dat 
biedt ons de kans om een strakkere programmatie 
te volgen die meer ruimte biedt voor networking en 
gezelligheid op de 19e hole. Alle starttijden liggen tus-
sen 9 en 11 uur, waardoor wij de prijsuitreiking kun-
nen voorzien rond 17.30 uur’, aldus Quentin Sibille 
(Bench Marketing), toernooiorganisator voor Audi.

Ook andere nieuwigheden staan op het menu, even-
eens bedoeld om de ‘B to B’ en de gezellige sfeer te 
optimaliseren. Zo worden de spelers na afloop van 
de competitie uitgenodigd om deel te nemen aan een 
‘Nearest to the pin’. Deze wordt – in een tent en met 
publiek – gespeeld op een simulator. Ook de traditi-
onele puttingwedstrijd wijkt af van het klassieke pro-
tocol, want de green loopt inderdaad door onder… 
een Audi! Het is fun, amusant, origineel en vooral: 
het geeft dit soort wedstrijden een stevige verjon-
gingskuur. Tenslotte zorgt de ‘live scoring’ ervoor dat 
de deelnemers meteen van bij hun aankomst kunnen 
volgen hoe zij het gedaan hebben en hoe zij ervoor 
staan in het klassement. Spanning verzekerd!
Al deze nieuwigheden vielen bijzonder in de smaak 
tijdens de eerste kwalificatiewedstrijden. De tevre-
denheidsbarometer stond zeer hoog bij de deel-
nemers. Wie zei ook weer dat de golfsport zichzelf 
nooit in vraag zou stellen?

AUDI qUATTRo CUp

nieuw en
   fun elan

Heel wat innovaties ter gele-
genheid van de Audi quattro 
Cup 2017, maar zij vielen 
stuk voor stuk meteen in de 
smaak van de deelnemers.
 

Door Miguel Tasso

■

Puttingsessie waarbij 
de bal onder een Audi 
door rolt: origineel!

De laureaten van 
de competitie 
op 7 Fontaines.

36

E V E N T S
Z O M E R  2 017



The all-new RS 5 Coupé with 2.9-litre V6 biturbo engine 
and an astonishing 450 hp. A progressive sports car 
that was born on the track and built for the road. 
A true member of the League of Performance.

Discover all models at audi.be/Audisport and join the #LeagueofPerformance

 FASTEN YOUR 
HEARTBEAT.

7,1 - 11,5 L/100 KM ◆ 160 - 261 G CO2 /KM
Environmental information (RD 19/03/2004) : www.audi.be

DIAUARS50832_PM_RS5_297x210_ENG.indd   1 11/05/17   16:46



O
p 19 mei ging de editie 2017 Porsche 
Golf Cup van start op Royal Sart-
Tilman. Deze competitie is voor-
behouden aan Porsche-eigenaars 

(enkel op exclusieve uitnodiging van de concessie-
houders) en was met 120 deelnemers meteen een 
schot in de roos. De regenachtige weersomstan-
digheden waren niet ideaal voor de vuurdoop, maar 
dat belette de spelers niet om van elk moment 
te genieten en in de drie categorieën een aantal 
mooie scores neer te zetten. André Henveaux won 
in Cat. 1 met 34 punten stableford, Pierre Closon 
domineerde Cat. 2 met 38 punten en Michel 
Etienne Cat. 3 met 33 punten.
Perfecte organisatie, gezellige en sportieve sfeer, 
kwaliteitsbaan: het plaatje was compleet. Idem dito 
voor de ‘turn’ met sterren (3 gangen!) die gesuper-
viseerd werd door David Hagenaars en de handte-
kening droeg van Choux de Bruxelles en Ateliers 

Yves Mattagne. Puur genot, zodat de verzame-
laars van bogeys hun ontgoocheling snel vergaten. 
De volgende afspraken zijn geprogrammeerd voor 
Royal Zoute (23 juni), Royal Antwerp (8 september) 
en Royal Latem (15 september). De Belgische finale 
gaat door op Royal Waterloo (29 september). Tij-
dens elke competitie plaatsen de eerste drie van 
elke categorie zich voor de finale, alsook de beste 
twee scores in bruto (men & ladies) en een wild 
card. ‘In totaal zijn er dus op elk rendez-vous twaalf 
finaleplaatsen te verdienen’, aldus Denis Heskin die 
het evenement organiseert voor Porsche.
We herinneren er ook aan dat Porsche daags na 
elke wedstrijd van dit privétoernooi eveneens 
een prijs (formule 4BBB) aanbiedt aan de leden 
van de bezochte clubs. In Sart-Tilman telde men 
op 20 mei liefst 164 spelers. De toverkracht van 
Porsche spreekt dus duidelijk tot de verbeelding 
van de golfers!

poRSCHE GoLF CUp

Succesvolle
vuurdoop
De Porsche Golf Cup, een nieuw en exclusief toernooi 
voor eigenaars van een Porsche, is flitsend uit de 
startblokken geschoten.

Door Miguel Tasso

■
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focusing on long term performance.
Delen Private Bank, Thomas Pieters & Thomas Detry 



L
e cœur de la légende liée pour tou-
jours à Paris bat sur la place Vendôme. 
Dans un des décors les plus célèbres 
du monde ont accouru et concouru la 

beauté, la grâce, le charme, l’élégance, la tradition 
et l’invention’. De woorden van academicus Jean 
d’Ormesson illustreren perfect het kader dat de 90 
deelnemende teams aan de 18e editie van de Rallye 
des Princesses kregen aangeboden in het hart van 
de Lichtstad. Een vijfdaagse over kleine Franse 
wegen; 1600 km door de Alpen richting Mandelieu; 
vervolgens naar Saint-Tropez voor de apotheose 
van een unieke korte week: het roadbook oogde 
bijzonder fraai. En dus waren er aan de finish tra-
nen van blijdschap en vermoeidheid, maar ook – en 
vooral – het gevoel zichzelf te hebben overtroffen.

Want de Rallye des Princesses Richard Mille is aller-
minst een gezondheidswandeling. De voor ladies 
voorbehouden regelmatigheidsrally is immers uitge-
tekend volgens de zuiverste traditie van de evene-
menten die de handtekening Zaniroli dragen. Kort-
om: 400 km per dag door een droomdecor met een 
hoge moeilijkheidsgraad. Heel wat draaien en keren, 
subtiele aanpassingen van de gemiddelden: voor de 
mooie dames en hun al even mooie bolides was het 
niet makkelijk om de perfectie te bereiken en het 
aantal strafpunten zo laag mogelijk te houden.
Eens ze het centrum van Frankrijk hadden bereikt 
(Saint-Aignan en Vichy) wachtten de hoogplateaus 
van de Vercors en de Alpen. Prachtig en te duch-
ten, als een onneembare vesting. De mythische 
l’Alpe d’Huez en vijf andere cols die in de Ronde 

18e Rallye des princesses
              Richard Mille

Heel wat Belgen bij de 100% ladiesteams die Frankrijk 
doorkruisten in de 18e Rallye des Princesses Richard 
Mille van Parijs naar Saint-Tropez.

Door Philippe Janssens

‘

Prinsessendag
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van Frankrijk en de Rally van Monte 
Carlo beklommen worden, eisten het 
maximum van de oude mechaniek en 
hun charmante bemanningen.
‘We zijn ontzettend trots op onze tweede 
plaats in… onze tweede deelname!’, zegt 
Véronique Gobeaux, een van de vele Bel-
gen aan de start en voor de gelegenheid 
gekoppeld aan Catherine Proust met een 
prachtige Triumph TR5. ‘Wij namen vorig 
jaar deel en werden toen negende. Tot 
dan hadden we maar één dag samen 
gereden. Dit alles met een chronograaf en 
een eenvoudige trip. Geen elektronische 
hulpmiddelen. Het werd een ongelofelijke 
rally. Eerlijk: ik denk dat de landschappen 
fantastisch waren, maar we hadden nau-
welijks de tijd om ervan te genieten want 
de competitie eiste al onze aandacht op. 
Wat een geweldig avontuur!’
Een analyse die natuurlijk ook gedeeld 
werd door Viviane Zaniroli. De organisa-
trice straalde vanwege het toenemend 
succes van haar rally. ‘Deze unieke week 
kreeg een unieke apotheose. Voor alles 
wens ik alle teams te feliciteren. Ik ben ont-

zettend trots op al deze ladies, want deze 
18e editie van de Rallye des Princesses 
Richard Mille zal worden bijgeschreven als 
een van de zwaarste. Alle deelneemsters 
hebben mijn verwachtingen ingelost. Zij 
verteerden alle hindernissen op hun par-
cours met hetzelfde enthousiasme en dat 
typisch vrouwelijk doorzettingsvermogen. 
In vijf dagen tijd schreven zij een nieuwe 
belangrijke bladzijde van de autogeschie-
denis. Dit alles onder een stralende zon 
en in een decor van een zeldzame schoon-
heid. Op sportief vlak bleef de spanning 
tot het einde behouden. Het verdict was 
pas bekend op enkele kilometers van de 
finish op deze prachtige Place des Lices.’
Inderdaad: zoals wel vaker werd pas in de 
slotfase over de uitslag beslist. Zo ging de 
eindzege uiteindelijk niet naar de Ferrari 
328 GTS n° 89 van de Françaises Nadia 
Moreau en Valérie Dot die sinds dag 1 aan 
de leiding reden maar een onvergeeflijke 
navigatiefout maakten, maar naar de Por-
sche 911 n° 81 van Véronique Castelain en 
Stéphanie Wante die hun vierdaagse ach-
tervolging met succes zagen bekroond. ■



N
eem snel uw agenda en blik samen 
met ons twaalf maanden vooruit, 
want op 3 juni 2018 wordt u verwacht 
in Chantilly. Daar start namelijk hal-

verwege de namiddag aan l’Auberge du Jeu de 
Paume de allereerste editie van Golf’Timers. ‘Heel 
wat van onze klanten hebben een passie voor golf 
en voor oldtimers’, zegt Olivier Kinable, General 
Manager van Active Golf & Thalasso Travel. ‘Het 
leek ons dan ook interessant om een zeer exclu-
sief evenement uit te werken waarin deze passies 
aan bod komen en dit te combineren met gastro-
nomische uitstapjes naar magische plekken. Dit 

alles in een van de mooiste streken van Frankrijk.’ 
Op het gebied van golfreizen kan er geen twijfel 
bestaan. Met zo’n 4400 jaarlijkse klanten weet 
‘Active Golf’ alles van golfreizen. Het Brussels 
bedrijf is er in gespecialiseerd en heeft de golf-
sport in zijn bloed. De bekende Pro-Am op  
St. Andrews is daar een prachtig voorbeeld van.
‘Met vijf golfbanen op het programma – waarvan 
één facultatief – en evenveel rallymomenten wordt 
de Golf’Timers 2018 niet alleen een unieke beleve-
nis, maar ook een echte competitie. De orgelpun-
ten zijn zonder meer het gastronomisch diner in 
Château de Chantilly – onder de gewelven van de 

GoLF’TImERS 2018

Zeer exclusieve 
golfrally
Over minder dan een jaar – in juni 2018 – staat de 
revolutionaire eerste editie van Golf’Timers op het 
programma. Er wacht de golfers/levensgenieters 
een droomweek met naast de autorally ook heel wat 
mythische golfbanen.

Door Philippe Janssens
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oude keukens van Vatel – en het parcours van de 
Golf des Bordes. Die is al 7 jaar gesloten en opent 
uitzonderlijk zijn deuren. En natuurlijk is er ook Le 
Golf National waar twee maanden later de mythi-
sche Ryder Cup zal worden gespeeld. Dat wordt de 
apotheose van deze zeer bijzondere week die hele-
maal in het teken zal staan van de levenskunst.’
Zoals wel vaker bij dit soort exclusieve evenemen-
ten is het aantal plaatsen beperkt. ‘De verschillen-
de hotels en golfbanen zijn al gereserveerd. Gezien 
het aantal beschikbare plaatsen zien we ons spijtig 
genoodzaakt om voor deze eerste editie het aan-
tal inschrijvingen te beperken tot 35 teams. Van-
daar dat het zeer belangrijk is om zijn deelname te 
bevestigen binnen een redelijke termijn…’
Er lijkt een prachtige toekomst weggelegd voor het 
concept van Golf’Timers. ‘Als deze eerste editie 
een succes wordt, zullen er duidelijk andere volgen 
en dat met zekerheid in andere regio’s of in andere 
landen’, aldus nog Olivier Kinable.

Golf’timers 2018 in het kort
03/06  Onthaal in l’Auberge du Jeu de Paume
 (Chantilly)
04/06  Rally in de omgeving van Chantilly
 Gastronomisch diner in Château de Chantilly
05/06 Golf Chantilly-le-Vineuil
 Rally tot Château d’Augerville
06/06 Golf Château d’Augerville (facultatief)
 Rally in de omgeving van Fontainebleau
07/06 Rally tot Golf des Bordes
 Golf Les Bordes
 Verblijf Les Bordes
08/06 Rally tot Saint-Germain en Laye
 Golf Saint-Germain en Laye
 Trianon Palace (Versailles)
09/06 Rally in de omgeving van Versailles
10/06 Le Golf National
 Prijsuitreiking & Cocktail
 
Info & Reservaties:
Active Golf & Thalasso Travel / Olivier Kinable:
02 511 85 70 - olivier@activegolf.be

■



T
wee heerlijke dagen in het hart van de 
Ardennen: de ING Ardenne Roads blijft 
een succesformule en dat maakt van 
organisator Jean-François Devillers 

een gelukkig man. ‘Ook dit was opnieuw een 
bijzonder geslaagde editie’, lacht hij. ‘Wat mij bij-
zonder is bevallen, is het aantal teams bestaande 
uit vaders met een van hun kinderen. Dat waren 
er ruim tien bij de start en drie van hen finishten in 
de top-5! Dit is een stimulans om door te gaan op 
de ingeslagen weg, vooral als je het enthousiasme 
merkt bij al die jongeren die niet noodzakelijk van 
dezelfde auto’s droomden als hun vaders toen zij 
nog kind waren. Dit bevestigt ook op een bepaal-

de manier de kameraadschap bij deze starters die 
zich later op hun beurt zullen komen amuseren 
aan het stuur van deze oldtimers. Oldtimers die 
zoveel mooier zijn wanneer ze rijden dan wanneer 
ze ergens beschut in een garage staan!’
Toegegeven: het door Robert Rorife samenge-
steld programma voor de editie 2017 was eens 
te meer om van te snoepen. Het startte met de 
klim van Maquisard bij het verlaten van Spa. 
Daarna werden onder meer de mooie dorpjes 
Odeigne, Roy en Belvaux doorkruist, zonder de 
doorkomst vlakbij het prachtig kasteel van Vêves 
te vergeten. Na een lunchpauze in de Prieuré de 
Godinne – een unieke plek – gingen de teams 

InG Ardenne Roads 2017

Met 150 auto’s aan de start 
was de 16e editie van de 
ING Ardenne Roads alweer 
een schitterend succes.

Door Philippe Janssens

De pracht van de Ardennen
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opnieuw de weg op richting Fonds de Leffe en 
het dorpje Les Basses, met afsluitend de afda-
ling van de helling van Néblon. Kortom: een eer-
ste dag met zo’n 340 km op de teller en volop 
stuurmanskunst en rijplezier voor de piloten, die 
net voldoende tijd kregen om te relaxen in de 
somptueuze salons van het Casino van Spa ter 
gelegenheid van de traditionele ‘must’-avond 
van ING Private Banking. Daarna was het weer 
tijd voor competitie met een tweede lus die al 
even sportief was als uitnodigend. Na afloop van 
de lunch in het prachtig kasteel van Froidcour in 
Stoumont werd de rally in de omgeving van Spa 
afgerond met de ruim verdiende overwinning 
voor Jacques en Mathieu Castelein aan het stuur 
van hun bruisende AC Cobra 289 uit 1964.
‘De ING Ardenne Roads blijft een van de mooiste 
regelmatigheidsrally’s van België en ik ben samen 

met mijn zoon bijzonder trots op deze overwin-
ning’, aldus Jacques Castelein, een van de iconen 
van de grote Belgische familie van regelmatig-
heidsrally’s. ‘We reden voor de derde keer samen 
en ook al weten we intussen hoe dit werkt: het 
blijft altijd een moeilijke oefening om het juiste 
gemiddelde te respecteren, want het parcours is 
altijd bijzonder afwisselend.’
In de categorie van de ‘naoorlogse’ auto’s ging de 
zege naar het duo Closjans-Vandevorst met de 
Porsche 356 van eerstgenoemde. Peter Absillis 
(Alvis Firefly) bevestigde zijn sterke prestaties op 
de openingsdag met winst bij de oudste modellen. 
De eerste prijs voor een ‘gemengd team’ ging naar 
Benoît de Cleene en Joëlle Bragard (Porsche 356B 
cabriolet) terwijl Trui Vanhaelemeesch en Sophie 
Ghesquière (Alfa Romeo Guilia 1600) de titel weg-
kaapten bij de ladiesteams. ■



D
e editie 2017 van de Jumping 
Antwerpen, die van 19 tot 22 april 
georganiseerd werd, stond in het 
teken van verandering, want er werd 

gekozen voor een nieuwe – nog comfortabeler 
– locatie. Ook het deelnemersveld mocht gezien 
worden. Daniel Deusser, Christian Ahlmann, Kent 
Farrington, Simon Delestre, Kevin Staut, Marcus 
Ehning, Eric Lamaze, Pedro Veniss, Pénélope 
Leprévost: bijna de volledige internationale top 
meldde present in de Metropool. Idem dito voor 
de Belgische toppers die momenteel met zes zijn 
in de top-40 van de wereld!
Antwerpen bevestigde daarmee duidelijk zijn sta-
tus van ‘must’ rendez-vous in de internationale 
jumpingwereld. Dat geldt ook voor de bezoekers 
– al dat niet vertrouwd met ruitersport – want zij 
houden enorm van de bijzondere sfeer van deze 
Jumping waar alles top is. Dit vijfsterrenevene-
ment (net als Lummen, Knokke, Brussel en Meche-

len) is dan ook een van de chicste van het land. 
Dit jaar kon het Antwerpse publiek kennismaken 
met de JumpingClash Challenge: een proef die 
recent in Spanje boven de doopvont werd gehou-
den en waarbij het reglement sterk afwijkt van 
de klassieke standaard. In dit geval voeren acht 
ruiters inderdaad hun eigen ‘strijd’ met de bedoe-
ling om zich voor de halve en vervolgens voor de 
finale te plaatsen. De Antwerpse primeur werd 
gewonnen door de Fransman Patrice Delaveau en 
we onthouden natuurlijk ook de vierde plaats van 
onze landgenoot Constant Van Paesschen.
Ander topmoment van deze vijfsterren CSI was de 
Grand Prix die zaterdagavond werd gesprongen. 
Hier ging de palm naar een van de legendes uit de 
internationale jumpingwereld: de Brit Michael Whita-
ker (57 jaar). Hij haalde het voor Daniel Deusser, de 
Duitser ruiter van de Belgische stal Stephex (orga-
nisator van de Knokke Hippique en de Stephex Mas-
ters in Brussel) en de Italiaan Piergiorgio Bucci.

Jumping Antwerpen
Altijd hoger!
De beste jumpingruiters 
van de wereld waren op de 
afspraak tijdens dit vijfsterren 
evenement.

Door Christian Simonart

■
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een exclusieve ervaring

C
ruises zijn trendy en helemaal in. 
Toch aarzelen sommigen nog, hoe-
wel ze zich wel degelijk voelen aan-
gesproken door dit soort vakanties. 

Omdat zij het concept iets te eentonig vinden. 
Water en restaurants, oké, maar wat doe je verder 
dan steeds opnieuw hetzelfde wandelingetje op 
de brug of het binnenlopen in de fitness?
Voor zij die niet kunnen beslissen – en natuurlijk 
ook voor de golffanatici! – hebben wij de perfecte 

oplossing. Waarom combineert u niet swingpret 
en farniente tijdens een cruise op de Donau met 
vertrek in Boedapest (Hongarije) en aankomst in 
Praag (Tsjechië)? Of omgekeerd. Hoe dan ook: het 
is genieten van het begin tot het einde.

Wisselend plezier
Geen risico op zeeziekte of een veelbewogen 
cruise over woeste golven. De Donau, een brede 
en rustige stroom bij uitstek, sluit al deze moge-

Er is een gloednieuw en 
origineel concept dat de mogelijkheid 
biedt om swingpret te combineren met het plezier 
van een unieke cruise op de Donau. Wij ontdekten 
deze droomreis samen met onze partner Active Golf.

Door Philippe Van Holle

&
LuxecruiseG  lf 
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lijke ongemakken uit. En na elke meander wacht 
alweer een nieuw en adembenemend panorama. 
De filosofie van deze golfcruise is de golfliefhebber 
de kans te geven om verscheidene prestigieuze 
clubs te ontdekken op een reis die helemaal in 
het teken staat van de levenskunst – en dit op 
de breedst mogelijke manier. In het programma 
bezet golf vanzelfsprekend een centrale plaats, 
maar parallel hieraan is er ook de kwaliteit van de 
service, de gastronomie, de uitstappen... Kortom: 
een tegelijk onuitgegeven en exclusief concept. 
Resultaat? Deze cruise op de mythische blauwe 
Donau, met afwisselend het beste van een rivier-
cruise op een van de mooiste stromen ter wereld 

en een golfervaring die u laat kennismaken met vijf 
van de mooiste Europese golfbanen. Unieke holes 
die reeds gastheer waren voor de Europese Tour 
(M/V), de Challenge Tour en de Senior Tour. Moet 
er nog zand zijn?

Vijfsterrenservice
De omkadering is dusdanig dat alles voor u gere-
geld wordt – alleen het golfen moet u zelf doen. Tee 
times, transport, maaltijden ter plaatse of stokken 
schoonmaken: met deze formule wordt het alle-
maal voor u georganiseerd. De organisatie brengt 
u vanuit de vertrekhotels naar het startpunt van 
de cruise – Boedapest of Praag – maar ook van ▼



het schip naar de golfclub en van de club terug 
naar het schip. Dit alles met een Mercedes Klasse 
V. Zodra u op de site aankomt, staat er u na het 
opvragen van uw tee time niets anders te doen 
dan uw golftas op de buggy te plaatsen en u naar 
de oefenbaan te begeven waar de warm-upballen 
u uitnodigen om er tegenaan te gaan. Ook de lunch 
na afloop is voorzien. Ondertussen maakt het golf-
personeel uw clubs schoon, zoals het dit voor een 
profspeler zou doen. Het einddoel – dat hebt u 
intussen begrepen – is dat u zich nergens om hoeft 
te bekommeren, zodat u maximaal van dit verblijf 
kan genieten en dit zowel op het water als op de 
greens en op de fairways.
De kers op de taart – voor zover u daarvoor inschrijft 
– is dat u meedingt naar de ‘River Cruise’ Order of 
Merit, met aparte klassementen voor mannen en 
vrouwen. Elk parcours wordt meegerekend. Indien 
u op het einde van het jaar het geluk hebt om bij de 
top-3 van het seizoen te eindigen, wordt u verwend 
met een schitterende prijs: misschien wel een ‘free 
golf tour’ voor het jaar daarop!

Referentiebanen
Maar welke zijn dan de prestigieuze clubs waar u 
de kans krijgt om te golfen?

De Albatross Golf Club in Praag. Dit is simpelweg 
de nummer 1 van Tsjechië (dat een 100-tal golf-
banen heeft). De baan werd getekend door Keith 
Preston en opende de deuren in 2009. Het parcours 
meet 6441m (witte tees) en ligt op een heuvel naast 
Cesky, het natuurreservaat van Kras. Er zijn liefst 7 

meren alsook 65 bunkers en zo’n 1200 volwassen 
bomen die nieuw werden aangeplant. Het komt er 
dus op aan om precies en recht te slaan!

Het Hartl Resort (met de Beckenbauer Course) 
ligt in Duitsland. Dit is het grootste golfcomplex 
van Europa en u wordt er op een typisch Beierse 
manier ontvangen. Het Beckenbauer parcours 
werd ontworpen door Bernhard Langer. Het is niet 
zozeer de perfecte conditie van deze par 72 van 
6500m met zijn gemanicuurde greens en fairways 
die de aandacht trekt, maar wel de pittoreske en 
bijzonder aangename sfeer die er heerst langs-
heen de rivier Rott en de prachtige uitzichten op 
de omgeving. Er zijn heel wat waterhindernissen 
en het komt er dus ook hier op aan om precies 
te spelen. Een beetje naar de stijl van ‘der Kaiser 
Franz’ toen hij nog uitkwam voor het prestigieuze 
Bayern München en voor de Mannschaft. Een aan-
tal lange par 3-holes (soms meer dan 200m) zullen 
u kopzorgen geven voor het slaan. Lef, bravoure 
of pure strategie: u moet knopen doorhakken om 
een mooie kaart bij elkaar te spelen. Weet dat 
de club tussen 8 en 10.30 uur de starttijden op 
de Beckenbauer Course beperkt tot spelers met 
een minimum handicap van 28. Het is met andere 
woorden een te duchten baan.

De Diamond Country Club (Diamond Course) ligt 
in Oostenrijk. Deze 18 holes championship course 
(par 72 van 6465m – witte tees) werd aangelegd 
rond een kunstmeer. Jeremy Pern maakte deze 
baan tot een echte uitdaging en dit zelfs voor de 

Albatross Golf Resort 
(Praag, Tsjechië).50
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spelers op de Europese Tour. Dit parcours heeft 
alles wat een topbaan moet hebben: schitterende 
greens, een verzorgd design en een hoge moeilijk-
heidsgraad vanaf de back tees. De club ligt op een 
steenworp van de hoofdstad Wenen en in de pres-
tigieuze omgeving van Wachau. De baan vraagt 
om tactisch overleg en dit vooral omdat er heel 
wat waterhindernissen in het spel komen. Kenners 
vinden dit een parel.

De Penati Country Club en zijn Legend Course 
ligt in Slowakije en werd getekend door een bedrijf 
dat de naam draagt van een van de bekendste 
golfers op deze aarde: Nicklaus Design. Dit label 
staat garant voor kwaliteit want liefst 60% van de 
golfbanen waar de PGA-toernooien georganiseerd 
worden, zijn getekend door deze firma. De Legend 
Course is inderdaad een van de populairste banen 
van dit land. Deze par 73 van 6536m (back tee 
mannen) is een parkland die uw lange slagen 18 
holes lang op de proef zal stellen. Leuk detail dat 
elke golfer graag zal lezen: dit parcours heeft de 
langste hole in Europa! Hole 15 meet liefst 716m. 
Alleen al deze par 6 loont op zich de moeite.

De Pannonia Country Club ligt op 40 minuten 
autorijden ten oosten van de Hongaarse hoofd-
stad. Deze 18 holes (par 72 van 6192m) is het werk 
van de Oostenrijkse architect Hans G. Herhardt. 
De baan werd aangelegd in het dal van een vallei 
en telt heel wat waterhindernissen die op bijna 
de helft van de holes – 8 van de 18 – in het spel 
komen. We herinneren er aan dat Hans G. Her-
hardt eveneens de contouren uittekende van de 

beroemde Fontana Golf Club in Oostenrijk waar 
de Austrian Open gedurende jaren georganiseerd 
werd. Die baan is berucht voor zijn bijzonder uit-
dagende 18e hole.

Drijvende paleizen
Ama Waterways is zonder meer een van de meest 
prestigieuze cruisemaatschappijen. De directie liet 
zich voor de inrichting van hun schepen inspireren 
door de meest comfortabele jachten. Dit zijn met 
andere woorden geen gigantische en onpersoon-
lijke schepen, maar wel degelijk constructies op 
mensenmaat met de meest perfecte luxe. Echte 
drijvende vijfsterrenhotels waar alles in het teken 
staat van het comfort van de passagiers. De cosy 
en aangename kamers en appartementen, met bal-
kon en/of terras en dus met schitterende uitzich-
ten op de stroom en zijn vele attractiepolen, zijn 
echte oases van rust na een dag op de fairways. 
Airco en flatscreens die zich tot draadloze pc’s ▼

Penati Country 
Club (Slowakije).

Panonia Country 
Club (Hongarije).



Programma
14 tot 24 augustus 2017

Dag 1:  Aankomst in Boedapest  
– meteen inschepen

Dag 2: Boedapest-Pannonia Golf & Country Club 
/ City Tour voor de niet-golfers

Dag 3: Bratislava-Penati Golf Club 
/ City Tour voor de niet-golfers

Dag 4: Wenen – City Tour voor alle passagiers
Dag 5: Weissenkirchen-Diamond Country Club 

/ Excursie naar keuze voor de niet-golfers
Dag 6: Linz – Excursies naar keuze voor alle  

passagiers
Dag 7: Passau-Beckenbauer Golf Club  

/ Excursie naar keuze voor de niet-golfers
Dag 8: Vilshofen – Ontschepen – Transfer naar 

Praag & Inchecken in uw vijfsterrenhotel – 
Namiddag vrij 

Dag 9: Praag – Excursie naar keuze
Dag 10: Praag – Vrije dag
Dag 11: Praag - Check-out

Alle mogelijke data op www.activegolf.be.

Info en boeking:

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

laten omvormen: alle moderne voorzieningen 
staan ter beschikking. Fitnessrooms, massage- en 
relaxatieruimtes behoren eveneens tot de stan-
daarduitrusting van deze uitzonderlijke schepen.
Maar deze drijvende paleizen zouden te kort schie-
ten indien de gastronomie in de restaurants niet 
even hoogstaand zou zijn. Hun chefs vielen al dik-
wijls in de prijzen en dit zowel voor de uitbundige 
ontbijtbuffetten als voor hun snelle lunches en – 
vanzelfsprekend – voor hun ‘candlelight dinners’. 
Daarvoor heb u de keuze tussen het hoofdrestau-
rant of, intiemer, het restaurant van de chef. Wat u 
ook kiest: de service is sowieso gepersonaliseerd. 
In het restaurant van de chef-kok, waar de plaat-
sen beperkt zijn (exact 28), reserveert u een diner 
met het gezin of samen met uw vrienden. Met een 
absoluut onvergetelijke avond als eindresultaat. 
Verder maakt de maatschappij er een punt van om 
de drankjes aan tafel voor zijn rekening te nemen. 
Dit biedt u met andere woorden de kans om uw 
geslaagde golfuitstap die dag – met misschien wel 
een historische ‘hole in one! – uitbundig te vieren.
Zo: eindelijk overtuigd van deze onuitgegeven 
formule? Overtuigd van het potentieel van deze 
10-daagse droomreis (zij het helemaal wakker)? U 
hoeft er niet eens zo ver voor te reizen. Hier kunt 
u gewoon geen neen tegen zeggen.

De Beckenbauer Course 
werd getekend door 
Bernhard Langer.
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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.

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

is bijzonder aangenaam voor jong en oud, voor dames 
en heren. Zeer hoge huidtolerantie. Licht geparfumeerd 

SPORT 
TUBE
GEZICHT &
LIPPEN

89730_ADV_MembersGuide_NL_01.indd   1 31/05/17   11:39



Nieuw-Caledonië, de buurarchipel van Australië, pronkt 
als een juweel in de grootste lagune van de wereld. De 
combinatie van een flamboyante natuur met naast de 
tropische plantengroei ook rode aarde en wit zand en de mix 
van culturen met de oeroude gebruiken en de avontuurlijke 
geest lonen absoluut de moeite op deze (lange) reis.

Door Béatrice Demol

De parel               van de
   Stille Oceaan

D
e toon wordt al meteen gezet bij de 
aankomst in de hoofdstad Nouméa dat 
boven het gigantisch koraalrif uittorent. 
Wat verder liggen de Loyaliteitseilanden, 

waarvan Maré, Lifou en Ouvéa de belangrijkste zijn. 
Samen vormen zij een bont allegaartje van kleuren 
en activiteiten. Hier kan je vissen, jagen, bergbeklim-
men en zwemmen. Hier stuur je een 4x4 door de 
bergen en peddel je met een prauw die uit het hout 
van de kohu (‘ijzeren boom’) is gehouwen. Hier voel 
je je als een cowboy wanneer je in het oosten samen 
met de Kanaken naar walvissen tuurt en je in het 
westen het gezelschap deelt van de voormalige mijn-
werkers. En wat een kleurenpracht ook! In één dag 

gaat het van groen naar blauw en van turkoois naar 
rood. En ontmoet je zowel Kanaken als Caldoches en 
Metropolitains (Métros). Elke bezoeker geniet er het 
zeldzame voorrecht om deze menselijke mozaïek te 
ontrafelen, met bevolkingsgroepen die ondanks hun 
‘gemeenschappelijke belangen’ nauwelijks contact 
hebben met elkaar.

Nouméa la Blanche
De meeste expats verblijven in Nouméa dat de bij-
naam ‘la Blanche’ draagt. De sfeer is er overduidelijk 
Frans, zoals blijkt uit La Baie des Citrons, dat ver-
bouwd werd tot een klein St Tropez van de tropen en 
de Place des Cocotiers die zijn eigen petanquebaan 

Als een juweel 
op een meer 
van koraal.

Dit is zo’n beetje het einde van 
de wereld – 19.000 km ver, maar 
wel het gevoel om dichter bij het 
paradijs te zijn gekomen.
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kreeg. Je ruikt de Franse stempel tot in de supermark-
ten en je herkent hem ook aan de broodprijs. Voor 
een goed beeld van de bevolking zak je af naar de 
Moselle-markt waar Kanaks (plaatselijke bevolking), 
Caldoches (afstammelingen van de kolonisten) en 
Zoreilles (geboren in Frankrijk) zich tussen de fruit- 
en visstalletjes verdringen. Of naar het cultuurcen-
trum Tjibaou waar de oorsprong van de verschillende 
culturen op de archipel haarfijn wordt uitgelegd via 
een mooi en lang didactisch parcours. Maar voor het 
echte ‘caillou’ – zoals de Caldoches hun eiland noe-
men – moet je naar de heuvels, de brousse, de bos-
sen met de filao-bomen die de ongerepte stranden 
afboorden, en bij voorkeur naar de stammen, want 
volgens de Kanaks ligt daar de echte schoonheid. En 
weet u wat? Zij hebben overschot van gelijk!

Zuiden: 
kleurrijk en geschiedkundig
Hoewel de boorden van de grootste lagune ter wereld 
het aantrekkelijkst zijn, zijn ook de wegen erheen hun 
gewicht in indrukken en emoties waard. Zo is de weg 
naar het zuiden, tot aan het Parc de la Rivière Bleue, de 
stuwdam van Yaté en de Madeleine-watervallen, één 
kleurrijk geschiedenisboek. De laterietwegen door-
kruisen de maquis van het mijngebied en de vochtige 
bossen herbergen unieke inheemse soorten. De wilde 
plantengroei, de uitgestrekte vlaktes met hun zoet-
watermeren, de kreken met het bloederig puin van 
door mijnwerkershouwelen uitgeholde heuvels en de 
40m hoge kaori’s roepen het beeld op van een soort 
vergeten planeet die ons terugvoert naar onze roots.
In de baie de Prony, waar bultruggen komen paren, 
lijkt de tijd stil te staan. Het oude bagno, dat na de 
houtwinning tot een mijncentrum werd omgebouwd, 
is een beschermd spookdorp geworden dat plots 

opduikt langs de wandelwegen door een primair bos. 
De route naar de baie de Waho, waar naast enkele 
rivieren ook yamvelden dienen overgestoken, is een 
natuurlijke introductie tot de ‘coutume’ Kanakcultuur: 
een eeuwenoude organisatie die letterlijk en ritueel is 
opgebouwd rondom de bodems en de genealogie.

Noordoosten: 
de wieg van de Kanaks
De wieg van deze Melanesische ziel staat in het noord-
oosten van Nieuw-Caledonië – ook wel Grande Terre 
genoemd. Tussen de kliffen in zwarte kalksteen en de 
bossen van Hienghène zweeft zij boven het land dat 
aan de Kanaks is teruggegeven – volk dat momenteel 
probeert om tradities met toerisme te verzoenen. Dit 
verklaart waarom men er tegenwoordig gegrild hert 
kan eten in een faré (lokaal restaurant) en ook een 

Grande Terre is een festival 
van kleuren die het verhaal 
van de archipel vertellen.

De traditionele en uit 
plantaardig materiaal 
opgetrokken hut van de 
Kanaken symboliseert de 
sociale en familiale ver-
bondenheid van dit volk.

Het cultureel centrum van 
Djibaoui is een futuristisch 
bouwwerk gewijd aan de 
cultuur van de Kanaken.

▼



bougna (traditioneel gerecht) kan laten bereiden 
bij een van de inwoners, het grote sop kan kiezen of 
rondtoeren op de wegen van de Kanaks. Dit alles voor 
zover men zich houdt aan de welomschreven afspra-
ken en gebruiken. Het is ook mogelijk om zich te laten 
gidsen in het bos en de mangrove door een specialist 
in geneeskundige planten. En zich te laten inwijden in 
de geneeswijzen waarover de Kanaks zich discreet uit-
laten. Zoals het gebruik van (vrij vertaald) valse tabak 
of valse mango, rundvleestongvaren, bloedhout van 
het strand of everzwijngras – stuk voor stuk namen die 
verwijzen naar de sacrale banden die de autochtonen 
verenigen met de natuur.

Noordwesten: 
rodeo bij de Caldoches
Het noordwesten kijkt met een andere blik naar de 
wereld. Hier word je op een paard geboren. Of soms 
ook op een quad. Hier fokt men vee, racepaarden en 
herten. De Caldoches, die zich nauwer verwant voelen 
met de Kanaks dan met de Métros, zijn harde werkers. 
Op zondag eet je bij Cindy. Zij was in een vroeger leven 
niet alleen politievrouw, maar ook Miss Caledonia. 
Ze serveert hertenpastei en geraspte papaja. Na de 
gezellige maaltijd met de vrienden en kinderen kruipt 
iedereen in de truck om door de weilanden te rijden en 
te controleren of alle hekkens goed gesloten zijn. Bou-
rail, waar de cowboys elkaar aflossen en samentroe-
pen voor de jaarlijkse rodeo, ligt op enkele kilometers 
van de kust waar wellicht de meeste toeristen verza-
melen, ook al blijft het toerisme, alles in acht geno-
men, bijzonder bescheiden op deze Grande Terre. De 
lagune maakt deel uit van het Unesco Werelderfgoed. 
Dicht bij Koné, een ander centrum waar nikkel wordt 
gewonnen, ligt het hart van Voh. Deze natuurlijke en 
hartvormige steengroeve te midden de mangrove werd 
onsterfelijk gemaakt door Yann Arthus Bertrand. Dit 
gebied ontdekt men het best met het vliegtuig, de 
helikopter, de parapente of een ultralicht vliegtuigje.

Île des Pins: 
aan de rand van het paradijs
Op l’Ile des Pins, de ster van de archipel, is de ene 
baai nog mooier dan de andere. Kanuméra heeft het 
mooiste strand van de archipel. De buurman Kuto, die 

zich wegsteekt achter een seculair bos van bugny’s, is 
het langst. Dit is de plek waar de stammen af en toe 
een plezierjacht laten aanmeren. Tussen beide ligt een 
zogeheten heilige rots. De Kanaks noemen haar heilig 
omdat zij de site beheren en deze omschrijving de 
kans biedt om inkomsten te genereren. Upi, dat door 
majestueuze kolomvormige sparren wordt afgeboord, 
is het kleurrijkst. De andere eilanden openen zichzelf 
voor iedereen die inscheept op een traditionele prauw 
die nog op één enkele locatie – in de Baie Saint-Joseph 
– wordt gebouwd. Ook de baie d’Oro en zijn natuurlijk 
zwembad verdient een bezoek, al kost dat wel enige 
inspanning: een tochtje met een zeilboot, een wande-
ling door een primair bos en het oversteken van een 
kanaal. Het prachtig natuurlijk bad wordt afgeboord 
met wit zand en wordt door een koraalrots van de oce-
aan gescheiden. Als we de ondiepe baaien vergeten 
waar een Australische cargo eens per week passagiers 
laat ontschepen en de enkele motorbootjes die hun 
gasten meenemen naar duikplaatsen, een kreeftpick-
nick op een afgezonderd atol of een ontmoeting met 
dolfijnen, zijn deze Melanisische prauwen het enige 
transportmiddel dat men kruist wanneer men rond het 
eiland vaart dat – net zoals de rest van de archipel – 
geen toegevingen doet aan het toerisme.

Lifou: het meest authentieke
Dezelfde sfeer, maar nog origineler, vindt men terug 
in het eiland Lifou dat men eveneens via de lucht 
bereikt en over een zee van koraal. Het grootste van 
de Loyauteitseilanden is een bastion van Kanaks waar 
de landbouw een ander beeld weergeeft van Nieuw-
Caledonië. Als om de ruwe authenticiteit extra in de 
verf te zetten, zijn de kliffen van de baaien die dit 

Op Lifou viert 
de  Na tha lo -
stam het aard-
appelfeest.

In het noord-
westen, bij de 
Caldoches, 
omringd door 
k o e i e n  e n 
cowboys.
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de yam te planten. Wie honger heeft, loopt het water 
in en keert terug met een kreeft. Wie iets te melden 
heeft, neemt plaats onder de bodhiboom. Voor lan-
gere gesprekken wordt dat de hut in kokospalm met 
matten van pandanusbladeren. Wie het gebruikelijk 
ritueel gebaar heeft uitgevoerd, is opgenomen in de 
stam. Er is de stam van Georges, de kleine chef van de 
Xodre-stam. Hij heeft de opdracht om ons geschenk 
in ontvangst te nemen: een raffiatas waarin we een 
manou (stuk stof) en een bankbiljet hebben gestopt. 
Dit biljet draagt de beeltenis van de Panié-berg, het 
hoogste punt van het eiland. Dat is verboden gebied, 
want daar woont de ‘Amborela trichopoda’, de oudste 
bloesemboom ter wereld. Net zoals Pierre, de chef 
van de Dreulu-stam, gaat hij gidsen wanneer hij een 
bezoeker kruist. Pierre woont op het hoogplateau 
waar de missionarissen ooit de autochtonen wegjoe-
gen om de boze geesten uit het bos te drijven. Maar 
zijn stam, die 400 Kanaks groot is, bleef wonen bij 
de baai en telt momenteel nog enkel vrouwen – heel 
wat mannen gingen naar Nouméa om er hun kinderen 
naar het college te begeleiden. Daarom voelt Aléza 
zich alleen. Toen ze trouwde, zoals de gebruiken hier 
voorschrijven, volgde ze haar echtgenoot en nam ze 
afscheid van de mooiste stranden van Leungoni. Van-
daar dat zij graag reizigers ontvangt, hen meeneemt 
in de heuvels om er de yamvelden te tonen en de 
grond die zij voorbereidt voor haar studerende zoon. 
Zij neemt ook graag plaats voor ‘la grande case’, een 
heilig symbool van de Kanake-cultuur. ‘Het huis is 
van steen en dient om te slapen. De hut in kokospalm 
dient om vrienden te ontvangen en om te wonen in de 
winter, want het is er warmer’. Het is zij die ons het 
adres geeft van haar neef Noël. 

Avontuurlijke bodem
‘Loop voorbij twee stammen, sla links af en na de 
tweede ezelsrug is het rechts’. Er zijn geen kilome-
teraanduidingen en ook geen paaltjes, maar je 

De prauw met tegengewicht 
is ideaal om de baaien van het 
Ile des Pins te verkennen.

De kristalheldere wateren en 
de kolomvormige sparren van 
het Ile des Pins versterken de 
reputatie van de plek die ‘het 
dichtst bij het paradijs ligt’.

eiland afboorden helemaal uitgevreten door erosie. 
De plantengroei is dicht en wild en de regels zijn er 
strakker dan elders. Hier is vanille de diva, al dicteren 
yam en zoete aardappel er mee de wet. Op de dag 
van het Aardappelfeest, dat door de Nathalo-stam 
wordt georganiseerd, is iedereen van de partij. De 
moeders trekken een lange rode missiejurk aan en 
proberen met hun producten een prijs te winnen: 
de mooiste, grootste, kleurrijkste, lekkerste taart 
of beignet. Daarna is het de beurt aan de vaders en 
hun traditionele gezangen. De jeugd bouwt zijn eigen 
plaatselijke Woodstock met militante rap of kaneka – 
Caledonische reggae – in de zon. De kinderen spelen 
verstoppertje onder de groentekramen waar de pro-
ducten wachten om verwerkt te worden tot bougna. 
Deze authentieke Melanisische stoofschotel wordt 
gemaakt met vis, kip of kreeft, daggroenten en kokos. 
Alles wordt in het blad van een bananenboom verpakt 
en verdwijnt vervolgens in een steenoven in de grond. 
De bewoners met gastenkamers of -verblijven berei-
den deze specialiteit op verzoek.

Op het ritme van de stam
In Lifou leeft men op het ritme van de stam. En de 
stam leeft op het ritme van de natuur. Als de walvis-
sen de baai in het zuiden doorkruisen, is het tijd om ▼



kan Noël onmogelijk missen. Hij draagt een T-shirt 
met zijn beeltenis en hij heeft een indrukwekkende bos 
haar met twee strengen. Hij zit voor zijn huis, dat op een 
geïmproviseerd museum lijkt, en hij is de zelfverklaarde 
bewaker van de Juwelen van Luengoni: de grot van Hutr 
die zich op het grondgebied van zijn stam bevindt. Sinds 
Nicolas Hulot er langskwam, dient betaald om deze 
koraalklif te mogen afdalen, want die leidt naar een 
spelonk met stalagmieten en stalactieten. Noël, die 
mondiger is dan de anderen over de toekomst van zijn 
land – ‘Wij nemen de voordelen van het gewoonterecht 
en het Frans recht, en mixen ze…’ – laat ons escorteren 
door zijn nichtje Wana. Zij begeleidt ons bij het betre-
den van dit hol van de leeuw en reikt ons de duikbril en 

Zo erheen
Antipodes voyages (www.antipodes.be) is dé 
specialist van de bestemmingen in de Stille Oce-
aan. Zij regelen het verblijf en de verplaatsingen 
en vullen aan met persoonlijke tips en informatie. 
Wij vlogen met Air France (www.airfrance.be) via 
Parijs naar Tokio/Osaka. Het eersteklas TGV-ticket 
is in de prijs begrepen en de bagage wordt in het 
Zuidstation meteen ingecheckt en dit tot 30 minu-
ten voor het vertrek. Daarna verzekert de natio-
nale maatschappij Aircalin (www.aircalin.com) 
het vervoer tot Nouméa. Een internationaal pas-
poort hoeft enkel voor de tussenstop in Japan – 
overigens een welgekomen stop-over in de 26 uur 
lange reis. Je kan er het ganse jaar heen, maar de 
periode september/oktober verdient de voorkeur 
(want dan regent het nooit). Geen speciale inentin-
gen vereist. Tijdverschil: 9 uur in de zomer en 10 
uur in de winter.
www.nouvellecaledonie.travel/be/

© Foto's : Movi Press

In het Brusselse Zuidstation wordt uw bagage 
meteen ingecheckt tot aan uw eindbestemming. 
En dat tot een halfuur voor het vertrek!

de zwemvliezen aan. Tegelijk geeft zij aan dat zij ons 
opwacht ‘boven de lichtputten’ – wat betekent dat zij 
van ons verwacht dat we die richting uitzwemmen. De 
zaklamp verlicht een labyrint van wel 150m lang. Het is 
gevuld met zout water dat op sommige plekken 30m 
diep is. ‘Zwem niet met het hoofd onder water, want 
dan raakt u de weg kwijt’, klinkt het nog gehaast, want 
zij wil duidelijk dringend terug naar haar yamvelden. 
Haar gebrek aan enthousiasme is onmiskenbaar. We 
zijn minder interessant voor haar dan een tv-crew en 
we hebben geen stuntman bij, noch een dubbelganger, 
noch een helikopter om ons heroïsch duikmoment te 
filmen. Want ook dat hoort bij Nieuw-Caledonië: soms 
is het avontuur(lijk) zonder vangnet.

Op Lifou zoekt men de kerk 
op wanneer men niet aan 
het vissen is of aan het 
werk op de velden.
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Een plaats 
die de 
levenskwaliteit 
in stand houdt

• Hoteldiensten van hoog niveau en uitstekende keuken

• Aangename, rustige leefruimten

• Verzorgde en geraffi neerde binnenarchitectuur

• Beschermde eenheid voor bewoners met dementie

• Kortverblijven en revalidatie

• Zwembad en wellnessruimte

LD
L.
BE

RESERVEER NU
050 44 34 00

CONTACTEER ONS (BEZOEK / AFSPRAAK) :

Gilbert Decockstraat 1 - 8300 Knokke-Heist
100 m van het station, wijk Duinenwater
belleepoque@orpea.net • www.orpea.be/belle-epoque

Ontdek de video van 
onze residentie op:

Vanaf
110,00 €

/ dag
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In Vonnas, in het hart van ‘le Pays de Bresse’, runt 
Georges Blanc zijn eigen ‘Village’ waar de passie 
voor de gastronomie in alle geledingen wordt 
uitgedragen. Met zijn driesterrenrestaurant als 
een van de topadressen voor de kenner.

Door Miguel Tasso

E
en reis naar Vonnas heeft veel van een 
pelgrimstocht. Een reis met een kloppend 
hart en de smaakpapillen op scherp. Voor 
gastronomen is dit een heilige plek, want 

het is hier, in de Ain en in het hart van ‘le Pays de 
Bresse’, dat Georges Blanc een schitterend impe-
rium uitbouwde dat helemaal aan de levenskunst 
is opgedragen. Met het driesterrenrestaurant als 
een echt heiligdom voor de bezoekers.
Heelder generaties van verlichte gastronomen 
bezochten dit mythisch oord. Aan de muren van 
de salons prijken honderden sfeervolle foto’s van 
bekenden, want heel wat groten der aarden zaten 
hier aan tafel: Amerikaanse presidenten als George 
Bush en Bill Clinton, filmsterren als Alain Delon en 

Catherine Deneuve, stadionhelden als Michel Pla-
tini, Bernard Hinault en Eddy Merckx. ‘Het Belgisch 
cliënteel is trouwens bijzonder trouw. Vonnas is 
een ideale halte op weg van Brussel naar de Azu-
renkust. Enkele maanden geleden kwamen zelfs 
koning Filip en koningin Mathilde hier langs voor 
een privébezoek’, fluistert de chef ons toe.

Familiehuis
Er was eens. Zo beginnen alle sprookjes en zo 
begint ook het verhaal van de familie Blanc in het 
hart van ‘la Bresse’. In 1872 zijn Jean-Louis Blanc 
en zijn echtgenote de eerste caféhouders die zich 
in Vonnas vestigen vlakbij de Champ de Foire. De 
poeliers zijn hun grootste klanten. Die zakken elke 

Grootouders 
Adolphe en 
Elisa.

Een van de mooiste 
wijnkelders van Frankrijk.

Georges Blanc
KunstPassie&
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donderdag met paard en kar af naar de markt, ver-
warmen zich eerst met een bord soep om vervol-
gens – nadat ze hun koopwaar aan de man hebben 
gebracht – met z’n allen aan tafel te gaan voor een 
uitgebreide lunch. De soep is lekker en de reputatie 
van de herberg groeit met elke markt.
In 1902 neemt de zoon Adolphe Blanc de fakkel over. 
Zijn echtgenote Elisa, die de keuken voor haar reke-
ning neemt en de kneepjes van het vak van haar moe-
der heeft geleerd, is in grote mate verantwoordelijk 

voor de goede reputatie van 
‘la Mère Blanc’. Curnonsky, 
een van de bekendste gas-
tronomen uit die tijd, roemt 
haar in 1933 als ‘de beste 
kokkin ter wereld’. Haar 
gerechten sluiten aan bij 
haar persoonlijkheid: eenvou-
dig, streekgebonden, eerlijk, 
met liefde en perfectie bereid, 
daarbij uitsluitend gebruikma-
kend van verse kwaliteitspro-
ducten uit de streek.
De mond-tot-mondreclame 
doet de rest: het adres, dat 
in 1929 zijn eerste ster mag 
opspelden, wordt al snel een 
must. De gasten komen van ver om te genieten van 
‘les cuisses de grenouilles des Dombes aux herbes’ 
(kikkerbillen), ‘le poulet de Bresse à la crème’ (kip) 
en de legendarische ‘crêpes Vonnassiennes’. Op zon-
dagen stromen de gezinnen en de groepen vrienden 
met de trein toe vanuit Mâcon. De zaken gaan goed 
en de opmars van de auto vergroot de uitstraling van 
de herberg in Vonnas.
In 1934 nemen de oudste zoon Jean en zijn echtgenote 
Paulette, de bakkersdochter, de fakkel over. Zij behou-
den op de kaart de traditionele specialiteiten die de 
herberg beroemd hebben gemaakt. In 1965 stapt hun 
zoon Georges in de familiezaak om in 1968 de teugels 
over te nemen. Dit is de start van een nieuw tijdperk 
waarin de herberg zal uitgroeien tot een van de meest 
gerenommeerde restaurants ter wereld.

Georges Blanc: een unieke 
chef die verliefd is op zijn 
mooie streekproducten.

De legendarische ‘poularde 
de Bresse’.

▼



Drie sterren
Als kind droomt Georges Blanc van reizen en een 
avontuurlijk leven. Dit verklaart wellicht ook waarom 
hij zijn hotelschoolstage afwerkt bij Air France en 
zijn militaire dienst als kok van admiraal Vedel op de 
vliegdekschepen Foch en Clémenceau. Maar in de 
familie Blanc ontsnap je maar moeilijk aan je lot.
De visionaire Georges Blanc is 27 wanneer hij 
terugkeert naar de ouderlijke woning en geeft 
haar meteen een nieuwe dimensie. Hij verbouwt 
de herberg van zijn voorvaderen tot een luxueuze 
hostellerie met alle modern comfort. Hoewel hij 
de banden met het verleden niet helemaal door-
knipt, wordt ook de menukaart aangepast. Zij is 
lichter en verfijnder, en maakt ruimte voor zijn 
culinair genie. Tegelijk richt hij ook een schitte-
rende wijnkelder in: liefst 140.000 flessen, met 
daarbij de grootste grands crus. In 1981 volgt de 
ultieme bekroning met drie sterren in de Miche-
lingids. Het is het begin van de internationale 
erkenning en zij verheft Vonnas tot een van de 

moderne wereldhoofdsteden van de gastronomie. 
Vandaag staat het gastronomisch restaurant nog 
altijd pront op de Place du Marché, maar Georges 
Blanc is door de jaren heen eigenaar geworden 
van een gigantisch domein en stelt meer dan 300 
mensen te werk. Op de vier hectaren van de Village 
Blanc prijken ook drie hotels, waarbij een vijfster-
ren met het label Relais & Châteaux (42 kamers 
en suites boven het gastronomisch restaurant), 
een hypermoderne spa, een heerlijk café met 
grootmoeders recepten op de kaart (l’Ancienne 
Auberge 1900) en een winkel van 1500 m2, met alle 
producten van het huis en de lekkerste wijnen. Je 

Heel  wat staatshoofden 
dineerden bij Georges Blanc, 
zoals hier François Mitterand.
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kan er joggen in de lanen van het park, tennissen 
en golfen op de Golf de la Bresse. Er is zelfs een 
heliport voor wie gehaast is.
De Groupe Georges Blanc is een winnende formule 
die ook actief is in heel wat andere regio’s in Frank-
rijk. Hotels, restaurants, brasserieën en winkels 
waar de levenskunst voorop staat. De beroemde 
chef verwende zichzelf in Azé (Maconnais) zelfs 
met een wijngaard waar hij zijn eigen wijn produ-
ceert. Zijn geheim? ‘Eerst en vooral: hard werken. 
Ik heb in mijn carrière amper vakantie genomen. 
En verder: passie. Ik hou van mijn beroep, ik maak 
de mensen graag gelukkig’, vat hij samen.

Op de kaart
Op zijn 74e leidt Georges Blanc de grote manoeu-
vres in de keuken van het gastronomisch restau-
rant van Vonnas. Hij is aandachtig voor het klein-
ste detail – alsof hij dit huis nog maar net heeft 
geopend. Toch delegeert hij meer dan vroeger. Hij 
heeft zich dan ook zeer goed omringd. Als hij niet 
in de keuken actief is, loopt hij door de zaal, want 
hij schept er een groot plezier in om zijn gasten (90 
couverts) persoonlijk te ontvangen en hen te ver-
wennen met een handtekening en een vriendelijk 
woord op de grote menukaart die ze allemaal graag 
als souvenir mee naar huis willen nemen.
De menukaart, wel ja. Zij wisselt met de seizoenen 
en is een permanente uitnodiging om te genieten. 
‘Globaal bekeken blijf ik trouw aan de mooie recep-
ten van weleer. Maar wel lichter. Ik weet dat de 
“nouvelle cuisine” de trend is, evenwichtiger, meer 
gesofistikeerd. Ik respecteer die evolutie. Maar ik 

denk ook dat het mogelijk is om de smaakpapillen 
te verwennen met klassieke producten, traditio-
nele sauzen, de smaken van het huis…’
En groot gelijk heeft hij. Op het topmenu bezet de 
emblematische ‘poularde de Bresse’ (gevogelte) 
nog altijd een voorkeurplekje. De bout, die in een 
heerlijke bouillon met ‘essences Sylvestre’ gegaard 
is, wordt uitgebeend opgediend; de ‘suprème’ en 
de ‘foie blond’ worden in Royale geserveerd met 
een champagnesaus en de beroemde ‘crêpes 
vonnassiennes’. ‘Het gevogelte van Bresse is het 
enige met een “appellation d’origine protégée”. 
Het wordt gekweekt op gras. Het dankt de finesse 
van het vlees en de smaak aan het ras, de terroir 
en een natuurlijke voeding op basis van granen en 
melkproducten’, aldus Georges Blanc, ambassa-
deur van dit product in de hele wereld.
Maar het hele menu is een lofzang aan de smaken 
van het moment, de kwaliteit van de producten en 
de inventiviteit van de chef. De borden combine-
ren traditie en innovatie. Een genot voor het oog 
en de smaak.
‘L’éclaté de homard au vin jaune’, ‘fine raviole à 
l’oseille et morilles’, ‘chartreuse d’asperges au tour-
teau et caviar osciètre royal’, ‘rares langoustines 
vivantes d’Ecosse en chaud et froid’, de unieke ‘bœuf 
Wagyu Guma’, ‘la belle pièce de veau au lait’, ‘le 
turbot de petit bateau au safran du Bugey’, ‘les cuis-
ses de grenouilles en persillade’: elk gerecht is een 
epicurische reis. En verder vindt men natuurlijk op 
de wijnkaart – die even zwaar is als een goudklomp 
– zowel zeldzame grands crus als lekkere flessen 
met een duidelijk minder zwaar prijskaartje. Want 
hoewel dit restaurant geldt als een van de meest 
gerenommeerde van Frankrijk en Navarra, is het 
helemaal niet stijf. Men voelt er zich meteen thuis. 
Het is het uithangbord van een familie die houdt van 
een lekkere keuken. Ja, zo simpel kan het zijn.

Aan de muur van het salon prijkt een fotomontage 
met alle bekenden die Vonnas bezochten.

140.000 flessen in de 
wijnkelder met daarbij 
de grootste grands crus.

■



The Westin La Quinta ligt in de heuvels rond Marbella en 
scoort onveranderlijk goed bij de golfers. Met drie lussen 
van 9 holes heeft dit resort ook alles om te behagen.

Door Miguel Tasso

het groene
   gevoel
vanLa Quinta

H
eel wat Belgen dwepen met Marbella 
dat meer dan ooit ‘the place to be’ is. 
Met 300 zonnige dagen per jaar, de 
prachtige stranden met fijn zand, de 

sterrenhotels en –restaurants en de luxeboetieks 
is Marbella synoniem van mediterrane levens-
kunst. En verder zijn er natuurlijk ook de talloze 
golfbanen die zowel in de winter als in de zomer de 
meest veeleisende swings kunnen bekoren.

Deze mythische badplaats heeft zich wonderwel 
hersteld van de financiële crisis waardoor het in 
2008 werd geteisterd en fonkelt opnieuw als wel-
eer. Het vastgoed is weer duurder geworden, de 
miljardairs meren hun jachten opnieuw aan bij de 
pontons van Puerto Banus, de terrassen van de 
Plaza de los Naranjos zitten opnieuw helemaal vol. 
Net zoals in de gouden jaren. Ook de golfers stro-
men weer volop toe want zij houden al jaren van 

Een droomdecor met 
uitzicht op Marbella.
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deze toplocatie. Net zoals Florida heeft ook de 
Costa del Sol inderdaad heel wat kwaliteitsbanen. 
Tussen Malaga en Sotogrande liggen meer dan 
zeventig parcoursen. Uniek in Europa. En daardoor 
zonder meer een van de grootste troeven.

De stempel van Westin
Dit keer zetten we onze koffers neer in The Westin 
La Quinta. Dit resort is ideaal gelegen in de heuvels 
rond de badplaats en op amper vijf minuten van 
Puerto Banus. Perfect voor wie van golf houdt, want 
hij vindt er inderdaad een luxehotel, een hypermo-
dern kuurcenter en een ‘championship course’ met 
27 holes (drie lussen van 9). Genieten!
La Quinta is een residentiële zone in het topseg-
ment met villa’s en luxeverblijven. Een oase van 
rust. Het is dan ook geen toeval dat heel wat vedet-
ten er een optrekje hebben. Hotel La Quinta opende 
er in 2000 de deuren en behoort tegenwoordig tot 
de groep Westin. Een kwaliteitsgarantie. ‘Wij inves-
teerden recentelijk meer dan zeven miljoen euro in 
de volledige renovatie van het etablissement om er 
een echt exclusieve plek van te maken’, aldus de 
dynamische directeur Alexander Peev.
Het vijfsterrenhotel lost inderdaad alle verwachtin-
gen in en dit zowel voor een individueel verblijf als 
voor een vakantie met een groep. Het buitenzwem-
bad, de bars en restaurants, de terrassen en de 
vele vergaderzalen zijn top. De stempel van Westin 
is zichtbaar tot in de kleinste details, zoals ook 

blijkt uit de keuze van de ‘Heavenly’-bedden. Het 
1500 m2 grote kuurcentrum nodigt uit tot relaxa-
tie en rust. Jacuzzi, sauna, hammam, douches en 
watervallen: alles is voorzien. Dat geldt ook voor 
de kaart met lichaamsverzorgingen en massages 
die de pijnlijke golfrug weer als nieuw maken!

Drie banen
Want golf is en blijft natuurlijk het belangrijkste 
visitekaartje van dit Resort. ‘60% van onze klanten 
spelen golf. De drie lussen van 9 holes liggen in het 
resort zelf, vlakbij de ingang van het hotel. Een echte 
luxe’, aldus nog Alexander Peev.
Het ontwerp werd verzorgd door de voormalige 
Spaanse kampioen Manuel Pinero – nam in 1985 
deel aan de Ryder Cup – en het resultaat mag er zijn. 
Als golfer heb je keuze uit verschillende uitdagingen. 
Baan A speelt redelijk open en smeekt om de driver 
uit de tas te halen; B is smaller en technischer; en C 
is het leukst en het spectaculairst, want de slagen ▼

De jacuzzi: ideaal om te 
relaxen na het golfen.

De inkomhall van Westin 
La Quinta werd recentelijk 
gerenoveerd.



terugbetaling waarborg). Ideaal voor de golfer 
om de omgeving te verkennen (Sevilla, Granada, 
Cordoba, Ronda, enz.). www.sunnycars.be

Hotel: The Westin La Quinta (5 sterren in de 
heuvels rond Puerto Banus) ligt op een golfbaan 
met 27 holes. www.westinlaquinta.com

naar de green toe zijn vaak bijzonder uitdagend. 
Alles samen speelt La Quinta niet erg lang, maar de 
holes zijn technisch en tactisch zeer interessant. 
Om een goede kaart te scoren, heb je alle stokken 
nodig en moet je voorzichtig spelen en de valstrik-
ken vermijden. Wie wild te keer gaat, stapelt de 
bogey’s op, vooral omdat ook de greens zeer te 
duchten zijn. Net zoals de fairways en de directe 
omgeving zijn ook deze schitterend onderhouden. 
Zij laten zich moeilijk ontcijferen en verplichten de 
speler dus tot een minutieuze analyse van de lijnen 
en de glooiingen.
Deze zeer volledige infrastructuur wordt aangevuld 
met een Golf Academy – sinds 1990 een referen-
tie – een oefenbaan met twee verdiepingen en 
een grote putting green. En het clubhouse vervult 
perfect zijn rol van… 28e hole. Heerlijk om op het 
terras van de tapas te genieten en in de zon de 
kaart even te overlopen!

Golfvallei
Het spreekt voor zich dat de klanten in het hotel 
van voordelige greenfees kunnen genieten. Er zijn 
heel wat ‘gepersonaliseerde’ pakketten beschik-
baar al naargelang de duur van het verblijf. ‘Wij 
proberen zo competitief mogelijk te zijn op het vlak 

van tarieven en de beste prijskwaliteitverhouding 
aan te bieden voor een resort van dit niveau’, voegt 
marketing executive Linda Maestre toe.
Dit gezegd zijnde: de kenner zal tijdens zijn verblijf 
in La Quinta de kans niet laten liggen om andere 
banen in de buurt te ontdekken. Deze omgeving 
draagt namelijk niet voor niets de naam ‘La val-
le del golf’ (golfvallei). In een straal van amper 
enkele kilometers kan hij op birdiejacht gaan in 
gereputeerde clubs zoals Los Naranjos en Aloha. 
Wie geluk heeft, kan er zelfs de prestigieuze fair-
ways van het prachtige Las Brisas verkennen, 
een van de oudste en meest besloten clubs van 
de Costa del Sol.
Kortom: dit is een schitterend adresje om in elke 
periode van het jaar de sfeer van de greens te 
komen opsnuiven. In Marbella daalt de tempe-
ratuur zelden onder de 15° C, zelfs in de winter. 
Door de zeebries en de nabijheid van de Straat van 
Gibraltar golf je er het hele jaar door in polo. Ook 
in de zomer is het er heerlijk en minder drukkend 
dan in het binnenland. La Quinta behoort trouwens 
tot de bestemmingen van de organisatoren van 
de ‘Belgian National Days’, een feestelijk toernooi 
dat van 19 tot 21 juli in Marbella wordt gespeeld. 
Misschien iets voor u?

Reisgids
Vluchten: Brussels Airlines biedt dagelijks ver-
schillende vluchten aan richting Malaga met ver-
trek uit Zaventem. www.brusselsairlines.com

Huurauto: Sunny Cars biedt zeer interessante 
tarieven aan met een unieke ‘all-in’-formule 
(geen kilometerbeperking, full verzekering, 

Drie perfect onderhouden golfbanen: 
afwisseling gegarandeerd en voor 
elk wat wils.

66

F o C U S
Z O M E R  2 017

▼

■



KPMG 
Trophy
Bedankt voor alweer 
een geslaagde editie! 
Herbeleef de sfeer op 
kpmgtrophy.be

1912

©
 2

01
7 

K
P

M
G

 C
en

tr
al

 S
er

vi
ce

s,
 e

en
 B

el
gi

sc
h 

E
co

no
m

is
ch

 S
am

en
w

er
ki

ng
sv

er
ba

nd
 (“

E
SV

/G
IE

”)
 e

n 
lid

 v
an

 h
et

 K
P

M
G

 n
et

w
er

k 
va

n 
ze

lfs
ta

nd
ig

e 
on

de
rn

em
in

ge
n 

di
e 

ve
rb

on
de

n 
zi

jn
 m

et
 

K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
ee

n 
Zw

its
er

se
 e

nt
ite

it.
 A

lle
 r

ec
ht

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

 G
ed

ru
kt

 in
 B

el
gi

ë.



La Réserve Ramatuelle is een verdoken paradijs op het 
bekendste schiereiland van de Azurenkust. Het is een 
unieke oase van rust die met reden het label ‘Leading 
Hotels of the World’ opspeldt.

Doore Miguel Tasso

La Réserve
    Ramatuelle

U vindt deze magische, haast geheime 
plek, op amper een kwartier van Saint-
Tropez. Tegelijk is zij lichtjaren ver-
wijderd van de drukte van de Place 

des Lys. Bovendien is zij alleen al door de ligging 
bijzonder apart. De gps is dan ook een geschenk uit 
de hemel. Zodra de toegangspoorten zich openen, 
strekt de zee zich in alle blauwtonen voor u uit. 
Een echt decor van een prentbriefkaart, zoals we 
dit kennen uit de Caraïben. Het kost dan ook echt 
moeite om een welgemeende ‘wauw’ te onderdruk-
ken. De hall kijkt direct uit op de zee en de check-in 
gebeurt op het terras. Hier wacht het paspoort naar 
geluk. Welkom in een andere wereld waar alles in 
het teken staat van luxe, rust en weelderigheid.

Altijd met zicht op zee

Veel meer dan een hotel
La Réserve Ramatuelle, lid van de ‘Leading Hotels 
of the World’, is veel meer dan een hotel. ‘Het is een 
pure plek van welzijn waar men zijn zorgen vergeet 

De hoofdingang kijkt door 
naar de zee: magisch!68
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zodra men de koffers heeft neergezet’, zegt Nicolas 
Vincent, de general manager van dit tijdloos etablis-
sement dat lijkt te zweven en helemaal in harmonie 
is met de natuur. Zee, zon en een blauwe lucht…
De uitgepuurde lijnen, de spectaculaire vormge-
ving, de architectuur en de binneninrichting zijn 
het werk van de bekende architect & designer 
Jean-Michel Wilmotte. Hij creëerde een modern 
schip dat voorzichtig op de oceaan lijkt neer te 
kijken. De chique sfeer, de natuurlijke materialen 
en het subtiel palet van minerale nuances verster-
ken elkaar in een smeltkroes van oker-, zand- en 
witkleurige tinten, die een afspiegeling zijn van het 
licht in het Zuiden. Of het nu binnen is of buiten? 
Dankzij de gigantische ramen vallen alle grenzen 
weg. Hierdoor laat de volledige osmose met de 
omgeving zich nog extra accentueren. 
Negen kamers, achttien suites: de sfeer is intimistisch 
en de service verdient een ster. Hier voelt men zich 
meteen thuis. En wat voor een thuis! Een tweede ele-
gante en warme thuis met een ‘family life’ sfeer om tot 

rust te komen, uit te blazen, het hoofd leeg te maken.
Zelfs als het vol zit, lijkt dit hotel leeg, want er blijft 
altijd de immense ruimte met op de achtergrond de 
Middellandse Zee en zijn magisch lichtspel. ‘Ons cli-
enteel is internationaal en epicurisch. Het spreekt 
voor zich dat wij shuttles inleggen naar Saint-Tropez 
met zijn stranden en zijn bruisende sfeer. Maar over 
het algemeen verkiezen onze klanten de rust van 
deze plek: bij het zwembad, in de spa, een wande-
ling naar de kreken onder aan het hotel…’
Aan de voet van het hotel werden veertien luxe-
villa’s gebouwd die kunnen worden afgehuurd (tot 
65.000 euro per week). Zij richten zich voorna-
melijk tot gezinnen en er is keuze uit villa’s met 
drie tot zeven slaapkamers. Zij hebben elk een 
verwarmd zwembad met zeezicht. Ook de services 
van La Réserve zijn inbegrepen. Privé-gouvernante, 
roomservice, chef in de keuken: alles is voorzien.

La Voile
De gastronomie werd natuurlijk niet vergeten, 
want La Voile sluit perfect aan op het algemene 
plaatje. Dit restaurant gaat prat op zijn Michelin-
ster en zweert bij kwaliteitsproducten als rode 
tonijn, langoest, kreeft, zeewolf of gevogelte van 
Bresse. ‘Maar ook bij de groenten, de tijm en de 
rozemarijn uit onze eigen moestuin. Wij kweken 
een dozijn variëteiten tomaten, viool- en trom-
petcourgetten, witte, paarse en zwarte auber-
gines, tuinbonen, rode, groene, gele pepers…’,  
aldus Nicolas Vincent. ▼

Een oase van rust: vlakbij 
Saint-Tropez, maar helemaal 
los van de drukte op de 
Place des Lys.

Aperitief op het terras met 
zicht op zee: genieten.



In de keuken dirigeert Eric Canino, een chef die 
zijn opleiding kreeg bij Guérard, de manoeuvres. 
Hij is een virtuoos op het vlak van voedingseven-
wicht en houdt van streekproducten. Zijn talent 
blaast het klassieke Provençaalse repertoire nieuw 
leven in, maar zijn echte krachttoer is de inven-
tieve kaart die smaak en evenwicht met elkaar 
verzoent. Geen vetten, uitgezonderd de olijfoliën 
die hij kiest op basis van hun geur en delicatesse. 
Geen geraffineerde suikers, maar natuurlijke sui-
kers die zoveel beter zijn voor ons lichaam. Het 
technisch meesterschap van Eric Canino laat de 
echte smaken op een eenvoudige manier tot hun 
recht komen in recepten die bewust voor een mini-
mum aan ingrediënten kiezen. Puur genieten… 

Anti-aging
De schitterende spa, die op de zee uitgeeft, is een bij-
komende uitnodiging om te ontspannen en alles los 
te laten. De verzorgings- en massagekaart zweert bij 
de laatste vorderingen op het gebied van gezondheid, 
conditie en esthetiek. Met daarbovenop een unieke 
expertise op het vlak van ‘better-aging’ of de kunst 
om zijn jeugdig kapitaal te vrijwaren.  La Réserve 
Ramatuelle werkt inderdaad een programma op maat 
uit dat levenskunst verzoent met de laatste weten-
schappelijke vorderingen op het vlak van de anti-
aging. Het werkt hiervoor samen met het prestigieus 
merk Nescens en het Zwitsers ‘Centre de Prévention 
du Vieillissement de la Clinique de Génolier’. 
Er is keuze uit twee ‘better-aging’-programma’s. 
Afslanken, tonische werking, wellness: deze pro-
gramma’s verkiezen de globale aanpak, met verzor-
ging in de spa, fysieke activiteiten en aangepaste 
maaltijden in restaurant La Voile. ‘Na het opmaken 

van een balans (fysieke paraatheid, voeding en 
osteo-articulair kapitaal) door onze adviserende arts 
bij het begin van het programma worden de dagen 
ingevuld met hydromasserende baden, massages 
en lipomassages, en aangepaste fysieke activiteiten 
(yoga, pilates, fitness, aquagym…). Dit alles vanzelf-
sprekend onder toezicht van persoonlijke coaches’, 
stelt Soizic Termet, verantwoordelijk voor de Spa.
Het ‘Boot Camp Nescens’ gaat nog verder en stelt 
een programma op maat voor met onder meer 
stevige wandelingen (zoals ‘Nordic Walking’), ver-
zorging in de spa en een weldadige lichte keuken. 
Er werden verschillende parcoursen van 10 tot 20 
km uitgestippeld. Ideaal om het hoofd te ledigen 
en met een nieuw elan te vertrekken.

Collectie Reybier
La Réserve Ramatuelle behoort tot een hotelke-
ten die werd opgericht door de Franse zakenman 
Michel Reybier. Ook La Réserve Genève en La 
Réserve Paris, twee bekende vijfsterrenhotels, 
maken daar deel van uit. ‘Het is mijn bedoeling 
om de uitmuntendheid na te streven door unieke 
plekken te creëren en een servicepakket uit te 
werken dat aan de geringste wensen van onze 
gasten beantwoordt. Zij delen met ons een zelfde 
filosofie van het leven en van luxe. Een luxe die 
niet bang is van eenvoud. Een luxe die ver ver-
wijderd is van uiterlijke schijn en opzichtigheid’, 
zegt Michel Reybier, een visionair ondernemer die 
fortuin maakte in de voedingssector en eveneens 
actief is in wijngaarden en gezondheidszorg. In 
Ramatuelle wordt de levenskunst op de mooist 
mogelijke manier uitgewerkt. En dat in alle discre-
tie, van april tot oktober.

Gasten kunnen 
een  pr i vév i l l a 
afhuren met de 
vijfsterrenservice 
van het hotel.

Een droomomgeving: de 
Azurenkust op z’n best.
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U ZULT ZICH VANAF HET EERSTE 
OGENBLIK THUIS VOELEN

Het resort bevindt zich te midden van de schitterende bossen van twee  
wedstrijdgolfbanen, op korte afstand van de prachtige middeleeuwse stad Girona  
en van de aangename stranden van de Costa Brava. Appartementen, villa’s,  
geschakelde woningen en kavels beschikbaar vanaf ¤410.000 tot ¤4 miljoen.

makelaar@pgacatalunya.com 
www.pgacatalunya.com



Evian is de hoofdstad van het ladiesgolf en het bezingt 
de levenskunst in alle toonaarden. Het legendarisch 
paleishotel Royal werd onlangs volledig gerenoveerd. 
Reis mee naar een unieke thermale bestemming. 

Door Miguel Tasso

Evian
Levenskunst in
alle toonaarden

M
et de jaren en met zijn water is Evian-
les-Bains uitgegroeid tot een van de 
wereldhoofdsteden van de golfsport. 
En met reden! Deze beroemde ther-

male bestemming in de Haute-Savoie is al sinds 
1994 gastheer van het Evian Championship dat 
recent tot een ‘ladies Major’ werd gepromoveerd. 
Dit jaar wordt het toernooi gespeeld van 14 tot 17 
september met eens te meer alle vrouwelijke ster-
ren op de affiche. 
De golfbaan werd uitgelegd in een uniek kader. Het 
uitzicht op het Lemanmeer en de Alpentoppen in de 
omgeving is gewoonweg subliem. De baan zelf is een 
echte technische en tactische uitdaging voor spelers 
van alle niveaus. Hier haal je niet systematisch op 

elke hole de driver uit de tas. Je kan inderdaad beter 
voorzichtig blijven om de duizend-en-één valstrikken 
in deze relatief korte championship course (par 72 
van 6120m van de back tees) te ontlopen. De holes 
spelen inderdaad bijzonder strategisch en vooral de 
greens zijn bijzonder te duchten (met vaak 6 mogelij-
ke vlagposities). Zonder de vele waterhindernissen te 
vergeten. Sommige holes zijn adembenemend mooi 
omwille van hun goddelijke schoonheid. Zoals bij-
voorbeeld hole 2: een korte par 3 met een torenhoog 
uitzicht op het Lemanmeer. De vier laatste holes zijn 
een echte Amen Corner die zich stuk voor stuk tot een 
scherprechter kunnen opwerpen. De eerste contou-
ren van het parcours werden in 1904 uitgetekend toen 
de Société des Eaux Minérales d’Evian enkele hecta-

Evian
Het mythisch hotel Royal 
werd recentelijk helemaal 
gerenoveerd en is ideaal 
om te genieten van alles 
wat Evian te bieden heeft.
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ren grond aan-
kocht om zijn 
Britse klanten 
die van golf hiel-
den te verwennen. 
De baan telt 18 holes 
sinds 1922 en onderging 
in 1995 een volledige make-
over onder leiding van Cabell B. Robinson, de voorma-
lige assistent van Robert Trent Jones. En een tweede 
in 2013 om de baan nog uitdagender te maken.
De infrastructuur wordt vervolledigd door een 
Centre d’Entrainement. Dit oefencentrum werd 
uitgewerkt door een team van specialisten. Er zijn 
in totaal 12 verschillende modules op gras die toe-
laten om specifieke onderdelen van het spel te 
perfectioneren: drives, approaches, gepunchte 
slagen. Telkens zijn doelgerichte greens ingericht 
om alle vereisten in te lossen. En vanzelfsprekend 
staat een team van professionals klaar om de 
leerlingen met persoonlijk advies te begeleiden, 
daarbij uitgaand van de modernste technologieën, 
zoals de swinganalyse op computer.
De Evian Resort Golf Club, een echt park van 19 
ha, is puur genot dat door 35 tuiniers in optima 
forma wordt gehouden. Het is geen toeval dat hier 
bezoekers vanuit de hele wereld neerstrijken, voor-
al dan Aziaten die zich aangetrokken voelen door 
de uitstraling van het Evian Championship en de 
prestaties van In Gee Chun, Lydia Ko, Kim Hyo-joo 
en Inbee Park. ‘Het toernooi is een unieke inter-
nationale etalage. Dankzij onze hotelprestaties 
bieden wij bijzonder hoogwaardige pakketten aan 
waar golf, gastronomie, spa en levenskunst elkaar 
aanvullen’, aldus Matthieu Camison, directeur van 
de afdeling golf.

heeft ervoor gezorgd dat dit legendarisch hotel 
zijn tweede jeugd heeft gevonden. De uitdaging 
was enorm: er diende gerenoveerd zonder aan 
de ziel te raken’, aldus directeur-generaal Laurent 
Roussin. 4000 m2 tapijt, 3400 m2 marmer, 82.000 
dakpannen: het zijn indrukwekkende cijfers. Maar 
het eindresultaat is ronduit briljant.
De ruimtes op de gelijkvloerse verdieping werden 
in een elegante harmonie hertekend. Historisch 
erfgoed gecombineerd met de laatste creaties van 
modern design. Van de nachtbar tot het groot salon, 
van de wijnkelder tot de bibliotheek: de neo- ▼

Koninklijke renovatie
De golfclub pronkt inderdaad in het hart van een 
van de meest prestigieuze resorts ter wereld. Het 
is eigendom van de groep Danone dat de familie 
Riboud dierbaar is. De twee legendarische hotels 
– Royal en Ermitage – symboliseren het prestige 
en de elegantie van de Belle Epoque.
Het hotel Royal ligt 500m boven het Lemanmeer. 
Het dankt zijn naam aan de Engelse koning Edward 
VII die er wilde verblijven zodra de bouw zou zijn 
afgerond. Het lot besliste er anders over, want hij 
overleed net voor de inhuldiging en zag nooit het 
appartement dat voor hem was voorbehouden. 
Maar de naam ‘Royal’ is gebleven…
Dit uniek paleishotel werd onlangs volledig gere-
noveerd. Dit werkje werd toevertrouwd aan de 
binnenhuisarchitect François Champsaur en aan 
François Chatillon, chef-architect van historische 
monumenten. ‘Het was een titanenwerk, maar het 

Een spa waar het 
lekker toeven is.

De Evian Resort Golf Club: 
een baan met internationale 
uitstraling.

Als de zon schijnt, wenkt 
het zwembad met zicht 
op de bergen.

Lac Léman: een droom 
van een plaatje.



barokke fresco’s van Gustave Louis Jaulmes die 
de gewelven en de koepels versieren, hebben hun 
luister van weleer teruggevonden. De 150 kamers en 
suites van het hotel dat lid is van ‘Leading Hotels of 
the World’ werden stuk voor stuk gerestaureerd en 
gemoderniseerd. Het zachte patina van de antieke 
meubels in kostbare houtsoorten – acajou, palis-
sander, Srilankese citroenboom – die destijds speci-
aal voor deze plek werden ontworpen, werd grondig 
opgefrist. Op de zesde verdieping, die tot dusver 
voor vergaderingen en seminaries was voorbehou-
den, werden zeven luxueuze privésuites ingericht 
met een adembenemend uitzicht op het meer en de 
Alpen. ‘Op de gelijkvloerse tuinverdieping werd een 
gloednieuw conferentiecentrum gebouwd voor semi-
naries of huwelijken’, aldus Laurent Roussin.
In zijn 108-jarige geschiedenis kreeg de Royal de 
grootste staatshoofden over de vloer – zoals Geor-
ge Bush tijdens een belangrijke G8 in 2003 – en 
heel wat internationale sterren, zoals Greta Garbo, 
Sacha Guitry en Errol Flynn. Nu het weer helemaal 
is opgefrist, heeft het niets van zijn pracht en praal 
en natuurlijke uitstraling ingeleverd. Aan de muren 
versterken de zwart-wit- en de kleurenfoto’s elkaar 
in een prachtige harmonie.

Gastronomie & spa
De Royal, dat in 2016 tot paleishotel werd verheven, 
heeft een uitmuntend gastronomisch aanbod. Op de 
kaart van restaurant Les Fresques draagt de inven-
tieve en geraffineerde keuken de handtekening van 
chef Patrice Vander. Zijn ‘Ecrevisses du lac Léman, 
en royale de foie gras’ zijn gewoonweg briljant.
De Spa Evian Source is een epicurische must. Er 
gaat een uitzonderlijke energie uit van deze plek 
in het hart van de Alpen en vlakbij de bron van 

het Evianwater. De therapeuten voelden zich 
meteen aangesproken door de voorouder-

lijke rituelen. Zij verrijkten ze met hun 
ervaring en hun passie zodat zij het 

lichaam helpen om weer helemaal 
in conditie te komen. Dit dank-
zij exclusieve jeugd- en gezond-

heidsrituelen uit de hele wereld. De 1200 m2 die 
voor lichaamsverzorging worden vrijgehouden, zijn 
een uitnodiging tot puur genot. 24 verzorgingsca-
bines, twee zwembaden (binnen- en buiten), een 
aquagymbad, hammam, sauna en koud bad. De 
Spa Evian Source biedt keuze een selectie van 
exclusieve rituelen met de merken ‘La Prairie’ en 
‘Comfort Zone’. Het ritueel ‘Luxe caviar’ – lichaam 
en gelaat – is de ‘soin signature’. 
Zoveel is duidelijk: Evian is een droombestem-
ming en dat het hele jaar door. Het legenda-
risch casino is vanzelfsprekend het ganse 
jaar open. Golfen doe je doorgaans van april 
tot oktober. In de winter nodigen de omlig-
gende bergen uit tot sneeuwpret. ‘Op een 
halfuurtje rijden kan je skiën. Wij hebben 
trouwens onze eigen “ski room” binnen het 
hotel’, lacht Laurent Roussin.
Binnenkort zal het hotel Royal zijn klanten de moge-
lijkheid bieden om met een privéboot het Leman-
meer te verkennen. De snelle boot met de looks van 
een ufo zal de overtocht verzekeren naar Genève en 
Lausanne, langs de overkant van de oever.

Op deze bijzonder 
mooie golfbaan 
w o r d t  e l k a a r 
jaar het Evian 
Championship 
georganiseerd.
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HOLE-IN-ONE IN 2017
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La Baule is een klassieke badplaats waar de levenskunst 
op alle manieren wordt bedreven en waar men uitkijkt op 
een van de mooiste kleine baaien ter wereld. En bij die 
levenskunst hoort natuurlijk ook golf.

Door Miguel Tasso

Lifestyle à 
La Baule

D
e tegelijk traditionele, chique en fami-
liale badplaats La Baule staat symbool 
voor de levenskunst op z’n Frans en 
voor de toverkracht van de Atlantische 

kust. Het is een heerlijke plek om te vertoeven en 
zeker ook om de golfclubs mee naartoe te brengen, 
want de golfinfrastuctuur van dit kleine stadje is 
ronduit uniek. Zo beschikt de Golf International 
Barrière de La Baule over liefst twee 18 holesbanen 
en één 9 holes. ‘Er zijn in Frankrijk slechts drie 
andere clubs die even goed doen: de Golf National 
vlakbij Parijs, Le Touquet en La Boulie’, stelt direc-
teur Stéphane Marboeuf niet zonder trots.
De club werd in 1976 opgericht. In die tijd was 
de badplaats al populair bij een epicurisch cliën-
teel dat voornamelijk uit Parijs kwam en graag zijn 
zomers doorbracht aan zee. Lucien Barrière, toen 

al eigenaar van de hotels Le Royal en L’Hermitage, 
besliste om een referentie golfbaan te laten aan-
leggen op de 220 ha die hij enkele jaren voordien – 
als een vooruitziend man – had aangekocht aan de 
rand van het Parc de Brière. Hij gaf de Britse archi-
tecten Dave Thomas en Peter Alliss (bekend van de 
BBC) de opdracht om een ‘championship course’ 
te tekenen waar vanaf 1976 de Open de France 
werd gespeeld. De eerste editie werd gewonnen 
door de Zuid-Afrikaan Dale Hayes.

45 holes
Vandaag telt het resort, waarvan het onderhoud 
onberispelijk is te noemen, hierdoor 45 kampioen-
schapsholes. Er is keuze uit drie banen: ‘Rouge’ 
(par 72 van 6029m), ‘Bleu’ (par 72 van 6197m) en 
‘Vert’ (par 36 van 2973m). Ruim voldoende om de 

De salons van hotel Hermitage: 
het referentiepaleishotel van 
de badplaats.
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birdiehonger van de 750 leden en de vele gastspe-
lers (20.000 greenfees per jaar) te stillen. ‘Door het 
uitstekend klimaat wordt hier bijna het ganse jaar 
door op zomergreens gespeeld. Wij hebben een 
gevarieerd aanbod dat aansluit bij elk spelniveau. 
‘Blauw’ is behoorlijk uitdagend met afwisselend 
grote bunkers, waterhindernissen en ingenieuze 
greens. ‘Rood’ heeft meer bomen en is technischer, 
met op het einde enkele zeer moeilijke holes rond 
het water. En ‘Groen’ is een tegelijk tactische en 
leuke 9 holes, en een echte uitdaging’, vat Stép-
hane Marboeuf samen, een voormalige Franse pro 
die zijn opleiding genoot op de… Ravenstein aan de 
zijde van Flory Van Donck. De infrastructuur wordt 
vervolledigd met een trainingscentrum (55 afslag-
plaatsen op kunstgras) en een prachtig clubhouse 
(gerestaureerde hooischuur). Wie van golf houdt, 
benut de kans om in de directe omgeving nog meer 
parcoursen te ontdekken, zoals St-Jean-de-Monts, 
La Bretesche en Nantes Vigneux.

Levendige badplaats
Maar La Baule heeft nog meer troeven. De zand-
stranden reiken zover het zicht het toelaat. De baai 
is adembenemend mooi, de kokette stad bulkt van 
de boetieks. Verder staat La Baule ook – en vooral 
– voor een chique en ontspannen sfeer. Hier geen 
ostentatieve luxe. De Porsches blijven in de garage. 
Hier verplaatst men zich liever met de fiets, gaat 
men samen met de kinderen schelpjes zoeken bij 
eb, haalt men de tennisrackets boven net voor het 
aperitief, smult men van een schotel zeevruchten 
bij Fouquet’s of bij Ponton. En rondt men de dag af 
aan de roulettetafel of met een spelletje blackjack. 
We schrijven het einde van de 19e eeuw wanneer 

La Baule (vroeger La Bôle) helemaal opbloeit als 
gevolg van de aanleg van de spoorweglijn St-Nazai-
re-Le Croisic. Die doorkruiste toen het nog bijna 
maagdelijke schiereiland van de Guérande. In 1923 
bezweek François André, de stichter van de Groupe 
Barrière, al voor zijn charme en besliste er een ver-
plichte halte van te maken voor zijn vaste klanten 
in Deauville en Biarritz. Hij kocht eerst het hotel 
Royal en het casino, renoveerde daarna de manoir 
Castel Marie-Louise en liet vervolgens het mythi-
sche L’Hermitage bouwen met uitzicht op de zee. 
Vandaag is dat DNA nog altijd intact gebleven en 
surft La Baule op dezelfde epicurische golven. En 
dit zowel in de zomer- als in de wintermaanden.

Vernieuwde L’Hermitage
L’Hermitage werd onlangs helemaal gerenoveerd. 

Dit paleishotel, dat in 1926 werd gebouwd, lokte 
van meet af aan de beroemde namen van ‘le ▼

De typische voorgevel 
van hotel Hermitage: 
steek de straat over en 
je bent op het strand.

Topkwaliteit op de 
gerenommeerde 
45 holes.



Tout Paris’: van Mistinguette tot Sacha Guitry, 
zonder Edith Piaf, Charlie Chaplin, Charles Trenet 
en Georges Simenon te vergeten. Zij bezweken 
stuk voor stuk voor de rustige sfeer en de authen-
tieke elegantie. De ambitieuze François André 
deinsde er trouwens niet voor terug om in 1937 de 
luchtverbinding Londen-Deauville-La Baule mee te 
financieren om zo het Britse cliënteel te lokken dat 
gepassioneerd werd door de golfsport.
Aan herinneringen geen gebrek in La Baule. Zoals 
in de jaren 30 toen de beroemdste piloten uit die 
tijd kwamen racen op het strand, aan de voet van 
het hotel. L’Hermitage is dan ook veel meer dan een 
karakterverblijf of een teruggetrokken rustoord. Het 
is een uitnodiging om de voetstappen te drukken van 
de groten der wereld, zoals Winston Churchill, Aga 
Khan, Aristoteles Onassis, Maurice Chevalier…
Bij de renovatie van dit mythisch gebouw werd 
slechts één credo naar voor geschoven: ‘l’Art de 
vivre en héritage’. Vrij vertaald: respect voor de 
ziel en de persoonlijkheid van het hotel dat men 
onderwijl het nodige modernisme en vernieuwing 
diende in te fluisteren. Chantal Peyrat, de decora-
trice en binnenhuisarchitecte die al enkele jaren 
samenwerkt met Barrière, voerde de leiding en 
bracht de uitdaging tot een goed einde. Het resul-
taat is fenomenaal. De renovatie draagt een kos-
mopolitische, gezellige en elegante signatuur. De 
volumes, het marmer en de kroonluchters werden 
behouden, maar er werd ook plaats gemaakt voor 
een sober en uitgepuurd meubilair, met her en der 
een knipoog naar art deco. Gewoonweg schitte-
rend. De 200 kamers en suites zijn ruim en helder 

verlicht. Zij werden volledig heringericht om het 
comfort te verhogen zonder aan de geest te raken. 
De nieuwe L’Hermitage is een must met zijn ver-
warmd zeewaterzwembad en zijn cosy sfeer. De 
Spa Diane Barrière, die een plaats kreeg binnen 
het hotel, is helemaal opgebouwd rond schoon-
heid, het terugvinden van de conditie en fysieke 
regeneratie. Hiervoor wordt een beroep gedaan 
op de klinische expertise en de esthetische ver-
zorging van Biologique Recherche en de knowhow 
van de Ligne St-Barth. 
Ook de gastronomie wordt niet vergeten, met het 
restaurant ‘La Terrasse’ en de ‘Eden Beach’ op het 
strand. Op het menu: paella met Bretoense kreeft 
en zeebaars met zout…

Greens zijn belangrijk
Golf is zeer belangrijk voor de Groupe Barrière die 
eigenaar is van de clubs in Deauville en Saint-Julien 
(54 holes) en van La Baule (45 holes). Tegelijk heeft 
de Groep onder leiding van Dominique Desseigne 
heel wat partnerships lopen met meer dan 50 golf-
clubs die vlakbij zijn 17 luxehotels zijn gelegen. Zo 
genieten de klanten van het Grand Hôtel Barrière de 
Dinard van voordeeltarieven indien ze de beroemde 
links van deze badplaats willen bespelen. Idem dito 
voor Le Westminster in Le Touquet dat voor zijn 
klanten de poorten opent van de banen ‘La Mer’ en 
‘La Forêt’. De Groupe Barrière sloot zonet eveneens 
samenwerkingsakkoorden af met Le Golf National 
vlakbij Parijs, gastheer van de Ryder Cup 2018. 
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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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Het audit-, tax- en advisory 
bedrijf KPMG sponsort 
niet  enkel  de KPGM 
Trophy: het helpt ook 
jonge Belgische spelers om 
progressie te boeken via 
het Belgian Team.

Door Miguel Tasso

KpMG 
Golf in het bloed

O
p de prachtige holes van La 
Marache in de Royal Waterloo 
werd onlangs de 3e editie van 
de KPMG Trophy afgewerkt: de 

jaarlijkse Belgische afspraak op de European 
Challenge Tour. Zoals gewoonlijk namen aan 
dit mooi en groot feest van de swing enkele 
van de grootste Belgische en internationale 
beloften deel.
De Belgische golfsport leeft momenteel op een 
kleine wolk en dit met dank aan de prestaties 
van Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Tho-
mas Detry bij de mannen en van Laura Gonza-
lez-Escallon en Chloé Leurquin bij de vrouwen. 
Maar we mogen natuurlijk niet op onze lauwe-
ren gaan rusten. Het is precies om onze beste 
jongeren (M/V) te helpen om progressie te boe-
ken en zich met hun buitenlandse collega’s te 
meten dat de Koninklijke Belgische Golf Fede-
ratie (KBGF) elk jaar en sinds 2006 in ons land 
een toernooi van de Challenge Tour organiseert. 

We herinneren er bij deze aan dat zowel Pieters, 
Colsaerts en Detry via de Challenge Tour zijn 
gepasseerd om de top te bereiken.

Belgian Team
KPMG is al drie jaar een referentiepartner van 
de KBGF en staat volledig achter deze filosofie. 
‘Wij zijn bijzonder trots dat wij onze naam heb-
ben verbonden aan het grootste golftoernooi in 
België. Maar wij willen nog veel verder gaan door 
op alle vlakken de ontwikkeling van deze sport 
te steunen, vooral dan bij de jeugd’, aldus Olivier 
Macq, vennoot van KPMG in België.
Dit audit-, tax- en advisorybedrijf sponsort zo ook 
het Belgian Team waarin de beloften van de ver-
schillende nationale amateurteams zijn opgeno-
men. ‘De technische en menselijke opleiding van 
jongeren is essentieel en dit zowel in topsport als 
in ons vak. Bij KPMG hechten wij traditioneel veel 
belang aan de omkadering van de juniores – jon-
gens en meisjes – die zich bij onze teams vervoe-

Phil Mickelson: een 
van de wereldsterren 
bij KPMG.
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gen. Onze positionering op de greens is dezelfde’, 
stelt Olivier Macq, zelf een uitstekend golfer. 
Op internationaal golfvlak wordt de lat elke dag 
hoger gelegd en dat in alle categorieën. Wij stel-
len dit vast in alle competities waar de scores 
steeds lager worden. ‘Het is dan ook essentieel 
om onze jonge elitespelers zeer gericht te bege-
leiden. Onze samenwerking met de KBGF is daar 
helemaal op gefocust.’
Ons land heeft al heel wat jonge kampioenen klaar 
staan. Adrien Dumont de Chassart (17 jaar) en Gio-
vanni Tadiotto (19 jaar) zijn de blikvangers bij de 
jongens, maar er zijn er nog meer (en nog jonger). 
Om nog beter te worden, verdienen zij de best 
mogelijke trainingsfaciliteiten, de best mogelijke 
omkadering en speelkansen in topcompetities. 
‘Golf is opnieuw een olympische sport. Op termijn 
willen wij België graag in de Europese top-15 zien 
staan. En dat kan enkel met een efficiënte jeugd-
politiek die zich vanaf de basis laat opbouwen.’

Langetermijndoel
De swing zit KMPG al jaren in het bloed. Het 
bedrijf telt ook heel wat internationale golfam-
bassadeurs in zijn rangen, zoals de geniale Phil 
Mickelson (drie keer winnaar van de Masters in 
Augusta) en zijn landgenote Stacy Lewis (twee-
voudig LPGA Major Champion). Het jonge Ierse 

talent Paul Dunne, een stijgende waarde op de 
Europese Tour, kan eveneens op hun steun reke-
nen. Verder pakt het bedrijf al heel wat jaren uit 
met het gespecialiseerd platform ‘KPMG Golf 
Advisory Practice’ dat golfclubs, investeerders, 
projectontwikkelaars en diensten adviseert, helpt 
en met elkaar in contact brengt.
In ons land hanteert KPMG duidelijk een langeter-
mijnvisie voor de golfsport. Zo werd het partner-
schap met de KBGF al verlengd tot 2018. Daarna 
wenkt mogelijk een nieuw contract. ‘De KPMG 
Trophy is een bijzonder mooie competitie die per-
fect zijn plaats heeft op de kalender. Zij laat ons 
toe om de Belgische golfsport te helpen en onze 
naambekendheid te vergroten door de return in 
de media en de “B to B” ter plaatste. De golfwaar-
den sluiten perfect aan bij die van ons bedrijf. Het 
gaat om etiquette, fairplay, respect, strengheid en 
technisch meesterschap. De synergieën liggen 
voor de hand…’, besluit Olivier Macq.

De jonge Belgische 
belofte Adrien Dumont 
de Chassart.

Thomas Detry startte zijn 
profcarrière op tijdens de 
KPMG Trophy van 2016.

■



Er lijkt een heel mooie toekomst weggelegd voor de nieuwe 
golfclub ‘The National’. De championship course van 
Sterrebeek spreekt nu al tot de verbeelding. Volg de gids.

Door Miguel Tasso

The national 
Vijfsterrengof in Sterrebeek

D
e club werd op 5 juni officieel inge-
huldigd in aanwezigheid van Thomas 
Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas 
Detry! Geen toeval, want er wacht 

‘The National Golf Brussels’ inderdaad een bijzon-
der mooie toekomst. De eigenaars, de Belgische 
zakenman Frank Monstrey en zijn echtgenote Petra 
Noë, keken immers niet op een euro meer of min-
der om de voormalige hippodroom van Sterrebeek 
om te bouwen tot een van de referentieplekken 
van de Belgische (en internationale) golfsport.
Het concept strekt zich uit over 75 ha en is echt 
uniek. Het omvat nu al een 18 holes championship 
course, een compacte 6 holesbaan en een schit-
terend clubhouse. Het wordt binnenkort verder uit-
gebreid met een hotel met 90 kamers en vooral met 
een residentieel woongebied. Liefst 220 luxevilla’s, 

-huizen, -appartementen en -serviceflats! Het meest 
ambitieuze woonproject ooit in België rond een golf. 
Totale investering? Meer dan 125 miljoen euro! 

Hindernisbaan
Flashback. In 2001 is de interesse voor de paar-
denrensport zo diep weggezakt dat de hippodroom 
van Sterrebeek de deuren sluit. In 2004 wordt er 
een klein golfparcours gebouwd om de zaak ietwat 
aan te kleden. Maar dat staat natuurlijk helemaal 
los van het concept van vandaag. 
‘Van de oude hippodroom blijven slechts een paar 
bomen over. Al het andere werd vanaf nul uitge-
werkt en opgebouwd’, zegt Petra Noë die samen met 
haar echtgenoot en zijn team het project stuurde. 
Tussen de aankoop van de hippodroom en het begin 
van de werken lagen tien jaar die vooral werden 

The National is nog maar net 
ingehuldigd en geldt nu al als 
een referentie. Dit parcours kan 
de grootste topcompetities aan.
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gekleurd door een enorme administratieve romp-
slomp: de jacht op bouwvergunningen, gesprek-
ken met lokale boeren om bijkomende gronden aan 
te kopen, archeologisch onderzoek, omzetten van 
recreatiezone in woongebieden en van landbouw-
grond in recreatiegebied. Een echte hindernisbaan.
Toen alle lichten dan eindelijk op groen floepten, begon 
de race tegen de tijd. Een echte uitdaging met een 
gigantische werf en cijfers die doen duizelen: 75.000 
kubieke meter grondwerken en de aanleg van 3 ha 
waterpartijen. Maar vandaag is alles zo goed als klaar. 
En is ‘The National’ letterlijk uit de grond gestampt.

Inland links
De Belgische architect Bruno Steensels, die al 

zo’n 80 parcoursen op zijn actief 
heeft, waarbij Millennium in 

Paal en de International in 
Amsterdam, werd belast 

met het ontwerp van de championship 
course. Het resultaat is bijzonder 
fraai. ‘The National’ 
is een par 72 van 
6650m ( back 
tees). Dit bete-
kent: de langste 
baan van België. 
‘Maar elke hole heeft 
tot vijf gescheiden tees (3 
Men & 2 Ladies) zodat ieder-
een aan zijn trekken komt. Dat 
is essentieel voor het plezier van alle 
golfers’, zegt hij.
Het parcours, dat een voorbeeld is van een ‘eco-
golf van de toekomst’, heeft alles van een ‘inland 
links’. Windgevoelig en continu op en neer golvend 
– een beetje zoals in Schotland. Er werden een 
50-tal zandbunkers voorzien, niet toevallig daar 
waar de drives uitrollen en rond de greens. Deze 
worden verdedigd door subtiel hellende graszo-
nes – een beetje zoals grasbunkers. Een aantal 
oordeelkundig geplaatste waterhindernissen ver-
hogen de moeilijkheidsgraad. De prachtige greens 
zijn duivels snel. ‘Dit is een bijzonder uitdagende 
baan, vooral wanneer de wind van de partij is. 
Elke hole is anders. Je moet precies slaan en de 
juiste techniek combineren met de juiste strate-
gie. Temeer omdat je de voeten vaak schuin hebt 
staan’, aldus Bruno Steensels, die behoorlijk trots 
is op zijn werk. Werk dat ons – door zijn sfeer en 
de omgeving – een beetje doet denken aan Le Golf 
National in Versailles.

Doel is European Tour
Akkoord: ‘The National’ is nog vrij jong, maar hij zal 
snel volwassen worden en klaar zijn voor topcom-
petities. Dat is ook het beoogde doel. ‘Het vol- ▼

Bruno Steensels: de architect 
van het parcours.

Zicht op het parcours 
vanaf het terras van 
het clubhouse.

D e  un ieke 
practice kan 
drives aan tot 
ruim 300m!



Petra Noë: met haar 
e c h t g e n o o t  F r a n k 
Monstrey eigenaar van de 
National Golf Brussels.

ledige design werd uitgewerkt in functie van de 
grootste proftoernooien’, bevestigt Steensels. In de 
coulissen wordt druk gefluisterd dat ons land bin-
nenkort gastheer zou zijn voor een wedstrijd op de 
Europese Tour. Nu, de nieuwe championship course 
van Sterrebeek heeft duidelijk de juiste ingrediën-
ten om een dergelijk evenement te verwelkomen. 
Door zijn uitdagend ‘target golf’-karakter en de 
totaalstructuur zou het ooit zelfs kunnen postuleren 
naar de organisatie van een Ryder Cup.
Maar zover is het natuurlijk nog lang niet en dat 
hoeft ook niet, want deze club heeft nog maar net 
zijn deuren geopend en telt momenteel zo’n 500 
leden. Bedoeling is om snel door te klimmen naar 
1200. ‘Het eenmalige instapgeld bedraagt 5000 
euro en het jaarlijks lidgeld ongeveer 1800 euro’, 
zegt Petra Noë. En natuurlijk zijn ook greenfeegol-
fers meer dan welkom. Hoewel dit parcours vlak-
bij de luchthaven van Zaventem en de Brusselse 
Ring ligt, ademt het een verbazende stilte uit. Een 
zoveelste pluspunt dat zou moeten bijdragen tot 
zijn succes en zijn bekendheid.

Vastgoedconcept Sterea
Maar ‘The National’ is ook een globaal concept. 
Naast de 18 holes championship course ligt nu al 
een compacte 6 holesbaan – ideaal voor beginners 
en training. Deze zou vrij snel kunnen evolueren 
naar een 9 holes. De club beschikt over een indruk-
wekkende driving range met 60 tapijten en oefen-
zones op gras en kan drives tot boven de 300m 

aan. Nooit vertoond in België. En de 900 m2 grote 
putting green doet daar nauwelijks voor onder.
De Club Academy, die golflessen voor spelers 
van alle niveaus aanbiedt, wordt trouwens geleid 
door Michel Vanmeerbeek, een referentie binnen 
de Belgische golfwereld en de vaste coach van 
Nicolas Colsaerts en Thomas Detry. Het clubhouse 
beschikt over een mooi zomerterras en een aange-
name haard voor de winter. In de keuken kiest chef 
Sven Dumont (opgeleid bij Mattagne) voor een 
bijzonder lekkere Frans/Belgische keuken.
Volgende stap is de bouw van een boetiekhotel 
met 90 kamers waar zowel golfers als incentives 
welkom zijn. Kortom: het plaatje is compleet, want 
het heeft ook zijn eigen vastgoedconcept dat nood-
zakelijk was om het project rendabel te maken.
‘The National’ is inderdaad de eerste fase van het 
Stereaproject. De tweede fase, die in 2016 werd 
opgestart, bestaat uit de aanleg van een grote en 
luxueuze vastgoedzone rond een deel van de baan. 
Dit zal in 2021 zijn afgewerkt en zal in totaal 220 
wooneenheden tellen: villa’s, appartementsgebou-
wen, eengezinswoningen, serviceflats. De groene 
omgeving en de nabijheid van de hoofdstad maken 
Sterea tot een unieke plek om te wonen.
In gans het concept werd trouwens bijzonder veel 
aandacht besteed aan het respect voor de natuur. 
Dit geldt zowel voor het golfgedeelte als voor het 
vastgoed. Heel wat inheemse bomen werden aan-
geplant en de natuurlijke habitat van zeldzame 
dieren – zoals de geelgors – werd hersteld. Land-
schapsarchitect Bas Smets verzorgde zelf de har-
monieuze schikking van de gebouwen. Zoals we 
reeds aangaven: elk detail werd minutieus 
bestudeerd om Sterrebeek uit te bouwen 
tot een kathedraal van de golfsport.

Een echte inland links 
met veel bomen en 
waterhindernissen.

De 19 e ho le 
kan rekenen op 
een kwaliteits- 
restaurant.
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Ice driving is een bijzonder leuke activiteit die je 
confronteert met je grenzen. We testten dit uit op een 
bevroren meer in Zweden ter gelegenheid van een 
originele teambuildingsessie georkestreerd door Quentin 
Sibille van Bench Marketing.

Door Philippe Van Holle

Rijden op ijs:
sensatie verzekerd!

A
lles begon in 2008 en sindsdien viel 
het avontuur op ijs nooit meer stil. 
Dit tot groot jolijt van de deelnemers, 
maar ook van de organisatoren. Er zijn 

inderdaad slechtere dingen in het leven dan een 
verblijf in het noorden van Zweden in een onge-
rept ondergesneeuwd decor en daar achter het 
stuur te kruipen van een Audi quattro, een Golf R, 
een Porsche tot en met een krachtige BMW! 
De opwinding van een chronorit in een WRC-rally, 
het driften – à la Ken Block – op bevroren meren, 

de introductie tot de extreme stuurmanskunst 
onder leiding van een ervaren piloot met interna-
tionale faam zoals Patrick Sandell: op een trip als 
deze beleef je het allemaal! 

Teambuilding
Bench Marketing, een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in de organisatie van zowel auto- als golfevene-
menten, heeft bijzonder veel ervaring in het uitwer-
ken van activiteiten voor bedrijven. ‘En ice driving 
is daarin bijzonder populair’, zegt Quentin Sibille. 
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Hij is de echte motor achter deze evenementen 
die – voor zij die de kans krijgen om eraan deel te 
nemen – de gelegenheid bieden om uit hun dage-
lijkse omgeving te stappen en kennis te maken 
met een wereld die zij nauwelijks kennen. Dit alles 
onder collega’s, zodat men elkaar beter leert ken-
nen, evalueren soms, in elk geval samen te zijn. Dit 
wordt ook teambuilding genoemd, wat bijzonder 
belangrijk is om performant te zijn op professio-
neel vlak. ‘Het organiseren van deze activiteiten 
voor groepen laat toe om een programma uit te 
werken dat anders is en opwindend. Wij bieden 
geen activiteiten aan die men tijdens de vakantie 
zou kunnen doen, alleen of samen met het gezin. 
Het groepsconcept is duidelijk een voordeel voor 
dit soort reizen. Dankzij de groep gaat men uitda-
gingen aan die men individueel nooit zou aandur-
ven’, vat Quentin Sibille samen.

Op bevroren meren
En laat ice driving zo’n echt specifieke activiteit 
zijn! ‘Ik heb al tien jaar lang de kans om tal van 
evenementen te organiseren in Zweden, met als 
centrale invalshoek het rijden op bevroren meren. 
Wij werken samen met verscheidene testcentra 
en met verschillende automerken. De belangrijk-
ste taak voor de animatoren van Bench Marketing 
is het coördineren van het evenement door de 
instructies van de Zweedse piloten in het Neder-
lands of het Frans te vertalen voor de deelnemers. 
Daarna komt het er op aan om voor sfeer te zorgen 
en te anticiperen op de verlangens van de deel-
nemers. Mede daarom passen we elke winter het 
programma systematisch aan in functie van de 
specifieke wensen van onze klanten. Afgelopen 
winter trokken we naar Kall met een groep van 57 
personen. Bedoeling was een incentive te creëren 

om het commerciële team van onze klant te stimu-
leren. Deze schitterende vierdaagse reis in Zweden 
was inderdaad voorbehouden aan al degenen die 
in 2016 hun targets hadden gehaald.’
Ter plaatse is het voor de meeste deelnemers in eer-
ste instantie schrikken. Velen beginnen schoorvoe-
tend aan hun ‘leerschool’ en hebben het gevoel dat 
zij er nooit zullen in slagen om de uiterst precieze – 
en ogenschijnlijk eenvoudige – bewegingen van de 
piloten-instructeurs te kopiëren. Toch verrassen zij 
zichzelf al snel met steeds zuiverder glijpatronen op 
het ijs en uiteindelijk controleren zij de auto op het 
ijs en in de sneeuw. Een echt opwindend gevoel.
Zweden is in dit verband een magische speeltuin. 
‘Het Värmland heeft heel wat unieke landschap-
pen. Tijdens een safari met de sneeuwscooter 
kruis je heel vaak rendieren of een eland. De Rally 
van Zweden, waar heel wat grote constructeurs 
aan deelnemen, leidde ons ook bij onze keuze. ▼

Ervaren instructeurs begeleiden de 
neofieten op het ijs. Een combinatie van 
humor, goede tips en professionalisme.

Het bedwingen van 
de vele pk’s op echte 
rallywegen zorgt voor 
een opwindend gevoel.

Dit is exact het soort activiteit 
dat de groepsgeest versterkt: o 
zo belangrijk binnen een bedrijf.



Bovendien is de reis minder lang dan in Finland 
of naar de Poolcirkel waar de landschappen naar 
mijn smaak minder gevarieerd zijn.’
Dit soort activiteiten is natuurlijk beperkt in de 
tijd. ‘Wij kunnen dit soort evenementen organi-
seren van januari tot half maart. In die periode 
zijn de weersomstandigheden (en het ijs) optimaal 
om volledig te kunnen genieten van het sturen in 
extreme winterse omstandigheden, wat deze acti-
viteit een nog exclusiever karakter geeft.’

Gevarieerd programma
Dit soort stages biedt ook de gelegenheid om te 
logeren in een uniek kader en bijzondere mensen te 
leren kennen. ‘Drie jaar geleden waren onze klanten 
niet weinig trots dat ze een sauna konden delen 
met Sébastien Loeb, ze aan tafel zaten met Jari-
Matti Latvala, de Finse WRC-ploot die momenteel 
de kleuren van Toyota verdedigt, en ze Mikko Hirvo-
nen als kamerbuur hadden. Deze laatste reed tot 
2014 in WRC en is tegenwoordig actief in de Dakar-
rally. Dit alles in de grootste intimiteit; in een hotel 
dat even cosy is als pittoresk en slechts een 40-tal 
kamers telt. Voor onze laatste groep kozen we de 
Copperhill Mountain Lodge uit. Dat is een vijfster-
ren concepthotel met ontzettend veel charme. Het 
staat bij de deelnemers garant voor comfort en 
ontheemding. Om een beeld te schetsen wat de 
deelnemers bij een trip als deze mogen verwachten: 
het programma bevatte een waaier van activiteiten, 
zoals rijden op een bevroren meer, maar ook spa, 
sneeuwscooter, offroad parcours, een sessie als co-

piloot in een rallywagen op een gesloten parcours. 
Het was een rijke en opwindende ervaring. ‘Voor de 
meeste deelnemers was het de eerste keer dat ze in 
de kuipstoel van een Porsche of een rallyauto plaats-
namen. Zij konden zo met hun eigen ogen zien hoe 
getalenteerde piloten zo’n auto besturen, zoals Patrick 
Sandell die hen meenam op de ‘speciale’ die Sébas-
tien Ogier twee weken eerder had gebruikt tijdens een 
trainingsrit met het oog op de Rally van Zweden.’
Na de inspanning wordt ook tijd gemaakt voor de 
ontspanning. ‘Wij combineerden deze ontdekkings-
reis in het noorden van Zweden met een avondje 
Stockholm. Op die manier kregen de deelnemers 
de kans om een authentiek Vikingrestaurant te 
ontdekken met zijn unieke sfeer. Het nachtleven 
van de Zweedse hoofdstad sprak hen eveneens 
aan, want wij zorgden ervoor dat zij heel wat unie-
ke plekken konden verkennen.’
Bij de terugkeer hadden alle deelnemers sterretjes in 
de ogen en het hoofd vol unieke herinneringen. De ide-
ale motivatie om opnieuw aan de slag te gaan…

Comfortabele en gezellige 
hotels, adembenemende 
landschappen: je keert terug 
naar huis met onvergetelijke 
herinneringen die nog lang 
blijven nazinderen!
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2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM

 DE VOLVO XC90
PURE LUXE OP ZIJN ZWEEDS

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. 

GA LANGS BIJ UW VERDELER VOOR EEN TESTRIT

Sinds zijn lancering 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.



Padel is populair in tal 
van Zuid-Amerikaanse 
landen en werkt ook bij 
ons aan een grote door-
braak.  Wij praatten 
erover met ex-tennis-
kampioen Christophe 
Rochus die er alles aan 
doet om deze discipline 
op de kaart te zetten.

Door Miguel Tasso

K
ent u padel? Indien niet: het is een 
mix van tennis en squash. De sport 
werd geboren in de jaren 70 en scoort 
steeds beter, vooral dan in de Latijnse 

en Zuid-Amerikaanse landen.
Padel wordt gespeeld op een veld dat kleiner is 
dan bij tennis: van 20x10 m (dubbelspel) tot 20x6 

m (enkel). Dit speelveld wordt afgebakend met 
betonnen of glazen wanden waartegen de bal mag 
botsen. De spelers gebruiken stevige, geperfo-
reerde rackets en lagedrukballen. De regels en de 
puntentelling zijn vrijwel identiek aan die van ten-
nis, ook al gebeurt de opslag onderhands en reikt 
het net duidelijk minder hoog.

zit in de lift

Padel werd reeds gespeeld 
toen er nog uitsluitend in zwart-
wit werd gefotografeerd.

Leuk, opwindend 
en makkelijk: padel 
heef t  a l les  om 
hoog te scoren.

padel
zit in de lift
padel
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Wind in de zeilen
Ook in België heeft deze discipline de wind in de zei-
len. Vandaag telt ons land ongeveer een 1000-tal spe-
lers. ‘Maar het groeipotentieel is groot. Het is een hele 
leuke sport die je makkelijk met vrienden en met het 
gezin kan beoefenen en vooral: het is sport voor alle 
leeftijden’, zegt Christophe Rochus.
De voormalige tenniskampioen beoefent zelf padel 
op het allerhoogste niveau, maar dat is niet alles. Via 
zijn bedrijf ‘Be Padel’ (www.be-padel.com) investeert 
hij ook in zijn verdere ontwikkeling. ‘Samen met mijn 
vennoot Laurent Montoisy (ex Reeks A) hebben wij in 
enkele clubs – zoals in Arena in Waver en Panorama in 
Overijse – al enkele courts gebouwd. Daar komen er 
binnenkort weer enkele bij, zoals Garisart in Aarlen…’
Volgens Christophe Rochus wacht dat deze 
momenteel nog te onbekende sport een grote 
toekomst. ‘Voor tennisclubs is padel het ideale 
complement. Ook qua plaatsruimte, want één ten-
nisveld volstaat voor vier padelcourts. Momenteel 
verhuren wij de banen per uur en het succes is 
duidelijk op het rendez-vous. In een eerste fase 
reageren de spelers nieuwsgierig en verrast, maar 
dan pakken ze de draad meteen op, want padel is 
heel leuk en instinctief. In de komende maanden 
gaan we proberen om nog meer mensen aan het 
spelen te krijgen – vooral dan jongeren. Wij gaan 
initiaties organiseren, stages, wisselbekers…’

Twee ballen? Neen, drie!
Christophe Rochus is een ervaren sporter die liefst 
drie balsporten op het allerhoogste niveau beoe-
fent: tennis, golf en padel. ‘En telkens opnieuw 

kom ik daarvoor uit bij mijn balgevoel’, lacht hij. 
De man uit Auvelais was prof op de ATP Tour van 
1996 tot 2010. Hij speelde twee finales (Valencia 
en Rotterdam) en had geregeld zijn plaats in de top-
100 van de wereld. Toen zijn tenniscarrière er offici-
eel op zat, verlegde hij zijn aandacht naar de greens. 
‘Ik leerde golf kennen toen ik 16 was en vond het 
meteen een heerlijk spel. Vandaag beoefen ik golf 
op een professioneel niveau en speel ik vaak com-
petitie. Zo nam ik de voorbije winter zelfs deel aan 
de kwalificaties voor de Alps Tour. Tegelijk behaalde 
ik mijn diploma van lesgever bij de PGA of Belgium. 
Als ik echt moet kiezen, is golf mijn favoriete sport. 
Het is de sport die me het diepste raakt. Ik houd 
mezelf altijd voor dat ik met een beetje geluk en als 
een soort reconversie na mijn 50e mijn plaats op de 
Senior Tour zou kunnen veroveren.’
Met padel zit zijn kampioenschapsagenda voor 
alle terreinen helemaal vol. ‘Vorig jaar speelde ik 
samen met Laurent Montoisy in Portugal het WK. 
We deden het daar verre van slecht, al hinken we 
natuurlijk een heel eind achterop tegenover de 
kampioenen uit Argentinië, Brazilië en Spanje, 
want zij domineren de topcompetities. Maar we 
trekken onze plan. En vooral: wij hebben fun!’
De 38-jarige Christophe Rochus sluit niet uit dat hij 
op termijn een echte business kan uitwerken rond 
de drie sporten die hem passioneren, door bijvoor-
beeld zijn expertise en zijn ervaring te gebruiken in 
seminaries voor bedrijfsleiders. Hij zou daar trou-
wens ook zijn broer Olivier bij kunnen betrekken, 
want ook hij etaleert zijn talenten – met hetzelfde 
succes – in deze drie disciplines. Beide broers zoe-
ken trouwens geregeld de zon op in Las Colinas 
– tussen Alicante en Murcia – om er te golfen, te 
tennissen en enkele spelletjes padel te spelen.

C h r i s t o p h e 
Rochus is ook 
een uitstekend 
golfer.

Christophe en Olivier Rochus: 
twee tenniskampioenen die 
ook padel spelen.

■



Zodra de zomer zijn intrede doet, profileren de Zwitserse 
bergen zich als een heerlijke golfbestemming. Beste 
bewijs is het bekende wintersportoord Andermatt dat over 
een van de mooiste Helvetische golfbanen beschikt.

Door Miguel Tasso

Andermatt
Waar de bergen mooi zijn

W
aarom niet eens kiezen voor een 
golftrip in de bergen? Zwitserland 
heeft de doorgewinterde golfer bij-
zonder veel moois te bieden. Zoals 

in Andermatt in het kanton Uri. Hier ligt het kruispunt 
op weg naar de beroemde Alpijnse cols Gothard, 
Furka en Oberalp. ’s Winters staat deze stad bekend 
voor zijn schitterend skidomein met meer dan 120 
km pistes, maar in de zomer staat de golfsport 
voorop. Je kan er op birdies jagen in het hart van een 
unieke natuur en in een adembenemende omgeving! 
Zo mooi dat je niet weet waar eerst te kijken!

Vijfsterrengolf
De Andermatt Swiss Alps Golf Course, die door 
architect Kurt Rossknecht werd getekend en het 
label Open Golf Club draagt, is het referentiepar-

cours. Deze championship course (6340m, par 
72) opende in 2016 de deuren en overtuigde met-
een de grootste specialisten. ‘Het is een echte 
uitdaging voor golfers van alle niveaus. Door de 
wind, die strategisch spel stimuleert, hangt er 
een Schots sfeertje. Verder is het altijd bijzonder 
leuk om te spelen met het zicht op de bergen – 
zover het zicht reikt – maar er zijn natuurlijk ook 
de beekjes, de meren, de vogels… Simpelweg 
magisch’, zegt Patrick A. Widmer, de directeur 
van deze golf die nu al beschouwd wordt als een 
van de mooiste van het land en in 2016 werd 
bekroond met de ‘World Golf Award’ voor de bes-
te baan van Zwitserland.
Dit parcours ligt op 1440m hoogte en daardoor 
net onder de pistes. De eerste holes deinen stevig 
op en neer, maar de twaalf volgende zijn helemaal 

92

F o C U S
Z O M E R  2 017



vlak. Bezoekers kunnen beschikken over luxueu-
ze buggy’s (Garia, uitgerust met gps) en worden 
verder tot in de kleinste details verwend. ‘Op 
de oefenbaan liggen de piramides met de gratis 
TaylorMade-ballen netjes gestapeld. De afslagen 
zijn om het kwartier, zodat de spelers volop de 
kans krijgen om van hun partijtje te genieten. Dit 
alles kadert in een uitgekiend concept’, aldus nog 
Patrick A. Widmer.

Wintersportoord dat leeft
Andermatt behoort inderdaad tot de dorpen die 
door de vastgoedpromotor en Egyptische inves-
teerder Samih Sawiris zijn uitgekozen om zijn 
imperium verder uit te breiden. Deze visionaire 
zakenman, die reeds nadrukkelijk aanwezig is in 
El Gouna, Oman, Marokko en Montenegro, heeft 
beslist om door te gaan met zijn investeringen in 

dit Zwitsers wintersportoord dat hem helemaal 
heeft ingepalmd. Deze love story wordt opgesmukt 
met dikke cheques, want dit gaat in totaal over 
1,8 miljard euro. Het gigantisch project moet op 
termijn resulteren in zes hotels, 42 residentiële 
verblijven en 500 vakantieappartementen, een 
golfbaan en een van de modernste SkiArena’s in 
Zwitserland. Met luxe op elke verdieping.
Het hotel The Chedi Andermatt opende de deu-
ren in 2013 en kadert perfect in deze epicurische 
filosofie. In deze ‘grand luxe’ vijfsterren sluit de 
Aziatische verfijning – vooral ook in het gastrono-
misch aanbod – perfect aan op de alpijnse sfeer. 
De bouw werd georkestreerd door de Belgische 
architect Jean-Michel Gathy. Dit chalet met 123 
kamers en suites is vanzelfsprekend een ideale 
uitvalsbasis om ’s winters van de skipret te proe-
ven en ’s zomers te golfen. Het zal dan ook niet ▼

Een adembenemend 
decor: in de bergen 
krijgt golf zonder meer 
een andere dimensie.

Zodra de sneeuw in 
Andermatt gesmolten 
is, nemen de fairways 
het  over  van  de 
pistes. Puur genot!



verwonderen dat dit etablissement door de Gids 
Gault&Millau werd uitgeroepen tot ‘Beste hotel van 
het jaar 2017’.

Drie 9 holesbanen
In Andermatt wordt doorgaans gegolfd van juni tot 
oktober. De Swiss Alps Golf Course is natuurlijk 
een must, maar in de onmiddellijke omgeving lig-
gen nog drie andere 9 holesbanen die beslist ook 
de moeite lonen en eveneens het label Open Golf 
Club dragen. Bovendien is ook de reisweg op zich 
meer dan de moeite waard.
Realp (2062m, par 33) is in elk opzicht een uitda-
ging. ‘Dit is wellicht het meest bergachtig parcours 
ter wereld. Altijd hoger! Je moet over een bijzonder 
goede fysieke conditie beschikken, want sommige 
hellingen zijn echt steil. Omdat het hoogteverschil 
te groot is, staan er geen buggy’s ter beschikking. 
Maar de panorama’s zijn adembenemend; zichten 
waar je stil van wordt’, aldus Patrick A. Widmer.
Sedrun, dat op 20 minuten van Andermatt is gele-
gen, draagt de handtekening van de bekende archi-
tect Peter Harradine. Deze par 36 van 2780m speelt 
bijzonder aangenaam én spectaculair. Zo moet de 
golfer zijn bal op de laatste hole over de Rijn slaan.
De Golf Source du Rhône, die op 45 minuten rijden 
ligt, is een par 36 van 3020m. Deze baan is vrij klas-
siek en vrij vlak, maar vergt bijzonder veel precisie 

en concentratie om zich niet te laten verrassen.
Het is logisch dat elke van deze 9 holesbanen zich 
desgevallend twee keer na elkaar laat spelen voor 
de adepten die zweren bij 18 holes.

Open Golf Club
De bezoekers kunnen beschikken over diverse 
pakketten. Deze verschillen al naargelang de peri-
ode van het jaar. Klanten van het hotel The Chedi 
Andermatt kunnen kiezen uit voordelige aanbiedin-
gen. Net zoals natuurlijk de leden van Open Golf 
Club, want zij mogen rekenen op 25% korting op de 
greenfees en 10% op de overnachtingen in het hotel 
of in de appartementen Andermatt Swiss Alps.
Open Golf Club is de grootste premiumketen in 
Europa. Het is momenteel aanwezig in acht verschil-
lende landen, waaronder België. Met 16 bestem-
mingen en 55 partnerclubs wordt het aanbod voor 
zijn leden almaar groter. Dat is een belangrijke 
troef voor hen wanneer zij hun golfreizen plannen 
in gans Europa. De afwisseling is dan ook gegaran-
deerd. Zo kan de Belgische golfer op de weg naar 
Zwitserland ook even halthouden in de Elzas waar 
Open Golf Club samenwerkingsakkoorden met zes 
clubs heeft afgesloten. Reizen houdt je jong en dat 
geldt ook voor de golfsport.

www.opengolfclub.com

The Chedi Andermatt: ‘grand 
luxe’ vijfsterrenhotel.94
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www.johndeere.berue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.fagadis.be

EEN PERFECTE GREEN
W A A R O M  N I E T  G E N I E T E N 
VAN DEZELFDE LUXE THUIS  ?

EEN WERELD AAN EXPERTISE IN UW TUIN
John Deere is het professionele merk voor het onderhoud van golfbanen. 
Geniet van onze expertise in uw tuin.



Mede door zijn ideale ligging tegenover de zee is het 
Hotel Kempinski Bahia in Estepona een ideale luxueuze 
uitvalsbasis voor golfers die graag rondkuieren tussen 
Marbella en Sotogrande.

Door Miguel Tasso

            baadt in
Andalousische sferen

Kempinski Bahia

I
n de hotellobby staat een conciërgerie helemaal 
ten dienste van de golfers. Om maar te zeggen 
hoe belangrijk de golfsport is voor dit vijfster-
renetablissement met zijn schitterende ligging 

in Estepona, recht tegenover de Middellandse Zee. 
‘De mooiste golfbanen van Marbella en Sotogrande 
liggen op amper 20 minuten rijden. Wij bieden onze 
klanten heel wat golfpakketten aan en vanzelfspre-
kend ook een gepersonaliseerde service op maat’, 
aldus marketing manager Justine Haughey.
De Kempinski – een referentie aan de Costa del 
Sol – werkt samen met vrijwel alle golfclubs uit 
de omgeving. ‘Wij hebben ook het voorrecht om 
bijzonder goede banden te hebben met clubs die 
doorgaans zeer gesloten zijn. Zo bieden wij bijvoor-
beeld een pakket aan waar de golfer vier legen-
darische banen kan spelen: Valderrama, Finca 

Cortesin, San Roque Old en Sotogrande’, aldus 
Nestor Perez. Een bijzondere man, want behalve 
golfconciërge is hij ook een echte kenner.
In werkelijkheid is het golfaanbod van de Kempins-
ki zo ruim dat iedereen – welke ook zijn spelniveau 
– er iets naar zijn gading vindt. ‘We hebben met de 
clubs voordeeltarieven voor greenfees onderhan-
deld die wij vanzelfsprekend doorspelen naar onze 
klanten’, zegt Justine Haughey.
Voor wie van golf houdt, is de Costa del Sol een echte 
grot van Ali Baba. ‘Hier speel je het hele jaar door 
in polo. De herfst en de lente zijn bijzonder drukke 
golfseizoenen. Maar ook in hartje winter worden de 
banen hier bijzonder goed onderhouden’, stelt Nes-
tor Perez. De Kempinski Bahia werd in 1999 ingehul-
digd en behoort tot de meest kwaliteitsvolle hotels 
in deze regio. Het hotel wordt omringd door een sub-

Een luxehotel met 
unieke pakketten voor 
de golfliefhebber.

Het mythische Valderrama: 
in het verleden al gastheer 
voor de Ryder Cup.
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tropische tuin van 45.000 m2 die afloopt naar de zee. 
Er zijn 128 kamers en 17 suites. Het gastronomisch 
aanbod is al even kwalitatief met – voor de vuist weg 
– de ‘Alminar Wine’, een elegant Steak House met 
vlees uit Galicië als grote specialiteit, het strandres-
taurant ‘La cabana del mar’ waar heerlijke gegrilde 
vis geserveerd wordt, en ‘La Cocina de mi abuela’, 
een heerlijk tapashoekje met keuze uit meer dan 100 
gerechten. Dit alles op z’n Spaans, dat wil zeggen: 
met de nodige pit en gezelligheid. De talloze bars, 
seminariezalen, de Spa van de laatste generatie (met 
een verzorgingskaart getekend Thémae en Niance), 
het fitnesscenter (24/24 uur geopend), de Kids Club 
en de onmisbare gigantische zwembaden (waarvan 
één dat het hele jaar door verwarmd is) maken de 
unieke infrastructuur helemaal af van dit exclusief 
hotel dat aan alle verlangens beantwoordt.

Oudste luxehotelgroep
Kempinski Hotels is de oudste luxehotelgroep van 
Europa. Voor de oprichting moeten we al… 110 
jaar terug. Toen werden in Berlijn de eerste eta-
blissementen opgenomen in het ‘Hotelbetriebs-
Aktiengesellschaft’. De in 1843 in Poznan geboren 
Berthold Kempinski was er actief in de wijnhandel. 
Omdat zijn onderneming succes boekte, ging hij 
zijn activiteiten diversifiëren, al bleef hij voorna-
melijk actief in de restauratie. Zijn schoonzoon 
Richard Unger, die hem opvolgde, breidde dat pak-
ket verder uit, met als belangrijkste wapenfeit de 
bouw in 1918 van het indrukwekkend Kempinski 
Hotel naast het restaurant Kurfürstendamm.
Door de Tweede Wereldoorlog werden de kaar-
ten in Duitsland natuurlijk helemaal door elkaar 
geschud. Op het einde van het conflict begonnen 
de zoon van Richard Unger en Dr. Friedrich Unger 
– de kleinzoon van Berthold Kempinski – met 
de bouw van een nieuw hotel op de ruïnes van 
het restaurant Kurfürstendamm. Het opende de 
deuren in 1952 onder de naam Hotel Kempins-
ki. In 1953 verkocht Unger zijn aandelen aan de 
groep ‘Hotelbetriebs-Aktiengesellschaft’ dat toen 
vooraanstaande etablissementen leidde zoals de 
hotels Baltic, Bristol en Kaisershof. In 1970 werd 
de groep definitief tot Kempinski herdoopt. Het is 
nu een van de meest florerende en prestigieuze 
hotelgroepen in de hele wereld, met een 70-tal 
vijfsterrenhotels in de vijf werelddelen.

Kamer met zeezicht 
in Kempinski Bahia.

San Roque: van 
een parelende 
schoonheid.

■



Jérôme Guéry is een van 
de meest getalenteerde 
ruiters van zijn generatie. 
De 37-jarige Namenaar 
houdt de blik nu al gericht 
op de Olympische Spelen 
van 2020.

Door Christian Simonart

Jérôme Guéry
een Belg voor
de wereldtop

H
oewel Jérôme Guéry afkomstig is uit 
de provincie Namen liggen de fun-
damenten van zijn nu al excellente 
sportcarrière in Waals-Brabant. 

De 37-jarige Guéry woont met zijn echtgenote 
Patricia en hun twee kinderen – Mathieu (11) en 
Clément (6) – immers sinds 2007 in Sart-Dames-
Avelines (Villers-la-Ville). Hij bouwde er zijn eigen 
stallingen op een eigendom van 4,5 ha. Het resul-
taat getuigt van veel scherpzinnigheid en een zeer 
goede smaak.
Deze getalenteerde en vaak succesvolle ruiter 
koos voor een ander parcours dan de meeste van 
zijn collega’s. Zo bouwde hij eerst zijn infrastruc-
tuur uit om pas daarna de voorrang te geven aan 
zijn sportcarrière. En niet omgekeerd… ‘Sport was 
altijd het hoofddoel, maar ik was er niet klaar voor’, 
aldus Guéry. ‘Ik stond financieel niet sterk genoeg 
en miste ook de ervaring om me 100% op mijn 
sport te concentreren. Die stap kon ik enkel zetten 
door handel te drijven. Zo verkocht ik inderdaad 

heel wat paarden die ik eigenlijk zelf wilde houden, 
maar ik moest nu eenmaal keuzes maken en toe-
gevingen doen… Ik kan dan ook rustig zeggen dat 
een paard als Tic Tac du Seigneur mijn leven heeft 
veranderd. Hij was de eerste met wie ik het gevoel 
had te kunnen winnen. Wij verkochten het kort na 
onze eerste titel van Belgisch kampioen (2012, red.) 
en gebruikten het geld om mijn stal naar een hoger 
niveau te tillen en ook mijn structuur te laten evo-
lueren. Vandaag blijft de verkoop van paarden een 
belangrijke activiteit in mijn manier van leven, maar 
ik heb nu wel de vrijheid om bepaalde dieren lan-
ger te houden. Gewoon omdat het prijzengeld een 
belangrijke bron van inkomsten is geworden, wat 
vroeger niet het geval was. Het prijzengeld in vijf-
sterrencompetities ligt inderdaad duidelijk hoger.’
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De jonge en ambitieuze 
Jérôme Guéry volgde 
zijn eigen weg om naar 
het hoogste niveau op 
te klimmen. 
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De factor Rio
We schrijven 2015 wanneer Guéry doorstoot naar 
de absolute top. De komst van Papillon Z in zijn 
stallen is een echte meevaller. Het talentvolle 
paard, dat zowel door Rik Hemeryck als Grégory 
Wathelet werd bereden, belandt in Sart-Dames-
Avelines met de bedoeling verkocht te worden, 
want de wedstrijdresultaten vallen tegen… Tot zijn 
nieuwe ruiter in het zadel kruipt en meteen in de 
roos mikt! ‘Na onze eerste wedstrijd in Lanaken 
(waar het duo meteen vierde werd in een 3-ster-
rencompetitie, red.) voelde ik dat er meer in zat en 
daarom informeerde ik meteen of we in de CSIO 
Lummen mochten starten. Daar wonnen we eerst 
een proef over 145 cm en daarna de Grote Prijs! 
Een onverhoopte titel! Ik voelde dat er iets moois 
zat aan te komen, maar niet dat we zouden win-
nen! Met die titel openden zich voor mij de poorten 
naar de topcompetitie.’
Die eerste titel in een 5-sterren Grand Prix werd 
meteen gevolgd door winst in de 4-sterren Grand 
Prix van Bergen en in de 5-sterren Grand Prix van 
Knokke. Guéry finishte vervolgens derde in Luik 
en Mechelen, en schoot als een raket omhoog op 
de wereldranglijst. Hij begon al snel te dromen van 
een plaats in de top-30 die hem toegang zou bie-
den tot de grootste jumpings ter wereld. Dat doel 
werd in 2016 bereikt. Dankzij zijn overwinning in de 
mythische Grote Prijs van La Baule met Grand Cru 
van de Rozenberg plaatste hij zich toen ook voor 

de Olympische Spelen van Rio. Daar bereikte hij 
de finale met een paard dat nog ervaring miste op 
het hoogste niveau: bijzonder knap gedaan! Maar 
onze ruiter snakt naar meer… ‘Er is voor alles een 
eerste keer en misschien kwam Rio te snel voor 
mij en voor mijn paard. We kwamen zes maanden 
te kort om naar een medaille te mikken, maar met 
de kwalificatie voor de finale vond ik mijn Spelen 
zeker geslaagd. De volgende Spelen zijn nu al een 
hoofddoel. Ik hoop in 2020 iets moois te realise-
ren, maar tegen dan moet ik nog heel wat kampi-
oenschapservaring opdoen.’

Gesponsord door Hermès
Op zijn 37e is Jérôme Guéry bezig aan zijn derde 
seizoen op het hoogste niveau. De resultaten zijn 
mooi: tal van ereplaatsen en ook een nieuwe pres-
tigieuze titel, namelijk de Grote Prijs op de Longi-
nes Global Champions Tour in Miami begin april. 
De vierde 5-sterren Grote Prijs in zijn carrière. ‘Ik 
heb een winnaarsinstinct en ik wil altijd winnen 
wanneer ik de piste betreed. Ik mag al heel tevre-
den zijn met mijn erelijst, maar de ruiters in de 
top-20 van de wereld presteren nog regelma- ▼

Op zijn 37e is Jérôme Guéry vertrouwd 
met de grootste jumpingafspraken 
van deze planeet. ©
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tiger dan ik. Daar moet ik dus naartoe… Ik ben 
regelmatiger geworden en ik voel dat ik in de juiste 
richting evolueer. De titel in Miami was trouwens 
de meest doordachte. Ik nam risico’s, maar die 
waren berekend en gecontroleerd.’
Jérôme Guéry wordt door zijn collega’s als bijzon-
der getalenteerd beschouwd en laat dan ook nie-
mand onverschillig op de Tour. Zijn succes, rijstijl 
en profiel bevallen niet enkel de eigenaars van 
paarden, maar ook de sponsors. Beste bewijs: hij 
is de enige Belgische ruiter die door Hermès wordt 
gesponsord. ‘Ik rijd nu al drie jaar op het hoogste 
niveau en ik ervaar erkenning van de ruiters – wat 
een zeer bevredigend gevoel is – maar ook van de 
sponsors. Dat ik door Hermès gesponsord wordt, 
bewijst dat ik niet toevallig sta waar ik sta.’
Maar voor de ruiter uit Villers-la-Ville is het nooit 
genoeg. Hij wil altijd meer en dus wil hij ook dit 
jaar zijn stempel drukken. Miami mag dan reeds 
op zijn erelijst staan: Guéry ziet dit vooral als een 
beginpunt. ‘Het Europees Kampioenschap is een 
topdoel dit seizoen, net zoals de Nations Cup, 
want ik hoop België te helpen om opnieuw 
naar de Eerste Klasse te promoveren’, aldus 
de ruiter die de smaak van zijn nieuwe leven 

nu volop te pakken heeft. ‘Door mijn carrière leid 
ik een bijzonder druk bestaan, want ik ben alle 
weekends op pad. Dat heeft voor mezelf en voor 
mijn gezin veel veranderd. Maar eens je van het 
hoogste niveau geproefd hebt, doe je er alles aan 
om daar te blijven!’
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Jérôme Guéry won al vier 5-sterren 
Grote Prijzen en wil nu verder 
kampioenschapservaring opdoen 
om er opnieuw bij te zijn op de 
Olympische Spelen. 
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Elegance is an attitude

Simon Baker

La Grande Classique de Longines

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



D
e wet van 17 maart 2013 tot hervor-
ming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid, in werking getreden 
op 1 september 2014, bracht twee 

verschillende beschermingsstatuten tot stand: 
de ‘buitengerechtelijke’ bescherming voor het 
beheer van uw goederen door middel van een 
volmacht enerzijds en de ‘rechterlijke’ bescher-
ming door middel van het bewind anderzijds. We 
bespreken in deze bijdrage enkel deze, nieuw 
ontstane, buitengerechtelijke bescherming. 

Volmacht opstellen
Indien u wil anticiperen op de situatie waarbij u 
wegens een fysieke of mentale reden geheel of 
gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet meer in staat zal 
zijn om uw vermogensrechtelijke belangen zelf 

Wilsonbekwaamheid

Door uw leeftijd, een ziekte, ongeval 
of andere situatie kan u in een situatie 
belanden waar u niet meer in staat 
bent om zélf uw vermogen te 
beheren. U wordt dan afhankelijk 
van de gerechtelijke instanties en 
deze zijn jammer genoeg weinig of 
niet vertrouwd met uw familiale en 
persoonlijke situatie. Samen met Delen Bank bekijken we 
welke pistes u kunt volgen om daar op te anticiperen.

Door Vincent De Cort (Delen Private Bank)

behoorlijk waar te nemen, stelt u een volmacht op 
waarin u uitdrukkelijk stipuleert dat deze volmacht 
tot doel heeft de buitengerechtelijke bescherming 
te regelen en ook in deze situaties geldig blijft (een 
‘volmacht buitengerechtelijke bescherming’). Met 
zo’n volmacht bepaalt u vooraf wie in uw plaats 
uw vermogen mag beheren en zelfs hierover mag 
beschikken wanneer u (tijdelijk) niet meer in staat 
bent om dit zelf te doen. Zo kan u onder andere 
de bevoegdheid tot het beheer van uw beleggings-
portefeuille, het overschrijven van gelden en de 
verhuur van vastgoed overdragen aan een vertrou-
wenspersoon. Ook meer ingrijpende beslissingen 
zoals de verkoop van een onroerend goed, het 
schenken van vermogen of de wijziging van uw 
huwelijkscontract zijn mogelijk op basis van derge-
lijke volmacht. Een gewone ‘klassieke’ volmacht (al 

Anticipeer zélf en stel
een volmachthouder aan
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dan niet notarieel) eindigt immers van rechtswege 
van zodra u in een staat van wilsonbekwaamheid 
verkeert (feitelijk of gerechtelijk) en biedt dus in 
voorkomend geval geen oplossing!
U kan vrij de inhoud en de omvang van de ‘vol-
macht buitengerechtelijke bescherming’ bepalen. 
U kan eveneens vastleggen wanneer de lastgeving 
aanvangt (meteen of pas later bij wilsonbekwaam-
heid), hoe de onbekwaamheid moet vastgesteld 
worden, wie zich met het beheer van uw vermo-
gen zal inlaten, hoe dit beheer moet uitgeoefend 
worden, of er verantwoording voor afgelegd moet 
worden (en aan wie), enzovoort. 

Maatwerk
U beschikt over een grote vrijheid bij het opmaken 
van dergelijke volmacht waardoor deze volledig op 
maat kan opgemaakt worden. Er gelden slechts 
enkele vormvoorwaarden om geldig te blijven na 
uw onbekwaamheid. De volmacht moet schrifte-
lijk zijn. Zij moet uitdrukkelijk vermelden dat zij 
tot doel heeft de buitengerechtelijke bescherming 
te regelen en moet geregistreerd worden in het 
Centraal Register van de Koninklijke Federatie van 
het Belgisch Notariaat. Gezien de complexiteit van 

deze materie is een notariële volmacht steeds aan-
gewezen en voor bepaalde, vaak voorkomende, 
transacties zelfs noodzakelijk1.
De nieuwe volmacht biedt ook heel wat opportu-
niteiten voor uw vermogens- en successieplan-
ning, onder meer in situaties waarin u vroeger 
‘vast’ kwam te zitten door uw onbekwaamheid. 
Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een volmacht 
om een huwelijkscontract op te maken of aan te 
passen (bv. een verblijvingsbeding schrappen, 
een optie uitoefenen op basis van een keuzebe-
ding, enz.), het verrichten van schenkingen, het al 
dan niet uitoefenen van een conventioneel recht 
van terugkeer na een schenking aan de kinderen, 
enz. Het opstellen/herroepen van een testament 
wordt echter als een strik persoonlijke aange-
legenheid beschouwd en kan niet toevertrouwd 
worden aan een derde. ▼

Anticipeer zélf en stel
een volmachthouder aan



U kunt uiteraard, zolang u wilsbekwaam bent, 
ook steeds de volmacht herroepen of aanpassen 
volgens uw latere noden en inzichten.

Besluit
De wetgever heeft met de buitengerechtelijke 
bescherming een kader gecreëerd waarin u geres-
ponsabiliseerd wordt om zélf de gewenste en 
nodige maatregelen te treffen inzake een eventu-
ele latere onbekwaamheid. Het opmaken van een 
volmacht buitengerechtelijke bescherming moet 
dan ook door iedereen overwogen worden en dient 
op maat opgemaakt te worden. De mogelijkheden 
die een dergelijke volmacht biedt voor uw succes-
sieplanning zijn niet te onderschatten. 
Door de vertrouwensband met onze klanten 
biedt Delen Private Bank al jaren gepersonali-
seerd advies rond estate planning, toegespitst 
op uw concrete familiale en patrimoniale situ-
atie. Onze vermogensbeheerders en estate plan-
ners staan te uwer beschikking om u ook in deze 
materie te begeleiden.

Team Estate Planning 
van Delen Private Bank.
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H
et rusthuis Orpea ‘Jean de Nivelles’ is 
een bijzondere levensplek. Deze resi-
dentie, die in een voormalig klooster 
werd gebouwd, is ontworpen met het 

oog op rust, comfort en autonomie. Het decor is 
uniek en het dynamisch team weet er zich aange-
stuurd door zijn ietwat atypische directeur.
Op zijn 60e geldt Léonardo Cirelli, van opleiding 
verpleger, als een orkestmeester met 35 jaar erva-

Léonardo Cirelli

Léonardo Cirelli, de direc-
teur van de Orpea-residen-
tie ‘Jean de Nivelles’, stelt 
zijn ervaring in de sector, 
zijn doorzettingsvermo-
gen en zijn uitgesproken 
burgerschapszin ten dien-
ste van zijn beroep.

Door Pierre-Henri de Vigne

ring. Hij was directeur van zijn eigen rusthuis dat 
in 2008 door Orpea werd overgenomen. Daarna 
waakte hij in 2013 vanaf het begin tot het einde 
over de bouw van het zorghuis Jean de Nivelles. 
‘Voor mij was het een nieuwe uitdaging aan het 
hoofd van de topklasse-residentie in deze buurt. 
Dit is een compleet etablissement, want het kan 
ook personen huisvesten die kampen met een 
verlies van besef voor tijd en ruimte. Het wordt 
binnenkort verder uitgebreid met 48 extra appar-
tementen en servicewoningen.’
Léonardo Cirelli benut de kennis van zijn opleiding 
en zijn specialisatie in palliatieve zorgen ook actief 
binnen verschillende verenigingen, met de bedoe-
ling het welzijn te verbeteren van de ouderen en 
hun families die met deze levensfase geconfron-
teerd worden. ‘Voor mij is het burgerschap heel 
belangrijk. Ik houd er niet van dat de bewoners 
van de rest van de wereld worden afgezonderd 
wanneer ze hun intrek nemen in een rusthuis. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld onze eigen geïntegreerde 
stembureaus ontwikkeld. Begeleiding is belangrijk 
voor ons en wij blijven ook aandachtig voor alle 
veranderingen en evoluties die de levensverwach-
ting en de -kwaliteit kunnen verbeteren.’
Léonardo Cirelli omschrijft zichzelf als een auto-
didactische ‘zondagsgolfer’, terwijl hij nochtans 
vrij handig alle valstrikken ontwijkt op de golfbaan 
van La Tournette. Daar kent hij elk hoekje. Hij was 
er trouwens de eerste om met Orpea golfontdek-
kingsdagen te organiseren. Omdat hij bijzonder 
gevoelig is voor de waarden van sport voetbalt 
hij ook. Die sport inspireert hem om een gezonde 
groepsdynamiek te creëren. ‘Net zoals bij een 
team dringen ook wij aan op luisteren en respect. 
De dialoog blijft de beste manier om onze opdracht 
van comfort en welzijn te verzekeren.’ 
Zoveel is duidelijk: Léonardo Cirelli is de perfecte 
sleutelfiguur die met veel passie het concept ver-
dedigt van zijn beroep dat prioritair gebaseerd is 
op menselijk contact.

en de sportieve waarden

■
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C
omfort, modernisme, stijl. Het Pullman 
Brussels Centre Midi, dat zich vestig-
de in het internationale treinstation van 
Brussel-Zuid, heeft een ideale ligging voor 

hyper geconnecteerde zakenlui en voor toeristen 
die vlakbij het historisch centrum van Brussel willen 
verblijven. Julien Bonomo staat al drie jaar aan het 
hoofd van dit etablissement. Zijn origineel concept 
is gebaseerd op onafhankelijkheid en passie, en het 
wordt geschraagd door zijn financiële opleiding en 
een familiecultuur in het hotelwezen. ‘Het is een vol-
ledige en allesomvattende job waarin men zich binnen 
de sociale context voortdurend in vraag moet blijven 
stellen en waar de menselijke contacten een bijzonder 
belangrijke plaats innemen. Je moet niet alleen een 
luisterend oor hebben, maar je moet ook proactief en 
inventief zijn in een bijzonder concurrentiële markt.’
Naast de gezonde concurrentie, die inherent is aan 
de traditionele problematiek van het hotelwezen in 
een grootstad, dient Brussel natuurlijk ook heraan 
te knopen met een ‘post-aanslagen’-conjunctuur. Dit 
impliceert nieuwe uitdagingen. ‘Wij hebben met z’n 
allen geleden onder deze crisis zonder voorgaande. 
Gelukkig verbetert de situatie, ook al blijft er nog 
altijd een gevoel van angst en onzekerheid dat onze 
bezoekers er toe aanzet om later te boeken. Naast 
dit toeristisch aspect, dat Brussel in zijn totaliteit 
raakt, stellen wij ook een bepaald gebrek aan dyna-
miek vast in de ontwikkeling van de stad als een 
zakencentrum. In vergelijking met de andere metro-
polen kampen wij bijvoorbeeld met een duidelijk 
gebrek aan internationale congressen.’
Om zijn aantrekkingskracht te vergroten, lanceert 
de groep het onuitgegeven concept dat ‘Artist Play-
ground’ werd gedoopt. Dit ambitieus initiatief biedt 
kunstenaars de kans om de gemeenschappelijke 

Julien Bonomo
en de uitdagingen van het Brussels hotelwezen
Gesprek met de General Manager van hotel Pullman Brussels 
Centre Midi.

Door Pierre-Henri De Vigne

ruimten van verschillende hotels te gebruiken als 
een kunstgalerij en op die manier een nieuwe cultu-
rele visie te etaleren die voor iedereen toegankelijk 
is. Voor zijn eerste editie in Brussel deed het Pullman 
Brussels Centre Midi een beroep op Artlead.net, de 
grootste Europese onlinemarkt van hedendaagse 
kunst. Dit opende meteen de deur om het werk te 
ontdekken van de Nederlandse artiest Bas van den 
Hurk. Voor de rest van het jaar staan reeds heel wat 
andere exposities geprogrammeerd.
We noteren eveneens dat de jonge General Manager 
bijzonder gevoelig is voor de duurzame ontwikkeling en 
uitpakt met een originele actie: ‘Do not clean my room’. 
Als men de hotelreceptie meldt dat de lakens en de 
handdoeken van de kamer niet dienen vervangen, krijgt 
u een bon van 10 euro in ruil. Deze kan gebruikt worden 
in de bar en in het restaurant. Dit is een succesvol initi-
atief, want zo’n 15% van de klanten gaan er op in! ■
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D
e website www.MySwingCloud.com 
werd onlangs opgericht door een 
Belgische ‘start up’ en surft op de 
‘new waves’ van de golftechnologie. 

‘Belangrijkste doel van dit platform is golfers via 
het internet in contact te brengen met ervaren 
teaching pro’s’, stelde Marie-Laure Poot. Samen 
met Christophe Deramaix heeft zij de teugels van 
dit bedrijf in handen.
Concreet gaat het zo. Nadat men zich als lid heeft 
ingeschreven, maakt men deel uit van een interac-
tieve gemeenschap die toegang biedt tot tal van 
diensten. ‘Zo kan je bijvoorbeeld videobeelden 
van je swing posten en de pro van je keuze om een 
gepersonaliseerd advies vragen. Dit alles vanaf je 
eigen pc of tablet…’
Momenteel hebben een 50-tal Belgische en buiten-
landse pro’s zich al ingeschreven op het netwerk. 
Zij staan klaar om alle vragen te beantwoorden. 
‘Dit kan heel praktisch zijn om een kleine fout te 
corrigeren. Vooral ook als het snel moet gaan. Stel 
dat je met vakantie bent en je stelt op dag 1 vast dat 
alle ballen plots naar links gaan. Dan stuur je via je 
gsm een video van de swing en krijg je een geper-

Dankzij een website die door een Belgische start-up werd 
gecreëerd, kan men nu een individuele golfles nemen bij 
zijn teaching pro. Meer weten? Surf naar MySwingCloud.   

Door Miguel Tasso

sonaliseerd advies terug’, aldus Marie-Laure Poot. 
Verder heeft ‘My Swing’ in de kantoren in Antwer-
pen een ‘Performance Center’ geïnstalleerd waar 
de leden een beroep kunnen doen op de ‘Track-
man’: een toestel dat de swing en de balvlucht 
helpt analyseren. De golfer staat op een tapijt en 
slaat ballen in een net. Ondertussen registreert 
de ‘Trackman’ heel wat data, zoals afstand, bal-
vlucht, hoek van het balcontact met de club … 
Deze gegevens komen vervolgens tot leven op de 
computerschermen via de Cloud.
Het ‘Performance Center’ is voorbehouden aan 
de leden van MySwing die zich vanzelfsprekend 
mogen laten vergezellen door hun pro. Zij kun-
nen er eveneens genieten van een hypermoderne 
golfsimulator en er virtueel de meest prestigieuze 
banen van de wereld bespelen. ‘Ook hier slaat de 
golfer de bal in een net, maar hij kan de slagen 
visualiseren alsof hij op een echte fairway staat. 
Tegelijk krijgt hij heel veel informatie aangereikt 
(afstand, carry, precisie, …).
Momenteel telt de gemeenschap MySwing 750 
leden. Het lidmaatschap is gratis gedurende 30 
dagen. Daarna kost het 60 euro per jaar.

www.myswingcloud.com 

■

Swinganalyse
  van A tot Z
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Atenor
Atenor is een beursgenoteerde onderneming in vast-
goedontwikkeling. Het is vooral actief in de steden en 
voornamelijk in Brussel.

Door Michel Thibaut

Accent op de stad
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D
e vastgoedwereld telt heel wat belang-
rijke spelers en Atenor is daar zonder 
twijfel een van. Niettemin onderscheidt 
deze beursgenoteerde (Euronext 

Brussels) vastgoedontwikkelaar zich van de rest 
omdat al zijn projecten gerelateerd zijn aan de stad.
Atenor investeert heel wat research en energie in 
zijn stadsprojecten en dit voor alle sectoren van 
het vastgoed: residentieel, omliggende handels-
zaken, groene ruimten en kantoren. ‘Onze criteria 
zijn gefundeerd op de locatie, de bereikbaarheid 
en het ontwikkelingspotentieel van de gekozen 

wijken. Die zijn belangrijk voor de uitstraling van 
de steden. Alles gebeurt dan ook in overleg met 
de politieke overheden’, aldus communicatiever-
antwoordelijke Maral Reghabi.
Wanneer we stilstaan bij het bedrijf dat door  
Stéphan Sonneville geleid wordt, komen we onver-
anderlijk uit bij de UP-site. De hoogste residentiële 
toren van België kreeg een plekje in Brussel aan 
de rand van het kanaal en Tour & Taxis. Dit ambiti-
eus project rees in juni 2010 uit de grond en werd 
in 2014 ingehuldigd. Het domineert niet alleen de 
hoofdstad, maar het is door de hoogte van zijn toren 
(140m) een symbool voor alle andere vastgoedpro-
jecten. Niets is onmogelijk, zelfs niet in Brussel waar 
de hoeveelheid optreders nog te vaak een remmend 
effect hebben op de meest ambitieuze plannen.

Het mooie Brussel
Bij Atenor is men trots op de positieve resultaten 
die werden geboekt. Voor het zesde jaar op rij al. 
‘Onze missie gaat over het creëren van waarde 
zodat wij onze aandeelhouders een regelmatige 
kapitaalsvergoeding kunnen uitkeren. Dat wordt 
mogelijk gemaakt door de constante vernieuwing 
van onze portefeuille en door nieuwe projecten’, 
verduidelijkt Stéphan Sonneville.
Dat Atenor ronduit in het potentieel van de stad 
gelooft, komt omdat het mooie opportuniteiten cre-
eert voor bedrijven, nieuwe bewoners en bezoekers. 
In België hebben we het geluk dat we Brussel hebben. 
De hoofdstad van Europa is één aantrekkingspool voor 
bedrijven en residenten, ook al hebben ook andere 
steden hun eigen troeven. Door de aangekondigde 
bevolkingsgroei moet de hoofdstad op zoek naar nieu-
we alternatieven om te wonen. Tegelijk laten de hotel-
statistieken weinig twijfel bestaan over het toeristisch 
potentieel. De hoofdstad van Europa is een van de top-
bestemmingen voor wat betreft citytrips en zakenrei-
zen. Enig minpunt waren de terroristische aanslagen 
van 2016 die dit beeld een tijdlang hebben verstoord. 
‘Door zijn deelname aan de onontbeerlijke transfor-
matie van het stadsbeeld profileert Atenor zich als ▼

City Dox ligt naast het 
kanaal in Brussel en 
nodigt uit tot een andere 
manier van leven.

De Hermes Business 
Campus in Boekarest 
is bijna klaar.



een duurzame economische speler. Dat is een van 
de manieren om onze maatschappelijke verantwoor-
delijkheid op te nemen’, aldus Maral Reghabi.
De interesse van Atenor voor de stad laat zich 
afmeten aan twee markante initiatieven. Ten eer-
ste is er myvoice.brussels dat door het bedrijf in 
oktober 2016 werd opgestart. Deze marketing-
campagne wil de pols meten bij de Brusselaar door 
hem aan te spreken over de klassieke thema’s voor 
elke stadsbewoner en voor al wie in de stad werkt 
of haar bezoekt: economie, architectuur, stedelijke 
concentratie, mobiliteit, energie en omgeving. De 
antwoorden van de ondervraagde personen verta-
len zich samen in een vruchtbare gegevensbodem 
die helpt om de toekomstige projecten van het 
bedrijf mee vorm te geven.
Tegelijk werd ook een onlinemagazine opgestart. 
Met ‘DivercityMag’ bevestigt Atenor zijn overtui-
gende keuze voor een maatschappelijke aanpak 
waarin partnerschap en openheid een belangrijke 
rol spelen. ‘DivercityMag’ nodigt uit om de wereld 
van de stedelijke innovaties te verkennen. ‘Het 
motto van het “DivercityMag” is “Zin geven aan de 
stad”, en daardoor positioneert het zich meer dan 
ooit als een ruimte voor een kruispunt van ideeën. 
Is ook dat niet de belangrijkste functie van een 
stad? Wijken, de generaties, culturen, beroepen… 
en ideeën met elkaar verbinden’, lezen we in het 
voorwoord van Stéphan Sonneville. 

In gans Europa
Het is moeilijk voor een promotor – hoe 

groot hij ook is – om zijn groei te ver-
zekeren door enkel in België actief te 
zijn, met een markt die vaak te klein 
en te ingewikkeld is voor buitenlandse 
investeerders. Dat heeft men bij Ate-
nor goed begrepen, want het inves-
teert evenveel en zelfs meer in het 

buitenland. De Belgische promotor 
is al 15 jaar actief in Luxemburg 
en focust er vooral op zijn nieuwe 
wijk in Belval in Esch-sur-Alzette 

met het project NAOS 
(13.500 m2 kantoren 
en 500 m2 omliggende 
handelszaken). 
Maar Atenor bevestigt 
ook haar aanwezigheid 

in centraal Europa waar de economische groei hoog 
blijft en dus een belangrijk potentieel inhoudt. In 
Boedapest werd reeds drie van de zes gebouwen 
verkocht in het kantorenproject Vaci Greens. In 
Boekarest is het project Hermes Business Cam-
pus (eveneens kantoren) zo goed als afgewerkt. 
Het is al volledig verhuurd. ‘In het centrum van de 
Roemeense hoofdstad investeerden we eveneens 
in Dacia 1, een nieuw project van 12.000 m2 kan-
toorruimte’, aldus Stéphan Sonneville.
Maar het is duidelijk dat Atenor het sterkst inzet op 
Brussel. Verschillende strategische wijken staan 
hierbij centraal: de Europese wijk, met de projecten 
The One (toren met kantoren en appartementen) 
en Realex (kantoortoren van 114 m) met heel wat 
ruimte errond en het accent op publieke ruimtes; 
de wijk van de Waterloolaan in de bovenstad met 
het project Palatium (residentieel en kantoren) 
waarvan de verkoop succesvol werd ingezet; zon-
der de Kanaalzone te vergeten die zeer belangrijk 
is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
‘Behalve de UP-site is Atenor er ook present met 
City Dox. Dat is een nieuwe wijk die een andere 
manier van leven in de stad zal profileren, te weten 
appartementen, een serviceresidentie, een rusthuis, 
innoverende dienstenbedrijven, een kinderopvang, 
een school, dit alles omringd door parken en groene 
ruimten. Het zal mogelijk zijn om er een woning aan 
te kopen tegen prijzen die bijzonder redelijk zijn voor 
Brussel: 185.000 euro voor een tweekamerapparte-
ment van 97 m2’, aldus Stéphan Sonneville. ■

Palatium ligt in de wijk 
rond de Waterloolaan. Het 
combineert residentieel 
met kantoren vlakbij het 
Brusselse Justitiepaleis.

Realex, een 114m hoge 
kantoortoren, wordt een 
van de blikvangers in de 
toekomstige Europese wijk.
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Digital SA is a subsidiary company of ALSEC, the tailor-made security - www.alsec.be

Intelligent video

More information? Contact us:
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tel: +32 67 89 31 76 • info@dsa-security.be
www.dsa-security.be

IP cameras have an adaptable level of intelligence and will work 
according to our quality standards. By pushing the intelligence in 
the camera, we will be able to build greater camera networks, not
facing the limits of an analog camera system.

Advantages of IP cameras 

• Exceptional image quality, more than 5 times the resolution of an 
analog camera.

• Easy cabling, facilitating camera placement.
• Built-in intelligence: the camera detects motion immediately, sends 

alarm signals and facilitates the search of events.
• Economic: UTP cable is up to 5 times cheaper than coax cable.
• Quality of service: the distance does not affect the quality of the image.
• Secured communication, wherever you are in the world.

• In short: higher quality and lower total costs.

Digital-Annonce(A4)-ENG  30/05/17  16:36  Page 1



50 jaar! 
Voor zijn 50e verjaardag veroorlooft Pomellato zich de luxe 
van een reclamecampagne met de grote Peter Lindbergh. Op 
het programma: zes dames (naaste medewerksters van het 
merk) met een sterke persoonlijkheid en de nieuwe Ritratto-
collectie die zich laat inspireren door aloude Indiaanse tradi-
ties (zoals het slijpen van edelstenen met grote facetten die 
als schrijn dienen voor de tekeningen).
www.pomellato.com

Iconisch duo 
In 1969 stelde Land Rover zijn eerste luxe-SUV 
(Sport Utility Vehicle) voor: de emblematische 
Range Rover. Datzelfde jaar pakte de manufac-
tuur Zenith uit met zijn kaliber El Primera dat 
een echte revolutie ontketende in het univer-
sum van de chronografen. 50 jaar later ontslui-
ten de beide iconen een karaktervol partner-
ship met de Chronomaster El Primero Range 
Rover Velar. In beperkte oplage.
www.zenith-watches.com
www.landrover.be/RangeRover/Velar

Connected watch
De zomercollectie armbanden Apple Watch Hermès breidt 
uit met nieuwe kleuren. De Double Tour is te koop in kalfsleer 
Epsom blue zephyr en de Simple Tour in kalfsleer Epsom lime 
en rundsleer Swift colvert. De Manchette Double Boucle is 
te koop in fauve rundsleer Barenia met een oranje Sportarm-
band van Hermès.
www.hermes.com

Nieuwe Rolexboetiek
De nieuwe Rolexboetiek ‘by Hall of Time’ ligt aan de Brusselse 
Waterloolaan 55. Zij nodigt de bezoekers uit tot een rondgang 
in de denkwereld van de beroemde Zwitserse horlogemaker. 
De grote luchter in de ingang en de edele materialen in elke 
ruimte zorgen voor een magisch decor. In de vele uitstallades 
en glazen tafels komen de talloze Rolexmodellen helemaal tot 
hun recht. Puur genot.

©
 Jo

na
s 

Li
nd

st
ro

em
/

H
er

m
ès

.c
om

Rosemary Fergusson 
for Pomellato shoot 
by Peter Lindbergh.

Diamanten of niet?
Breitling staat bekend voor zijn resoluut mannelijke modellen 
(die ook heel wat luchtvaartfans gelukkig maken), maar het 

vertaalt die sfeer ook perfect naar het vrouwelijk publiek. 
Beste bewijs is de nieuwe Breitling Galactic 32 Sleek Edi-
tion die te koop is in verschillende karaktersterke versies. 
Een ervan is uitgerust met een lunet met wolfraamcar-
bide. Al dan niet versierd met… diamanten.

www.breitling.com

Stijlvol
         shoppen
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Kunstzinnig Maasmechelen
In het raam van de campagne ‘Best of Belgium’ maakte kun-
stenaar Oli-B van Maasmechelen Village een openluchtga-
lerij. Zijn kleurrijke en energieke werken versieren er gevels 
en etalages, tot en met zelfs de klinkers van de Village. De 
tentoonstellingszaal/tijdelijke boetiek werd ondergebracht in 
een aparte ruimte. Daar worden de werken van de kunstenaar 
geëxposeerd en te koop aangeboden.

Kasteelleven
De prestigieuze groep Lov Hotel Collection werd uitgekozen 
om het toekomstige luxehotel (20-tal kamers en een gastro-
nomisch restaurant) uit te baten dat wordt ingericht binnen 
het Kasteel van Versailles. ‘Deze unieke plek zal in 2019 de 
deuren openen wanneer de imposante werken zijn afgerond’, 
vertelde ons Jacques Silvant, de COO van de Groep onder 
leiding van Alain Ducasse en Stéphane Courbit. Lov Hotel 
heeft reeds heel wat luxe-etablissementen in zijn bezit: Les 
Airelles (onze foto) en Mélézin in Courchevel, La Bastide de 
Gordes en Pan Deï Palais in Saint-Tropez.
www.lovhotelcollection.com

Vrouwelijke gastronomie
De Michelingids en het Huis Veuve Cliquot bundelen de krachten met een gids die 
hulde brengt aan de grote lady chefs van de Belgische en Luxemburgse gastrono-
mie. In deze hymne aan de vrouwelijke keuken komen liefst 87 chefs aan bod die 
samen goed zijn voor 6 sterren en 13 Bip Gourmand. Een heerlijke culinaire reis 
met Arabelle Meirlaen, Lydia Glacé, Isabelle Arpin, Stéphanie Thunus, Léa Linster 
en Ricarda Gommes als gidsen.

Lekker tot en met de huid
Sushi Shop breekt met de routine en laat ons een zintuigelijke 
ervaring beleven die verder reikt dan enkel de smaak. Door 
samen te werken met de tattookunstenaar Scott Campbell 
etaleert Sushi Shop zijn creativiteit nu ook op de huid en dit 
door middel van een beperkte oplage: de Box Scott Campbell. 
Deze opvallende aparte box telt 42 stukken. De opmerkelijke 
verrassing is de tijdelijke tattoo van de kunstenaar die zich 
opzichtig of verdoken laat aanbrengen.
www.sushishop.be

Stempel van Wolfers
Wolfers (Belgische hofleverancier, red.) 
bestaat 200 jaar en behoort tot de meest 
prestigieuze topjuweliers in Europa. Het 
merk draagt immers de stempel van een 
hoogwaardige signatuur en vernieuwt 
voortdurend vanuit een intiem contact 
met een immer evoluerende wereld. 
Zo opent de ‘libelring’, die de naam 
‘Ephémère’ draagt, de deuren naar een 
magische wereld. Rond een saffier zijn 

een aantal fijne libellen verzameld. Hun 
kleurrijke vleugels zijn opgebouwd met 

edelstenen. Een droom van een juweel dat 
de verbeelding de vrije loop laat, de hand doet 
stralen en elke beweging gracieuzer laat ogen.
www.wolfers.be



Belgische feestdag 
op Royal Mougins
Om onze nationale feestdag te vieren, verwelkomt Royal 
Mougins op 21 juli het toernooi ‘Belgium Azur Golf Challenge’. 
Deze competitie wordt georganiseerd op initiatief van Marc 
Surkyn en is uitzonderlijk toegankelijk voor spelers van buiten 
deze bijzonder selecte club. Deelnemen kost 135 euro. Het 
pakket omvat de greenfee, de cocktail en het galadiner. Er 
wordt een unieke prijzentafel voorspeld. Hopelijk nemen heel 
wat Belgische spelers deel!
Facebook belgium Azur golf Challenge

Pep’ss Golf Cup op 7 Fontaines
Voor jonge en dynamische kaderleden is het niet altijd even 
gemakkelijk om in de agenda plaats uit te trekken voor een 
partijtje golf. De Pep’ss Golf Cup is een originele competitie 
die speciaal met dit doel werd opgestart. Zij richt zich tot de 
25- tot 45-jarigen (ongeacht de club waar ze lid zijn) en wordt 
tijdens de zomermaanden elke woensdagavond (vanaf 18 
uur) gespeeld op de Golf de 7 Fontaines. De formule is een 
‘shotgun’ over 9 holes. Eenheid van plaats, tijd en actie. Op 
het programma: golf, plezier en networking!
www.pepssgolf.be

Albatros: online reservaties
De informatica stelt zich met de dag meer ten dienste van 
de golfer. Zo werkt de website mygreenfee.com samen met 
heel wat clubs in België, Frankrijk, Duitsland en zelfs Zuid-
Afrika. Dankzij dit zeer intuïtief platform kan men online 
voordelige greenfeetarieven boeken op het tijdstip dat u 
het beste uitkomt. Parallel hebben heel wat Belgische clubs 
(Waterloo, 7 Fontaines, Falnuée, L’Empereur, Rougemont,…) 
zich uitgerust met de Albatros app die eveneens het online-
boeken vergemakkelijkt.
www.mygreenfee.com

Jeugd op Royal Waterloo
Van 6 tot 8 juli is de Royal Waterloo gastheer van de editie 2017 van de Belgian 
International Juniors U14. Deze competitie op initiatief van Albert Vermeiren is 
uitgegroeid tot een grote klassieker op de Belgische golfkalender. De grootste 
internationale talenten (jongens en meisjes) nemen er aan deel. Een spektakel om 
niet te missen!

Omega in olympische vorm
Never change a winning team. Omega en het Internationaal 
Olympisch Comité verlengden hun wereldwijk partnership tot 
2032. Het nieuwe akkoord werd ondertekend in het Musée 
Olympique van Lausanne door IOC-voorzitter Thomas Bach 
en Nick Hayek, president van de Swatch Group. Met dit part-
nership verbindt het prestigieuze horlogemerk er zich toe om 
op de sites de meest geavanceerde systemen en uitrusting 
te leveren voor het verwerken van tijdopnames, uitslagen en 
rangschikkingen. De verlenging van het contract betekent 
meteen de 100e verjaardag van het samenwerkingsverband 
tussen Omega en de Olympische Spelen dat werd opgestart 
met de Spelen van 1932 in Los Angeles.
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Le Chalet du Lac
De heerlijke Frans/Belgische brasseriekaart en het magisch 
zicht op het meer van Genval maken van dit adres een echte 
must. Hypermodern overdekt terras, kwaliteitsgerechten 
met schitterende seizoensuggesties, onberispelijke service: 
Le Chalet du Lac (recent overgenomen door Thierry Van 
Damme en Michel Grenier) is alle dagen open, met tearoom 
in de namiddag.
www.lechaletdulac.be

App Brussels Airlines
De nieuwe app van Brussels Airlines is een ideale reisgezel 
en dat overal ter wereld. Hij is snel en praktisch en laat toe 
om tickets te kopen, in te checken voor uw vlucht en alle 
belangrijke berichten in real time te ontvangen. Enkele klik-
ken volstaan om alle nodige info over uw vlucht in en bij de 
hand te hebben en zorgeloos op reis te vertrekken. Gratis te 
downloaden.

We are Dandy
De bekende blogger en mode-influencer Defustel Ndjoko 
stelde onlangs in Brussel zijn boek ‘We are Dandy’ voor. Hij 
koos daarvoor het prestigieuze kader van het Huis Degand 
uit. We maken door de bladzijden heen kennis met zijn aparte 
kennersblik op de bijzonder elegante en veelzijdige dandy 
mode. Een leeservaring die zich ondersteund weet met 
prachtige illustraties. Kortom: een passionerend en mee-
slepend boek dat op een prachtige manier stilstaat bij een 
zekere levenskunst.

Prettig fotograferen met Fujifilm
Speciaal voor de zomer stelde Fujifilm zijn nieuwe Instax Mini 
9 voor. Naast het bijzonder aantrekkelijk design en de kleuren 
die even verleidelijk ogen als Engelse snoepjes beschikt deze 
instant camera over een spiegel om de mooiste selfies op het 
strand te schieten en over een ‘close up’-lens die toelaat om 
het licht te regelen bij panoramische kiekjes. 
www.fujifilm.eu

Petit Prince in het Sofitel
De hotels Sofitel en de Fondation Antoine de Saint-Exupéry 
bieden samen een unieke reiservaring aan die de jongsten tot 
in de kleinste details meevoert naar de droomwereld van Le 
Petit Prince. Bij de aankomst in het Sofitel krijgt de bagage 
van elk kind de kleuren van Le Petit Prince. Speciaal voor hem 
(of haar) staan in de kamer heerlijke taart en fruitsap klaar. 
Die kamer is prachtig ingericht naar de wereld van de kleine 
held die door Saint-Exupéry werd bedacht. Kleurboeken, 
gepersonaliseerde prentbriefkaarten, speciale lakens die 
geïnspireerd zijn door het sprookje. Het feest is compleet!
www.sofitel.com



De Japanse keuken is 
prachtig om naar te kijken 
en gebruikt enkel produc-
ten met een onberispelij-
ke frisheid. Deze keuken 
bouwde door de jaren een 
unieke reputatie op. Laten 
we even stilstaan bij deze 
gastronomie, die de creati-
viteit van de westerse chefs 
gevoelig heeft beïnvloed.

Door Philippe Bidaine

Sterrensmaken 
  uit het Land van 
de Rijzende Zon

L
iefhebber van de Japanse keuken 
of niet, de feiten zijn wat ze zijn: 
de Japanse gastronomie is uitge-
groeid tot een must. Bij zoverre 

dat geen enkele stad ter wereld meer 
sterrenrestaurants heeft dan Tokio. De 
Michelingids van 2017 telt liefst 227 

huizen die bekroond wer-
den door Bibendum, waarvan 
liefst een dozijn met drie sterren. Wat 
Tokio op gastronomisch vlak groter maakt dan 
Osaka en… Parijs. Mogelijk nog sterker zijn deze 
cijfers: in Frankrijk zijn meer dan 20 sterrenchefs 
met Japanse roots actief. De Japanse invloeden 
zijn dan ook alomtegenwoordig in de creativiteit 
van de westerse chefs. Producten als yuzu en de 

Hoewel de sushi’s 
en maki’s de grote 
bl ikvangers zijn, 
heeft de Japanse 
gastronomie onein-
dig meer te bieden.
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dashibouillons – om maar die te noemen – heb-
ben tegenwoordig een vaste plek in het gastro-
nomisch repertorium van de grootste chefs en dit 
ongeacht hun afkomst.

Japanologie
België doet niet onder voor de rest van de wereld. 
Hoewel we momenteel maar één Japanse sterren-
chef hebben – de uitstekende Kamo in Elsene – is 
er duidelijk geen gebrek aan Japanse toptafels. We 
denken aan echte instituten, zoals de Samourai 
in de Wolvengracht in Brussel, dat onder leiding 
staat van Hugues Polart en Saito Harumi, alsook 
aan Nonbe Daigaku in Elsene geleid door Yosuke 
Suetsugu, een ancien van de betreurde Tagawa en 
ooit ook meester van Kamo. En natuurlijk vergeten 
we ook Saburo Inada niet. Hij was een sterrenchef 
toen hij actief was bij Cristopher in Brussel en hij is 
nog altijd een meester van de Frans-Belgische keu-
ken in zijn restaurant Inada in de Bronstraat. Ver-
der zijn er alle Belgische sterrenchefs die gevoelig 
zijn voor de ‘Japanologie’, met om te beginnen Lio-
nel Rigolet in Comme chez Soi.

B i j  S a m o u r a i 
kiezen Hugues 
Pollart en Saïto 
H a r u m i  v o o r 
gerechten die 
even lekker zijn 
als ze er uitzien.

De verklaring? Welnu: de keuken uit het Land van 
de Rijzende Zon heeft heel wat troeven om het 
meest veeleisende smaakpalet te verleiden. Eerst 
en vooral is er de band met de natuur en de extre-
me aandacht voor het lokale (seizoen)product. Die 
zorg heeft zijn wortels in het eilandkarakter van 
een Japan, dat in het verleden bekend stond als 
een land van bergen en bossen, met daartussen 
een beperkt aantal vruchtbare bodems. Verder 
leek het land ook over weinig bewaringstechnieken 
te beschikken en dat in tegenstelling tot bescha-
vingen die al vertrouwd waren met de krachten van 
zout. Vandaar ook de noodzaak om alles vers te 
bereiden. En dat liefst zo eenvoudig mogelijk.
Een Japanse vriendin liet me onlangs opmerken 
dat ‘de Japanse keuken alles overboord gooit wat 
niet absoluut noodzakelijk is, terwijl de westerse 
keuken het product accentueert door de dingen 
die het er aan toevoegt…’. 

Gevoel voor presentatie
Andere grote eigenschap van de Japanse gastro-
nomie is het uniek gevoel voor presentatie. Elk 
detail heeft zijn belang: of het nu de kleur van het 
vaatwerk is, de verhouding tussen de gerechten 
volgens een bepaalde harmonie of integendeel 
het contrast tussen smaken en kleuren. Zoals bij-
voorbeeld het rood van de tonijn, het blauw van 
de makreel en het groen van de wakame… Zonder 
natuurlijk de afgelijnde borden en de tafelschik- ▼

Yosue Suetsugu van Nonbe 
Daigaku: traditioneler kan 
een chef niet zijn!



king te vergeten. 
Ook daar zweert men 

bij een duivelse precisie. 
Om die smaakvolle mentali-

teit goed te begrijpen, mag men 
niet vergeten dat in Japan – in tegen-

stelling tot bij ons – elk type restaurant bin-
nen vaste regels kleurt. Top van de piramide is het 
Kaiseki-concept. Dit zijn etablissementen waar 
men op zoek gaat naar de totaalervaring en waar 
de gerechten echte kunstwerken zijn. Het soort 
huizen dat men ongetwijfeld kan vergelijken met 
onze grootste tafels, maar waarbinnen het onmo-
gelijk is om specialiteiten van een ander niveau te 
vinden. Verder zijn er de restaurants die gespeciali-
seerd zijn in vleesspiesjes (Yakitori), noedelsoepen 
(Sobaya), paling (Unagi), grills op een bakplaat 
(Tepan Yaki) en natuurlijk ook de sushi, de bekende 
rijstballetjes met rauwe vis.

De wereld van de sushi
Bij ons is sushi het archetype geworden van de Japan-
se voeding, terwijl dit gerecht alginds gewoon een van 
de vele is. Al is er natuurlijk wel sushi en sushi…
Hoewel dit product duidelijk de wind in de zeilen 
heeft, dient erkend dat zijn populariteit ook zijn 
minpunten heeft. Tegenwoordig zijn er immers 
heel wat bedrijven die onder de noemer sushi 
van alles en nog wat aanbieden, ofwel in de win-
kelcentra, ofwel – erger nog – in echte karika-

turen die vaak worden uitgebaat door Chinezen 
en Vietnamezen, die blij zijn dat zij hun graantje 
kunnen meepikken.
Gelukkig blijven er natuurlijk ook echte specialisten 
van betaalbare sushi die absoluut de moeite waard 
zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld de Sushi Shop. 
Deze keten werd in 1998 opgericht door twee erva-
ren Franse zakenlui, Grégory Marciano en Hervé 
Louis, en is intussen uitgegroeid tot een Europees 
instituut. Eind vorig jaar telde de Sushi Shop liefst 
117 winkels in 11 verschillende landen. Aantallen 
die dit jaar nog verder zouden moeten groeien.
In België is deze keten voornamelijk aanwezig is de 
Brusselse regio (Zavel, Louisawijk, Ukkel & Wolu-
we) alsook in Waterloo, Waver en Antwerpen. De 
keten doet geregeld een beroep op de topnamen 
uit de gastronomie om nieuwe smaakcombinaties 
te introduceren. Bij de bekende chefs die ooit een 
tijdlang hun medewerking verleenden aan de kaart, 
vinden we kanjers als Joël Robuchon, Thierry Marx 
en Jean-François Piège. Bekende Franse chefs, 
maar altijd in harmonie met de gastronomie uit 
het Verre Oosten.
Kei Kobayashi, de laatste topchef die zijn bijdrage 
leverde aan het Sushi Shop-avontuur, behoort 
tot de chefs van Japanse origine die twee ster-
ren bemachtigde in Parijs. Zijn creaties voor de 
keten zijn bijzonder interessant en laten toe om te 
ontdekken waar de echte Japanse topkeuken voor 
staat. En dat tegen betaalbare prijzen. 

D e  P a r i j s e 
tweesterrenchef 
Key Kobayashi 
e n  G r é g o r y 
Marciano,  de 
medeoprichter 
van Sushi Shop.

De strakke lijnen van 
restaurant Samourai.
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www.volkswagen.be

Ontdek hem nu bij uw Volkswagen-concessiehouder. 

De nieuwe Arteon.

  *Het Travel Pack, bestaande uit de GPS Discover Media, achteruitrijcamera ‘Rear View’, 65% getinte achterruiten, verkeersbordherkenning ‘Dynamic Road 
Sign Display’, Predictive ACC, App-Connect en Security & Service Plus, wordt u aan 500€ incl. BTW aangeboden. Aanbieding bestemd voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Arteon van 1 juni 
tot 30 juni 2017 bij de deelnemende in België erkende Volkswagen-verdelers. Meer informatie bij uw concessiehouder of op volkswagen.be. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be 

Volkswagen
4,4 � 7,3 L /100 KM � 114 � 164 G CO2 /KM

Stijlvolle elegantie. 
Al van bij de eerste aanblik trekt de nieuwe Arteon de aandacht. Dankzij zijn 
dynamische motoren, maakt de nieuwe parel van Volkswagen een sportieve indruk. 
Maar ook vanbinnen is hij een absolute blikvanger: met een luxueus interieur en de 
nieuwste rijbijstandssystemen geniet u van het hoogste comfort. Voeg er nog een gps, 
achteruitrijcamera en verkeersbordherkenning uit het Travel Pack aan toe en
de Arteon verandert in een heuse limousine.

Lanceringsaanbod: het Travel Pack is verkrijgbaar voor slechts 500€*.

DIETART7161_PM_Arteon_210x297_NL.indd   1 24/05/2017   16:17



In het hart van het massief van de Luberon ligt een 
aantrekkelijk en kwalitatief wijndomein dat een optimaal 
rendement haalt uit zijn druivenrassen en zijn terroirs.

Door Philippe Bidaine

in drie kleuren

H
et massief van de Luberon ligt op 
de grens van de departementen 
van de Vaucluse en de Alpes-de-
Haute-Provence, en wordt terecht 

geroemd als een van de mooiste streken in het 
zuiden van Frankrijk. Heel wat Belgen verblij-
ven er geregeld of – beter nog – hebben er een 

buitenverblijf. Dorpjes zoals Gordes, Bonnieux 
en Ménerbes helpen de reputatie van de streek 
verder uitdragen, want hun ligging is uniek. Een 
droomomgeving.
Maar naast de aantrekkingskracht van zijn geo-
grafische ligging beschikt deze regio nog over een 
andere bijzondere rijkdom: zijn wijngaarden. Waar 

Domaine de Marie
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de Luberon heel wat jaren vooral bekend was voor 
de coöperatieve wijnen, die je letterlijk ‘aan de 
pomp’ kon kopen en met jerrycans werden aange-
voerd om gezellige (maar niet altijd even gastrono-
mische) barbecues op te leuken, is de situatie nu 
helemaal anders.

Magische terroirs
Heel wat spelers hebben het potentieel van de 
plaatselijke bodem goed ingeschat en we kunnen 
dan ook ronduit stellen dat deze regio met de jaren 
een reputatie heeft opgebouwd die als voorbeeld 
geld in de wijnbusiness. De 23 hectaren van het 
Domaine de Marie, die netjes tussen Gordes en 
Bonnieux gelegen zijn, behoren tot de vaandeldra-
gers van de appellatie.

Zoals we horen uit de mond van keldermeester 
Arnaud Bressy, die afkomstig is uit de streek, ‘werd 
de wijngaard opgedeeld in vier verschillende ter-
roirs. Zij hebben elk hun specifieke kwaliteiten 
die helpen om het maximum te halen uit in totaal 
elf verschillende druivensoorten.’ Een van de 
sleutels van dit succes ligt in de combinatie van 
temperatuur en wind – meer bepaald de ‘mistral’ 
– die ervoor zorgt dat de druiven nooit vochtig 
blijven. Met als gevolg dat hun verzorging zich tot 
het minimum beperkt. Anders geformuleerd: dit is 
‘doordachte landbouw’. ‘Wij hebben al 14 jaar geen 
enkel herbicide gebruikt. De goede invloed hiervan 
wordt steeds duidelijker merkbaar in de bodems.’
Maar in het geval van het Domaine de Marie 
eindigt de sleutel van het succes niet alleen in 
de wijngaard, maar ook in zijn kelder, want die 
geldt als een schoolvoorbeeld van topmateria-
len, vinificatie- en productietechnieken. Zo is de 
zwaartekracht de grote gangmaker bij het bin-
nenhalen van de oogst – dus voor het afrissen en 
het persen – zodat enkel druiven van topkwaliteit 
vervoerd worden.
De vinificatie gebeurt dan weer in inox en hou-
ten vaten. Deze zijn allemaal thermo gereguleerd, 
zodat de parameters van de vinificatie perfect wor-
den opgevolgd. Sterker: voor de witte wijnen werd 
een gloednieuwe kelder uitgerust met eivormige 
betonnen vaten, met een ronduit ‘verbluffend’ 
resultaat tot gevolg. Het is de bedoeling om de 
invloed van de terroir helemaal door te trekken. 
De bijzondere vorm van de vaten helpen om de 
mineraliteit van de klei en de kalksteen te maxi-
maliseren. Dat creëert zowel finesse als minerali-
teit…. Wij hebben dat proces in 2016 opgestart en 
het verschil met de vorige millésime is gewoonweg 
fenomenaal’, aldus nog de keldermeester. ▼

Het Domaine de Marie 
werkt met de modernste 
vinificatietechnieken, 
zoals het gebruik van 
eivormige vaten.

De wijngaarden genieten van 
de ideale blootstelling en 
de wind zorgt ervoor dat de 
druiven nooit vochtig blijven.

De wijngaarden genieten van 
de ideale blootstelling en 
de wind zorgt ervoor dat de 
druiven nooit vochtig blijven.



Zo proeven we bij de afdronk van de ‘Blanc 
Marie’ prachtige noten van citrusvruchten en witte 
bloemen. Dat maakt hem uitermate geschikt als 
aperitief, maar ook een ideale partner bij visge-
rechten zonder al te sterke sauzen.
Een trapje hoger staat de ‘N°1 blanc’ met zijn 
lichtgele kleur. Hij opent met een neus van perzik. 
Daarna volgen de citrusvruchten en exotische fruit-
soorten. De nasmaak is fijn, rond en aromatisch.

Compleet gamma
Zoals overal zijn ook de rosés hier in volle opbloei. 
Eersteling van het gamma is de eenvoudige, maar 
bijzonder voorbeeldige ‘Rosé Marie’ die alles 
heeft wat men van een wijn van dit type mag ver-
wachten. Hij is even fris als fruitig en is ideaal als 
aperitief. En hij is ook een ideale gezel voor alle 
zomerse gerechten.
De ‘N°1 Rosé’ wordt geassembleerd op basis van 
een bijzonder veeleisende selectie met de mooiste 
grenaches en cinsaults van het wijndomein. Hij 
wordt gebotteld in eiken vaten van 600 liter met 
een bijzonder fijne korrel. Dit is een ronduit gas-
tronomische rosé die zich onderscheidt door zijn 
prachtige noten van droog fruit en kruiden.
We openen de categorie van rode wijnen met de 
‘Rouge Marie’ die bijzonder fris overkomt dankzij 
zijn aroma’s van rood fruit. De ‘N°1 Rouge’ prijkt 
hoger in het gamma en valt op door zijn struc-
tuur en zijn elegantie, met dank aan de noten van 

zwarte fruitsoorten, kruiden en hout. Hij rijpt gedu-
rende 12 maanden in eiken vaten van 225 liter en 
600 liter, en past perfect bij grills van rood vlees.
De topvedette van het Domaine de Marie is even-
wel de ‘Le’: een krachtige en complexe rode wijn 
die opvalt door zijn noten van zeer rijp zwart fruit. 
Met 90% afkomstig van 50 jaar oude grenache en 
de vinificatie in houten vaten en daarna in tonnen 
gedurende 18 maanden, is hij een ideale gezel voor 
wildgerechten en schotels met sauzen, maar ook 
voor chocoladedesserten. 
Kortom: dit is een even geslaagd als compleet 
wijngamma dat dankzij zijn diversiteit een volledi-
ge maaltijd kan begeleiden en daarbij alle kleuren 
van het smakenpalet aan bod laat komen.

www.domainedemarie.com
In België verdeeld door Willy Goorden.
Tel. 0497 53 83 46

Keldermeester Arnaud 
Bressy zweert bij een 
‘doordachte landbouw’ 
waarbij de behandeling 
van de druiven zich tot 
het minimum beperkt.

Onthaal en verfijning
De familie Sibuet is niet alleen eigenaar en zaakvoer-
der van het Domaine de Marie; het stuurt ook een 
volledig onthaalconcept met huizen en charmeho-
tels. In Ménerbes (Luberon) zijn de Bastide de Marie 
en de Villa Grenache een prachtig voorbeeld van dit 
gevoel van gastvrijheid. Welke categorie ook (Clas-
sique, Bastide, Suite Marie): alle kamers die door 
het etablissement worden aangeboden, munten uit 
door hun comfort en hun exclusief raffinement. Dit 
idee ontstond 30 jaar geleden en werd aangebracht 
door Jocelyne en Jean Louis Sibuet. Zij wilden een 
aanbod creëren van intimistische en authentieke 

etablissementen met een echt thuisgevoel. Vandaar 
dat elk huis of hotel met het Sibuetconcept een 
bijzondere sfeer heeft die aansluit bij de omgeving. 
Dit geldt zowel voor een verblijf in het hart van een 
Provençaals wijndomein, als een etablissement in le 
Vieux Lyon, op de besneeuwde Alpenflanken of met 
zicht op zee, zoals in Saint-Tropez of in Saint-Barth. 
Deze filosofie en levensvisie worden tegenwoordig 
ook op een passionele wijze ingefluisterd door de 
tweede generatie, Marie en Nicolas Sibuet.

Alle info op www.experience-sibuet.com
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Valmont
echte Zwitserse waarden

Plichtsbewust, ernstig, kwalitatief, 
duurzaam: Valmont is een 

cosmeticamerk dat trots 
is op zijn afkomst.

 
Door Laurence Dardenne

H
et verhaal Valmont 
begint per defi-
nitie bij zijn roots: 
Zwitserland’, opent 

Sophie Guillon. Zij is de ambassa-
drice van dit prestigieus cosmetica-
merk waarvan zij ruim 20 jaar geleden 
samen met haar echtgenoot Didier eigenaar werd. 
Vandaag is zij verantwoordelijk voor de marketing en 
de ontwikkeling van nieuwe producten. Sophie Guillon, 
die gek is van cosmetica – en misschien nog meer van 
biologie – vult aan. ‘Valmont is een 100% Zwitsers 
merk. Er bestaan inderdaad andere merken waarvan 
de producten in Zwitserland worden gemaakt, terwijl 

de marketing, de innovaties en de 
eigendomstitels in China liggen. 

Niettemin spelden ook zij het ‘Made 
in Switzerland’-label op, met alle posi-
tieve connotaties die dat oproept. ‘De 
hele wereld erkent en apprecieert het 
Zwitserse label om dezelfde redenen, 

zijnde het plichtsbewustzijn, het respect voor 
de kwaliteit van het product en de geruststellende 
strak- en duurzaamheid. Bij “Zwitsers merk” is er geen 
connotatie van een bepaalde mode of trend. Dan gaat 
het meer over kwaliteitsproducten en functionaliteit. 
Dat is ook zo in ons gamma van cosmetica: anti-aging, 
functioneel, met een zichtbare efficiëntie’.

‘
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Valmont onderscheidt zich dui-
delijk van die ‘usurperende’ mer-
ken. ‘Wij benutten alle rijkdommen 
van de Zwitserse natuur die bijzonder 
goed beschermd is. Het gletsjerwater – van de 
Arollagletsjer – dat we soms tot 20% in onze pro-
ducten gebruiken, is ontzettend zuiver en dus ide-
aal voor het evenwicht van de huid. Wij gebruiken 
ook streekplanten, zoals wortel van echinacea en 
duindoornbes. En natuurlijk ook rozen. Die kweken 
we bij plaatselijke bio-landbouwers, bergbewoners 
uit de Valais, die nog alles met de hand doen. Bin-
nenkort lanceren we een nieuw gamma dat is opge-
bouwd rond de producten van Zwitserse bijen.’

Erkende kliniek
Hoewel de oprichting van de cosmetica-afdeling uit 
1985 dateert, gaat de geschiedenis van Valmont 
terug tot 1905. Toen opende inderdaad de prestigi-
euze Clinique Valmont. Die kreeg een schitterende 
locatie met uitzicht op Montreux en de bergen rond 
het Lac Léman. Deze trendsetter bood de patiënten 
naast een aangepast dieet ook sessies hydrotherapie 
aan. Heel wat bekenden uit de politiek en de showbizz 
kwamen er langs om uit te blazen en voor een gerich-
te verzorging, zoals prinses Soraya, Ingrid Bergman, 
Sofia Loren, Coco Chanel en onze koning Albert I. In 
de jaren 80 was Valmont opnieuw een trendsetter 
toen het de eerste Zwitserse kliniek opende die vol-
ledig op schoonheidschirurgie was afgestemd.
In 1985 ontstond het idee om een verzorgingslijn 
te creëren die de positieve effecten van de esthe-

tische ingrepen konden verlen-
gen. Deze gloednieuwe cellulaire 

cosmetica van Valmont waren van 
meet af aan een succes.

Met de jaren heen groeiden de kliniek en de cos-
metica verder uit elkaar om zich ten slotte over 
twee gescheiden entiteiten op te splitsen. De 
cosmetica-afdeling behoort nu al meer dan twee 
decennia toe aan Sophie en Didier Guillon.
‘Valmont richt zich nu al een 10-tal jaar op kunst’, 
aldus Sophie Guillon. ‘Zo wordt elke nieuwe creatie 
begeleid door een beperkte oplage van een kun-
stenaar, fotograaf, meesterglasblazer uit Murano, 
kristal van Lalique… Mijn echtgenoot houdt zich 
bezig met de artistieke tak en de internationale 
ontwikkeling. Wij werken nu al 17 jaar samen. Wij 
hebben elk ons duidelijk afgescheiden werkterrein 
en dat is een goede zaak. Mijn man heeft geen bij-
zonder passie voor de wetenschap terwijl dat voor 
mij een tweede natuur is. Ik had een wetenschap-
per kunnen zijn. Ik hou van biologie, maar mijn 
ouders duwden mij in de richting van business en 
naar een opleiding van zaakvoerder met als speci-
aliteit internationale marketing. Ik ben altijd gepas-
sioneerd geweest door de diversiteit van culturen 
en door technische cosmetica. Ik ben zeer “biolo-
gisch” gericht. Ik observeer hoe de huid verandert. 
Ik wil graag alle mechanismes begrijpen, de manier 
waarop cellen zich organiseren, de zenuwprikkels 
worden overgebracht, welke factoren doorslag-
gevend zijn… Ik hou ervan om een kikker te ontle-
den. Dat is mijn Frankensteinkantje…’ ▼



Familiaal en internationaal
Hoewel het merk Valmont aanwezig is in meer dan 
50 landen, blijft het een vrij confidentieel – zeg 
maar ‘niche’ – merk. ‘Wij zijn een familiebedrijf. 
Wij zijn trots op de internationale erkenning die 
we in amper 20 jaar hebben opgebouwd. 96% van 
onze productie is bestemd voor de uitvoer. In 2003 
opende Valmont zijn eigen Spa’s in Verbier, Hong 
Kong en Barcelona. Gaandeweg hebben wij ons 
logo opgehangen in ongeveer 150 spa’s van vijf-
sterrenhotels in Europa, de USA en het Midden-
Oosten.’ Naast de Spa’s verdeelt het merk zijn pro-
ducten via het internet (Valmont.com), maar sinds 
enkele jaren ook in een aantal topwinkels, zoals de 
Bon Marché in Parijs en in concept stores.
De type-klant heeft geen vast profiel. ‘Ons cliën-
teel is veeleisend en logisch in zijn keuzes. Het 
koopt Valmont voor de waarden, de reputatie, de 
betrouwbaarheid. Het draagt zorg voor zichzelf en 
zweert bij de kwaliteit van de basisgrondstoffen. 
Zij kunnen ambassadrices zijn, professoren, advo-
cates… Zij zweren bij traditie en standvastigheid.’

▼

     vragen 
voor Sophie Guillon
Wat bevalt u het meest in uw job?
‘Dat we de innovatie en de techniek gebruiken ten dienste van de 
vrouw. Waarom de vrouw en niet de man? Omdat hun huid com-
plexer is. De werking is zeer nauw verbonden met de hormonen-
cyclus. Een huid met een tekort aan hormonen is trouwens veel 
interessanter, want zij kan mooi zijn, ook al is zij minder stevig. 
Bij Valmont zijn de cosmetica geen schoonheidsproducten, maar 
gezondheidsproducten. Want een gezonde huid straalt.’ 

Wat is uw favoriet product van Valmont, 
datgene wat u geen seconde kunt missen?
‘Het Prime renewing pack (product n°1). ‘Het is magisch, want 
het is zowel een masker als een crème. Wanneer men het iets 
dikker aanbrengt, dringt het heel snel in de weefsels door. Het 
gomt als het ware de tekenen van vermoeidheid uit – als een 
strijkijzer. Als ik nog een tweede product zou mogen kiezen, zou 
dat Time master zijn. Het is een kuur van 28 dagen onder de 
vorm van een nano-emulsie. Ook die heeft een bijzonder krachtig 
penetratievermogen.’

Wordt bij Valmont werkelijk alles in Zwitserland gemaakt?
‘Alles… behalve datgene wat de Zwitsers niet willen maken. 
Zoals producten met kleur. Make-up, bijvoorbeeld. Of gekleurde 
verzorgingen. Ik ben verplicht om die elders te ontwerpen in 
samenwerking met Franse of Italiaanse onderaannemers. Maar 
de recepten zijn Zwitsers. Wij gaan uit van onze eigen grondstof-
fen, zodat niemand ons kan kopiëren.’ ■
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Longines
nieuwe dimensie
van kwarts
Longines benut zijn jarenlange ervaring 
in het domein van kwartshorloges om de 
Conquest VHP (Very High Precision) voor te stellen, 
die werd uitgerust met een exclusief kaliber. Dit horloge 
illustreert de terugkeer van het ‘merk met de gevleugelde 
zandloper’ naar een technologie waarin het pionier is 
én expert. Dit voornamelijk dankzij zijn activiteiten als 
officiële tijdopnemer.

Door Raoul Buyle

O
bservatoire de Neuchâtel, 9 
maart 2017. Walter von Känel, de 
emblematische CEO van Longines 
(Swatch Group SA), die door zijn 

medewerkers ook minnelijk ‘Kolonel’ wordt 
genoemd omwille van zijn militair verleden, stelt 
zijn nieuw model Conquest VHP (Very High 
Precision) voor. Deze erfgenaam van de 
merktraditie staat voor een precisie 
tot op 1/100e seconde. ‘Dit is 
geen smart watch’, klinkt het. 
‘Dit nieuwe horloge heeft een 
kwartskaliber met een unieke 
juistheid – de manufactuur 
EPA ontwikkelde het exclu-
sief voor Longines, red. – 
en het staat volledig los 
van telefoons en andere 
smartphones. Dit horloge’, 

aldus nog Von Känel, ‘heeft het voordeel dat 
het geen enkele beperking heeft op het vlak van 
verbindingen. Het dient niet herop te worden gela-
den, het stuurt geen golven uit en het zweert bij 
een totale onafhankelijkheid.’

Geen smartwatch
In dit tijdperk van de smartwatches bete-
kent de collectie van Longines een nieuwe 

mijlpaal in het domein van het kwarts-
horloge. Het combineert een hoge 

techniciteit met een sportief 
karakter en doet dat met de 

elegantie die het merk eigen 
is. De nieuwe Conquest 
VHP, die opvalt door zijn 
ultraprecisie voor een ana-
loog uurwerk (± 5 secon-
den per jaar), is uitgerust 

Nieuwe Longines 
Conquest VHP, 
in staal

Chrono Longines
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met een verdedigingsmechanisme tegen schokken 
en magnetische velden. Dit blokkeert de seconde-
wijzer onder invloed van magnetisme en laat hem 
vervolgens de verloren tijd inhalen. Dit alles dankzij 
het DPR-systeem dat de positionering van de rader-
werken detecteert. Dankzij deze wereldprimeur is 
de tijdweergave even precies als het ‘kwartskaliber 
van de laatste generatie’ dat dit horloge aandrijft. 
Deze troeven worden geaccentueerd door de bij-
zonder lange levensduur van de batterij (5 jaar) 
alsook door de eeuwigdurende kalender. Dit model 
in staal (41 mm diameter) toont de uren, minuten en 
seconden op een verzilverde wijzerplaat. De slim-
me kroon vergemakkelijkt de handelingen (op elk 
model). De indicator verwittigt dat de batterij op zijn 

einde loopt. De modellen Conquest 
VHP maken gebruik van blauwe, 

donkere, zilveren of zwarte 
wijzerplaten. De stalen arm-

band (met veiligheids-
vouwsluiting) maakt 

dit unieke horloge 
helemaal af. Noteer 
dat het basismodel 
(drie wijzers) al voor 

minder dan 1000 euro 
te koop is.

Longines 
en kwarts
Wie kwarts zegt, zegt niet 

noodzakelijk ‘chic en goedkoop’. 
De komst van deze microscopisch 

Longines Conquest 
VHP Chronograaf

Walter von Känel, 
CEO Longines

Longines beschikt 
o v e r  b i j z o n d e r 
veel ervaring als 
officiële tijdopne-
mer op sportkam-
p i o e n s c h a p p e n 
wereldwijd.

kleine stukjes kristal in een horlogemechanisme 
zette heel wat vooroordelen op zijn kop, maar niet 
in die mate dat het de waarden van luxehorlogerie 
definitief door elkaar schudde. Hoe het werkt? In 
grote trekken uitgelegd wordt de spiraalveer van 
het mechanisch horloge (die zich heen en weer 
beweegt) vervangen door een kwartskristal. Dit is 
gekoppeld aan een oscillator die de energie laat 
trillen die door de batterij wordt geleverd. De kunst 
bestaat er in om de oscillatiefrequentie van het 
kwartsatoom te verminderen tot een enkele heen-
en-weerbeweging per seconde. ▼



Longines en kwarts: het is al jaren een verhaal 
van vernieuwingen en technische hoogstandjes. In 
1954 ontwikkelde het merk een eerste kwartshor-
loge dat goed zou zijn voor een resem precisiere-
cords in het Observatoire de Neuchâtel. Longines 
baseerde zich op zijn jarenlange en wereldwijde 
ervaring als tijdopnemer in sportwedstrijden om 
de mythische ‘Chronocinégines’ uit te rusten. Dit 
instrument zou een pioniersrol vervullen in de 
geschiedenis van de tijdopname, want het schonk 

De Ultra-Quartz van Longines: 
eerste kwartshorloge bedoeld 
voor serieproductie; 1969

de wedstrijdjury een filmrolletje met een reeks 
foto’s per 1/100e seconde. Zo konden de atleten 
worden gemonitord terwijl ze de streep overschre-
den. Het technisch meesterschap hielp Longines 
om in 1969 de ‘Ultra-Quartz’ te lanceren: het eer-
ste kwartsarmbandhorloge dat bedoeld was om 
in serie geproduceerd te worden. Daarna volgden 
heel wat andere kwartsmodellen die de (sterke) 
reputatie van het horlogehuis uit Saint-Imier alleen 
maar sterker maakten.

Longines rust de mythische ‘Chronocinégines’ 
uit. Dit instrument geldt als een pionier in de 
geschiedenis van de tijdopname; 1954

▼

■
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Manufacture piaget
Altiplano forever

Horloges of juwelen? Bij 
Piaget, de historische dis-
cipel van ultraplat, houden 
ze niet van kiezen. Van-
daar dat ook juwelen er het 
fabrieksmerk zijn. Deze 
manufactuur viert dit jaar 
de 60e verjaardag van de 
mythische Altiplano. Dit 
ultradun horloge is amper 
een paar millimeter dik.

Door Raoul Buyle

I
n 1957 revolutioneerde Piaget de horlogewe-
reld. Het bracht een ultradun uurwerk op de 
markt dat de regels van de elegantie ingrij-
pend veranderde. Door de unieke finesse van 

het profiel en de zuiverheid van de kast veroverde 
dit iconisch model snel een bijzondere plaats in de 
geschiedenis van de horlogerie. Dit legendarisch 
uurwerk viert dit jaar zijn 60e verjaardag, wat 
verklaart waarom deze ‘Manufacture de Haute 
Horlogerie’ 2017 opdraagt aan de Altiplano. Dit 
gebeurt met een beperkte en genummerde collec-
tie die voor het eerst is uitgerust met een tourbil-
lon – de edelste van alle horlogecomplicaties. Wat 
meteen opvalt, zijn de unieke heldere kleuren en de 
wijzerplaten met gedegradeerde effecten. Elegantie 
is troef in deze Altiplano verjaardagcollectie. Als 
een horizon die nieuwe perspectieven opent.

Luxe en precisie
Ziedaar de slogan die Piaget sinds 1942 op zijn ont-
werpen kleeft. In die tijd was de horlogeproductie in 
La Côte-aux-Fées, een dorpje in de Zwitserse Jura, 
zo klein dat zij de uitgave van een echte catalogus 
niet kon wettigen. Nochtans werd de geschiedenis 
van Piaget in die jaren gekenmerkt door twee belang-
rijke gebeurtenissen. Zo was er in 1956 de realisatie 
van het kaliber 9P dat op de Beurs van Bazel 1957 
werd voorgesteld: het dunste (2 mm) mechanisch 

Alain Delon draagt een ultradun 
Piagethorloge op de première 
van ‘Paris brûle-t-il?’; 1966 

Piaget Altiplano 
Chronographe 
41mm
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kaliber met handmatig opwinden ter 
wereld. De man achter dit bijzonder 
intelligente ontwerp en zijn fabricage 
was Valentin Piaget, de kleinzoon van de 
oprichter. Het revolutioneerde de horlogemarkt en 
in het bijzonder de damesmodellen. Het ultradun 
en superlicht kaliber 9P maakte het mogelijk om 
de oppervlakte van de wijzerplaten aanmerkelijk te 
vergroten, zonder het horloge daarom te verzwaren. 
Drie jaar later creëerde de manufactuur het dunste 
automatisch kaliber uit die tijd: de beroemde 12P 
(maximaal 2,3 mm dik - als record opgenomen in 
het Guinness Book, red.). Deze tot dan ondenkbare 
finesse werd mogelijk gemaakt door het gebruik van 
een gouden microrotor. Deze werd buiten het cen-
trum geplaatst teneinde een efficiënt opwinden van 

de trommelveer te garanderen. Het meesterschap in 
het segment van de ultradunne kalibers, een ‘graal’ 
in de Zwitserse horlogerie’, werd vanaf dat ogenblik 
de ‘specialiteit’ van Piaget.

Elegant horloge
De Altiplano van Piaget ontpopte zich snel tot het 
symbool van een bepaalde (Franse) mannelijke ele-
gantie. Dit type klassiek horloge werd gedragen 
door ‘L’homme pressé’ (Alain Delon), schrijver Paul 
Morand en door de zakenlui uit de jaren 70 die zich 
in hun double breasted kostuums met de Concorde 
naar New York haastten. Hoewel dit onmiskenbaar 
‘dandy’ horloge zich geenszins ostentatief opstelde, 
profileerde het zich wel als het ‘horloge van de elite’. 
De Altiplano kreeg de naam van een hoogplateau uit 
het Andesgebergte dat even uitgestrekt en onge-
rept is als het horloge. De uitgepuurde elegantie en 
de magistrale ergonomie sluiten perfect aan bij het 
verlangen naar perfectie dat tekenend was voor 

Oude reclamebrochure; 1959

Gérald en Valentin 
Piaget; 1955

Autopsie van een legende: 
het ultradun (2 mm) 9P met 
handmatig opwinden Piaget 
Manufacture kaliber dat in 
1957 op de markt kwam

Altiplano Piaget met 
mechanisch kaliber

▼



de tweede helft van de 20e eeuw. Een voltreffer! 
De Altiplano-lijn zou zich verder blijven ontwikkelen 
en gebruikte daarvoor almaar ingewikkelder techno-
logieën, zoals bij de Quantième en de Chronographe, 
zonder ook maar een greintje van zijn finesse in te 
leveren. In 2014 revolutioneerde Piaget de wereld van 
het ultradun horloge eens te meer door ter gelegen-
heid van zijn 140e verjaardag de Altiplano 900P op 
de markt te brengen. Ook dit model getuigde van lef, 
want het liet het kaliber en de kast met elkaar fusione-
ren. Het horloge viel op door de omgekeerde opbouw 
van het kaliber waardoor het uniek en magnetisch 
samenspel van bruggen en tandraderen zichtbaar 
werd. Kenners apprecieerden ook de royale gangre-
serve van 48 uur. Deze wordt verzekerd door een 

trommelveer die aan één brug vasthangt. Een echt 
technisch meesterstukje! Het horloge scoort hoog 
door de kennis die nodig was voor de realisatie en 
voor zijn esthetisch aspect. Dat resulteerde dan ook 
in tal van onderscheidingen, zoals de ‘Prix du Design’ 
op de Grand Prix de l’Horlogerie de Genève in 2003.
Het laatste nieuws? Philippe Léopold-Metzger, 
de emblematische topman van het merk, heeft 
zijn CEO-functie bij Piaget ingeruild voor de posi-
tie van non-executive president van het huis. Hij 
wordt opgevolgd door Chabi Nouri. Deze Zwit-
serse is degene die de juweliersactiviteiten van 
Piaget nieuw leven heeft ingeblazen. Zij herpositi-
oneerde het merk door stevig in te zetten op zijn  
geschiedenis en zijn uniek patrimonium.

▼

Ryan Reynolds: de internationale 
ambassadeur van het huis draagt een 
Altiplano Collection 60 ans; 2017

■
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Droom op glanzend papier
De Belgische golfsport heeft de wind in de zeilen. Het aantal federale 

leden stijgt, er openen nieuwe clubs en er liggen heel wat mooie, nieuwe 

projecten klaar. Er wordt zelfs gefluisterd dat de Europese Tour vanaf 

2018 opnieuw naar België zou komen, met natuurlijk Thomas Pieters, 

Nicolas Colsaerts en Thomas Detry als belangrijkste ambassadeurs. 

Dat zou ronduit fantastisch nieuws zijn voor elke golfliefhebber.

Ook Members Only draagt al 16 jaar lang en op zijn eigen manier zijn 

steentje bij tot de groei van golf in ons land. Dat doet het niet alleen 

door stil te staan bij de prestaties en de verhalen rond de grote kam-

pioenen, maar ook door andere wegen in te slaan. Want golf is meer 

dan zomaar sport. Het is een levenskunst. Een filosofie. Dat de golfer 

graag birdies scoort, is evident. Maar tegelijk ontdekt hij/zij ook graag 

nieuwe banen in nieuwe streken. Omdat de golfer een levensgenieter 

is, benut hij die escapades op de greens om te overnachten in gerenom-

meerde etablissementen, aan te zitten aan gastronomische tafels, een 

lekkere fles te ontkurken en te herbronnen in een verkwikkende Spa. 

Kortom: met volle teugen van het leven genieten zonder zich daarbij al 

te veel vragen te stellen.

Dat is ook de teneur van ons blad dat van bij de aanhef zweert bij leuke 

toekomstperspectieven, mooie adressen en droombestemmingen. Zoals 

ook dit nummer dat bruist van de nazomerse kleuren opnieuw bewijst.

Zoals gebruikelijk diende de golfsport als rode draad bij het uitwerken 

van de inhoud. Als een soort roadbook. Wij nemen u mee naar enkele 

droombanen in de omgeving van Mougins, Servane, Dinard en Barce-

lona. Maar ook naar het Zuid-Corsicaanse Murtoli, en naar een van de 

meest exclusieve en private domeinen van Zuid-Europa. Zon, zee en 

blauwe lucht…

Maar Members Only, het magazine van plezier en traditie, staat ook 

voor verre reizen naar de andere kant van de wereld, gastronomische 

ontdekkingen, mooie verhalen, moderne auto’s en oldtimers, zenver-

wenning in exotische Spa’s en thalasso’s waar het heerlijk is om alles 

los te laten. Kortom: alleen maar geluk op de komende bladzijden. 
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rolex is al 50 jaar een vaste partner van het wereldgolf en het sponsort heel 
wat internationale toptoernooien. Om die bijzondere verjaardag te vieren, 
creëerde het prestigieuze horlogemerk dit jaar de ‘rolex Series’: een toer-
nooireeks bestaande uit 8 topcompetities op de Europese Tour met elk mini-
maal 7 miljoen dollar prijzengeld. De eerste afspraak van dit gloednieuwe 
topconcept was in mei weggelegd voor het BMW PGA Championship op 
Wentworth. Nicolas Colsaerts legde er beslag op een bijzonder mooie derde 
plaats. Het slotakkoord is voorzien voor november tijdens het Dubai World 
Championship. Daar zal Thomas Pieters ongetwijfeld proberen om zijn sterk 
seizoen te kruiden met een nieuwe uitschieter. ■
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Van Cowes naar Plymouth, met onderweg de beroemde fastnet rock. Het 
vooruitzicht op 600 mijl en een homerische zeeslag. Dit is dé Engelse race bij 
uitstek. Beste bewijs: amper 4 minuten volstonden om de inschrijvingen af te 
ronden voor de 400 kandidaat-deelnemers. Kers op de taart: begin augustus 
en na vier dagen en drie nachten van intense strijd pakte de Belgische skipper 
Jonas Gerckens de zege in de categorie Class40 aan boord van de ‘V and B’: 
een zeilboot die hij deelde met zijn franse teamgenoten Maxime Sorel, Sam 
Manuard en Antoine Carpentier. ■

Fastnet Race
Rolex
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Lacoste 
De stempel van
de krokodil

H
et is de beroemdste krokodil ter 
wereld. En bovendien bijt hij niet! 
De krokodil staat simpelweg sym-
bool voor de beroemde Lacoste-

polo die in bcbg-stijl generaties kleedt en dit al 
sinds het begin van de jaren 30. 
flashback. finale van de Davis Cup 1927. Het team 
van ‘Les Mousquetaires’ schrijft geschiedenis met 
een overwinning tegen de USA op het gras van Phila-
delphia. rené Lacoste is een van de franse helden 
en krijgt in de Amerikaanse media al snel de bijnaam 
‘krokodil’. ‘Ik had met mijn captain een weddenschap 
afgesloten. Hij had me een koffer in krokodillenleder 
beloofd als ik mijn wedstrijd zou winnen. Zo werd ik 
van het ene ogenblik op het andere “The alligator”…’
Een beetje later schetste zijn vriend robert George 
een ‘krokodil’ met open muil die de kampioen ver-
volgens met trots op zijn blazer droeg. Het was 
de virtuele geboorte van een van de beroemdste 
logo’s uit de sportmode. De krokodil zou qua vorm 
lichtjes evolueren, maar is ook nu nog altijd het 
embleem van het merk én zijn handtekening.

L-1212
Bij het begin van de jaren 30 en na zijn 3e titel op 
roland-Garros vond rené Lacoste het moment 
gekomen om zijn rackets op te bergen. Lacoste was 
niet alleen visionair, maar ook bijzonder creatief. Zo 
had hij al heel wat jaren en louter voor persoonlijk 
gebruik shirts laten maken die hem tijdens de toer-
nooien beter beschermden tegen de hitte. Hij had 
bij een Londense kleermaker een stof ontdekt die 
zeer aangenaam was op de huid en het zweet goed 
absorbeerde. In 1933 besliste hij om de grote stap 
te zetten. Hij ging een partnership aan met André 
Gillier, eigenaar van een breigoedwinkel in Troyes. 
Samen richtten ze het bedrijf ‘La Chemise Lacos-
te’ op. Gillier verzorgde het technische gedeelte, 
Lacoste boog zich over de promotie. De grote blik-
vanger in de eerste catalogus was de beroemde 
polo met codenaam L-1212. Hierbij stond de L voor 
Lacoste, de 1 voor de unieke stof, de 2 voor de 
korte mouwen en de 12 voor het aantal proefmodel-
len die nodig waren voor het eindproduct. Niemand 
die op dat ogenblik durfde te veronderstellen dat 

Lacoste, het merk met de krokodil dat in 1933 door 
tenniskampioen Réne Lacoste werd opgericht, blijft 
meer dan ooit een referentie in de wereld van chique, 
casual sportkledij. 

Door Miguel Tasso

René Lacoste: stichter van 
een legendarisch merk.12
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Het fabrieksgeheim: 
de beroemde 'jersey 
petit piqué'.

deze polo zou uitgroeien tot een van de cultpro-
ducten in de geschiedenis van de sportkleding. 
De geheimen? Eerst en vooral natuurlijk is er die 

kleine krokodil. Het is voor het eerst 
dat een logo zo duidelijk wordt afge-
beeld op een kledingstuk. Maar 
vooral de ‘vederlichtheid’ van het 
shirt zorgt voor furore. De korte 

mouwen, die korter zijn dan 
de andere modellen uit 
die tijd, en hun rekbare 
randen zijn gemaakt 
van een soepel en luch-
tig materiaal dat een 
grote bewegingsvrij-
heid toelaat en de 
huid laat ademen. 
Dat is het echte 
fabrieksgeheim en 
het heeft ook een 
naam: ‘le jersey 
petit piqué’. De 
unieke weefsel-

structuur maakt 
het katoen vederlicht. Het 

principe is eenvoudig: op het 
cirkelweefgetouw worden de 

naalden niet allemaal tegelijk gebruikt. Dat proces 
verklaart het bijzonder reliëf van het shirt dat uit vele 
kleine deukjes lijkt te zijn opgebouwd. Wist u dat er 
voor het maken van een Lacoste-polo van 230 gram 
meer dan 20 kilometer katoendraad nodig was?
De L-1212 was van meet af aan een gigantisch suc-
ces. Eerst in de tenniswereld. Later bij een veel 
breder cliënteel dat zich eveneens liet verleiden 
door dit tegelijk elegant, sportief en kwalitatief 
product. A star is born.

Wereldmerk
Eens het zich op de rails van het succes voortbe-
weegt, gaat het hard voor Lacoste. Na WOII start 
het de productie weer op en begint het ook uit te 
voeren: eerst naar Italië, dan naar de USA. De col-
lectie wordt steeds breder en kleurrijker. In eerste 
instantie blijft tennis de rode draad van het busi-
nessmodel, met onder meer een stalen racket in 
1963 en een trillingdemper in 1964. In 1961 wordt 
ook veel gepraat over het feit dat men de kraag 
van de polo tijdens het spel kan omdraaien. Maar 
Lacoste benut zijn naambekendheid ook om zich 
in andere sporttakken te onderscheiden, zoals in 
golf en yachting, alsmede in andere sectoren, zoals 
schoenen, lederwaren, brillen, tassen en parfums. 
In de jaren 70 kent de hele wereld het merk met 

De collecties worden 
almaar trendyer.

Ladies golfwear: tot in 
de kleinste details.

▼



de krokodil want de internationale reclamecam-
pagnes trekken volop de kaart van de losse ele-
gantie en de levenskunst ‘à la française’. In 1981 
opent in Parijs de allereerste boetiek de deuren die 
volledig aan het merk is gewijd. Het wordt al snel 
the place to be!

Swingend door het leven
In de marge van het tennis is ook de golfsport heel 
belangrijk in het wereldsucces van Lacoste. Zo 
was Simone Thion de la Chaume, de echtgenote 
van rené Lacoste, een van de beste golfspeelsters 
ooit en de eerste niet-Britse die in 1927 de British 
Open kon winnen. Waarna hun dochter Catherine 
in 1967 – precies 50 jaar geleden dus – winnaar 
werd van de US Open.
Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het Huis 
vervolgens heel wat swinglegendes kleedde, zoals 
Severiano Ballesteros, Bernhard Langer, Jose-Maria 
Olazabal en Lorena Ochoa. Ook Nicolas Colsaerts 
was lange tijd een trouwe ambassadeur. Parallel is 
Lacoste ook sponsor van heel wat grote competi-
ties. Zo sponsort het elk jaar het Evian Champion-
ship waaraan de elite van het damesgolf deelneemt. 
Alsook de Trophée Hassan II, de LPGA Hana Bank 
en sinds kort ook de Presidents Cup (USA tegen de 
rest van de Wereld, behalve Europa). De krokodil 
siert de officiële tenues van de beide teams. Elk jaar 
ontvangt de Golf de Chantaco in Saint-Jean-de-Luz, 
de historische eigendom van de familie Lacoste, 
ook de prestigieuze Ladies Open de france.

Novak Djokovic
Na een lange familiesaga, die niet altijd zonder 
de nodige spanningen werd ingevuld, werd de 
Groupe Lacoste in 2012 eigendom van het Zwit-
serse bedrijf Maus. Maar de geest van de krokodil 
en de grote waarden die het van bij zijn geboorte 
verdedigt, zijn meer dan ooit aanwezig. Met ruim 2 

miljard euro zakencijfer, 1200 boetieks wereldwijd 
(waarvan heel wat online) en 10.000 medewerkers 
in 120 landen zet het merk zijn expansie voort. Zo 
worden wereldwijd elke seconde gemiddeld twee 
Lacoste-producten verkocht.
Tenniskampioen Novak Djokovic trad recentelijk 
toe tot het kamp met de prestigieuze ambassa-
deurs. Omdat het graag het referentiemerk op de 
tenniscourt wil blijven, ontwikkelde het merk een 
gepersonaliseerde lijn voor de Servische topper. 
Het lijkt wel alsof hij daarmee de fakkel overneemt 
van rené Lacoste. Alsof de geschiedenis een eeu-
wig herbeginnen is. Een meesterzet.
Tegelijk biedt de legendarische polo ook heel wat 
limited series aan met getalenteerde kunstenaars, 
zoals Jean-Paul Goude in 2016. Lacoste creëert en 
innoveert meer dan ooit tevoren en laat zich daar-
voor met name inspireren door felipe Oliveira Bap-
tista, de artistieke directeur van het merk die zelfs 
een collectie aandurfde met ‘kosmische’ accenten. 
Want ja: de polo blijft het icoon van het Huis, ook 
al is dat geëvolueerd en biedt het een eclectische 
catalogus aan met één grote gemene deler: het 
chic/sportief en casual accent dat rené Lacoste 
zo dierbaar was. Krokodillen zijn taaie beesten, dat 
is bekend. Hun beet is dodelijk.

Simone Thion de la Chaume: 
echtgenote van René Lacoste 
en groot golfkampioene.

De Serviër Novak Djokovic: 
het nieuwe icoon van het 
merk op de tenniscourt.
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Birdie the 
hole and 
hit your 
goals  

The sport of golf, with the precision of the 
stroke and the determination involved to 
succeed, mimics KPMG’s own mindset 
towards business. Our dedicated experts will 
help you improve performance, manage risks 
and stimulate growth. 

kpmg.com/be
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R
eeds in de jaren 50 stond Mercedes 
bekend voor de luxe van zijn auto’s 
en de ontelbare successen in com-
petitie. Maar vreemd genoeg had de 

constructeur toen nog altijd geen ‘signature car’, 
een model dat mee de reputatie van een merk 
maakt. Dit kan vreemd klinken, maar hoewel 
Mercedes de auto op het einde van de 19e eeuw 
grotendeels had uitgevonden, had het nog geen 
‘legende’ gebouwd voor fans buiten het circuit. Je 
kan zelfs stellen dat de Duitsers niet goed wisten 

hoe ze hun sportieve successen op commercieel 
vlak moesten verzilveren. Dit in tegenstelling tot 
de Amerikanen. 
Hoewel Max Hoffman in Wenen geboren is, heeft hij 
wel een Amerikaanse neus voor business. Boven-
dien is hij een zeer succesvolle en invloedrijke 
importeur. Bij zoverre dat hij de constructeurs met 
wie hij samenwerkt een aantal modelideeën influis-
tert… en er naar hem geluisterd wordt. Zo levert hij 
bijvoorbeeld concepten voor de Alfa romeo Giuliet-
ta Spider, de BMW 507 roadster en de Porsche 356 

Dit jaar viert het beroemde Duitse merk Mercedes de 
60e verjaardag van de mythische 300 SL Roadster: een in 
velerlei opzicht legendarisch model.

Door Stéphane Lémeret

En zo keerde Mercedes
terug naar de glamour

16

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
H E r f S T  2 017



Speedster. U hebt het al begrepen: hij is degene die 
Mercedes aanport om een straatmodel te creëren 
dat geïnspireerd is door de geweldige W194, de 
kersverse winnaar van de 24 Uren van Le Mans. 
En zo maakt de wereld in 1954 kennis met het eerste 
icoon van het merk: de mythische 300 SL Gullwing met 

de ‘vleugeldeuren’. Het 
model slaat meteen 

aan en Mercedes 

is tevreden dat de analyse van Max Hoffman klopt 
als een bus. Dankzij de 300 SL verenigen de twee 
tot dan zeer selectieve imago’s van Mercedes zich 
en is er niet langer sprake van strakke en sterke 
luxeauto’s enerzijds en winnende bolides ander-
zijds. Vanaf nu is Mercedes een constructeur die 
beide kan verzoenen en dat is alleen maar goed 
nieuws. De eerste stap is gezet…

190 SL
Het eerste vervolg is de 190 SL. Die wordt in 
1955 gelanceerd. Mercedes vult de doelstellin-
gen gedeeltelijk in. Zo is de 190 SL inderdaad een 
prachtige roadster met opwindende rondingen. 

Esthetisch is hij niet meer en niet minder dan een 
300 SL Gullwing zonder dak en daardoor ook zon-
der vleugeldeuren. Op commercieel vlak scoort 
hij uitstekend: Mercedes verkoopt er ruim 25.000 
van in 8 jaar tijd. Voor wat het imago betreft, slaat 
de constructeur de bal ietwat mis, want onder de 
motorkap van de 190 SL schuilt de motor van de 
brave berline Ponton: een 1,9 viercilinder met net 

iets meer dan 100 pk. Hoewel de motor 
ervan is afgeleid, komt hij lang niet 

in de buurt van de zescilinder in 
lijn van de 300 SL (215 pk). De 
gefortuneerde Mercedesklan-

ten, vooral dan in de USA, 
zijn maar matig enthousi-
ast, maar gelukkig staat er 
opnieuw een man klaar om 

dat ongenoegen naar de con-
structeurs te briefen. U raadt het al: 

Max Hoffman maakt Mercedes warm 
voor een 300 SL roadster, een echte, 

met de motor van de coupé. In 1957 verschijnt 
hij op de markt.

De afstamming
Spijtig genoeg kan Mercedes niet lang profiteren 
van de fusie tussen de hierboven aangegeven ima-
go’s. Tijdens de 24 Uren van Le Mans 1955 is een 
Mercedes betrokken in het verschrikkelijk ongeval 
– een drama in de geschiedenis – dat aan zo’n 80 
mensen het leven kost. Als gevolg hiervan trekt 
Mercedes zich officieel en tot in de jaren 80 terug 
uit alle competities. Maar de benaming SL blijft 
doorleven en zal ook… misbruikt worden.
De 230 SL uit 1963 (ook uitgebracht als 250 en 
280), die de fans ook kennen onder de naam ‘Pago-
de’, vervangt de 190 en de 300 SL, maar hij mist 

Het is dankzij 
de Amerikaanse 
invoerder Max 
Hoffman dat de 
flitsende W194 
( l i nks )  door -
groeit naar de 
glamour 300 SL 
(rechts).

De SL 'Bobby Ewing' werd bijna 20 
jaar lang gebouwd en behoort tot 
de iconen van de jaren 70 en 80.

▼



de sportieve meerwaarde. Mooi is hij zeker. En 
luxueus. En ook vrij snel. Hij wordt weliswaar een 
soort icoon, maar dan veeleer in het gamma levens-
kunst dan in het sportieve topsegment.
Ook z’n opvolger is iconisch, zij het in een nog ande-
re stijl. De SL type r107, die in 1971 op de markt 
komt en tot 1989 geproduceerd wordt, is de Mer-
cedes roadster met de langste carrière, maar hij 
is duidelijk ook de minst sportieve. Ook hij is snel, 
zeker op de rechte stukken, maar dat geldt enkel 
voor de versies die zich niet moesten aanpassen 
aan de strenge normen van een USA in volle oliecri-
sis. Ergens is deze SL inderdaad een overlever die 
direct geconfronteerd wordt met de oliecrisis van de 
seventies en zich derhalve moet aanpassen. Wat hij 
ook zal doen. Ook dit model is een succes, al blinkt 
de SL-ster opnieuw wat minder…
Ondanks de crisis blijft de SL een symbool. In de 
jaren 80, die synoniem zijn van rijkdom, groeit hij 
zelfs uit tot een icoon. Het is trouwens in dit decen-
nium dat hij de bijnaam erft die hem ogenblikkelijk 
identificeerbaar maakt: de ‘Bobby Ewing’. Dat de SL 
uit deze generatie zo beroemd is geworden, komt 
inderdaad deels omdat het de auto was van de vrien-
delijke broer van Jr in de mythische serie Dallas.
In 1989 brengt Mercedes een nieuwe SL uit: de 
r129. De constructeur is zich duidelijk bewust van 
het feit dat hij zijn prachtige roadster te lang heeft 
verwaarloosd en het de hoogste tijd is om daar iets 
aan te doen. De nieuwe SL oogt duidelijk moderner 
en breekt met de lijnen van zijn voorganger die hun 
beste tijd hebben gehad. En vooral is het een van de 
meest technologische auto’s uit die tijd. Het aantal 
passieve veiligheidsvoorzieningen is ronduit indruk-
wekkend al zijn het vooral de elektro-hydraulische 

kap en de automatische rolbeugel die opvallen.  
Die handtekening vindt men vanaf dat ogenblik ook 
terug in de volgende SL-modellen. Zij zijn hyper tech-
nologisch en hun gedrag op de weg verbetert voort-
durend. Deze SL is ook de eerste met een officiële 
upgrade door AMG, zij het in beperkte hoeveelheden.
Met de generatie van 2001 verschijnt ook de eer-
ste SL met een wegklapbare hardtop. Ook AMG 
komt steeds meer in beeld met een V8 en een V12. 
Vandaag is de SL aan zijn 5e generatie toe. Die 
werd in 2013 gelanceerd. Mercedes koos voor een 
bepaalde stijl en voor sterke sportieve prestaties, 
maar tegelijk blijft er nauwelijks iets over van het 
koersbeest dat ooit aan de basis lag. Dit gezegd 
zijnde: de constructeur bracht wel een mooie hul-
de aan zijn glorieuze Gullwing…

Revival
De afdeling AMG kreeg dit eerbetoon toegewezen. 
Voor zijn eerste huiswerk pakte AMG inderdaad 
stevig uit met de lancering van de SLS in 2010. 
Lange motorkap, korte achterkant, gespierde vleu-
gels vooraan met daarin de koplampen, opvallende 
grille en… vleugeldeuren. 
In tegenstelling tot de originele SL is dit geen straat-
versie die is afgeleid van een racebeest, maar een 
straatversie waarvan een raceversie zal afgeleid 
worden. Met op de koop toe een roadsterversie 
voor de SLS. En daarmee is de cirkel rond.
Dat geldt ook voor de geschiedenis van het eerste 
en mooiste Mercedes-icoon. En een icoon is het 
zeker, want op veilingen wordt door verzamelaars 
rond het miljoen dollar geboden voor een 300 SL 
roadster. Een kaap die dit jaar zelfs overschreden 
kan worden.

Mercedes vertrouwde AMG 
in 2010 de revival toe van 
de 300 SL.

18

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
H E r f S T  2 017

▼

■



Elegance is an attitude

Simon Baker

La Grande Classique de Longines

Place Verte 29 (anciennement Place Albert Ier)
6000 Charleroi

TEL +32 (0)71 32 70 85
 

Kortedagsteeg 37-39
9000 Gent

TEL +32 (0)9 223 95 72



Charlotte Lynggaard houdt van sobere en verfijnde 
elegantie. Die vindt je ook terug in de juwelen die zij 
ontwerpt. Niet te weinig, maar ook niet te veel. Van haar 
vader en juwelier Ole Lynggaard erfde ze het gevoel voor 
‘hygge’ chic. Dit typisch Deense woord staat voor een 
cosy levensstijl en het verwijst ook naar familiegeluk.

Door Raoul Buyle

Ole Lynggaard : 
De familiejuwelen van

Schitterend ambachtelijk werk.
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1
2 juli 2017. Ole Lynggaard Copenhagen 
opent zijn eerste boetiek in Parijs. Zijn 
‘flagship’ heeft een ideale ligging tussen 
de rue Saint-Honoré en de Jardin des 

Tuileries. Geen toeval, want de grote namen uit 
de ‘magische rechthoek’ van de Place Vendôme 
hebben Ole Lynggaard altijd gefascineerd. Het is 
trouwens ook in Parijs, in 1957, dat hij Karin leer-
de kennen: zijn echtgenote en zijn muze. Vandaag 
hoort de beroemde juwelier van Kopenhagen 
resoluut bij de grote jongens en de internationale 
top. Ter gelegenheid van die definitieve doorbraak 
koos zijn dochter Charlotte, de huidige directrice 
van de ontwerpafdeling, ervoor om de nieuwe 
winkel onder de ‘bescherming’ van de olifant te 
plaatsen. Dit dier, dat synoniem is van trouw, 
kracht en levensvreugde, heeft een sterke sym-
boliek voor de familie Lynggaard. Ole schonk 
zijn echtgenote inderdaad ooit een hanger met 
een stijlvolle gouden olifant. Dat cadeautje was 
bedoeld als geluksbrenger voor de rest van haar 
leven. Sindsdien keert de olifant geregeld terug in 
de collecties.
Het juwelenmerk Ole Lynggaard Copenhagen heeft 
momenteel twee winkels in Kopenhagen, een in 
Stockholm en een in Sydney, alsook 300 verkoop-

punten wereldwijd (waarvan 14 in België). Waarom 
Sydney? ‘Wij openden die flagship als eerbetoon 
aan prinses Mary van Denemarken (meisjesnaam 
Donaldson, geboren in Hobart). Zij is momenteel 
onze elegantste "ambassadrice".'

Traditie en modernisme
Het verhaal van dit beroemde juweliershuis start 
in Kopenhagen in 1963. De jonge Ole Lynggaard 
stamt uit een familie van edelsmeden en wordt 
van kinds af gefascineerd door de mooiste juwelen 
ter wereld, vooral dan degene die door het Deen-
se koningshuis worden gedragen. Vooraleer zijn 
eerste collectie uit te brengen, trekt hij de wereld 
rond: Parijs, New York, Tokio, Delhi, Cairo… In 
Cairo raakt hij bij een bezoek aan een archeolo-
gisch museum zo gefascineerd door sieraden met 
slangen, dat dit hiëratisch dier (dat hij ontelbare 
keren zal tekenen op zoek naar de puurste vorm) 
zich uiteindelijk zal profileren tot de handtekening 
van het huis. De slang wordt versierd met goud en 
diamanten, krult zich rond een vinger, hangt aan 
een oor of aan een gevlochten hanger. Heel wat 
stukken dragen dit motief. 
Ole Lynggaard kiest voor een sobere stijl met oog 
voor traditie en modernisme. Organische rondin-
gen, zuivere lijnen, poëtische kleuren: hij laat zich 
vrijuit inspireren door de natuur en door Scandina-
visch design. Het zijn eenvoudige en verfijnde juwe-
len met een ronduit eigen identiteit. 
Vandaag heeft zijn dochter 
de creatieve teugels van 
dit familiegebeuren – haar 
broer Soren leidt het bedrijf 
– overgenomen. Ook zij 
wordt gedreven door de 
drang naar elegante, tijd-
loze en draagbare juwelen. 
Virtuoze ambachtelijkheid 
gekoppeld aan eigentijds 
verlangen. ‘Een juweel is 
gemaakt om gedragen te 
worden, niet om in een safe 
te liggen! Zelf draag ik er alle 
dagen, en meer dan een. Ik 
combineer collecties. Het zijn 
accessoires die 
me van de 
andere 

Ole Lynggaard (81 
jaar), nog steeds 
actief in het bedrijf, 
2016.

Een juweel is gemaakt om 
gedragen te worden, niet 
om in een safe te liggen!

Kroonprinses Mary van 
Denemarken draagt de 
‘Midnight Tiara’.

▼



mensen onderscheiden en mijn persoonlijkheid 
accentueren. De keuze van een juweel is nooit 
onschuldig (…) Bij Lynggaard verkiezen we de cre-
ativiteit en de exclusiviteit boven de grootte en het 
aantal karaat van deze of gene edelsteen (…) Mijn 
favorieten? roze toermalijn, blauwe topaas, maan-
steen en diamant, zonder rood koraal te vergeten.’
Tot de bestsellers van het huis horen de collecties 
Leaves, Lotus en Snakes, in bewerkt goud, alsook 
de nieuwe, opgewekte en kleurrijke lijn Magic Cir-
cus. Met verder ook de kleine vlokjes diamanten van 
de collectie Winter frost en de collectie Blooming 
in geel goud en kleurrijke edelstenen. Alle stukken 
worden gemaakt in de ateliers van Hellerup ten 
noorden van Kopenhagen. Geen massaproductie, 
maar ambachtslui die alles met de hand maken vol-
gens de traditionele ‘verloren was’-techniek. In de 
manufactuur zijn liefst 40 edelsmeden werkzaam.

By appointment to Princess Mary
De band met de Deense koninklijke familie gaat 
al vele tientallen jaren terug. Het is evenwel pas 
in de jaren 2000, toen het bedrijf zich interna-
tionaal begon te profileren, dat het de handte-
kening van ‘Gebrevetteerd Hofleverancier aan 
het Deense Hof’ uitspeelt, om aan te geven dat 

Lynggaard veel meer is dan een nieuwe naam. In 
2009 ontwerpt Charlotte de ‘Midnight Tiara’. Er 
kruipen meer dan 300 uur werk in de kostbare 
diadeem met zijn kroon van bloemen en blaadjes 
in roos en wit goud, geoxideerd zilver, diamanten 
en maanstenen. ‘Kroonprinses Mary vond deze 
diadeem geweldig en zij liet ons weten dat zij 
hem graag wilde dragen op de gala-avond ter 
gelegenheid van de 70e verjaardag van koningin  
Margrethe. Dat was ongelofelijke "reclame", 
want dit stuk is emblematisch voor de stijl van 
Ole Lynggaard Copenhagen.’

Collectie 
Leaves.

Charlotte Lynggaard, 
Directrice ontwerpafdeling.

De olifant komt vaak terug 
in de collecties van Ole 
Lynggaard Copenhagen.

22

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
H E r f S T  2 017

■

▼



Soms zijn de dingen die
niet gebeuren het belangrijkst.

Veiligheid draait om innovatie. Zoals de 3-punts veiligheidsgordel die we 
in de jaren ’50 ontwikkelden. Of zoals het naar achteren kinderzitje

uit de jaren ’70. Veiligheid gaat ook over technologie. Zoals ons systeem
dat al bijna 20 jaar voertuigen in de dode hoek detecteert. 

Of onze eerste automatisch remmende wagen in 2008. Technologie en 
innovatie hebben ons gebracht tot waar we vandaag staan. 

Maar ze waren nooit onze drijfveer. Alles wat we doen begint bij mensen. 
Als het over veiligheid gaat, denken wij aan iedereen 
in en rond onze wagens. We richten ons niet alleen 

op de momenten waarop een ongeluk kan gebeuren.  
 Daarom bouwen wij wagens voor mensen. Die geven om andere mensen.

VANAF 18 SEPTEMBER BIJ UW VOLVO-VERDELER.

DE NIEUWE VOLVO XC60. The future of safety.

2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)
 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.



O
p initiatief van Delen Private Bank, 
waarvan beiden ambassadeurs zijn 
op de greens, waren Thomas Pieters 
en Thomas Detry begin juli de grote 

blikvangers op een bijzonder geslaagde demo-dag in 
de Millennium Golf. Op het menu: een clinic gevolgd 
door 18 holes matchplay.
Beide Belgische kampioenen verkeerden in topvorm 
en verzorgden het spektakel. Zo scoorde Thomas Pie-
ters een eagle op hole 9, een par 4 van 311m waar hij 
de bal met 1 slag van zijn 3-wood op de green legde 
en vervolgens een putt van 20m maakte! Na 18 holes 
tekende de Antwerpenaar voor een onvoorstel-
baar scherpe kaart: 61 (of 11 onder par!). 
Ook de prestatie van Thomas Detry mocht 
er zijn. Hij scoorde 68 (of 4 onder).

DELEN PRIVATE bANk PIETERS & DETRy bELGIAN ToUR

Thomas 1 & 2 verzorgen 
spektakel in Millennium
Thomas Pieters en Thomas Detry, ambassadeurs van 
Delen Private Bank, verwenden de genodigden tijdens een 
onvergetelijke exhibitiedag.

Door Miguel Tasso

Deze Limburgse editie van de ‘Delen Private Bank Pie-
ters & Detry Belgian Tour’, die gereserveerd was voor 
de genodigden van Delen Private Bank en voor leden 
van Millennium en Golf.be, viel bijzonder goed in de 
smaak bij deze geprivilegieerde genodigden, die wat 

Thomas Detry en Thomas Pieters 
verzorgden het spektakel op 
Millennium Golf.
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blij waren dat zij twee van de meest getalenteerde 
generatiegenoten aan het werk konden zien. 
De golfsport behoort inderdaad al van oudsher tot 
het DNA van deze prestigieuze privébank. ‘Heel wat 

van onze klanten zijn vertrouwd met golf. 
Speciaal voor hen organiseren wij 
trouwens geregeld competities’, 
aldus CEO en voorzitter van het 

directiecomité Paul De Winter.
Dat Dhr. De Winter, die lid 

is op de royal Antwerp 
en in het Ierse Water-

ville, zelf een groot 

golfliefhebber is, droeg in grote mate bij tot de 
beslissing om beide Belgische kampioenen te spon-
soren. ‘Ik had hun potentieel al opgemerkt toen 
ze nog amateur waren. Ik was er zeker van dat zij 
een topcarrière zouden uitbouwen op de proftour.’ 
En dat had Paul De Winter goed gezien! Vandaag 
staat het logo van Delen Private Bank in pole 
position op de greens van de Europese 
Tour. ‘En vanzelfsprekend zijn we bijzon-
der blij dat wij twee keer per jaar in een 
Belgische club een golfdag kunnen orga-
niseren waarop deze twee kampioenen 
aanwezig zijn.’ ■

© Foto's: Fille Roelants

Originele geschenken voor 
een onvergetelijke dag.

Paul De Winter en 
Thomas Pieters.



D
e eerste editie van de ‘Belgian National 
Days’ was een groot succes. Het eve-
nement, dat in het teken stond van 
golf, zon en gezelligheid, werd van 

18 tot 21 juli georganiseerd in Marbella en loste 
alle verwachtingen in. ‘Aan het toernooi namen 46 
spelers deel. Het ging over 3 dagen met evenveel 

verschillende banen op het menu: La Cala, het 
Marbella Club resort en La Quinta’, aldus de orga-
nisatoren Alexandre Adlivankine en Bernard Stas. 
Sportieve en gezellige sfeer, perfecte organisatie 
met de medewerking van Profirst, elke dag een 
mooie prijzentafel, topsponsors, zon à volonté: 
het plaatje was compleet. Ook het gastronomisch 
genot was elke dag op de afspraak, want restau-
rant Alexandre (een must in Marbella) verzorgde ‘de 
turn’ en leste ook de dorst van de deelnemers met 
een gincocktail op de 19e hole. De eindzege (4BBB) 
was voor françois Goffin en frédéric Dekens (bruto) 
en voor Nicolas Degrave en John Makowski (netto). 
In de marge van de competitie droegen ook de avond-
lijke cocktails bij tot de feestelijke sfeer, met de avond 
van 21 juli als ultiem orgelpunt. ‘Wij hadden La Plage 
Casanis afgehuurd voor de prijsuitreiking in het zand en 

bELGIAN NATIoNAL DAyS  

Nationale feestdag in 

Marbella!
Niets overtreft een golftoernooi onder de Andalousische 
zon om de Belgische nationale feestdag te vieren!

Door Miguel Tasso
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voor het afsluitend diner dat door een 100-tal niet-gol-
fers werd bijgewoond. Dat zorgde voor een magische 
sfeer. Om middernacht hebben we een daverende Bra-
bançonne laten weerklinken die het traditionele vuur-
werk voorafging. Uiteindelijk ging het feest door tot in 
de kleine uurtjes, want er volgde nog een echte ‘fiësta’ 
op het ritme van de muziek door dj Julien d’Aleo…’
Dit concept heeft dus duidelijk de wind in de zeilen. 
‘De sponsors en de deelnemers, die we bij deze 
danken, hebben ons laten weten dat zij het bijzon-
der naar hun zin hadden. Wij zijn dan ook al bezig 
met een tweede editie. Zelfde datums, zelfde plaats 
van afspraak! We kunnen nog niet alles verklappen, 
maar we voorzien een aantal leuke verrassingen, 
met name voor wat betreft de parcoursen’, belooft 
de organisatie. De inschrijvingen voor de editie 2018 
zullen vanaf begin oktober geregistreerd worden via 
de website www.belgiannationaldays.be.

© Foto's: Pierre-Olivier Tulkens

■



D
e derde editie van de KPMG Trophy 
werd gehouden in het magisch kader 
van de royal Waterloo Golf Club in 
Lasne. Dit tornooi – dat meetelt voor 

de Europese Challenge Tour – is het belangrijkste 
van het Belgische golfjaar.  Alle verwachtingen 
werden ingelost. 
Schitterende golfers, bijzonder sterk spel en span-
ning van begin tot einde: het talrijke publiek langs de 
fairways van La Marache genoot met volle teugen. 
De eindzege was weggelegd voor de Oostenrijker 
Martin Wiegele die na vier ronden een 19 onder par 
op het bord zette. Dat alleen al is illustratief voor het 

niveau van de competitie. Na twee ronden lag de ‘cut’ 
trouwens in de min, meer bepaald op 2 onder par. 
De Belgische deelnemers aan dit tornooi behaalden 
mooie resultaten. Zo finishten de Limburger Christopher 
Mivis en de Mechelaar Kevin Hesbois in de top-20, op 
11 onder par. Mivis, die in topvorm zit, scoorde zelfs 
twee eagles – een daarvan op hole 10 (par 4).
‘Local hero’ Arnaud Langenaeken – de teaching pro 
op Waterloo – gaf zijn leerlingen het goede voorbeeld 
door op een briljante manier de cut te halen. De vie-
renveertigjarige Arnaud is duidelijk nog niets van 
zijn balgevoel kwijt. Ook de negentienjarige amateur 
Giovanni Tadiotto etaleerde zijn talent over de volle 

kPmG TRoPHy

KPMG Trophy
Groot feest op Waterloo GC
Spektakel troef tijdens de KPMG Trophy op het parcours 
van La Marache, een tornooi dat meer dan ooit een 
stimulans is voor de golfsport in België.

Door Miguel Tasso

Het succes 
van een toer-
nooi is team-
work, met de 
inbreng van 
heel wat vrij-
willigers.
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Credit foto’s: © 2017 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping 
(‘ESV/GIE’) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. 
Pictures taken by Eric Charneux.

vier dagen. Het jonge talent van rigenée combineert 
momenteel studies en golf aan de universiteit van 
Illinois, dezelfde universiteit waar Thomas Pieters en 
Thomas Detry zich hebben klaargestoomd. Duidelijk 
een goede piste!

Een tornooi met een missie
De KPMG Trophy, die op initiatief van de KBGf tot 
stand kwam, heeft inderdaad als roeping om de groei 
van de golfsport in België te stimuleren en de elite-
spelers te helpen bij het uitbouwen van hun carrière. 
Het is in die geest dat de federatie verscheidene wild 
cards aanbiedt aan de beste profs en amateurs. 
De Challenge Tour is door de jaren heen uitgegroeid 
tot een vrijwel verplichte passage op weg naar de 
Europese Tour. De meeste huidige topsterren waren 
ooit actief op dit circuit en het niveau lag nooit hoger. 
‘De KPMG Trophy is een tornooi waarop wij bijzonder 
trots zijn en dat heel belangrijk is voor de Belgische 
golfsport in zijn totaliteit. Het verdient meer dan ooit 
zijn plaats op de kalender’, stelt Emmanuel rom-
bouts, de nieuwe voorzitter van de KBGf. 
KPMG, trouwe sponsor van de federatie, voelt zich 
terecht vereerd dat het een evenement van die groot-
te kan steunen. Voor het audit-, tax- en advieskantoor 
is dit de gelegenheid om, in België, zijn bekendheid op 
de greens te accentueren, klanten uit te nodigen en 
plezier met business te combineren. Maar KPMG doet 
nog veel meer dan zijn naam geven aan dit tornooi. 
‘Ons engagement ten opzichte van golf richt zich op 
de lange termijn en op de basis van de piramide. De 
waarden van deze sport zijn ook de onze: respect, 

fairplay, discipline. Met, op de achtergrond natuurlijk, 
de opleiding en de begeleiding van jong talent. Het 
is in die geest dat wij het Belgian Team sponsoren 
waarin alle grote beloften – jongens en meisjes – van 
de Belgische golfsport zijn opgenomen’, aldus Olivier 
Macq, vennoot van KPMG in België en initiator van 
het partnerschap met de federatie.
Wanneer men vaststelt dat de zeventienjarige belofte 
Adrien Dumont de Chassart het Belgian International 
Amateur Championship wint met een kaart van 62 (10 
onder par) op Hulencourt, mag men rustig stellen dat 
de Belgische golfsport zich momenteel op een kleine 
wolk bevindt. ■

De Oostenrijkse winnaar Martin Wiegele met 
Emmanuel Rombouts (KBGF-voorzitter) en 
Olivier Macq (KPMG).

De jonge Belgische 
amateurkampioen 
Giovanni Tadiotto 
haalde de cut.

Het parcours van La Marache 
is een continue uitdaging voor 
de spelers.



D
e Belgische finale van de BMW Golf 
Cup wordt op 13 oktober gespeeld 
op ‘The National’ in Sterrebeek. Dit 
wordt meteen het eerste groot eve-

nement voor deze club met een prachtige toe-
komst. Om maar te zeggen dat de gelukkige fina-
listen zich bijzonder vereerd mogen voelen!
The National is een echte championship course: 
een inland links die is blootgesteld aan de wind 
en bijzonder uitdagend speelt door de vele water-
hindernissen, de oordeelkundig gepositioneerde 
bunkers en de vele hellingen. Het is geen toeval 
dat deze baan de ambitie koestert om op termijn 
grote internationale competities te ontvangen. 
Hole 18, met de green omringd door water, kan 
zich daarbij opwerpen tot de ultieme scherprech-
ter – een beetje zoals op de Golf National in Parijs. 
Kortom: er wacht de 48 deelnemers een stevige 
uitdaging. Niet in het minst omdat zij zich kun-
nen kwalificeren voor de wereldfinale die dit jaar 
doorgaat in het betoverende kader van het Zuid-
Afrikaanse fancourt.
Zoals gewoonlijk was ook de editie 2017 van de 
BMW Golf Cup een voltreffer over de hele lijn. Bijna 
2000 spelers schreven in voor de 16 kwalificatie-
wedstrijden (in ‘single stableford) op de mooiste 
banen van België. De wedstrijd stond in hoofdzaak 
open voor de genodigden van de concessiehou-

ders, maar twee competities – op de royal Water-
loo en de royal Zoute – waren helemaal ‘open’.
Golf behoort al vele jaren tot het DNA van BMW. 
Dat geldt zowel op internationaal vlak, waar het 
merk heel wat toptoernooien sponsort, maar ook 
voor België. In ons land is de BMW Golf Cup de 
pionier van de bedrijfstoernooien. Het is toe aan 
zijn 29e editie en oogst nog altijd evenveel succes 
bij al wie houdt van de swing en van mooie auto’s. 
Het recept: een feilloze organisatie, een geperso-
naliseerd onthaal, een kwalitatief sterke locatie. 
Gas geven, iedereen!

bmW GoLF CUP

Finale op The National
in Sterrebeek
De Belgische finale van de 
BMW Golf Cup gaat door 
op de gloednieuwe baan 
van ‘The National’. 

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
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D
e finale van de eerste editie van de 
Porsche Golf Cup gaat door op 29 
september op het prestigieuze par-
cours van La Marache op de royal 

Waterloo. Zullen hieraan deelnemen: de 48 lau-
reaten van de vier kwalificatiemanches die het 
voorbije seizoen doorgang vonden op evenveel 
koninklijke banen: royal Sart-Tilman (19 mei), 
royal Zoute (23 juni), royal Antwerp (8 septem-
ber) en royal Latem (15 september).
Het toernooi, dat is voorbehouden aan golfers/Por-
scherijders en in ‘single stableford’ werd gespeeld, 
was een voltreffer en dit zowel op het vlak van aan-
tal deelnemers als qua organisatie. Gepersonali-
seerd onthaal met ontbijt, ‘drie gerechten-turn’ ver-
zorgd door Choux de Bruxelles, champagnecocktail 
Drappier, walking dinner: het Duitse merk zette alle 
zeilen bij om het zijn trouwe klanten helemaal naar 
wens te maken tijdens deze vuurdoop.
Parallel werden bij elke kwalificatie ook de gasten 
van de partners van het evenement uitgenodigd om 
op hun beurt deel te nemen aan een vriendschap-
pelijk toernooi dat de sfeer en de networking enkel 
ten goede kwam. Daags na elk kwalificatietoernooi 
van de Porsche Golf Cup was er bovendien ook een 
toernooi voor de leden van de gastclubs.
Voor Porsche is golf altijd een belangrijke com-
municatietool geweest. Het Duitse automerk spon-
sort heel wat grote internationale toernooien, met 
name op de Europese Tour. Bovendien wordt de 
Porsche Golf Cup wereldwijd en in meer dan 20 

landen georganiseerd, steeds opnieuw met dezelf-
de winning spirit. De wereldfinale van de editie 
2017, die in mei 2018 op Mallorca wordt gespeeld, 
wordt daar ongetwijfeld een nieuwe exponent van. 
Die competitie zal doorgaan op het parcours van 
Alcanada: een van de mooiste op het eiland én 
eigendom van de familie… Porsche!

PoRSCHE GoLF CUP

Koninklijke 
vuurdoop
De eerste editie van de Porsche Golf Cup was een schot 
in de roos. Het is nu uitkijken naar de Belgische finale op 
de Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

■
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D
e finale van de editie 2017 van de Audi 
quattro Cup werd op 15 september afge-
werkt op rinkven. Voor de winnaars 
wenkte een uitnodiging om begin decem-

ber de wereldfinale te spelen in een magisch kader: de 
Mexicaanse Quivira Golf Club! 
Dit jaar namen meer dan 1800 spelers deel aan de 15 
kwalificatiewedstrijden die zowat overal in België wer-
den afgewerkt. Sommige toernooien waren voorbehou-
den aan de genodigden van het Audi-netwerk, andere 
aan de leden van de gastclubs. Zoals gebruikelijk werd 
voor de formule ‘greensome stableford’ gekozen, waar-
bij de beide spelers van elk team elkaar afwisselen 
nadat ieder zijn afslag heeft geslagen. Een format waar-
bij de goede teamspirit doorslaggevend is!
Om behalve de networking ook de gezelligheid en de 
fun factor te stimuleren, werkte de Audi quattro Cup dit 
jaar ook heel wat animaties uit op de golfbaan en daar-
buiten. Zoals de ‘Nearest to the par 5’ gesponsord door 

Puilaetco-Dewaay, partner van het toernooi. Voor de 
teams bestond de uitdaging er in om zo dicht mogelijk 
bij de vlag te liggen na 3 slagen op een par 5. Ook de 
puttingwedstrijd, die door Laurent-Perrier werd gespon-
sord, was zeer origineel. Daar moest men de bal zo 
dicht mogelijk bij de hole slaan door hem, blindelings, 
onder een… Audi door te spelen. Tenslotte was er ook 
een ‘Nearest to the pin’. Deze werd georganiseerd op 
een hypermoderne golfsimulator en onder toezicht van 
een pro. De livescoring en de foto’s, die zo goed als in 
real time werden ontwikkeld, vulden de traditionele fes-
tiviteiten op de 19e hole aan. ‘Al deze animaties droegen 
bij tot een gezellige sfeer alom. Zo ook de beslissing 
om de afslagen zowel op de 1 en de 10 te laten starten. 
Hierdoor kon de timing veel strakker worden gehou-
den en kon al om 17.30 uur een prijsuitreiking worden 
voorzien met de aanwezigheid van een maximaal aantal 
deelnemers’, aldus Quentin Sibille (Bench Marketing), 
organisator van de competitie voor Audi.

AUDI qUATTRo CUP

■

In de marge van het traditioneel 
toernooi organiseerde Audi dit jaar ook 
tal van originele animaties op de baan 
en daarbuiten. Tot groot enthousiasme 
van de deelnemers.

Door Miguel Tasso

Ambiance fun
& gezellige sfeer
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The all-new Audi RS 3 Sportback with 2.5-litre TFSI five-
cylinder engine and an astonishing 400 hp. A progressive 
sports car that was born on the track and built for the road. 
A true member of the League of Performance.

Discover all models at audi.be/Audisport and join the #LeagueofPerformance

FASTEN YOUR           
HEARTBEAT.

8,3 - 8,4 L/100 KM ◆ 189 - 192 G CO2 /KM
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H
oeven we u nog de Inter-Company 
voor te stellen die zijn onverslijt-
bare organisator Denis Heskin o zo 
dierbaar is? De grote familie van de 

Belgische golfbusiness swingt immers al 31 jaar 
op het ritme van dit kwaliteitstoernooi dat bijzon-
der in de smaak valt bij golfende CEO’s.
Ook dit jaar was het weer dringen op de 1e tee van 
de royal Waterloo om deel te nemen aan deze com-
petitie die aan bedrijven is voorbehouden. 4BBB: 
de spelformule is sportief en gezellig en stimuleert 
de teamgeest.
Net zoals vorig jaar scoorden Jack en Dick Boeckx, 
die B&B Locks vertegenwoordigden, de beste bruto 
score met 40 punten. In cat. 1 (0-28) ging de zege 
naar John Toussaint die team vormde met Nicolas 
Ceusters in Golf & Services (44p.). In cat. 2 (29-56) 
waren de bloemen voor de tandem van Tconcept 
bestaande uit Arnaud Van der Smissen en Bernard 

bENTLEy INTER- ComPANy PRIVILèGE

Echt 
referentietoernooi

De Inter-Company Privilège werd voor het 2e jaar 
gesponsord door het prestigieuze automerk Bentley en 
lokte 130 deelnemers naar de Royal Waterloo Golf Club.

Door Philippe Van Holle

 

John Toussaint, Marc 
Vermeiren (Merit Capital), 
Nicolas Keusters.

Patrick Dequae, Loes Roosendael, Isabel 
Dequae-Blomme, Peter Watteeuw.
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Widmer. De grote kampioenen van deze editie 2017 
luisterden evenwel naar de namen Christophe 
Mestdagh en françois Delpire-Crets met een uit-
zonderlijke nettoscore van 47p.
Zoals gebruikelijk waren er ook prijzen voor de 
Longest Drive. Bij de ladies won Vanessa Volongé, 
bij de Gentlemen was dat Nicolas Ceusters. De 
Nearest to the Pin ging naar Thierry Groeteclaes 
terwijl Pascal Coenen winnaar werd van de put-
tingcompetitie.

Supertevreden sponsor
Naar goede traditie werd de dag afgesloten met 
een gala-avond in de salons van de royal Water-
loo. Spelers en sponsors – waarbij de nieuwe 
partner Breitling for Bentley, vertegenwoordigd 
door Bernard Hertoghe – schoven samen aan bij 
een bijzonder lekker diner bereid door de chef van 
het restaurant van de royal Waterloo. Niets dan 
blije golfers, want zij werden duidelijk verwend! 
Aan de turn hadden ze trouwens al even kun-
nen genieten dankzij de inbreng van de bekende  
traiteur Choux de Bruxelles.
De prijsuitreiking werd zoals het hoort omkaderd 
met een champagnecocktail Drappier. Dankzij de 

tombola die tijdens het dessert ten voordele van 
United fund of Belgium georganiseerd werd, kon 
een mooi bedrag worden opgehaald voor de werken 
die door deze stichting trouw worden gesteund.
Thierry du Parc Locmaria, General Manager van 
Bentley (maar ook van Lamborghini en Bugatti) 
voor België, toonde zich die avond bijzonder tevre-
den over het goede verloop van de dag. Ook de 
regen was er inderdaad niet in geslaagd het enthou-
siasme van de deelnemers te temperen.
‘Dit golftoernooi is voor ons de perfecte gelegen-
heid om potentiële klanten te ontmoeten’, aldus 
een optimistische general-manager. ‘Temeer omdat 
we ook een SUV in ons gamma hebben (de Bentay-
ga). Heel wat golfers houden inderdaad ook van de 
jacht. Verder sluit de Inter-Company perfect aan op 
de politiek van ons merk dat vandaag een volledig 
golfgamma uitbrengt, met onder meer prachtige 
golfclubs die in Japan worden gefabriceerd.’
Voor Thierry du Parc Locmaria is ook de persoonlijk-
heid van de toernooiorganisator bijzonder belang-
rijk. ‘Denis Heskin is niet alleen bijzonder sympa-
thiek, maar ook zeer precies en professioneel in 
alles wat hij doet. Het was een plezier om onze 
vrienden van Porsche op te volgen als Title Sponsor 
van een toernooi waarvan de formule, die al jaren 
top is, ideaal aansluit op onze filosofie. Dit alles met 
partners die dezelfde doelgroep aanspreken, een 
zelfde cliënteel, een zelfde ingesteldheid. Ze komen 
van ver om aan deze competitie deel te nemen. Een 
competitie waarvan de reputatie gevestigd is tot in 
de verste uithoeken van ons land.’
Een dergelijk enthousiaste speech creëert het 
gevoel dat de Bentley Inter-Company Privilège ver-
der wil gaan op de ingeslagen weg. ‘Dat is alvast 
onze dierbaarste wens bij Bentley. Ik zou zelfs zeg-
gen dat de beslissing in de handen van Denis Hes-
kin ligt. Als hij beslist om volgend jaar verder te 
doen, doen wij zeker mee.’
Iets zegt ons dat dit engagement er Denis wellicht 
van zal overtuigen om er een 32e organisatie bij 
te doen. Dat zou dan meteen de 3e zijn voor dit 
prestigieuze merk dat enkele dagen later tijdens de 
Autobeurs van frankfurt zijn gloednieuwe Bentley 
Continental GT voorstelde. Een juweeltje! ■

Christophe Mesdagh, Thierry 
du Parc Locmaria (Bentley), 
François Delpire-Crets.

Catherine Alexandre (United Fund for 
Belgium), David Hagenaars, Ann Marie 
Austraete, Véronique Van Eyck.



O
p initiatief van het prestigieuze 
Belgische horlogemerk raidillon wordt 
een ‘hole-in-one’ tijdens een amateur-
competitie dit jaar beloond met een 

horloge: een ‘limited edition’ die speciaal voor deze 
gelegenheid werd ontworpen.
De hole-in-one is de natte droom van elke golfer, 
beginner of ervaren. Het is de optimale prestatie, 
de ultieme uitdaging. Het is dan ook een schitterend 
idee om deze onwaarschijnlijke stunt te sponsoren. 
‘Wij zijn natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan bij 
het opstellen van het reglement. Zo tellen enkel de 
officiële competities (weekendtoernooien in de clubs, 
commerciële toernooien, enz.) mee. Geen vriend-
schappelijke partijtjes dus. Er is trouwens ook maar 
één horloge te winnen per club en op één hole die 
vooraf werd geselecteerd’, aldus Denis De Waghen-
eire, manager van ‘To Slice by Vo Event’, dat het con-
cept uitwerkte samen met fabien de Schaetzen, CEO 
van het merk van horloges en chronografen.

Sinds begin dit seizoen werden al twee ‘holes-in-
one’ bijgeschreven op het palmares. De eerste kwam 
op naam van Nicole Helsmoortel op hole 2 (par 3 
van 161m) op de royal Antwerp. De tweede werd 
gescoord door Jean-Louis Delahaye op hole 9 (par 3 
van 158m) op falnuée. Er werd ons niet verteld of de 
beide laureaten – zoals de traditie dat wil – bij hun 
terugkeer in het clubhouse met champagne hebben 
getrakteerd. Zij hebben daarentegen intussen wel 
hun ‘raidillon Hole in One’-horloge ontvangen, met 
zijn bijzonder elegant design en een aantal hints naar 
de golfsport, zoals duidelijk te zien is op de armband. 
Een leuk cadeau ter waarde van 3150 euro.
Voor raidillon, dat traditioneel zeer verankerd is met 
de automobielwereld, is dit origineel concept een 
manier om ook de golfers aan te spreken. ‘De niche 
is de dezelfde als die van de gentlemen drivers en wij 
zijn nu al bijzonder tevreden over onze ervaringen op 
de greens’, aldus fabien de Schaetzen, die al 5 jaar 
aan het hoofd staat van het merk.

Het horlogemerk Raidillon beloont 
dit seizoen de Belgische golfers die 
uitpakken met een ‘hole in one’.

Door Miguel Tasso

■

Raidillon 
zet wijzers 
gelijk met 
‘hole in one’

Fabien de Schaetzen 
(CEO van Raidillion) 
met de eerste win-
naars van de 'Hole 
in one'.
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D
e 10e editie van de Porsche Centre 
Brussels Open werd gespeeld op 
Bercuit. Zon en feestelijke sfeer bege-
leidden er de 130 deelnemers die 

voor de gelegenheid een fluogroene polo hadden 
aangetrokken, kwestie van de 10e verjaardag niet 
te vergeten. ‘Het was mijn wens om een bijzondere 
verjaardag te organiseren voor dit toernooi dat de 
voorbije jaren is uitgegroeid tot een must op de 
kalender van de bedrijfscompetities. De deelnemers 
waren voor het merendeel overtuigde Porsche-
klanten, maar er waren ook genodigden van onze 
sponsors aanwezig’, aldus Christian Groulus (‘Golf 
Event’), organisator van het evenement.
Gepersonaliseerd onthaal, kwaliteitsparcours, 
gezellige turn, unieke prijzentafel: het plaatje was 

compleet. Met daarbovenop een ludieke sfeer die 
ruimschoots bijdroeg tot het succes van de dag. 
‘Zoals bij elke editie was er ook dit keer een tom-
bola voorzien met fantastische prijzen, zoals onder 
meer een reis naar Griekenland, maar ook uitnodi-
gingen voor een bezoek aan de Porschefabriek met 
transport en overnachting in een vijfsterrenhotel.’
Afrondend was er ook de kers op de taart met, 
tijdens het avondmaal, een approachwedstrijd 
rond het zwembad. De uitdaging: de champag-
nekurken van de flessen Drappier omverkegelen 
op een drijvende green. Drie gelukkigen slaagden 
daar in en mochten zich verheugen in een fles 
heerlijke bubbels. Zodat het feest helemaal com-
pleet was die dag op Bercuit en dat van de 1e tot 
en met de 19e hole!

PoRSCHE CENTRE bRUSSELS oPEN

Verjaardagsfeest
 in fluogroen

Bercuit was gastheer voor de 10e editie van een toernooi 
dat bijzonder populair is bij Porscherijders.

Door Philippe Lacourt

■

40

E V E N T S
H E r f S T  2 017



I
n juni organiseerde de vereniging ‘United 
fund for Belgium’ zijn traditioneel liefdadig-
heidstoernooi op het prachtig parcours van 
Golf Château de la Tournette. Deze com-

petitie, met teams van vier volgens de formule 
‘Texas Scramble’, mocht eens te meer op heel wat 
deelnemers rekenen en werd afgerond met de 
eindzege van het team ‘International Paper’, voor 
‘Bank Degroof’ en ‘Lombard Odier’. Het toernooi 
diende ook als proloog voor een galadiner met 
prijsuitreiking en veiling. Bij de aangeboden items 
onder meer een ontmoeting met de Amerikaanse 
cellist Brannon Cho, een weekend in Château du 
Lac te Genval, een kistje met 12 flessen Croix de 
Beaucaillou en zelfs een 18 holes in het gezelschap 
van de jonge Belgische kampioen Thomas Detry. 
De vrijgevigheid van de deelnemers droeg in grote 
mate bij tot het succes van het evenement. ‘Alle 
opbrengsten van de dag gaan vanzelfsprekend 

naar onze projecten’, aldus Vanessa Scheer, de 
‘allocations manager’ van de vereniging en orga-
nisatrice van het evenement.
United fund for Belgium helpt minderbedeelden 
door Belgische liefdadigheidsprojecten te finan-
cieren. De vzw concentreert zich exclusief op pro-
jecten met een sociaal karakter en financiert con-
crete doelstellingen die complementair zijn met de 
toelagen uit de publieke sector. Zij steunt voorna-
melijk liefdadigheidsinstellingen die betrokken zijn 
bij kinderwelzijn, armoedebestrijding, gehandicap-
tenzorg, opleiding en gezondheid. 
Het toernooi op de golf van La Tournette is een van 
de evenementen die de UfB helpt om fondsen te 
werven bij milde schenkers. ‘Onze vereniging is echt 
uniek. Zij bestaat sinds 1972 en dit voornamelijk 
dankzij de hulp van gedreven en actieve vrijwilligers. 
Elke euro die bij onze schenkers wordt opgehaald, 
gaat echt naar de liefdadigheidsinstellingen…’

www.ufb.be

UNITED FUND FoR bELGIUm

Ronduit 
uniek 

toernooi
Naar goede jaarl i jkse 
gewoonte was de Golf 
Château de la Tournette 
gastheer van het liefdadig-
heidstoernooi ter gelegen-
heid van het ‘United Fund 
for Belgium’. 

Door Miguel Tasso

■
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Luik-Rome-Luik

De mythische Luik-Rome-Luik werd begin vorige eeuw 
opgestart en deze zomer nieuw leven ingeblazen met een 
‘back to the roots’ dwars door de Dolomieten.

Door Philippe Janssens

Marathon Men

Z
weet, tranen, menselijke en mecha-
nische hoogstandjes, stoffige aange-
zichten die een grote inspanning ver-
rieden, de geur van castorolie. Alsof 

we plots weer bij het begin van de 20e eeuw 
waren beland. Maar zo verwonderlijk is dit niet, 
want dat is het beeld dat opgeroepen wordt 

wanneer oudere motoren hun pk’s loslaten in de 
Dolomieten. Zoals dat tijdens de mythische voor-
oorlogse autokoersen het geval was. 
Net zoals de Monte-Carlo rally en de Mille Miglia 
behoort ook Luik-rome-Luik tot de grote legendes 
van de autosport. De beelden in zwart-wit tollen 
nog door onze hersenen. Het was de tijd dat de 

Willy Mairesse en Willy 
Genin: in 1956 winnaars 
met een Mercedes 300 SL.
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teams zo’n 3500 tot 5000 km verslonden tijdens 
deze ‘Marathon de la route’ en de kampioenen 
ronkende namen hadden: Olivier Gendebien, Willy 
Mairesse, Lucien Bianchi, Jacky Ickx… Zij schreven 
allemaal hun namen op de erelijst. Het zijn niet het 
ommetje via Sofia noch de 176 bochten van de 
Nürburgring die de magie van deze legende zullen 
aantasten. Een legende die nog altijd leeft in de 
harten van elke autosportliefhebber.
Na een eerste vruchteloze poging (in 2011) om de 
rally te doen herleven, bogen Jean-françois Devil-
lers en zijn team van Trajectoires – initiator van de 
ING Ardenne roads – zich drie jaar geleden over 
de ‘Liège-rome’ (zoals hij in de volksmond bekend 

staat). Een riskante onderneming van lange duur, 
want zij probeerden te realiseren waar de rACB 
enkele jaren voordien had gefaald. Met een goede 
30 teams aan de start in het Parc des Sources te 
Spa heeft deze editie 2017 zachtjes zijn kruissnel-
heid gevonden… en zijn publiek. Het is inderdaad 
niet eenvoudig voor een organisator om zijn plaats 
te vinden tussen de ‘wandelrally’ en de meer spor-
tieve en uitdagende wedstrijden, temeer heel wat 
fans zweren bij de regelmatigheidsrally’s.

Mooi succes
Toen de bolides en de teams zich na een zware 
wedstrijdweek in het centrum van Luik meldden, 
werden ze daar triomfantelijk ontvangen. Het 
waren beelden die deden terugdenken aan de 
grote intochten van weleer. ‘Het deed de orga-
nisatie, die 25 mensen op het parcours telde en 
een 10-tal in België die er de start en de aankomst 
regelden, bijzonder veel deugd om na afloop de 
enthousiaste commentaren van de deelnemen-
de teams in ontvangst te nemen’, aldus Jean-
françois Devillers op de trappen van het 
bisschoppelijk paleis. ‘Wij wisten dat 
wij een risico namen door te kiezen 
voor een sportievere ver- ▼

Een 'sportievere' 
'Luik-Rome-Luik' die 

dichter aansluit bij de 
'marathon de la Route'.

Olivier Gendebien (Mercedes 
300 SL) in de Alpen: hij won 
in 1955.



sie van Luik-rome-Luik, die dichter aansloot bij 
de ‘Marathon de la route’, maar het team dat de 
verantwoordelijkheid droeg voor de wedstrijd, met 
Joseph Lambert en Eric Chapa aan het commando, 
leverde schitterend werk af. Tijdens deze week 
hebben we bewezen dat deze Luik-rome-Luik 2.0 
een echte uithoudingskoers is. Uit de commenta-
ren van de piloten en de copiloten die dit jaar niet 
aan de wedstrijd deelnamen, maar in Luik aan-
wezig waren, kunnen wij opmaken dat er ons een 
mooie toekomst wacht. Mission accomplished!’
Nadat hij twijfelde tussen een Porsche 911 en een 
ford Anglia koos Christian Crucifix, die perfect 
werd bijgestaan door Yves Noelanders, de ford 
uit 1960. Een perfecte keuze, want het duo prijkte 
altijd bovenin de rangschikking en won zonder dis-
cussie. ‘Al was deze Luik-rome-Luik geen forma-
liteit’, aldus Christian en Yves in koor. ‘In de cols 
wisten we dat we het moeilijk gingen hebben, maar 
het parcours van Joseph Lambert zorgde ervoor 
dat we vanaf het begin tot het einde voluit moesten 
gaan. We zijn doodop, maar we hebben gewonnen. 
En wat een schitterende koers!’
Met een totaal van 928,1 punten 
deden Crucifix en Noelanders  

▼ aan de finish beter dan de Porsche 911 van Jacques 
Evrard en Christian Bernard (1081,0 p.). Zij waren 
tot aan de finish in Luik in een bijzonder felle strijd 
voor de 2e plaats gewikkeld met de Porsche 914/6 
van Serge Adriaens en freddy Moors (1086,9 p.). 
Minder dan 6 punten verschil na 55 regelmatig-
heidsproeven en zo’n 4200 km. Veel spannender 
kan het inderdaad niet…! ■
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Nadat hij de hele wereld verbaasde met zijn Supercharged V6 motor en 
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D
e 8e editie van de ‘Active Golf Travel 
St. Andrews Pro-Am’ vond in april 
plaats in de mythische wereldhoofd-
stad van de golfsport. 20 teams, 

telkens samengesteld uit 1 pro en 3 amateurs, 
namen deel aan dit toernooi dat meesterlijk gedi-
rigeerd werd door Olivier Kinable.
Het programma had alle troeven om de meest veel-
eisende golfer te overtuigen: vlucht naar Edinburgh, 
verblijf in het hotel ‘The Old Course’ (5*) in St. 
Andrews en 3 competitiedagen op evenveel legen-
darische golfbanen: Kingsbarns, Castle Course en 
natuurlijk ‘The Old Course’. Wat een voorrecht om 
de greens van dergelijke championship courses te 
mogen betreden. En te mogen logeren in de ‘Old 
Course’, een van ‘The Leading Hotels of the World’, 
met uitzicht op de mythische 17e hole!

Gezellige en sportieve sfeer, perfecte organisatie, 
droomdecor: onnodig te vermelden dat de deel-
nemers met volle teugen hebben genoten, temeer 
de weermaker – die in dat stukje Schotland soms 
erg grillig durft te zijn – zijn gasten verwende met 
een blauwe hemel. 
Active Golf (www.activegolf.be), een van de grote 
specialisten op het gebied van golfreizen, geldt al 
jaren als een referentie in de sector en deze Pro-Am 
in St. Andrews is een perfecte illustratie 
van zijn kennis ter zake. Het is dan ook 
geen toeval dat dit toernooi altijd 
volgeboekt is met teams uit België, 
dat zeker, maar ook uit frankrijk en 
Zwitserland. Afspraak in 2018! 

ACTIVE GoLF TRAVEL ST. ANDREWS PRo -Am

Met de Old Course 
als getuige

Golfspecialist Active Golf organiseerde zijn traditionele 
Pro-Am in St. Andrews. Magisch!

Door Miguel Tasso

■

Met de Old Course 
als getuige
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D
e 5e editie van ‘Stars & Drive’ ging 
door in de Club de 7 fontaines. Zoals 
gewoonlijk meldden bekenden uit de 
auto- en de golfwereld present. Op 

het programma stond een Pro-Am over 9 holes, 
een rallycompetitie op een simulator en zelfs een 
‘sabreerwedstrijd’ (champagne).
‘Stars & Drive’, dat in 2013 werd opgestart door 
de bekende Belgische rallypiloot Thierry Neuville, 
is uitgegroeid tot een echte zomerklassieker. Het 
toernooi wordt gesponsord door de prestigieuze 
champagne G.H.Mumm en verenigt swingplezier 
en stuurmanskunst in een prettige, fun en ontspan-
nen sfeer. Wat dat betreft, was de editie 2017 een 
bijzondere jaargang, want heel wat sterren van de 
greens en de paddocks waren aanwezig. Zowel 
de birdies als de gecontroleerde slipmanoeuvres 
waren dus op de afspraak!
Naast Thierry Neuville – ceremoniemeester met 
zijn manager Geoffroy Theunis – stonden heel wat 
bekende piloten van nu en vroeger op de start-
grid: Andreas Mikkelsen, Michèle Mouton, Mikko 
Hirvonen, Maxime Martin, Bas Leinders, Bruno 
Saby, Philippe Alliot, Stéphane richelmi, Bertrand 
Baguette en Willy Braillard. Bij de golfers onder lei-

ding van Jérôme Theunis stond kampioen Nicolas 
Colsaerts – altijd op de afspraak – op de eerste lijn. 
Hij verkeerde in fraai gezelschap, want hij speelde 
samen met Thomas Detry en florence Descampe. 
En er waren nog meer bekende gezichten, zoals 
Daniel Van Buyten, Christophe rochus, de broers 
Borlée en Benjamin Deceuninck. 
De feestelijke prijsuitreiking werd georkestreerd 
door Gaëtan Vigneron en werd aangekleed met 
een podium en schitterende champagne. De ‘pole 
position’ was weggelegd voor het team van Gaël 
Seegmuller, Michèle Mouton, Andreas Mikkelsen 
en Alexandre De Saedeleer. Tweede werden Nico-
las Colsaerts, Bruno Saby, Daniel Van Buyten en 
françois Cornélis. Op het 3e trapje vonden we het 
kwartet Christophe rochus, Maxime Martin, Alexia 
Martin en Katja Haep.
Daarna was het aan Thierry Neuville om de geblok-
te vlag te laten vallen en de festiviteiten op te star-
ten. Ook Camille Cerf, Miss frankrijk 2015, nam 
deel aan de cocktail. De kurken van de cuvée rSrV 
Blanc de Blancs 2012 – speciaal voor de vrienden 
van het Huis waarvan hij de ambassadeur is gewor-
den – vlogen in het rond tijdens de muzikale avond 
onder leiding van een dj.

STARS & DRIVE

Het swingt ook voor 
Thierry Neuville ! 
Dit origineel evenement, dat in de 
Golf de 7 Fontaines en op initiatief 
van de bekende Belgische rallypiloot 
werd georganiseerd, verenigde 
de koningen van de swing met de 
snelheidsduivels.

Door Miguel Tasso

■
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O
p de laatste zaterdag van de zomer 
waren zo’n 80 duo’s op de afspraak 
op de zonnige Place Léopold van 
Aarlen. De 2e editie van de rally 2 

Generations Classic, een initiatief van Pierre Barré 
en zijn team van seasunrally.com, is daarmee 
dus definitief uitgegroeid tot het niet te missen 
‘Belgische regelmatigheidsrally rendez-vous’ bij de 
aanhef van het najaar. Het concept om ouders en 
kinderen in een team te verenigen aan het stuur 
van auto’s die tussen 1920 en 1978 zijn gebouwd, 
is gewoonweg geniaal. Na de eerste geslaagde 
editie in 2016 moest de organisatie dit jaar (met 
spijt in het hart) omwille van evidente logistieke 
redenen zelfs een aantal inschrijvingen weigeren.
Op het programma van deze editie 2017 stond een 
door robert rorife zorgvuldig uitgestippeld bolletje-
pijlparcours dat in drie ritten was opgedeeld en de 
deelnemers door onze mooie Ardennen voerde. Bij 
de ingeschreven auto’s een half dozijn vooroorlogse 

Rallye 2 Generations Classic

All in the Family!

Ook de 2e editie van de Rally 2 Generations Classic is 
uitgegroeid tot een gigantisch succes. Twee dagen en 
drie ritten in familieverband op de mooiste Ardense 
wegen: het smeedt niet alleen unieke herinneringen, 
maar creëert ook nieuwe roepingen.

Door Philippe Janssens

modellen, alsook enkele speciale auto’s uit de jaren 50 
en een aantal beauties uit de sixties. Eveneens opval-
lend waren de vele navigators met korte broek, zoals 
bijvoorbeeld Ysaline Copieters (amper 9 jaar oud)! 
Nieuw in de rally, en bedoeld om de sfeer nog leu-
ker te maken, was de keuze van de organisatie 
voor een terugkeer naar handmatig gechronome-
treerde tijden. Hiervoor zorgden een 40-tal com-
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© Foto's: Sopopup.com

te maken met het concept – nam op het einde van 
dag 1 de fakkel over in Leglise, om vervolgens de 
derde rit op zondagochtend tussen Aarlon en Yvoir 
te domineren.
‘Behalve de leuke uitdaging was het voor de aanwe-
zige teams een unieke ervaring met onvergetelijke 
herinneringen’, onderstreepte een gelukkige organi-
sator Pierre Barré. ‘De gelegenheid voor de ouders 
om hun passie voor de oldtimers door te geven en 
dit historisch patrimonium te vrijwaren voor onze 

missarissen die alle route- en tijdcontroles voor 
hun rekening namen. In de eerste rit van Aarlen 
richting Bouillon, met aankomst in rochehaut, 
toonden Nathan en Jean-Michel Etienne (Volvo 
PV544) zich het accuraatst op de prachtige zonni-
ge en schaduwrijke wegen door de bossen en tus-
sen de velden. Maar het duo Yves en Benoît Def-
landre (Austin Healey) had zijn laatste woord nog 
niet gezegd. De viervoudige winnaar van de rallye 
Neige et Glace – die de veeleisende Luik-rome-
Luik had benut om zijn zoon helemaal vertrouwd 

jongere generaties. Heel wat jonge copiloten namen 
voor het eerst deel aan een regelmatigheidsrally. Zij 
kregen de smaak te pakken en zijn nu al vastbeslo-
ten om volgend jaar opnieuw deel te nemen!’
Omwille van het grote succes en omdat de orga-
nisatie de kwaliteit van het onthaal wil blijven 
garanderen, werd nu al besloten om het aantal 
deelnemers voor de editie 2018 te beperken tot 75 
auto’s. Teams met een directe familieband zullen 
hierbij de voorkeur genieten. ■

Schitterende 
z e g e  v o o r 
Y v e s  e n 
B e n o î t 
Deflandre.

Pierre Barré is er 
in geslaagd om 
alle generaties te 
verenigen rond 
de oldtimers.



D
e editie 2017 van de Legends Classic 
kreeg zijn verloop in het verrukkelijke 
kader van de royal Waterloo in Lasne. 
‘Het concept staat als een huis. De 

filosofie van dit unieke toernooi bestaat er in om 
elk jaar in hartje zomer spelers van alle niveaus te 
verenigen voor een groot feest van golf en blijmoe-
digheid. Een soort zomerinterclub in een ontspan-
nen sfeer’, stelt Michael Jones, een bekende naam 
in de Belgische golfwereld en organisator van dit 
tegelijk sportief en gezellig evenement.
Opdracht geslaagd. Onder de zon kruisten 132 spe-
lers, die samen 7 teams vertegenwoordigden, twee 
dagen lang de ijzers en de woods. Het toernooi, dat 
gesponsord werd door Ace ricoh en Ginion Group, 
werd in ‘4 ball best ball’ gespeeld en loste de hoog-
ste verwachtingen in. Beide banen (‘Le Lion’ en ‘La 
Marache’) lagen er prachtig bij, de organisatie was 
perfect en natuurlijk ging het er ook bijzonder gezel-
lig aan toe op de 19e hole. Mede door het bijzondere 
leaderboardsystem in real time, dat verzorgd werd 

met de technische steun van Jean-Paul Bourdon 
en de ‘X-Engine’ software, konden de deelnemers 
vanaf het begin tot het einde de gebeurtenissen 
en de birdies/bogeys opvolgen. Zoals tijdens een 
toernooi van de Europese Tour.
Het afsluitend diner, dat op de prijsuitreiking volgde, 
verenigde zo’n 200 gasten in een feestelijke sfeer. 
Goochelaar françois Chapman verzorgde er de verras-
singsact met tal van adembenemende trucs. En zoals 
het hoort werd het feest afgerond met een… swin-
gende avond waar tijdens de pittige momenten op de 
dansvloer de laatste reserves werden aangesproken.
De eindzege van deze Legends Classic 2017 was 
weggelegd voor rigenée dat een sterk team op de 
been bracht met onder meer ex-kampioene floren-
ce Descampe. De mooiste ereplaatsen waren voor 
Waterloo en Sept fontaines. De Brussels Drohme 
club erfde – met de passende glimlach – de beruchte 
‘Kabouter of the Year’, het equivalent van de ‘wood-
en spoon’ (houten lepel) in rugby. We geven nu al 
afspraak in 2018 voor nieuwe avonturen.

LEGENDS CLASSIC

Blijmoedigheid troef
op de greens
De prachtige banen van de Royal Waterloo vervulden voor 
de 4e keer hun rol als gastheer voor de ‘Legends Classic’. 
Op het menu: behalve golf ook een kuur blijmoedigheid.

Door Miguel Tasso

■
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Zoek niet verder: Namibië is de veiligste en best geor-
ganiseerde toeristische bestemming op het Afrikaanse 
continent. De ‘African cool’ in deze voormalige Duitse 
kolonie verzekert u van 100% natuur met landschappen 
van een adembenemende schoonheid. Jeep, mobilhome, 
vliegtuig? Er wordt voor alles gezorgd. Hoewel Namibië 
populair is voor zijn safari’s, zijn het toch vooral de woes-
tijnen die fascineren.

Door Béatrice Demol

De mooiste 
woestijn
ter wereld
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N
amibië is apart en dat geldt vanaf de 
eerste aanblik. Ook al is die anders 
dan men zich vooraf had voorge-
steld. In de hoofdstad Windhoek 

bijvoorbeeld lijkt het alsof men een eeuw wordt 
terug gekatapulteerd naar een landelijk Duitsland. 
Lutherse architectuur, strak stadsdesign, winkels 
die om 17 uur de deuren sluiten, avondeten om 18 
uur - behalve tijdens het Oktoberfest. Dit gezegd 
zijnde: de T-bone van 500 gram voor 6 euro in Jo’s 
Beer House, in een van de laatste landen waar 
vlees nog met zekerheid ‘natuurlijk’ is, is op zich al 
de reis waard. En de snelcursus ‘khoisan’ (kliktaal 
die door verschillende etnische groepen wordt 
gesproken) door de manager van het Thulehotel 

De Namib: de oudste 
woestijn ter wereld.

– bij een ondergaande zon over de stad en de 
bergen, want we slapen op 1650m hoogte – is 
een heerlijke kennismaking met een teloorgaande 
cultuur. Het zuivere exotisme van Namibië laat 
zich inderdaad pas proeven wanneer men de stad 
achter zich heeft gelaten.
Onze eerste bestemming is Solitaire. Dat ligt op 
de weg van het Namib-Naukluft National Park – 
een beschermd geologisch gebied van 50.000 km2 
bestaande uit de Namib(woestijn) en de Naukluft 
bergen. Bezienswaardigheden? De enige benzine-
pomp honderden kilometers in het rond, een lodge 
en een shop waar het aanschuiven is voor apfel-
strudels. Verder? Woestijn zover het oog reikt en 
een reeks autowrakken. Achter de cactussen ligt 
de kleine landingsbaan waar Pedro zijn Travel Air 
4000 uit 1928 aan de grond zet. Wij doen immers 
aan fly-in-safari, want dat blijft de beste manier om 
dit land te bezoeken wanneer men weinig tijd heeft. 
Niet dat Pedro een vliegtaxibedrijf heeft. Hij vliegt 
voor zijn plezier en nodigt ons uit om samen onze 
weg te vervolgen. Het toeval speelt een belangrijke 
rol in dit land met zo’n 2 miljoen inwoners verspreid 
over 30 keer de oppervlakte van België.  De meeste 
Namibiërs wonen immers in steden en zijn sterk 
beïnvloed door de westerse wereld.

De 128 mooiste duinen 
van de wereld
Vele uren, of vele dagen later – vergeet de notie 
tijd – en aan het eind van een weg in witte klei 
gaat de rotsachtige Namib over in oranjekleurige 
duinen. De Sossusvlei Lodge en de halfsteen/half-
tent bungalows, die ’s nachts door de hyena’s en 
de jakhalzen in de gaten worden gehouden, zet-
ten de toon. De ‘game drive’, waarin we heel wat 
dieren zien passeren – spiesbokken, struisvogels, 
koedoes, wrattenzwijnen en… konijnen – wordt 
afgerond met champagne. Het lijkt wel alsof het 
landschap vuur vat zodra de duinen oplichten ▼

De spiesbok is het beste aangepast 
aan de extreme omstandigheden. © NTB

Dedvlei: de Namibische versie 
van de Vallei des Doods.



onder de gloed van de ondergaande 
zon. Zo’n avond onder de Melkweg in een 
gebied zonder lichtvervuiling prikkelt de droom-
wereld op weg naar het ochtendgloren. Deze land-
schappen verantwoorden zichzelf. Dat blijkt ook 
bij de 128 genummerde duinen van het park die, 
zo wordt gezegd, de mooiste van de wereld zijn. 
Het lijkt wel alsof elke toerist – en dat zijn er heus 
niet zoveel – in dit land ’s morgens door de ‘gate’ 
rijdt, waarna hij de bandenspanning laat weglo-
pen uit de jeeps en volop gas geeft. Kwestie van 
de afspraak niet te missen met de zonsopgang 
op Big Daddy, de hoogste, of Dune 45, de meest 
fotogenieke. De zonnestralen en de wind teke-
nen vervolgens voor een spektakelstuk dat enkele 
uren aanhoudt: net voldoende voor een klim naar 
een van de zanderige riffen in deze zandwoestijn 
en ontbijt onder een van de schaarse acacia’s in 
de buurt. De kleinere zandheuvels verplaatsen 
zich en bouwen zich op tot een groter model, met 
kleuren die fluctueren van okergeel naar rood al 
over oranje en soms zelfs roos.
Diezelfde majestueuze heuvels omgorden de 
Dedvlei, een buitenaards landschap dat aan het 
einde van de wereld doet denken en waarvan men 
veronderstelt dat de mens hier al heel lang rond-
waart. Enkele verkalkte en door de eeuwenoude 
zon geblakerde boomstronken delen er het gezel-
schap met de zeldzame groene salsola’s die enkel 
kunnen overleven dankzij de ochtenddauw en hun 
onwaarschijnlijk diep reikende wortels. Diezelfde 
tijdloosheid proef je ook in de canyons van Siesrem 
en Kuiseb die op sommige plekken ruim 30m diep 
zijn. Hier voelen alleen de hyena’s en de luipaarden 
zich thuis, tussen de duinen en de overhangende 
rotsen waar we wellicht ook gade worden geslagen 
door adders en schorpioenen.

De onverwachte ontmoeting 
tussen de woestijn en de oceaan
In Namibië sta je altijd wel ergens in de woestijn. Ook 
al rijd je naar de oceaan, die helemaal in het westen 
ligt, met rode wegen (ijzeroxide) die langzaam over-
gaan in wit (grint). Onderweg steeds meer aloë op de 
maanlandschappen met overstekende springbokken. 
Antilopen die tegen de Jeep racen. Woestijnolifanten 
die verkoeling zoeken onder de zeldzame kruinen van 
de kokerboom. Hoewel de horizon een lappendeken is 
van bergen, blijven de betoverende duinen ons achter-
volgen en die onwaarschijnlijke confrontatie tussen de 
woestijn en de oceaan zet zich door tot op het einde. 
Vanuit Nauflukt lopen de duinen taps af naar de zee 
die zo’n 100m lager ligt. Een duinengordel van liefst 
1300 km langs de Namibische kust. Vanuit Swakop-
mund rijd je recht naar de Atlantische Oceaan. Sand-
wich Harbour is geen vakantiestrand. Tenzij dan met 
een ventilator op de schouders. Hier stort de woestijn 
zich letterlijk in het water. De schoonheidsprijs gaat 
er naar de duinen en niet naar het strand. Het duinen-
zand vliegt en waaiert, het kleurt rood, geel en rozig, 
en het veegt in één ruk de sporen uit die de zeldzame 
4x4’s hier achterlaten. Als om zich te wreken, stuwt 
de oceaan massa’s vochtige lucht naar de erg. Die 
afkoeling helpt eeuwenoude planten om in het zand 
te overleven. In Moon Landscape, de plek waar de 
nomadische volkeren zich destijds kwamen bevoor-
raden aan de toen nog uitbundige – maar vandaag ver-
zande – rivieren Swakop en Khan, vinden we nog altijd 

Big Daddy: de hoogste 
duin ter wereld.

Sandwich Harbour: waar 
woestijn en oceaan 
elkaar ontmoeten.

Woestijnolifanten hebben 
bredere poten dan hun 
soortgenoten uit de bossen 
omdat ze verder moeten 
lopen om water te vinden.
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de beroemde ‘welwitschia mirabilis’, een plant die al 
2000 jaar oud is, en de kwetsbare korstmossen. Zij 
zijn een combinatie van een wier en een paddenstoel. 
De perfecte illustratie van een vreedzaam samenleven 
tussen de woestijn en de oceaan.

Swakopmund en de 
Geraamtekust
Swakopmund maakt nog altijd deel uit van de Namib 
Desert. Het was het antwoord van de Duitse kolonis-
ten voor de Britse kolonisten die Walvis Bay (30 km 
verderop) hadden ingenomen. Vandaag is de Britse 
basis een vissersdorp geworden en de pleisterplaats 
van heel wat trekvogels uit zuidelijk Afrika en een 
kolonie van duizenden flamingo’s. Een van de zeldza-
me autochtonen vertelt ons dat de zwartbekken roze 
flamingo’s zijn en de roodbekken dwergflamingo’s. 

rondom de zoutmoerassen zijn uitkijkposten neer-
gezet van waaruit men het ballet van de elegante 
kieviten en de damarasternen kan gadeslaan. Hier en 
daar spot je ook een surfer en een kajak. Maar ook, 
dikwijls zelfs, een zeehond of een zeeleeuw die door 
het tij is teruggeworpen nadat hij door een jakhals 
of een hyena werd gedood. Wij bevinden ons op de 
Skeleton Coast, de Geraamtekust. Omdat dit een 
woeste plek is, waar de kustlijn ruw is uitgesneden 
en de natuur gegeseld wordt door de wind, wordt hier 
vandaag nog altijd veel schipbreuk geleden. Ook de 
duinen, met hun grillige vormen die de hele dag door 
blijven onduleren, nodigen uit tot waakzaamheid. 
Hans, die champagne heeft meegebracht om onze 
stoïcijnse kalmte te vieren telkens hij met zijn 4x4 
door de duinen raast, waarschuwt: ‘Mensen worden 
dom wanneer ze de toerist uithangen. Wanneer ik in 
de woestijn rijd en ik zie sporen, dan is er een reden 
om die te volgen. Ik ga de weg dus niet verlaten. 
Maar zij doen dat wel. En daarna krijgen ze plots de 
deur niet meer open, of hun auto gestart, of begeven 
de remmen wanneer ze dan toch verder kunnen.’
Hier, geen hoge muren rond de huizen. Alles is safe.’
Swakopmund is de badplaats tussen de zee en de 
woestijn. Het Zoute en Normandië verenigd. Pastel-
kleuren die doen wegdromen naar de Duitse kusten 
van de Baltische Zee. Een vuurtoren, een museum, 
brede lanen voor een ritje met de koets. En met ‘the 
place to be’: het Strand Hotel Swakopmund, op de dijk 
Beira Mar, niet ver van de mooie shops. Verder ook 
een minuscule ambachtelijke markt waar de verko-
pers droef kijken omdat ze amper wat verkopen. Een 
druppel plakkaatverf op een aquarel met te veel water. 
Sommige ambachtslui stammen hier nog af van de 
hereros en praten san. Hier oogt alles bijzonder netjes, 
ook al wordt gefluisterd dat men in het achterkamertje 
van een winkel in het stadscentrum nog nazispullen 
kan kopen. Herman, onze gids, loopt rood aan: ‘Zeg 
me niet dat je dàt wil kopen!’, waarna hij de lof van 
zijn land bezingt. ‘Hier moet je van de natuur genieten. 
Ook als je van mooie lodges houdt, moet je een  

Windhoek Station.

De Naukluft is een combinatie 
van bergen en woestijn, met 
bijna evenveel wildlife als in de 
noordelijke wildparken.© NTB

Een ballonvaart is een 
plezier dat men zich 
niet mag ontzeggen.

▼

D u n e  b a s h i n g : 
opwinding verzekerd.

Namibische koedoes: tussen 
woestijn en savanne.



Champagne om een dag in 
de woestijn af te ronden.

keertje kamperen om helemaal een te worden met 
de omgeving. Je kan je tent hier overal neerzetten, 
want dit is het veiligste land in Afrika. Overal zie je 
lachende en spelende kinderen. Hier worden de huizen 
niet door hoge muren omgeven, zoals in Zuid-Afrika.’
Een namiddag in Swakopmund. Nadat we het stof 
uit onze kleren hebben geklopt, genieten we van 
een kopje thee in de rustige salons van het etablis-
sement met zijn uitgesproken koloniale accenten. 
We peilen onze ochtendervaringen, de wandeling te 
paard op het strand of het ritje met de quad door de 
duinen. Later, wanneer het tijd is voor een whisky 
op het terras dat op de oceaan uitkijkt, vertelt ieder-
een wat hij die dag heeft gedaan. Een magische 
vliegtour. Een opwindende dune bashing. De boer-
derij met dromedarissen: ideaal voor gezinnen. We 
vernemen dat de zware regens in het Etosha-park 
ervoor gezorgd hebben dat de dieren zich naar het 
noorden hebben verplaatst waar geen publiek mag 
komen. En dat de droogte toeslaat in het Erendiri-
reservaat, dat onze volgende stap is na de odyssee 
van de woestijn. De wijfjes zijn er overgeschakeld 
op een overlevingsmodus. Zij hebben al twee jaar 
geen jongen meer gehad en het aantal dieren daalt 
schrikbarend. Want ook dat is Namibië: de natuur 
beslist en de mens houdt zich afzijdig. Alhoewel…

100.000 zeeleeuwen en 
een pelikaan op de schouder
Wie Cape Cross zegt, zegt zeeleeuwen. Om die kolo-
nie te bekijken, scheep je in op een catamaran en blijf 
je dicht bij de kapitein die aangeeft waar de scheeps-

wrakken liggen en de geraamtes van walvissen. Op 
de voorsteven worden oesters en champagne geser-
veerd. Ondertussen zigzaggen we tussen de trawlers 
met russische vlaggen en oesterkwekerijen, met 
langs weerszijden van de boot dansende dolfijnen 
en af en toe zelfs een bultrug. Eens de boorplatforms 
– met de vaten olie voor 60 dollar onder ons – gepas-
seerd, krijgt de zwarte massa een echte vorm en 
een echt geluid. Meer dan 100.000 bontzeeleeuwen 
komen en gaan op deze kaap. Dit is de vaste verblijf-
plaats van deze zeezoogdieren, met mannetjes die 
tot 350 kg wegen en elke dag zo’n 30 kg vis verorbe-
ren. Zij deinzen er ook niet voor terug om hun kroost 
in zee te kieperen zodra de paringstijd is aangebro-

Cape Cross: omringd 
door zeeleeuwen.

Solitaire: soms ook 
het Bagdad Café van 
Namibië genoemd.

56

o P  R E I S
H E r f S T  2 017

▼



Reisgids
Qatar Airways, dat dit jaar alweer tot beste Lucht-
vaartmaatschappij ter wereld werd uitgeroepen, 
opende een directe verbinding Brussel-Windhoek via 
Doha. Dit wordt aangevlogen met een B787 Dreamli-
ner of een A350-900: de sterren van de hemel.
quinoa, dat reizen op maat organiseert, kan alles 
ter plaatse regelen. Vraag Bruno Van den Bossche, 
specialist zuidelijk Afrika, om voor u een tocht te 
organiseren in de woestijnen van Namibië. Start met 
een zonsopgang boven de duinen in een luchtballon, 
samen met de Belgen Eric en Nancy, pioniers van 
deze formule in Afrika. Eindig, indien u dat wil, met 
een safari in een privaat natuurreservaat. Het tijdver-
schil bedraagt 1 uur, de Namibische dollar is paritair 
met de Zuid-Afrikaanse rand, het stuur staat rechts 
(links rijden) en men spreekt Engels. De 63.000 km 
wegen en pistes zijn uitstekend, het water is drink-
baar en er is overal elektriciteit – van het net of via 
zonnepanelen. Of zoals we eerder al stelden: hier is 
voor alles gezorgd.

www.qatarairways.com/en-be &
www.quinoa.travel/nl

© Foto's: Movi Press

ken. reusachtige kwallen omsingelen de boot terwijl 
kajakliefhebbers door de zee klieven. Een zee die 
zwart ziet van deze zeeroofdieren die al meer dan 25 
miljoen jaar bestaan. Ze zijn niet boosaardig, maar 
een klap met een vin is snel gegeven. Wat men ze ook 
niet kwalijk kan nemen, want in deze wateren heerst 
geen jachtverbod. Twee maanden per jaar, vroeg in 
de ochtend en voor de komst van de toeristen, blok-
keren jagers de toegang tot de zee voor de baby’s en 
doden ze. Daarna wordt alles netjes opgeruimd. Er 

heersen quota voor de jacht, maar heel wat ngo’s ver-
oordelen deze moordpartijen zonder weerga. Moord-
partijen met het geweer en de knuppel. Op de boot, 
waar de toeristen zich amuseren met de meeuwen en 
pelikanen die op hun schouders neerstrijken, snijdt 
niemand het onderwerp aan. Het begon nochtans 
allemaal mooi. Maar ja, nobody’s perfect.

■



Wat is het heerlijk om de toverkracht van Cambodja en 
Vietnam te ontdekken in combinatie met golf. Dit kan 
vanaf nu perfect met onze partner Active Golf, want die 
organiseert een ronduit unieke cruise op de Mekong.

Door Philippe Van Holle

met Mekong
als rode draad

Golfcruise

L
aten we beginnen met een decorschets. 
De Mekong is een stroom die zijn bron 
en zijn energie haalt uit de Tibetaanse 
bergen, in de provincie Qinghai, op meer 

dan 5000m hoogte. Daar begint hij aan een reis 
van 4900 km door zes landen met een enorme 
culturele diversiteit en een vaak zeer bewogen 
historiek. Vanaf de bron tot de monding wordt 
het water gebruikt voor economische doeleinden 

en snelgroeiende demografieën. Ook de inwoners 
maken dankbaar gebruik van dit oneindige poten-
tieel, al worden de natuurlijke gaven van deze 
levensader soms ook misbruikt. Stroomopwaarts 
is hij een Aziatische rijn voor Chinezen, stroomaf-
waarts een rijstschuur voor Vietnamezen.
China, Laos, Birma, Cambodja, Thailand en Viet-
nam, met onderweg ook de Gouden en de Sma-
ragden Driehoek: dit zijn stuk voor stuk culturen en 
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plekken beladen met een opwindend, soms rond-
uit beangstigend verleden, dat respect afdwingt. 
De Mekong is immers in de eerste plaats een histo-
rische regio waar verschillende gemeenschappen 
samenkomen: een natuur, cultuur, en diversiteit 
die Unesco met alle mogelijke middelen probeert 
te beschermen voor de toekomst. Dit is met ande-
re woorden een ronduit unieke ontdekkings(golf)
reis door Vietnam en Cambodja, met verblijf in drie 
vijfsterrenhotels en een golfcruise in een droomde-
cor langs de oevers van de meest betoverende van 
alle stromen in Azië.

Een van de mooiste streken  
ter wereld
Het vertrekpunt ligt in Hanoi. U verkent de stad en zijn 
omgeving en u ontdekt er twee prachtige golfbanen. 
Daarna verblijft u in Halong Bay. Hoeven we dit juweel 
nog wel voor te stellen? Het ligt in de golf van Tonkin 
vlakbij China en op 170 km ten oosten van Hanoi. Het 
telt zo’n 120 km kustlijn en de 1969 eilanden – bizar-
re kalkstenen rotsformaties die uit de zee oprijzen, 
met grotten die 4000 jaar voor onze tijdrekening 
bewoond werden – staan al sinds 1994 ingeschre-
ven op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Halong is Vietnamees voor ‘neerdalende 
draak’. De legende wil inderdaad dat dit unie-
ke landschap is ontstaan omdat een hemelse 
draak van de Jade keizer de opdracht kreeg 
om een invasie uit de zee tegen te houden. 
Daarop splitste de draak de bergen met zijn 
staart en spuwde juwelen en jade in het ▼

De luxecabines tijdens 
de cruise op de Mekong: 
tophotels waardig.



water. De nieuwe bergen die als gevolg hiervan uit 
de zee oprezen, versperden de weg voor de indrin-
gers uit het noorden. Dit is zonder meer een van 
de bekendste toeristische trekpleisters in Vietnam. 
Mogelijk herinnert u zich ook de beroemde taferelen 
voor de James Bondfilm ‘Tomorrow Never Dies’.
Het vervolg van de reis is al even opwindend, want in 
Cambodja wacht de stad Angkor met zijn legendari-
sche tempels. Ook deze plek is beladen met geschie-
denis, want deze ruïnes getuigen van de pracht en 
praal van het gigantische Khmerrijk (beschaving 
uit de 9e tot de 15e eeuw). De ontspanning wordt 
verzekerd met een bezoek aan de schitterende golf-
baan die uitkijkt op deze stad uit een andere tijd, die 
eveneens tot het Werelderfgoed behoort.
Vervolgens stapt u in Prek Kdam op het luxeschip 
dat u meeneemt voor een cruise op de Mekong. 
Inderdaad, een luxeschip, want op deze ‘jonk’ die 
gedurende 8 dagen uw ‘thuis’ is, hebt u het gevoel 
in te schepen voor een mini-transatlantische over-
tocht. Zeg maar een luxecruise met plaats voor 
zo’n 124 passagiers.
Dit schitterende vaartuig biedt keuze uit luxueuze 
suites (46,6m2), klassieke suites (34m2) en ruime 
standaardcabines (23m2). Deze zijn stuk voor stuk 
bijzonder comfortabel ingericht en beschikken elk 
over een privébalkon. De publieke ruimtes zijn bij-
zonder elegant en in de twee stijlvolle restaurants 

eet u bijzonder lekker en verfijnd. Verder zijn er 
ook de salons, de relaxatie en wellnessruimte, het 
kapperssalon, de drie spa’s en het – o zo verkwik-
kende – zwembad op de brug waar alles voorhan-
den is om in alle rust de activiteiten te volgen die 
zich afspelen op de oevers.
Tijdens deze tocht bezoekt u landelijke dorpjes, 
historische pagodes, drijvende markten en een 
boeddhistisch klooster. Het eindpunt van deze 
fantastische reis ligt in Ho Chi Minh City (Saigon) 
waar alweer een bijzonder mooie golfbaan wacht: 
de Bluffs Ho Tram Golf Club.

Droombanen

Want golf is en blijft de rode draad tijdens deze 
ronduit fantastische reis. De golfbanen zijn even 
kwalitatief als de rest, met andere woorden: ook zij 
zijn van een adembenemende schoonheid. Hoewel 
u ongetwijfeld overdonderd wordt door de pracht 
van de landschappen moet u toch wel voldoende 
concentratie aan de dag blijven leggen om een 
fatsoenlijke score bij elkaar te spelen.
Op het programma van deze heerlijke ontdek-
kingsreis prijken inderdaad 5 unieke championship 

De golfbanen behoren tot de mooiste 
van de wereld; ook de vergezichten 
zijn vaak adembenemend mooi.
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courses. Het King Island Golf resort heeft twee 
18 holesbanen. De Lakeside, met waterhinder-
nissen alom en fantastische vergezichten op de 
omliggende bergen, en de bosrijkere Mountain-
view Course. Het is duidelijk dat beide banen een 

log) en hij is een belevenis op zich. Het risico dat 
men neemt is bepalend voor het resultaat. Alhoe-
wel, niet altijd… Deze hole stimuleert in elk geval 
mee de uitstekende reputatie van deze golfclub.
De schoonheid van Cambodja – zoals bijna overal 
in dit stukje van Azië – ligt in de rijkdom van zijn 
tradities. De elegantie van golf is een verhaal van 
strategie, eergevoel en spelkwaliteiten. In het Ang-
kor Golf resort, een van de mooiste golfbestem-
mingen in dit werelddeel, komen al deze basiska-
rakteristieken perfect tot hun recht. Het parcours 
is kloek, maar eerlijk, en architect Sir Nick faldo 
voorzag twee bijzonder stevige uitdagingen. De 
eerste is hole 3: een par 5 van 540m met weinig 
speelruimte voor de drive. Ook de tweede slag 
moet goed zijn, want de linkerkant van de fairway 
wordt beschermd door water dat oploopt tot aan 
de green. Maar het beste komt op het einde, want 
zoals elke championship course die zichzelf 

stevige test zijn voor de kwaliteit en de precisie 
van uw golfslagen.
In de Sky Lake Golf Club (East Course) werd de 
natuurlijke schoonheid van het land benut om 
gedurende 18 holes continuïteit en coherentie te 
creëren. Het grillige reliëf behoort hier integraal 
tot het spel. Hole 5 is de ‘signature hole’. Omwille 
van zijn topografie en zijn moeilijkheidsgraad werd 
deze hole ‘Dien Bien Phu’ gedoopt (naar de laatste 
veldslag in de Vietnamese onafhankelijkheidsoor-

▼



respecteert vraagt ook de green om een gemil-
limeterde approach. Samengevat: op deze hole 
komen uw golfkwaliteiten perfect tot hun recht… 
of ze vallen in het water.
De Vietnam Golf & Country Club is de eerste 
club met 36 holes in Vietnam. Hij staat algemeen 
bekend als de beste van het land en omdat hij 
slechts 20 km buiten het centrum van Ho Chi Minh 
City ligt, ligt hij dus ook dicht bij de stad. Beide 
banen dragen er de handtekening van Lee Trevino 
die er halfweg de jaren 90 voor de ontwerpen zorg-
de. Zowel de East als de West Course voeren door 
bestaande bossen. Beide banen zijn een efficiënte 
test voor uw golfspel terwijl u onderwijl geniet van 
deze unieke omgeving vlakbij een bijzonder drukke 
metropool.
De Bluff Ho Tram Strip tenslotte biedt een totaal 
ander decor dat ontworpen werd om volop te 
genieten van linksgolf. De ‘Bluffs’ is een ontwerp 
van Greg Norman en werd aangelegd langs een 
prachtige kustlijn. De holes voeren over en rond 
imposante zandduinen die duizenden jaren gele-
den door de natuurelementen werden gevormd. 
Zoals alle linksbanen ter wereld speelt de wind 
hier zijn eigenzinnige rol. Het waait hier altijd en 
die wind is behoorlijk stevig, zodat men zich best 
niet te avontuurlijk en te ongeduldig opstelt. Wie 
van linksgolf houdt, haalt hier zijn hartje op. De 
anderen kunnen zich troosten met de paradijse-
lijke uitzichten over de Chinese Zee.

De hotels op deze reis
Hanoi Sofitel Grand Metropole 5*
Siem reap Sofitel Angkor resort 5*
Ho Chi Minh City Sofitel Saigon Plaza 5*
en natuurlijk de Amadara river Cruise 5*

De golfclubs op deze reis
Kings Island Golf resort
Sky Lake GC
Angkor GC
Vietnam Golf East Course
The Bluffs at Ho Tram Strip

De reisdatums
Vanaf september 2018 tot mei 2019

Info & boekingen:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be (klik op ‘Promotions’)

Het  zeewater  i s 
k r i s ta lhe lde r  en 
de landschappen 
ronduit betoverend.
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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.

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

is bijzonder aangenaam voor jong en oud, voor dames 
en heren. Zeer hoge huidtolerantie. Licht geparfumeerd 

SPORT 
TUBE
GEZICHT &
LIPPEN
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Bretagne is niet alleen een streek van 
alle seizoenen, maar ook een heerlijke 
swingbestemming. Het beste 
bewijs wordt geleverd door 
de golfbanen van Dinard, 
Pléneuf-Val-André en 
Saint-Malo.

Door Miguel Tasso

               op de
 greens van

Bretagne
Focus

Het parcours van Pléneuf-Val-André loopt 
naast de zee: puur genot voor het oog.
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G
een beter adres dan 
Bretagne voor wie 
van maritieme sfe-
ren houdt. Het apar-

te licht, de droomlandschappen, 
de zee die elke dag anders is, de 
jodiumrijke lucht, de traditionele 
dorpjes, de typische folklore en 
de gastronomie – een echte hymne aan vis en 
schaaldieren – geven deze regio een onverge-
lijkbare wilde natuurlijke schoonheid. Maar zoals 
soms wel eens vergeten wordt, is Bretagne ook 
heel populair bij golfers. Het telt een 40-tal golfba-
nen en sommige zijn mede door hun droomdecor 
meer dan een bezoek waard. 

Dinard: historische referentie
De Golf de Dinard dateert uit 1887 en geldt als een 
historische referentie, want dit is de oudste franse 
golfclub na Pau. De baan wordt gewiegd door de 

zee. Zij is van een fascinerende schoonheid en 
biedt onvergetelijke panorama’s over de kliffen. De 
club ontstond toen een aantal Britten zich op het 
einde van de 19e eeuw langs de ‘Côte d’Emeraude’ 
kwamen vestigen. Zij trotseerde de jaren zonder 
haar ziel te verloochenen: alsof het initieel ontwerp 
van de Schotse architect Tom Dunn niet tot zinken 
kan worden gebracht. ‘Onze club is privé, maar 
op weekdagen openen wij de deuren voor green-
feeërs. We verwelkomen hier trouwens heel wat 
Belgische golfers’, vertelt directeur Jean-Guillaume 
Legros. Het is dan ook een heerlijke baan om te 
spelen. De holes 6 en 12 hebben de oceaan op 
de achtergrond en zijn levende prentbriefkaarten. 
Het linksgevoel is alomtegenwoordig, zo ook op 
de 19e hole waar men graag de scorekaart inruilt 
voor de menukaart. Weinig golfbanen laten zo’n 
diepe indruk na, vooral dan wanneer de zon op de 
afspraak is en haar stralen over de zee uitstrooit. 
Bij momenten lijkt het wel Polynesië…
Dinard is een traditionele club en leeft op zijn eigen 
ritme. ‘Discretie is kenmerkend voor dit huis. Van 
de 900 leden zijn er enkele CEO’s uit de CAC 40 die 
zich hier tijdens het weekend komen herbronnen. 
Ook de Engelse acteur Hugh Grant, die verliefd 
werd op deze streek, komt geregeld langs’, aldus 
nog Jean-Guillaume Legros. 
Het elegante Grand Hôtel Dinard, eigendom van 
Groupe Barrière, is vanzelfsprekend ideaal om te 
genieten van de zonsopgang boven Saint-Malo, 
rond te kuieren op de chique markt, de kunst-
galerijen te bezoeken, te wandelen op de prome-
nade Clair de Lune en het pad te volgen dat zich 
rond kleine kreken slingert. Samengevat: Dinard is 
een ouderwetse badplaats met een aparte sfeer die 
de bezoeker betovert. ▼

Hôtel des Thermes in 
St.-Malo: een echte 
Bretoense referentie.

Het clubhouse 
van de Golf de 
Dinard: een 
van de oudste 
Franse clubs.



Uitdagend Pléneuf
Ook de Golf de Pléneuf-Val-André, die aan de ‘côtes 
d'Armor’ is gelegen, heeft alles om de golfer te beha-
gen. De club is dan ook niet toevallig al 10 jaar een 
vaste stop op de Europese Challenge Tour. De baan 
werd in 1992 getekend door architect Alain Prat en 
beweegt zich tussen het land en de zee, tussen stran-
den en kliffen. Deze publieke baan (par 72, 6052m) 
wordt beheerd door de groep Blue Green. ‘De holes 
11, 12 en 13, die langs de zee lopen, zijn het spec-
taculairst. Maar ook de andere holes vormen een 
technische en tactische uitdaging, vooral wanneer 
de wind van de partij is – en dat is hier meestal zo’, 
lacht Laurent Jouanno, de directeur van deze zeer 
dynamische club die een betaalbare greenfeepolitiek 
voert (40 tot 70 euro al naargelang het seizoen).
Deze golfbaan laat zich niet als een pure links cata-
logeren, want er zijn maar een paar holes die vlakbij 
de duinen en de zee lopen. Maar de Schotse sfeer 
is onmiskenbaar aanwezig, met op de achtergrond 
de smaragdkleurige zee en zijn magische lichtweer-
kaatsingen. De fairways zijn relatief breed, maar de 
greens worden goed verdedigd door zand- en gras-
bunkers. Kortom: je moet altijd op je hoede zijn.
De Spa Marin de Pléneuf-Val-André, die uitkijkt op de 
zee en op enkele honderden meters van deze golfbaan 
is gelegen, is een ideale uitvalsbasis voor de golfers. 
Dit viersterrenhotel telt 95 comfortabele kamers en 
ligt bij een van de mooiste Bretoense zandstranden. 
Het thalassocentrum is ideaal om na het golfen te ont-
spannen. Het strekt zich uit over meer dan 2000 m2 

en is uitgerust met de laatste wellnesssnufjes. Er 
zijn 18 ‘esthetische’ en ‘hydrotherapeutische’ verzor-
gingscabines, een fitnessafdeling met een hydroactief 
zwembad met verwarmd zeewater, onderwaterjets, 
geisers en aquabedden. Ideaal om een laatste keer 
weg te dromen naar de prestaties op de golfbaan…

Jodiumrijke swings in Saint-Malo
Het Saint-Malo Golf resort, dat tot de gemeente 
Tronchet behoort, is eveneens een Bretoense must. 

De baan dateert uit 1986 en werd getekend door 
architect Hubert Chesneau (ook auteur van de Golf 
National vlakbij Versailles). Deze championship 
course wordt afgeboord door bossen en door het 
meer van Mireloup, wat betekent dat je als golfer 
maar beter je techniek kan verzorgen. De prima infra-
structuur wordt vervolledigd door een 9 holesbaan, 
een hotel op de site, een restaurant en een semina-
riezaal. Het resort behoort toe aan de Groupe raulic 
dat eveneens eigenaar is van het prestigieuze Hôtel 
des Thermes in Saint-Malo: een frans topadres voor 
thalassotherapie. Waarom dus niet golfplezier combi-
neren met een kuur in de stad van de zeerovers? 
De Thermes Marins dateren uit 1963 en strekken zich 
uit over 5000 m2. Zij zijn helemaal geïntegreerd in het 
hotel dat een perfecte locatie is om te herbronnen tus-
sen twee swingsessies door. Meer dan 120 personeels-
leden waken er over het welzijn van de kuurgangers. 
Er is keuze uit een 20-tal verschillende programma’s 
(afslanken, antistress, wellness, detox, conditieop-
bouw, sport…), met verder ook verzorgingen op maat. 
Algenpakkingen en marine drainages behoren tot de 
grote klassiekers. ‘Door zijn rijkdom aan minerale zou-
ten en oligo-elementen heeft het zeewater een magi-
sche invloed op de huid en het lichaam. Wij proberen 
continu te innoveren met onze uitrusting, expertise en 
programma’s’, aldus eigenaar Serge raulic.
Het parcours ‘Aquatonic’ van 185 m2 vervolledigt 
het aanbod. Het omvat liefst 14 werkplaatsen en 
194 sproeiers. Dynamische douches, jacuzzi’s, 
turbo-jets, watervallen: geen enkel lichaamsdeel 
wordt overgeslagen om een algemeen gevoel van 
welzijn te creëren. Dé ideale 19e hole!
Dinard-Pléneuf-Saint Malo: het zijn drie bijzonder 
aangename bestemmingen in een regio van amper 
enkele tientallen kilometers. Ideaal om uw voor-
raad Bretoense birdies in te slaan en dat het hele 
jaar door.

Het Saint-Malo Golf Resort: 
spectaculair en bijzonder 
goed onderhouden.

In Bretagne laat 
het swingplezier 
zich ongebreideld 
genieten en dat 
vlakbij de zee.
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Kwaliteit, comfort en 
rust in het centrum 
van Antwerpen

• Tegenover het stadspark

• Hoteldiensten van hoog niveau en gastronomische keuken
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De jetset en de CEO’s zijn helemaal weg van het Domaine de 
Murtoli: een idyllisch stukje van Zuid-Corsica waar de tijd 
lijkt stil te staan. Een en al discretie en eenheid met de natuur.

Door Miguel Tasso  

H
et is een magische plek en uniek 
in zijn soort. Zoek niet naar een 
opvallende inrijpoort, want die is er 
niet. Zelfs de wegwijzers ontbreken, 

want hier heerst de opperste discretie. Deze plek 
stopt zich namelijk bewust weg, zowel letterlijk 
als figuurlijk. Vandaar ook dat heel wat CEO’s van 
de CAC 40, showbizzsterren en bekende politici 
er geregeld neerstrijken: van Nicolas Sarkozy over 
Leonardo Di Caprio, Javier Bardem en Penelope 

Cruz. Al deze vips droegen hun steentje bij om 
deze plek uit te bouwen tot ‘the place to be’ en 
eerlijk is eerlijk: als het zomert, bestaat er geen 
exclusiever adres om met het gezin te ontspannen 
en de drukte en de paparazzi te ontvluchten. Hier 
meldt men zich met de boot of de helikopter. Al 
kan de auto ook, over wegen die aan de Dakarrally 
doen denken. Het decor zelf doet denken aan 
het paradijs. robinson Crusoe in een vijfsterren-
grandluxe-versie.

Murtoli
Het verborgen paradijs

Domaine de
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Het Domaine de Murtoli ligt helemaal in het zuiden 
van Corsica en je moet het ervaren, want het laat 
zich amper in woorden beschrijven. Lucht, zon en 
zee. Drie kilometer privéstrand. 2500 ha heuvels 
en maquis. Hier eist de stilte al zijn rechten op, al 
is de locatie wel bewoond. Er staan 19 huisjes met 
alle comfort, een golfbaan en drie restaurants. 
Maar je komt er zelden een buurman tegen, want 
het domein is gigantisch groot en alles staat in het 
teken van luxe, rust en verwenning.

Het werk van één man
Aan de basis ligt één man: de visionair Paul Cana-
relli. Een gepassioneerd man die bijzonder ver-
knocht is aan zijn Corsicaanse roots. Bij de dood 
van zijn grootvader erfde hij een groot deel van 
diens landerijen aan de zee. Als eerbetoon aan 
zijn opa restaureerde hij een eerste ‘bergerie’ (let-
terlijk: schaapskooi, red.). Daarna een tweede en 
vervolgens enkele oude traditionele huizen op aan-
grenzende en aangekochte percelen. Beetje ▼

Er is wellicht geen mooiere omgeving 
om je koffers en je zorgen achter te 
laten dan het schitterende Domaine 
de Murtoli. De echte luxe is de stilte.



bij beetje rijpte het idee om ze te omkaderen 
met een luxueuze omgeving zonder aan hun ziel te 
raken. En zo werd het Domaine de Murtoli gebo-
ren, een exclusief paradijs voor levensgenieters 
die willen herbronnen en daarvan willen genieten. 
Een beetje, veel, oneindig…
Het is heerlijk toeven in de prachtig gerestaureer-
de ‘bergeries’ die samen een soort van verspreid 
hotel vormen. Muren van stapelstenen, oude pan-
nendaken, eiken vloeren, houten deuren, stenen 
wasbekkens, schaduwrijke tuinen, in de rotsen 
uitgehouwen zwembaden: de levenskunst etaleert 
zich in elk detail en vooral ook in het respect voor 
de tradities. Deze huisjes hebben verschillende 
groottes. De grootste kunnen tot 16 gasten aan, de 
kleinste zijn voorbehouden aan koppels. De prijzen 
wisselen al naargelang het seizoen: soms tot 5000 
euro per nacht. Maar liefde heeft geen prijs. En 
bovendien proef je overal dezelfde sfeer. Alsof je 
plots in een andere wereld werd gedropt.
In de coulissen verzorgt Valérie Canarelli, de echt-
genote van de eigenaar en de meesteres des hui-
zes, de administratie en de logistiek. Die gaan tot 
in de kleinste details, want in Murtoli ‘kan alles’. 
De service is 24/24 uur verzekerd. Zelfs de gekste 
dromen worden er werkelijkheid.

Uniek en onvoorspelbaar
Eens men er zijn intrek heeft genomen, laat men 
zich leiden door zijn inspiratie. En doet men waar 
men zin in heeft. Dat is de overheersende filoso-
fie. De zee biedt heel wat mogelijkheden aan het 
strand, de inhammen en de kreken. Je kan er naar 
de zeebodem duiken, zeilen of zeevissen aan boord 
van een Boston Whaler. Maar je kan er ook op het 
land blijven en op stap gaan: te voet, met de fiets of 
te paard. In november en december kan je er zelfs 
in de maquis op wild en everzwijn jagen. Altijd met 
het gevoel dat men het domein helemaal voor zich 
heeft. De grootste luxe op deze wereld is ruimte en 
de ruimte die men hier ervaart, is adembenemend. 
Ook de drie ‘huisrestaurants’ dragen de stempel 
‘made in Murtoli’. Alle producten zijn inderdaad ‘du 

terroir’ en komen uit de zee of de eigen moestuin. 
Want het domein heeft zijn eigen landbouwbedrijf 
en een boerderij met 500 schapen, 100 koeien, 20 
bijenkorven en 5000 olijfbomen. Iemand beter?
De ‘Table de la Grotte’ kreeg een plekje onder 
een rotsgewelf en serveert onder meer (heerlijke) 
gegrilde lamsbout. In de zomermaanden stelt de 
‘Table de la Plage’ een kaart voor met het accent 
op de dagvangst. De ‘Table de la ferme’ tenslotte 
is meer traditioneel met gastronomische gerech-
ten en grand crus. Maar natuurlijk kan men als gast 
ook à la carte dineren in zijn bergerie. Met dank 
aan de traiteurdienst of de persooonlijke inbreng 
van een topchef.
De Spa kadert in dezelfde sfeer. Alleen al de toe-
gang is uniek, want hij ligt verscholen tussen hagen 
van mirte, rozen en bamboe. Via loopplanken over 
de heide bereik je de verzorgingscabines (essenti-
ele oliën van maquis), de hydrotherapie en de ham-
mam. Ook daar is het genieten van begin tot einde. 
Idem dito voor de rest, want in het domein kan elke 
ruimte geprivatiseerd worden voor een feest, een 

Dineren vlakbij het strand in 
een verbluffend mooi decor.

Kilometers strand voor 
onvergetelijke uitstappen.
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concert, een bal, de jacht, exclusieve seminaries. 
De huwelijksgeloften hernieuwen op het strand? 
Alles is mogelijk, of zoals de Engelsen dit zeggen: 
‘the sky is the limit’. Vorige zomer werd de volle 
maan gevierd met 3000 kaarsen op het strand. Zij 
omkaderden een groot galadiner. In 2015 kwam 
sopraan Julia Knecht langs en zij verzorgde samen 
met de musici van de opera van Lyon een droom-
avond onder de sterren.

Atypische golfbaan
De kers op de taart is de golfbaan: de Murtoli Links 
die de dorst naar birdies van de golfliefhebber 
bevredigt. Vier jaar geleden leverde de bekende 
Amerikaanse architect Kyle Phillips het ontwerp 
dat perfect aansluit bij het basisconcept van het 
domein, zijnde de natuur, want die bepaalt alles 

in Murtoli. Het resultaat mag verrassend genoemd 
worden, want deze championship course heeft 9 
holes en 12 verschillende greens (8 klassieke en 
2 dubbele). Deze onuitgegeven configuratie levert 
een moduleerbare golfbaan op met verschillende 
spelmogelijkheden. Al naargelang de keuze van de 
greens staan zo 7 verschillende 9 holesbanen ter 
beschikking van de golfer. ‘Sommige holes wor-
den de ene dag in één bepaalde richting gespeeld 
en de dag daarop in de andere. Dat is bijzonder 
origineel en tegelijk ook bijzonder passionerend. 
De golfer die een week in een bergerie verblijft, 
heeft het gevoel dat hij 7 verschillende banen heeft 
gespeeld’, zegt pro Antoine Maisetti.
Kyle Phillips sprong perfect om met het ruimtelijke 
kader dat hem werd toevertrouwd. Welke greens 
er ook gebruikt worden: het parcours speelt ▼

De huisjes in het Domaine de 
Murtoli zijn stuk voor stuk luxueus 
ingericht. In alle discretie.

Het beste adres 
om in alle rust ter 
herbronnen.



immer spectaculair, gezellig, technisch en tege-
lijk tactisch. Het decor is uniek met adembene-
mende panorama’s en een weelderige natuur. Tij-
dens het spel ontmoet je hazen, fazanten, vossen. 
Enig minpuntje: geen enkele hole heeft echt uit-
zicht op de zee. ‘Golf is niet de locomotief van het 
concept, maar een extra, een bijkomende troef. 
Maar we beschikken hier over veel ruimte en dus 
is het niet uitgesloten dat er de komende jaren nog 
holes gaan bijkomen…’
Het parcours is niet enkel voorbehouden aan de 
gasten in de bergeries. Ook golfers van buitenaf 
zijn welkom, maar zij moeten zich wel op voorhand 
aanmelden en hun reservatie regelen, want dat is 

het verplichte protocol op Murtoli. Het greenfeeta-
rief is redelijk: 100 euro voor de dag – lees: een 
onbeperkt aantal holes. Golfers die zich door deze 
regio bewegen, zullen ongetwijfeld ook de kans 
benutten om de 18 holes van Sperone te spelen, 
want ook die baan ligt in het zuiden van Corsica en 
geeft uit op de zee.

Reisbestemming
Corsica is een ode aan de natuur. Zowel langs 
de zee als in het gebergte staat het respect voor 
de omgeving voorop. Een duik in het turquoise 
zeewater en een wandeling in het achterland 
zijn voldoende om vast te stellen hoezeer dit 
eiland vasthoudt aan zijn diversiteit, zijn ecolo-
gisch patrimonium en zijn vastgoedwetgeving.
 
Meer info over het Domaine de Murtoli:
www.murtoli.com

Officiële websites over Corsica als bestemming: 
www.visit-corsica.com &
www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires

De atypische en moduleerbare 
golfbaan.72
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www.johndeere.berue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.cofabel.be

EEN PERFECTE GREEN
W A A R O M  N I E T  G E N I E T E N 
VAN DEZELFDE LUXE THUIS  ?

EEN WERELD AAN EXPERTISE IN UW TUIN
John Deere is het professionele merk voor het onderhoud van golfbanen. 
Geniet van onze expertise in uw tuin.



De prestigieuze Royal Mougins vlakbij Cannes zal 
binnenkort nog enkel voor de leden toegankelijk 
zijn. Momenteel zijn nog enkele exclusieve 
‘memberships’ te koop. 

Door Miguel Tasso

Royal Mougins
Op en top exclusief

R
oyal Mougins ligt in de heuvels rond 
Cannes en op amper een kwartiertje 
van La Croisette. Het is een van de 
meest prestigieuze en exclusieve clubs 

aan de Azurenkust. Dat komt niet alleen door 
de kwaliteit van zijn golfbaan, maar ook door de 
magische omgeving en de uitmuntende service. 
Viersterrenhotel, elegant clubhouse, gastrono-
misch restaurant, hypermoderne Spa en een resi-
dentieel sleutel-op-de-deur-domein van 75 ha: hier 
bedrijf je de levenskunst in al zijn vormen. In 2016 
werd het hotel tijdens de World Awards trouwens 
uitgeroepen tot ‘Beste Golfhotel van frankrijk’.

De stempel van Rattan Chadha
royal Mougins ontstond in 1993 en werd in 2003 
eigendom van de zakenman rattan Chadha. Deze 
visionaire ondernemer werd 68 jaar geleden in 

India geboren, maar zijn carrière speelde zich voor-
namelijk af in Nederland. Hij stond aan de wieg van 
het prêt-à-portermerk Mexx en werd vervolgens 
actief in de hotelindustrie. Zo richtte hij met name 
de keten ‘Citizen M’ op: de nieuwe generatie van 
stadshotels. ‘Ik regel mijn meeste zaken vanuit 
Amsterdam en Londen, maar om te herbronnen, 
kom ik naar Mougins’, zegt hij.
Deze golfliefhebber en fan van de franse riviera 
maakte van de club in Cannes een echt resort 
met een paradijselijke sfeer. ‘Op termijn is het de 
bedoeling om dit enkel voor leden toegankelijk te 
maken en er een echte referentie van te maken op 
het gebied van service en lifestyle’, legt hij uit. 
De championship course is de grote blikvanger 
van het resort en draagt de handtekening van de 
beroemde Amerikaanse architect robert van Hagge, 
eveneens auteur van Les Bordes, Seignosse, 

Rattan Chadha: 
eigenaar van 
Royal Mougins.
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Kempferhof en deels ook van Le Golf National, 
toekomstig schouwtoneel van de ryder Cup. Tus-
sen 1995 en 1998 werd op deze baan vier keer de 
Open de Cannes gespeeld, een toernooi dat toen 
deel uitmaakte van de Europese Tour. 
Deze parkland, die afgeboord wordt door olijfbo-
men en dennen, is van een zeldzame natuurlijke 
schoonheid – een soort ravenstein aan de Azuren-
kust. De baan speelt niet bijzonder lang (par 71 van 
6004 m - back tees), maar is technisch en tactisch 
bijzonder uitdagend. Om een goede kaart binnen 
te brengen, dient er dus heel precies geslagen en 
zijn techniek en strategie belangrijk. Elke mindere 
slag wordt genadeloos afgestraft. Meren, water-
vallen, bunkers, snelle en verraderlijke greens: 
dit is ‘target golf’ op z’n best. Enkele holes zijn 
onvergetelijk, zoals de 2: een par 3 van 168m, met 
als heerlijke bijnaam ‘Le saut de l’Ange’. Met een 

hoogteverschil van ruim 30m en de green omringd 
door water is dit een van de spectaculairste – en 
meest gefotografeerde – holes in frankrijk. 

Private roeping
Ook de infrastructuur parallel aan het royal Mou-
gins Golf resort is bijzonder, met een oefenbaan op 
gras, een elegant clubhouse met een schitterend 
terras en vooral: de Golf Académie. Deze wordt 
geleid door Stéphane Damiano (ex-coach van 
Victor Dubuisson) en is uitgerust met de nieuw-
ste technologische snufjes voor swinganalyse. Zij 
werkt dan ook niet toevallig samen met de ‘Mora-
toglou Tennis Academy’ in Sophia Antipolis, en dit 
dan met name op het vlak van ‘Sports-Etudes’.
De club is vastbesloten om almaar privater en 
exclusiever te worden. Het instaprecht, dat verhan-
del- en overdraagbaar is, wordt momenteel tegen 
voordeeltarieven aangeboden om die privatisering 
te versnellen. Het geeft niet alleen toegang tot de 
golf – dat spreekt voor zich – maar ook tot alle infra-
structuren van het resort (hotel, Spa, tot en met La 
Plage royale in Cannes). Er werden ook samen-
werkingsakkoorden afgesloten met andere  ▼

Royal Mougins ligt in de 
heuvels rond Cannes. 
Deze oase van rust laat 
zich oneindig genieten.

Hole 2: een van de 
spectaculairste par 
3-holes in Frankrijk.



prestigieuze clubs in frankrijk en daarbuiten. 
‘Zodra alle memberships verkocht zijn, zal de volle-
dige privatisering werkelijkheid worden. Dan zal het 
niet langer mogelijk zijn om nog te komen green-
feeën’, zegt verkoopdirecteur Elisabeth Boisson.
Een andere interessante piste om de geneugten 
van royal Mougins te proeven, is de ‘quartershare’ 
of ‘fractional ownership’. ‘Dit concept biedt parti-
culieren de gedeelde aankoop van een hotelsuite. 
De kopers hebben de mogelijkheid om hun resi-
dentie tot 13 weken per jaar te betrekken, waarbij 
zij van alle hoteldiensten kunnen genieten en van 
een “gezinsspeelrecht” voor de golfbaan. Dergelijk 
fractional ownership biedt eigenaars een flexibel 
gebruik van hun eigendom, zonder zorgen voor wat 
betreft onderhoud, verblijftaksen, onroerende voor-
heffing of de lasten van een mede-eigendom.’
De 29 suites die hiervoor in aanmerking komen, 
zijn 50 m2 groot en stuk voor stuk uitgerust met 
privéterrassen, met zicht op de golfbaan en de 
omgeving van Cannes. De kostprijs van een ‘quar-
tershare’ voor 13 weken bedraagt momenteel 
minder dan 200.000 euro. Dit voor een golf- en 
vastgoedinvestering in een van de meest favoriete 
omgevingen voor levensgenieters.

Gastronomie & Spa
De ‘royal Spa by Sodashi’, die een onderkomen 
vond in een authentieke 19e-eeuwse bastide, 
ademt zijn levenskunst uit op 450 m2. Deze ruimte, 
die helemaal gewijd is aan de schoonheid en aan 
het tot rust brengen van het lichaam en de geest, 
werkt samen met het Australische merk Sodashi. 
De producten die voor de lichaamsverzorging en 
de massages gebruikt worden, zijn 100% natuurlijk. 
Na een partijtje golf is het dan ook heerlijk relaxen 
in deze Spa die eveneens is uitgerust met sauna, 
hammam, jacuzzi en fitness.
Het gastronomisch aanbod sluit aan bij de rest van 
het gamma. In het clubhouse focust de lunchkaart op 
de mediterrane keuken terwijl de dinerkaart inzet op 
meer uitgebreide gerechten. De chefs Philippe Artaud 
en Servé Vromen zetten hun beste beentje voor om 
de smaakpapillen in verrukking te brengen.
En verder is er natuurlijk ook Mougins zelf. Dit klei-
ne dorpje, gelegen op een heuvel, ligt op amper 
enkele minuten. Het is er heerlijk kuieren door de 
straatjes en tussen de vele boetieks en beroemde 
kunstgalerijen. Niet toevallig kwamen Pablo Picas-
so, Jean Cocteau, Paul Eluard en françois Millet 
hier destijds hun inspiratie zoeken.

T i j d  v o o r 
fa rn iente , 
met op de 
achtergrond 
de zingende 
krekels.

Terras met zicht 
op de greens.

D e  g o l v e n d e 
greens worden 
sterk verdedigd.
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De twee prachtige golfbanen, het vijfsterrenhotel en het 
unieke vastgoedpark maken het PGA Catalunya Resort 
tot een oase van rust. Ideaal voor de levensgenieter die in 
een magische omgeving wil verblijven.

Door Miguel Tasso

PGA Catalunya Resort
    voor unieke levenskunst

B
ij golfers die van het leven houden staat 
het adres helemaal bovenaan. Dat is 
helemaal terecht. Het PGA Catalunya 
resort, dat ideaal is gelegen in het hart 

van Catalonië, is een oase van rust waar de 
levenskunst in alle dimensies wordt uitgedra-
gen: twee zeer gerenommeerde championship 
courses, een luxehotel, een gastronomisch res-
taurant en een wellness center. Dit alles op een 
kwartier van Gerona, een uur van Barcelona, 
met daar bovenop een droomklimaat (300 dagen 
zon per jaar) in een magische omgeving, met de 
Pyreneeën op de achtergrond en de Middellandse 
Zee op enkele minuten rijden met de auto. Het 
verbaast dan ook geenszins dat deze plek gezien 
zijn context bijzonder in trek is bij investeerders. 
Het unieke vastgoedpark is inderdaad ideaal voor 
vaste bewoning of een tweede verblijf. Tijdens de 
prestigieuze International Property Awards van 

2016 werd het PGA Catalunya resort verkozen 
tot beste ‘European Golf Development’. Door zijn 
ligging, zijn infrastructuur en kwaliteit heeft het 
wellicht zijn gelijke niet in Zuid-Europa.

Twee referentiebanen
Golf is vanzelfsprekend de grote troef van dit resort. 
Hiervoor zorgen de beide schitterend onderhou-
den kampioenschapsbanen die hoog scoren bij 
de kenners. De ‘Stadium Course’ (par 72, 6705m) 
dateert uit 1999 en was reeds gastheer voor tal 
van professionele toptoernooien van de Europese 
Tour. De baan is sinds 2011 bekroond als ‘beste 
baan van Spanje’. Zij wordt ook beschouwd als 
een van de meest uitdagende. Dit ontwerp van Neil 
Coles en Angel Gallardo heeft alles wat een golfer 
belieft: verhoogde afslagplaatsen, imponerende 
vergezichten, waterhindernissen en natuurlijk ook 
greens met verschillende niveaus. Het is absoluut  

De betoverende 
13e hole van de 
Stadium Course.

78

F o C U S
H E r f S T  2 017



geen makkelijke baan, maar mede door de keu-
ze uit verschillende tees vindt elke golfer er zijn 
gading in functie van zijn handicap.
Enkele holes zijn onvergetelijk, zoals de 13: een par 
4 met een onvergetelijk uitzicht op het massief van 
Montseny. Hole 9, een moeilijke dogleg die leidt 
naar een goed verdedigde green, wordt algemeen 
beschouwd als de moeilijkste. De technische en 
tactische uitdagingen liggen eigenlijk overal, maar 
omdat de baan zo mooi is, neemt de golfer er die 
graag bij!
De ‘Tour Course’ (par 72) is iets minder veeleisend. 
De fairways spelen wat breder en er zijn minder 
hindernissen. Maar ook deze baan blijft een gewel-
dige uitdaging voor de swing!
De practice beschikt over een gigantische putting 
green (200m2) en over verscheidene oefenzones 
met verschillende bodems. ronduit indrukwek-
kend. Elk detail is tot in de perfectie bestudeerd. 

Zo kan men zijn slagen oefenen op verschillende 
grasoppervlakken. Sterker nog: de bunkers van 
St. Andrews, Augusta en Pebble Beach werden 
nagebouwd en gevuld met het zand dat specifiek 
is op deze mythische plekken.

Vijfsterren in de Camiral
Het resort opende onlangs een nieuw luxehotel. 
Het kreeg de naam Camiral en draagt het label ‘The 
Leading Hotels of the World’. Dankzij dit vijfster-
renetablissement vervolledigt het PGA Catalunya 
resort zijn aanbod voor een veeleisend en exclu-
sief cliënteel.
De Camiral is een modern geïnspireerd hotel met 
veel ruimte binnen en buiten. De inrichting werd 
toevertrouwd aan de getalenteerde Catalaanse 
designer Làzaro rosa-Violàn. Zoals hij dit ook zelf 
aangeeft, is de stijl zowel ‘chic als urban’.
Het hotel, dat in het hart van het resort werd 
gebouwd, telt 145 kamers van verschillende cate-
gorieën. Zij kijken alle uit op de tuinen en op de 
beide golfbanen. Vanuit de hall hoef je maar een 
paar meter te stappen om het clubhouse te berei-
ken. Ideaal. 
Maar de Camiral richt zich ook tot een cliënteel 
dat zonder golf door het leven gaat. Zo zijn er heel 
wat activiteiten mogelijk ver weg van de greens. 
Op het menu: fietsen, zwemmen, duiken, tennis, 
padel, of zelfs visuitstappen op zee met een private 
boot en vluchten met een luchtballon. Er is een ▼

Hedendaagse villa’s 
vlakbij het parcours.

Adembenemende 
vergezichten.



Kids Club speciaal voor kinderen jonger dan 8 
jaar. Ook daar een massa activiteiten. Binnenkort 
worden ook de voetbal- en rugbyvelden alsmede 
het ruitersportcentrum operationeel.
Vanuit het resort opent zich een waaier aan excur-
siemogelijkheden. Gerona, dat slechts enkele kilo-
meters verder ligt, is een van de mooiste historische 
steden van de Costa Brava. In het dorpje figueras 
vindt u het prestigieuze Dali Museum en de emble-
matische stad Barcelona ligt op amper een uur rij-
den. Verder herinneren we er aan dat deze streek 
een van de meest gerenommeerde is ter wereld op 
het vlak van gastronomie, met ontelbare sterrenres-
taurants, zoals de beroemde Celler de Can roca dat 
drie macarons mag opspelden! De topgastronomie 
is trouwens ook in de Camiral op de afspraak met 
keuze uit drie tafels: het gastronomische restau-
rant ‘1477’, een restaurant/bistrot/lounge en de 
terrasbar van het zwembad voor lichte tussendoor-
tjes. Elk van hen biedt, op verschillende niveaus een 
combinatie aan van de mediterrane en de interna-
tionale keuken waarbij Catalaanse producten en 
plaatselijke wijnen de hoofdtoon voeren.
Het PGA Catalunya resort is trouwens een partner-
ship aangegaan met Girona food Tours om afwis-
selende culinaire uitstappen te organiseren, zoals 
ontmoetingen met plaatselijke producenten en de 
degustatie van traditionele gerechten en wijnen. ‘Er 
bestaat geen betere manier om een bestemming 
te appreciëren dan door zijn voeding, vooral in een 
streek zoals de Costa Brava met zijn ronduit uniek 
culinair en oenologisch erfgoed’, stelt Marko Gondel, 
stichter van het concept. ‘Onze beide huizen delen 
de liefde voor de gastronomie en het verlangen om 
dit door onze gasten te laten ontdekken’, voegt David 
Plana toe, de CEO van het PGA Catalunya resort.
Het resort, dat in een schitterende wijnregio is 
gelegen, huldigde onlangs trouwens zijn eigen 
wijngaard in: de Celler Mas Hereu. Deze zweert 
bij de oude Catalaanse tradities en is bedoeld om 

exclusieve wijnen te produceren – zowel rood als 
wit. Zodat ook de wijnliefhebbers hier binnenkort 
extra worden verwend.

Uniek vastgoedaanbod
Terwijl de bezoekers het er zeer naar hun zin heb-
ben, biedt het PGA Catalunya resort ook exclu-
sieve vaste verblijfsmogelijkheden op een van de 
leukste plekken van het Oude Continent. De golf, 
de zee, de bergen, het zonnig klimaat: het plaatje 
is compleet.
De woningen in het PGA Catalunya resort zijn stuk 
voor stuk uniek, met gemeenschappelijke elemen-
ten die ze bijzonder maken: moderne esthetiek, uit-
muntende kwaliteit en het verlangen om nauw aan 

De gastronomie 
die men van een 
sterrenresort 
verwacht.

Een wijngaard 
spec iaa l  voor 
eigen productie.
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te sluiten bij de natuur en het landschap. De ver-
schillende projecten dragen de handtekening van 
prestigieuze Catalaanse architecten, zoals Damián 
en francisco ribas, Lagula Arquitectos, Carlos fer-
rater, Jaime Prous, Josep Camps en Olga felip, als-
ook van enkele grote internationale bureaus, zoals 
De Blacam & Meagher en richard Hywel Evans.
Het vastgoedaanbod is breed, met keuze uit vil-

la’s, individuele huizen en appartementen. Luxe, 
design, edele materialen, mediterrane huizen, 
zorg voor detail: het geheel is een en al klasse. De 
prijzen variëren van 385.000 euro (tweekamerap-
partement) tot 700.000 euro voor de huizen en 
van 1 tot 4 miljoen voor de villa’s. Voor zover het 
omgevingsbeleid niet verstoord wordt, kunnen ook 
percelen bouwgrond worden aangekocht. ▼

Het nieuwe hotel Camiral 
draagt het label ‘Leading 
Hotels of the World’ en biedt 
alle moderne comfort.

Het zwembad van 
het hotel: ideaal 
als 19e hole.



Dit klassevol residentieel concept biedt de 
gebruikers de kans om volop van de mediterrane 
levensstijl te genieten in een uniek kader, want ook 
de service is first class. Zo biedt het PGA Catalunya 
resort de eigenaars de mogelijkheid om in te teke-
nen op residentiële serviceprogramma’s die in twee 
grote groepen van prestaties zijn opgedeeld. Het 
eerste omvat het algemene beheer van de eigen-
dom en omvat onder meer de 24/24u beveiliging, 
de verlichting en het onderhoud van de gemeen-
schappelijke ruimtes, het ophalen van huisvuil en 
recycleerbare stoffen. Het resort beschikt over een 
eigen afdeling voor residenten waarop de eigenaars 
met bijzondere verlangens een beroep kunnen doen: 
gepersonaliseerd beheer en verhuur van hun eigen-
dom, schoonmaak en revisie van het verblijf na hun 
vertrek, tuin- en landschapsadvies, babysit en een 
welcome service die erover waakt dat alles picobello 
is bij de aankomst. Alle bewoners hebben vanzelf-
sprekend toegang tot de sportieve infrastructuren 
van het resort (golf, tennis, spa, wellness…).
Deze plek heeft met andere woorden alles wat 
nodig is voor een slimme investering in een eerste 
of tweede verblijf. Het PGA Catalunya resort wordt 
dan ook steeds meer ‘the place to be’ en dit zowel 
voor zijn ligging en de kwaliteit van de service als 
voor de omgeving en de security.

Algemene info: www.pgacatalunya.com 
Golf: Tel. 0034 972 472 577
 reservas@pgacatalunya.com
Vastgoed: Tel. 00 34 972 472 957
 realestate@pgacatalunya.com

Een imponerend 
vastgoedpark.82
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De Golf de Servanes ligt in het hart van de Provence. Als 
een oase van rust te midden van de Alpilles. Ideaal om 
alles los te laten en te genieten van de prachtige natuur.

Door Michel Thibaut

Servanes
Parel van de Provence

D
e Provence is ideaal om te golfen en 
dat 365 dagen op 365. Het is dan 
ook geen toeval dat Open Golf Club 
(www.opengolfclub.com), toppromo-

tor van Premium golf, er een van zijn favoriete 
uitvalsbases van heeft gemaakt. Het is inderdaad 
heerlijk om tussen de zee en de bergen op birdies 
te jagen, met het geluid van de krekels op de 
achtergrond.

Bij deze gelegenheid plaatsen wij onze golftas op 
de eerste tee van de Golf de Servanes. Die ligt in 
Mouries, aan de voet van de Alpilles, op tien minuten 
rijden van Les Baux de Provence. Het decor is dat 
van een prentbriefkaart. Het parcours, waar het naar 
tijm en lavendel ruikt, staat symbool voor genieten 
en swingen in de zon, en dat het ganse jaar door. 
‘De architecten maakten optimaal gebruik van 
de betoverende omgeving om een zeer mooie  
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golfbaan te bouwen die zijn weg zoekt tussen de 
witte rotsen. De baan start aan de voet van de 
Alpilles. De golvende fairways worden er afgeboord 
door olijfgaarden (4000 olijfbomen). Daarna krijgt 
de baan een Amerikaans tintje (met twee gigan-
tische eilandgreens) om af te ronden in een bos 
van zeedennen’, zegt Jean Badéa, directeur van 
deze club waar bezoekers zich binnen de minuut 
helemaal thuis voelen.

Opwindende baan
Deze par 72 (6041m) werd in 1989 door T. Spre-
cher en G. Watine uitgetekend. Servanes prikkelt 
de geurzin bij zijn bezoekers en overdondert ze 
ook visueel. Prachtige fairways afgeboord met 
olijfbomen, wijngaarden, cipressen en meren met 
watervallen. Als speler doe je er evenwel goed aan 
om je hoofd bij de zaak te houden. Dit is inderdaad 
een baan met enkele verrassingen, waarbij hole 5 
te boek staat als de moeilijkste. De fairway van 
deze dogleg par 4 van 411m is inderdaad behoor-

lijk smal. Om geen slag in te leveren, moet niet 
alleen de afslag goed zijn, maar ook de approach 
naar de green die door een stevige bunker wordt 
verdedigd. Ook hole 12 dwingt tot voorzichtigheid. 
Om de green van deze 189m par 3 te vinden, moet 
de bal inderdaad over een grote waterhindernis. 
Angst is geen optie!
Maar we herhalen het: Servanes is een bijzonder aan-
gename baan om te spelen: prettig, gevarieerd, nooit 
eentonig. Deze lichtgolvende baan is een test voor 
spelers van alle niveau met tees die voor evenwicht 
zorgen. Elke hole is een feest voor de zintuigen. 
Deze baan gaat prat op het ‘Ecolabel GEO Certi-
fied’. ‘Dit diploma is een internationale erkenning 
die ons bij de mooiste golfsites ter wereld plaatst’, 
aldus nog Jean Badéa met gepaste trots.
De oefenbaan kadert volledig in de clubfilosofie. 
Zij is 300m lang – goed nieuws voor de long hit-
ters – en werd uitgerust met kleurrijke, synthe-
tische doelen, een putting green van 300m2 en 
twee oefenbunkers. ▼



19e hole
Servanes scoort ook met zijn 19e hole. Het club-
house werd ondergebracht in een 18e-eeuwse 
oliemolen en verzorgt mee de bijzonder gezellige 
sfeer. In het hart van het domein nodigt restaurant 
La Bergerie uit tot la dolce vita. De heerlijke ‘bis-
tronomie du terroir’ brengt de meest veeleisende 
smaakpapillen in verrukking. Alles is ‘fait maison’ 
op basis van superverse producten. Het spreekt 
voor zich dat de plaatselijke wijntjes de eventuele 
bogeys al snel helpen vergeten. Ideaal dus om de 
scorekaart en bijgevolg ook de wereld door een 
roziger bril te bekijken!
Kortom: dit is een uitstekende bestemming voor de 
vele Belgische golfers die deze bijzonder aangena-
me regio doorkruisen of er verblijven. Servanes ligt 
op 45 minuten rijden van de Gare TGV d’Avignon en 
op 45 minuten van de luchthaven van Marseille. 
Het Parc Naturel régional des Alpilles vlakbij is 
eveneens een must. Het strekt zich uit over een 
gebied dat door de natuur werd uitgewerkt en 
door de mens werd verfijnd. De landschappen zijn 
zowel het resultaat van de diepste krachten uit 
de aarde als van de arbeid door de eeuwen heen: 
boswinning, dorpen bouwen, wijn- en olijfgaarden 
aanplanten, rots- en grondwerken. Hier lijkt de 
tijd stil te staan, zonder daarom de harmonie te  

verstoren die zo kenmerkend is voor de Alpilles met 
zijn heuvels, rotsen, bossen, kreupelhout, moeras-
sen, velden en kanalen met al hun bewoners.
Niet onbelangrijk: Open Golf Club werkt in Ser-
vanes samen met een aantal hotels in de directe 
omgeving van de golf. Dit zijn met andere woorden 
de aanraders: le Val Baussenc***, le Vallon de 
Valrugues***** – en gerund, door een Belg – Du 
Côté des Olivades**** BDesign & Spa*****

www.opengolfclub.com

Open Golf Club in de Provence
La Grande bastide Par 72, 5 929m
opio Valbonne Par 72, 5 698m
barbaroux Par 72, 6 053m
La Sainte baume Par 72, 5 982m
Pont Royal Par 72, 6 537m
Grand Avignon Par 72, 5 838m
marseille La Salette Par 70, 5 106m
Nîmes Vacquerolles Par 72, 6 185m
Servanes Par 72, 6 041m
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Met zijn innoverend, leuk en familiaal concept gaat de 
nieuwe golfclub ‘Golf des Lacs’ op zoek naar een breed 
publiek in het magische kader van de Lacs de l’Eau d’Heure.

Door Miguel Tasso

Golf des Lacs
Plezier staat voorop

D
e streek van de Lacs de l’Eau d’Heure, 
ten zuiden van Charleroi, geniet een 
bijzonder goede faam op het gebied 
van sportieve activiteiten, recreatie 

en natuur. Daar hoort sinds kort ook golf bij.
De Golf Club des Lacs, die door Nicolas Colsaerts 
en Justine Henin werd ingehuldigd, heeft voor een 
vernieuwend concept gekozen. Naast de klassie-
ke 9 holes golfbaan werd inderdaad ook een ‘fun 
Park’ voorzien dat volledig aan de golfsport gewijd 
is. Er is een ‘pitch & putt’, een ultra-spectaculaire 
minigolf en het oefencentrum werd uitgerust met 
een overdekte oefenbaan en 3 ‘experience’ holes. 
Er werd ook plaats gemaakt voor footgolf: de nieu-
we en originele discipline. ‘De regio was al heel rijk 
aan sportieve activiteiten en natuur. Dit golfproject 
vervolledigt dat aanbod. Het is een bijkomende 
troef om het toerisme in Wallonië te ontwikkelen’, 
aldus Vincent Lemercinier, directeur-generaal van 
de Lacs de l’Eau d’Heure.

Kunstgreens
Hoewel golf duidelijk goedkoper is geworden en 
meer aandacht krijgt in de media lijdt de sport 
in ons land nog altijd onder een elitair imago. De 
Golf des Lacs, die met geld van publieke en private 
investeerders werd opgericht, probeert die voor-
oordelen te doorbreken en een ander publiek aan 
te spreken: familialer en jonger. Het wil deze sport 
op een gezellige manier laten beleven. Dat is op 
zich al een kleine revolutie.

De 9 holesbaan, die door architect Dimitri Van 
Hauwaert werd getekend, is relatief klassiek en 
zal in de smaak vallen bij golfers met een federale 
kaart. Het parcours speelt vrij lang (3003m, met 
3 par 5-holes), is bijzonder uitdagend en windge-
voelig, en biedt unieke vergezichten op de meren 
en de omgeving. Bijzonder is dat het is uitgerust 
met kunstgreens: een primeur in België. 
Zij werden aangelegd door het Ameri-
kaanse bedrijf Southwest Green dat 
samenwerkt met Jack Nicklaus himself. 
Deze greens hebben niet de klassieke 
textuur, maar bieden zonder meer ▼
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Nicolas Colsaerts en 
Justine Henin: peters van 
de nieuwe Golf des Lacs.

Een spectaculair en 
uitdagend parcours.



kwaliteit. En ze laten vooral toe om het ganse 
jaar door te spelen en dit ongeacht de weersom-
standigheden. Een echt voorrecht.

Golf voor allen
De Golf Club des Lacs (www.golfdeslacs.weebly.
com) biedt zijn leden zeer voordelige jaarlijkse 
lidgelden aan (€ 850 individueel, € 1500 voor kop-
pels). Greenfeespelers zijn welkom en ook voor 
hen werd een zacht tarief voorzien (van € 35 tot  
€ 45 voor 2 lussen van 9 holes).
Het Golf Entertainment Center staat open voor 
iedereen, net als het ‘fun Park’, met verder ook de 
Académie die voornamelijk focust op beginners en 
initiaties voor kinderen. ‘Met dit project willen we 

golf toegankelijk en prettig maken voor iedereen. 
Ons centrum combineert de leuke en didactische 
aspecten, wat ideaal is voor een eerste kennisma-
king. Bedoeling is om gezinnen en dagjesmensen 
de kans te geven om het swingplezier op een ori-
ginele en gezellige manier te helpen ontdekken’, 
aldus Philippe Xhardez, projectmanager met ‘Pro-
1Golf’ en winnaar van de aanbesteding die door de 
Waalse regio was uitgeschreven.
Deze plek is in elk geval ideaal voor een gezellige 
familiedag en om met z’n allen op birdiejacht te 
gaan. Dit geldt zowel voor ervaren golfers als voor 
neofieten. Samen met The National in Sterrebeek 
is dit een nieuwe club die duidelijk zijn plaats ver-
dient in het Belgische golflandschap.

De verhoogde tees 
accentueren het 
ruimtelijke gevoel.
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Royal 'Léo'
wordt steeds jonger
De beroemde Ukkelse 
hockeyclub Leopold bestaat 
124 jaar, maar blikt meer dan 
ooit naar de toekomst.

Door Miguel Tasso

I
n 2018 viert de royal Léopold Club zijn 125e 
verjaardag. Het is een van de oudste sport-
clubs van België. Bij de oprichting in 1893 
was het trouwens een… voetbalclub!

Trots die vele jaren oogt de Léo jonger dan ooit. 
Dat merk je ook aan zijn leden: dat zijn er liefst 
3000, waarbij heel wat jeugdspelers. ‘Wij probe-
ren mee te gaan met de tijd en te moderniseren, 
zonder daarom ons verleden en onze waarden te 
verloochenen’, zegt Bernard Lescot, voorzitter van 
het directiecomité.
Met 25 tenniscourts op 6 verschillende bodems 
en twee hockeyvelden (één nat en één met zand) 
beschikt de Ukkelse club over unieke infrastructu-
ren in een van de groenste wijken van de hoofd-
stad. Het heeft zijn renovatie in 2008 perfect ver-
teerd (herinner u de sloop van de legendarische 
‘court central’) en is klaar om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. ‘De Léo is een sportclub. Onze tennis- 
en hockeyafdelingen zijn daar representatief voor. 
Wij streven altijd de excellentie na en dat vanaf de 
basis tot aan de top van de piramide. Wij besteden 
bijzonder veel aandacht aan de omkadering van de 
juniores en dit zowel voor wat het sportieve luik 
betreft als voor waarden als fairplay en respect’, 
aldus nog Bernard Lescot.

Met het restaurant in het heringericht clubhouse, de 
bijzonder fraai uitgeruste private fitnesszaal, de brid-
gezaal en de ruimtes voor de bar, de snacks en het 
salon is de infrastructuur van de Club bijzonder com-
pleet. ‘Onze politiek is naar de leden gericht. Alle win-
sten van een boekjaar worden automatisch opnieuw 
geïnvesteerd om ons aanbod te verbeteren.’
recentelijk werd binnen het domein ook een mul-
tidisciplinair revalidatiecentrum opgericht. Het 
kreeg de naam ‘Work for It’ en het werkt samen 
met kinesisten, osteopaten, masseurs, een diëtis-
te en een coach. Het centrum is gespecialiseerd in 
revalidatie, persoonlijke begeleiding en wellness.
Parallel surft de Léo ook mee op de moderne gol-
ven en daar is ‘Léo 21’ het beste bewijs van. Dat 
project is bedoeld om van de club een referentie 
te maken op het gebied van omgevingsbeleid en 
eco-verantwoordelijkheid.
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In amper enkele jaren tijd heeft het Belgische Stephex zich 
opgewerkt tot een topspeler in de internationale ruiter-
sportwereld. Deze groep is actief in verscheidene sectoren.

Door Christian Simonart

Stephex 
is een echt succesverhaal

H
andel in paarden, een competitie-
stal, constructie van gespecialiseer-
de trucks, bankieren, verzekeringen 
en organisatie van wedstrijden: het 

Belgische Stephex doet het allemaal en met even 
groot succes. Achter de groep staat een passione-
rend man met een passie.
Stephan Conter (52 jaar) is een atypische figuur 
in de ruitersportwereld. Deze paardenliefheb-
ber ontwikkelde zich in ijltempo tot een bekende 
zakenman die wereldwijd gerespecteerd wordt. 
Het is inderdaad moeilijk, zeg maar onmogelijk, 
om deze in Wolvertem geboren Belg te ontlopen 
wanneer men tot het hoogste niveau doordringt. 
Een carrière die gebaseerd is op zijn aangeboren 

kritische geest en een gevoel voor zakendoen, dat 
hij finetunede tijdens zijn handelsopleiding.
Stephan Conter was tot zijn 28e actief als jumping-
ruiter. Omdat hij zich bewust was van zijn sportieve 
beperkingen, zette hij zijn laarzen al snel aan de 
kant om zijn carrière een nieuwe richting uit te 
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De Duitser Daniel Deusser en 
de Italiaan Lorenzo De Luca 
verdedigen de kleuren van de 
stal Stephex in alle uithoeken 
van de wereld.
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sturen. ‘Ik had niet de middelen en zeker niet het 
talent om als ruiter de absolute top te ambiëren’, 
opent hij. ‘Ik besliste dus om mijn carrière te ori-
enteren naar de verkoop van paarden.’
Door zijn centrale ligging in Europa is België daar-
voor een ideaal speelterrein. En een draaischijf 
voor een winstgevende business. Dat had Stephan 
Conter goed begrepen. Hij begon aan de basis en 
werkte zich stelselmatig hogerop. ‘Ik heb in het 
begin de juiste personen leren kennen, bij zoverre 
dat ik in 1987 en dus in één jaar tijd 1173 paarden 
naar Italië heb uitgevoerd. Die paarden kostten 
weliswaar geen fortuinen – van 1500 tot 3000 euro 
– maar het is op die manier dat ik mijn eerste stap-
pen heb gezet in dit vak.’

Op alle fronten
De handel in paarden werd al snel uitgebreid met 
andere activiteiten die gerelateerd zijn aan de rui-
tersport. Zo is er de competitiestal in het Vlaams-
Brabantse Wolvertem met bijna 90 paarden en zes 
internationale ruiters, waarbij de Duitser Daniel 
Deusser en de Italiaan Lorenzo De Luca – allebei 
top-5 van de wereld in jumping – alsook zijn doch-
ters Zoé (19 jaar) en Emilie (17 jaar). ‘Ik heb een 
gevoel voor paarden die mij het gevoel geven dat 
zij de top kunnen halen, maar als ze die bereikt 

hebben, heb ik plots minder zin om te verkopen. 
Want paarden zijn niet alleen geld. Wanneer ze ons 
gelukkig maken, heb je geen zin meer om ervan te 
scheiden.’ En het zijn niet de ruiters die daarover 
komen klagen, want zij spelen elk weekend een 
hoofdrol op de mooiste springparcours.’
Naast de handel en de sport ontwikkelde Stephan 
Conter ook andere activiteiten die de voorbij jaren 
in belang zijn toegenomen. Zo laat hij in Hongarije 
trucks en bestelwagens bouwen die speciaal voor 
het transport van paarden zijn ingericht: de STX. 
Deze voertuigen zijn vandaag een echte referentie 
in de ruitersportwereld. ‘De paardentrucks zijn 
een succes en triggerden nieuwe ideeën, zoals 
de foodtrucks. Wij hebben nu ook een bank waar-
mee we alle leasing en renting regelen voor de ▼

Begin september werd Niels 
Bruynseels winnaar van de Grand 
Prix op de druk bijgewoonde 
Stephex Masters in Wolvertem.
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Zowel tijdens de Knokke 
H ipp ique  a ls  op  de 
Stephex Masters is het 
publiek altijd enthousiast 
op de afspraak.

Stephan Conter 
houdt van paar-
den en heeft zich 
razendsnel opge-
werkt tot  een 
zakenman die 
gerespecteerd 
wordt in de rui-
tersportwereld.



financiering van voertuigen (STX finance) en we 
zijn ook verzekeraars. Dat zijn verschillende beroe-
pen, maar alles hangt samen en verenigt heel wat 
mensen uit dezelfde wereld…’ In al deze verschil-
lende activiteiten is het succes op de afspraak. 
Stephan Conter doet daar ook niet geheimzinnig 
over. ‘Gedurende heel wat jaren was de handel in 
paarden de belangrijkste activiteit met het hoog-
ste rendement, maar door de uitbreiding van de 
groep is de omzet nu groter op industrieel vlak, bij 
de trucks en de bank. De handel in paarden blijft 
nochtans heel belangrijk en ik blijf dat ook verde-
digen, want dat is mijn eerste job. Het is ook dat 
wat me in deze wereld geïntroduceerd heeft en me 
gebracht heeft waar ik ben.’

Knokke Hippique
In 2014 zag het aanbod van de groep zich ver-
der uitgebreid met de organisatie van jumping-
competities. Na een eerste editie met 3 sterren 
schoof de Stephex Masters (in Wolvertem) het 
jaar daarop door naar de prestigieuze kring van 
de 5-sterrencompetities en was er ook de Knokke 
Hippique, waarvan de 3e editie – die over 4 weken 
werd uitgewerkt – deze zomer bijzonder goed in 
de smaak viel bij de ruiters en het publiek. ‘Europa 
had nood aan een dergelijke competitie in juli-
augustus’, legt Stephan Conter uit. ‘Ik wou de 
organisatie van een dergelijke Tour niet aan een 

ander land laten en koos voor Knokke, omdat ik 
van die badplaats houd. Het is er goed toeven 
in de zomer en het is een gemeente die perfect 
aansluit bij ons kwaliteitsimago, onze waarden en 
die van onze klanten.’
Dergelijke topevenementen kosten de groep Step-
hex heel wat geld, maar het zijn doordachte inves-
teringen… ook al is er geen sprake van een directe 
of indirecte rentabiliteit. ‘Die competities leveren 
mij geen geld op, dat is zeker’, zegt Stephan Con-
ter. ‘Maar ze kunnen een invloed hebben op onze 
andere activiteiten. Zo is het ook de bedoeling 
om de jumpingwedstrijden toegankelijk te maken 
voor nog meer ruiters, want de vraag is groot. De 
jumping groeit elk jaar met 20% tot 25% op het vlak 
van deelnemers, jobs, enz. Er zijn weinig sectoren 
met een dergelijke evolutie en dat maakt dat we 
nog heel wat dingen verder moeten uitwerken.’
Nadat hij vrijwel van nul is gestart, staat Stephan 
Conter momenteel aan het hoofd van een groep 
die ongeveer 500 mensen tewerkstelt en meer 
dan 250 paarden bezit. Deze zakenman heeft zich 
door de jaren heen met de juiste mensen weten 
te omringen en heeft ook geleerd om in de ver-
schillende activiteiten te delegeren. Hij is evenwel 
nog niet van plan om zijn plaats af te staan op de 
toernooien, waar hij als geen ander meeleeft met 
de herhaalde successen van zijn ruiters en zijn 
paarden. Want dat gevoel blijft onbetaalbaar.
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W
illy Braillard, een bekende autopi-
loot uit de jaren 60-70, blijft verliefd 
op mooie bolides. Het wekte dan 
ook geen verwondering dat deze 

gepassioneerde Brusselaar 10 jaar geleden samen 
met Alain Allan een liefdadigheidsrally opstartte voor 
Télévie. ‘Het is de bedoeling om de eigenaars van 
oldtimers de kans te bieden om deel te nemen, maar 
ook het publiek de kans te geven om via een veiling 
een zitje als copiloot te kopen en plaats te nemen 
naast vedetten uit alle mogelijke domeinen.’
En het werkt! De editie 2017, die de naam ‘Balade 
de Abbayes’ draagt, staat geprogrammeerd voor 15 
oktober. De start is aan het Jubelpark en de rit leidt 
over landelijke wegen naar de boerderij van de Abdij 
van La ramée. Er worden meer dan 250 legenda-
rische auto’s verwacht, met een 30-tal die door de 

Willy Braillard: 
10 jaar Rallye Télévie
Voormalig piloot Willy Braillard is de charismatische 
organisator van dit liefdadigheidsgebeuren waarvan de 
volgende editie doorgaat op 15 oktober.

Door Miguel Tasso

invoerders worden uitgeleend en door vedetten wor-
den bestuurd. ‘Vorig jaar haalden wij 75.000 euro 
op. Voor deze 10e editie hopen wij de kaap van de 
100.000 te ronden, mede dankzij de bonus van een 
vrijgevige mecenas. Het geld gaat naar fNrS (onder-
zoek naar kanker en leukemie).
De rallye Télévie is door de jaren uitgegroeid tot een 
echte klassieker. ‘Heel wat vedetten zullen achter 
het stuur plaatsnemen, zoals Eddy Merckx, de familie 
Borlée, Enzo Scifo, Nafissatou Thiam, Ingrid Bergh-
mans, Georges Grün, Tomasz radzinski… en verder 
natuurlijk ook de bekendste Belgische piloten die 
allemaal hun naam lenen voor het goede doel.’
Zoals gebruikelijk zal de startgrid van de editie 2017 
bijzonder koninklijk ogen, met niets dan mythische 
oldtimers  (ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini, 
rolls-royce, Maserati,…). En met een hoofdrol voor 
de Alpine A110 die Gérard Larrousse, dierbaar is.
De 71-jarige Willy Braillard waakt al van bij de geboorte 
over deze rallye Télévie. Hij is nog altijd even enthou-
siast als op dag 1, al geeft hij wel aan dat hij klaar is om 
het stuur volgend jaar aan een nieuwe ‘orkestmeester’ 
door te geven. ‘Samen met mijn dochters ben ik nog 
altijd actief in mijn bedrijf dat gespecialiseerd is in 
direct marketing in alle domeinen. Bovendien zou ik 
graag wat meer tijd willen vrijmaken voor mijn andere 
passies: fietsen en golf. Maar dat zal mij natuurlijk niet 
beletten om de verdere groei van deze… baby op de 
voet te blijven volgen.’
We geloven hem op zijn woord! ■
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Afspraak aan het Jubelpark: 
voor het goede doel en in 
naam van de passie voor 
legendarische auto's.

Willy Braillard: al jaren 
een autoliefhebber in 
hart en nieren.
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E
mmanuel rombouts werd onlangs benoemd 
tot voorzitter van de Koninklijke Belgische 
Golf federatie en is vastbesloten om zijn 
sport een nieuwe dynamiek te geven. 

‘Dankzij de prestaties van Thomas Pieters, Nicolas 
Colsaerts en Thomas Detry leeft de Belgische golf-
sport momenteel op een wolk. Dit is met andere 
woorden een perfecte gelegenheid om een nieuw 
publiek aan te spreken en het aantal federale leden te 
doen groeien. Dat wordt een van mijn belang-
rijkste doelstellingen tijdens mijn mandaat.’
België telt momenteel zo’n 62.000 aan-
gesloten golfers in 90 clubs. ‘Wij noteren 
al enkele jaren een gestage groei. Maar 
het kan nog sneller. Volgens mij kunnen 
wij op de middellange termijn de kaap van 
100.000 golfers overschrijden.’
Emmanuel rombouts is er zich van 
bewust dat de golfswing nog 
altijd met een relatief eli-
tair imago kampt. ‘Maar 
met die perceptie gaat 
het de goede kant op. 
De terugkeer van golf 
op het olympische 
programma werpt 
zijn vruchten af en 
de prestaties van 
onze drie kampioe-
nen krijgen almaar 
meer aandacht in 

De winnende swing van 
Emmanuel Rombouts
De nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf 
Federatie wil de sport een nieuw elan geven.

Door Miguel Tasso

de media. Zij zijn jong, getalenteerd en sympathiek, 
en creëren een goed imago voor het grote publiek.’ 
Eerste doel is natuurlijk om de nieuwe generatie warm 
te maken voor de lokroep van de greens. Vandaag is 
meer dan 60% van de leden ouder dan 50 jaar. ‘Geluk-
kig tellen we steeds meer juniores. Dat is een goed 
teken. In sommige scholen behoort golf nu zelfs tot 
het pakket lichamelijke opvoeding. Parallel werken we 

formules uit die jonge volwassenen moeten helpen 
om actief te blijven in het golf zodra zij naar 

het gewone beroepsleven overstappen.’
Emmanuel rombouts werd geboren 
in Antwerpen en maakte carrière in 
het gelijknamige familiebedrijf dat 
gespecialiseerd is in koffiebranderijen. 
Golf is altijd zijn passie geweest. Hij 

is van kinds af lid in de royal Antwerp 
in Kapellen en werd er in 2010 voor-

zitter. In april jongstleden aan-
vaardde hij de functie van 
KBGf-voorzitter. Omdat 
hij liever het woord evolu-
tie hoort dan revolutie wil 
hij in een perfecte harmo-
nie samenwerken met de 
beide liga’s. ‘Eendracht 
maakt macht. Wij hebben 
allemaal hetzelfde doel en 
dat is om ons steentje bij 
te dragen tot de groei van 
golf in België.’ ■
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Stijlvol
         shoppen

Smartwatch Louis Vuitton
Hoewel de Tambour Horizon met verschillende exclusieve functies is 
uitgerust, is hij bijzonder handig in het gebruik. Deze smartwatch 
(Android Wear) heeft het praktisch potentieel dat men van dit soort 
horloges mag verwachten: inkomende telefoongesprekken en 
berichten, alarm, countdown, het weer, enz. Verwisselbare armban-
den. Bestaat in de versies Black (foto), Graphite en Monogram.
www.louis.vuitton.com

Flâneur Sportif van Hermès
De fiets is koning en dat zowel in de stad als aan zee. Deze 
Flaneur Sportif van het Huis Hermès wordt in Frankrijk met de 
hand gemaakt door Time. Het is een ultralichte (koolstofvezel) 
sportieve stadsfiets (11 versnellingen) met een elegante lijn, 
toptechnologie en een heerlijk zadel van glad en natuurlijk 
Taurillon leder.
www.hermes.com

It-Bag 
Lady Dior
Gewichtig, geëngageerd, 
privé, gedragen onder de 

arm of in de hand-
palm: de handtas 
is de kwintessens 
van vrouwelijkheid. 
Deze nieuwe Lady 
Dior werd voorge-
steld tijdens het 

laatste prêt-à-porter defilé van Dior. Deze iconische tas is te 
koop in soepel poederroos gecanneleerd kalfsleer met studs 
of in zwart geglaceerd kalfsleer met studs. Bestaat in wit, 
zwart of rood.
www.dior.com

Gentlemen’s Club
Scabal, de grootste (Belgische) 
fabrikant van luxestoffen, 
koppelt zijn talent aan dat 
van het (Belgische) hor-
logehuis Raidillon ‘om 
samen het perfecte 
akkoord te creëren 
tussen unieke chro-
nografen, exclusieve 
accessoires en maat-
pakken’. Bedoeling: 
het beste van beide 
merken samenbren-
gen met nieuwighe-
den die in hun respec-
tieve boetieks worden  
uitgestald.
www.raidillon-watches.com
www.scabal.com

Renault Sport 40th Anniversary
Bell & Ross, sinds vorig jaar de officiële horlogepartner van 
het Renault Sport Formula One Team toen het als renstal én 
constructeur in de F1 terugkeerde, bracht zopas de BR 126 
Renault Sport 40th Anniversary uit. De horlogekast in gesati-
neerd staal en de zwart met gele wijzerplaat (naar de kleuren 
van de Renault-renstal) geven deze chronograaf een moderne 
en tegelijk vintage look. Hij nodigt uit om zich in te leven in de 
pro’s die in extreme omstandigheden moeten presteren.
www.bellross.com
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Al Piccolo
Dit is een van de beste ‘Italianen’ in de hoofdstad. ‘Al Piccolo’ 
ligt dicht bij het Sint-Lambertusplein in Sint-Lambrechts-
Woluwe en brengt in zijn gerechten de mooiste trans-Alpijnse 
producten tot leven: de burrata uit Puglia, de mortadelle uit 
Napels, de truffels uit Toscane. De ‘poêlée de Saint-Jacques 
et scampi’, de verse pasta en de desserten zijn puur genot. 
De huismeesters Guiseppe Davi en zijn echtgenote Karina 
bieden eveneens een mooie wijnkaart aan die bulkt van de 
zuiderse aroma’s. Gezellige sfeer, zonneterras, redelijke prij-
zen. Zonder meer een leuk adresje. 
www.alpiccolo.net

Kalios: de olijfgaard van de chefs
Olijfolie doet denken aan het zuiden. Magisch. Het Griekse merk Kalios – 
samentrekking van de regio Kalamata en Ilios (zon) – is een referentie door 
zijn lage zuurtegraad en zijn evenwichtige fruitigheid. Heel wat Belgische 
chefs zweren bij de charme van deze olijfgaard, zoals Yves Mattagne, 
Pierre Résimont, Christophe Hardisquet en Bart de Pooter. 
www.mykalios.com

De passie van Laurent-Perrier
Een lichtgouden glans, majestueuze bubbels en schuim dat… blijft schuimen. 
Ziedaar de toverkracht van de nieuwe Cuvée van Laurent-Perrier die zich op 
een passionele manier blootgeeft. Na 15 jaar optimaliseren van de kwaliteit 
van de druiven, een continue verbetering van de vinificatie en een almaar 
betere beheersing van de assemblage laat Laurent-Perrier ons een wijn 
ontdekken met een grote finesse en een heerlijke frisheid. Tegen een achter-
grond van Chardonnay illustreert deze Cuvée de elegantie en de verfijning van 
een groot huis met een duurzame knowhow.

Het balgevoel van Baume & Mercier
Baume & Mercier lanceerde zijn collectie Clifton Club: een 
nieuw opus in het teken van ‘gentlesportmen’. Om deze the-
matiek te symboliseren en zijn eigen ‘Club’-geest te creëren, 
identificeert het prestigieuze merk zich met gepassioneerde, 
echte en toegankelijke topsporters. Baume & Mercier koos 
het unieke kader van de Brusselse Royal Léopold Club uit om 
het doek te lichten over deze nieuwe inspiratie. Het deed dat 
in het gezelschap van zijn twee Belgische ambassadeurs Tom 
Boon en Felix Denayer, in Rio vice-olympische kampioenen 
met het Belgische hockeyteam.

De vieruurtjes van Isabelle Arpin
Isabelle Arpin, sterrenchef met verschillende talenten, werkt 
samen met Sofitel en illustreert dit met eigen versies van het 
vieruurtje. Een terugkeer naar de jeugd met een combinatie 
van simpele eenvoud en smaakvolle producten. Puur geluk 
waarvoor men zich niet hoeft te schamen. Speciaal voor de 
gelegenheid maakte ze een moelleux cake en een lekkere 
smeerpasta. Zij begeleiden vanaf nu de vieruurtjes in de Sofi-
telhotels in België en Luxemburg. Puur genot.
www.sofitel.com



Robbie Williams in Marc O’Polo
Het merk Marc O’Polo, dat zijn 50e verjaardag viert, lanceert 
een collectie van exclusieve sweatshirts en doet dit in samen-
werking met popicoon Robbie Williams. De internationale 
superster werkte mee aan het ontwerp van de capsulecollec-
tie. Ayda, de echtgenote van Robbie, stak een handje toe bij 
de designs van de sweatshirts voor vrouwen. De capsulecol-
lectie omvat 20 iconische stukken in verschillende kleuren 
en stijlen.
www.marc-o-polo.com

TGV naar Bretagne
Sinds afgelopen zomer ligt Bretagne een stukje dichter bij 
België dankzij een nieuwe TGV-lijn. Vanuit Parijs is Rennes 
nu nog amper 1.30 uur ver en Saint-Malo 2.15 uur. Wie vanuit 
Brussel met de Thalys naar Parijs reist (en daar van station 
verandert) doet er nu zo’n 4 uur over om de Bretoense sta-
tions te bereiken. Er zijn ook rechtstreekse verbindingen 
vanuit Rijsel.
www.b-europe.com

Exotische bestemming voor TUI fly
De luchtvaartmaatschappij TUI fly, die bijzonder populair is bij 
Belgische reizigers, blijft zijn catalogus met reisbestemmin-
gen verder uitbreiden. Zo vliegt zij deze winter vanuit Brussel 
met een Boeing 787 Dreamliner naar het eiland St Maarten in 
de Caraïben. Van 24 december tot 4 maart worden wekelijks 
ook vluchten aangeboden naar Kittilä en Fins Lapland dat een 
heel eind boven de Poolcirkel ligt. Ideaal om de Kerstman een 
bezoekje te brengen in een uniek kader!
www.tuifly.be

Callaway: Epic op elk niveau
Er wordt veel gepraat over de Epic-drivers van Callaway waar-
van heel wat kampioenen gebruik maken. Ook de fairway 
woods van Epic geven de topspelers de kracht en de precisie 
die zij zoeken. Het concept van de kroon met triaxal carbon 
en de technologieën Hyper Speed Face en Speed Step verho-

gen de snelheid van de bal en de gemiddelde afstand terwijl 
zij ook een grote tolerantie creëren. Dankzij de optifit 

hosel zijn verschillende afstellingen mogelijk. Een must.
www.callaway.com

Lanieri: maatwerk online
Lanieri, dat in 2012 werd opgericht, is de eerste Italiaanse 
website die volledig aan mannelijke elegantie is gewijd. Maat-
pakken, hemden, blazers en broeken: de klant kan zijn artikels 
online samenstellen en bestellen dankzij een 3D-configurator. 
Lanieri werkt samen met prestigieuze Italiaanse wolspinnerij-
en zoals Vitale Barberis Canonico, Rada, Zegna en Loro Piana. 
Het perfecte antwoord voor al wie wil kennismaken met de 
wereld van kwaliteitsmaatwerk tegen betaalbare prijzen.
www.lanieri.com
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In het pittoreske dorpje Aldudes, in het hart van het 
Baskenland, geldt Pierre Oteiza als een van de beste 
Franse specialisten van topcharcuterie. We zoomen in op 
de producten van een grote mijnheer van de smaak.

Door Philippe Bidaine

Pierre Oteiza
of de passie voor de smaak

H
et Baskenland bezet een benij-
denswaardige voorkeurplaats in 
het rijtje van de regio’s die bekend-
staan voor de uitmuntende kwa-

liteit van hun fijnslagerij. Dit gebied, dat naast 
zijn taal ook origineel is door zijn landschappen, 
ligt aan de rand van franse en Spaanse tradities 
en verwent al wie van gastronomie houdt met 
lekkere en gevarieerde producten. Puur genot 
voor de smaak!
Pierre Oteiza is de echte vaandeldrager van al het 
lekkers dat het Baskenland te bieden heeft. Hij 

geldt dan ook als een echte referentie. Deze zoon 
van een landbouwer combineert de functies van 
fokker, producent en ambachtelijke slager. Hij 
vestigde zijn bedrijf in zijn geboortedorpje (onge-
veer 300 inwoners) Aldudes. Dat ligt op een 50-tal 
kilometer van Bayonne en volop in de bergen.
Een van de geheimen van zijn succes ligt zonder 
meer in het bijzonder varkensras dat hij gebruikt 
voor zijn beste producten: het Baskisch varken. 
Ter herinnering: dit ras, waarvan de volledige naam 
‘porc pie noir du Pays basque’ is, is één van in 
totaal zes erkende rustieke franse varkensrassen.  

De producten komen tot stand 
in een prachtige omgeving.

Pierre Oteiza is een echte 
meester van de charcuterie.104
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De andere zijn Gasconne, Limousin, 
Corse, ‘porc blanc de l’ouest’ en ‘porc 
de Bayeux’.
De herkomst van de ‘porc pie noir 
du Pays basque’ laat vermoeden 
dat het verwerken van dit vlees 
de logica zelf is, maar dat is niet 
zo. ‘Ooit vond je dit ras zowat 
overal langs weerszijden van de 
Pyreneeën, maar op het einde 
van de jaren 70 waren deze var-
kens bijna helemaal verdwenen. 
Bij zoverre dat het Ministerie van 
Landbouw in 1981 waarschuwde dat het 
ras met uitsterven was bedreigd’, herinnert 
Pierre Orteiza. ‘Zelf herontdekte ik het tijdens een 
landbouwbeurs in Parijs in 1988. Het is een gewel-
dig ras voor de fijnslagerij. Dit komt voornamelijk 
door de manier van fokken en door de voeding 
die zo natuurlijk mogelijk wordt gehouden. De 
varkens eten namelijk voornamelijk gras en sei-
zoenvruchten, zoals kastanjes, eikels en beuken-
nootjes. Maar om het juiste voedingsevenwicht te 
vrijwaren, zorgt de fokker elke dag ook voor een 
supplement granen van niet-gg-gewassen.’

Kintoa-ham
Het topproduct van Pierre Oteiza is 

zonder meer de ham Kintoa AOC. ‘Hij 
wordt gezouten met zout van Salies-

de-Béarn en rijpt gedurende 16 tot 18 
maanden in de natuurlijke kelders 
van Aldudes.’ Terwijl hij een stukje 
ham aanbiedt dat zich meteen na 
het afsnijden laat degusteren, legt 

hij uit: ‘Kijk naar dat blauwgroen 
geaderd vlees. Het zijn de kweek in 

openlucht en het lange rijpingsproces 
die voor deze edele look zorgen.’

Dat merk je ook bij het degusteren: dit 
product moet niet onderdoen voor de beste 

Iberische hammen op de markt. Kracht, lange 
nasmaak, geen overdadig vetgehalte. Puur genot 
dat natuurlijk zijn prijs heeft…
Goedkoper is de ‘Jambon de la Vallée des Aldudes’. 
Ook hij wordt gezouten met zout van Salies-de-
Béarn en rijpt met de zuidenwind die dominant 
is in de natuurlijke kelders van Aldudes. Een ope-
ratie die van 10 tot 14 maanden duurt al naarge-
lang het gewicht van de ham. ‘Hij wordt geregeld 
gekeurd op zijn geur en vervolgens ingewreven ▼

Maximaal degustatiegenot.

De schoonheid van het 
Baskenland sluit aan bij de 
kwaliteit van zijn producten.



met peper. De techniek van het zouten en de 
rijpingsperiode in de zuidelijke wind zorgen samen 
voor zijn uniek karakter.’

Aperitiefhapjes
Een andere topcategorie van het Huis is dat van de 
worsten en meer bepaald de ‘chorizo des Aldudes’. 
‘In tegenstelling tot zijn Spaanse naamgenoot is de 
Baskische chorizo – met zuiver varkensvlees – niet 
gekruid met gerookte paprika, maar met een mix 
die fruitiger is en derhalve niet agressief. Vandaar 
ook de bijzonder uitbundige nasmaak…’
Ook de ‘Jésus du Pays basque’, de droge worst 
‘Aller et retour’, de eendenworst en de ‘saucisson 
des Aldudes’ zijn perfecte aperitiefhapjes. Deze 
kleine smaakbommetjes laten zich ‘naturel’ degus-
teren, al kunnen zij ook omkaderd worden met 
heerlijke ‘guindillas’, die kleine typische gepekelde 
groene pepers, alsook met kersen op azijn. 
Pierre Oteiza stelt momenteel een 50-tal mensen 
te werk, waarvan de helft in Aldudes. Hij biedt 
zijn hammen, pekelvlees en bereide gerechten 
aan in tien winkels in het Baskenland, maar ook in  

Bordeaux en Parijs. Via zijn online verkoopsite kan 
men trouwens de meeste artikels uit zijn assortiment 
bestellen, met inbegrip van een aantal Baskische 
conservenbereidingen, zoals de traditionele ‘axoa de 
veau’ en de ‘marmitako de thon’, zonder de heerlijke 
‘garbures’ (soepen) en cassoulets te vergeten. 
In België worden de producten van Pierre Oteiza 
verdeeld door Jean-Philippe rougier en dit via zijn 
bedrijf ‘L’Art et le Goût’. U vindt deze lekkernijen 
ook in enkele huizen van smaak, zoals het res-
taurant ‘Toucan Brasserie’ van de energieke Jean-
Michel Hamon.
Het was bij deze laatste dat Pierre Oteiza in juni 
jongstleden zijn schatten kwam voorstellen, als 
voorsmaakje op het zomerseizoen. Mede daarom 
laten wij deze grote mijnheer van de fijnslagerij het 
slotwoord over zijn werkfilosofie. ‘De sleutel is dat 
we de tijd zijn werk laten doen. De varkens goed 
grootbrengen met respect voor hun levensstijl in 
openlucht. De hammen en worsten vervolgens met 
het nodige geduld laten rijpen om er het beste uit 
te halen. Kortom: gewoonweg respect tonen voor 
het product en voor de passie van de smaak.’

De traditie van 
het Baskenland 
op zijn puurst.

Een en al verleiding… 
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Omdat je keuken 
vertelt wie jij bent.
De keuken is uitgegroeid tot het hart 
van de woning. Het is de plek waar je 
leeft, geniet, je vrienden ontvangt.  
De keuken van vandaag moet dan 
ook vertellen wie je bent. Daarom 
brengt Smeg zijn uitgebreide gamma 
keukenapparatuur nu in een aantal 
designstijlen die beantwoorden aan 
de wensen van elk type man of vrouw, 
ongeacht smaak, leeftijd of budget.

Ontdek alle designstijlen op itssome.be 
of het hele gamma op smeg.be
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Het Huis Drappier ligt in de Aube, 
het zuidelijkste deel van de appellation 

champagne. Het trok de voorbije jaren de kaart van 
duurzame ontwikkeling en dit zowel in de domeinen bio 
als ‘vin nature’. Bovendien mag het sinds 2016 prat gaan 
op een ‘Carbon Zero’-certificaat. Wat hen niet belet een 
doorslaggevende factor te blijven respecteren: kwaliteit.

Door Philippe Bidaine

J
e hebt soms de indruk dat de champagne, het 
archetype van de traditionele wijnen, vast-
roest in zijn eigen geschiedenis. Nochtans 
zijn er heel wat dynamische spelers – wel-

licht nog altijd de minderheid in de regio – die in 
hun Huizen hun hele leven lang een duidelijke wil 
aan de dag leggen om te evolueren.
Vandaar dat we u dit keer niet meenemen naar 

de omgeving van reims en Epernay – het bekend-
ste deel van de appellation – maar naar het zui-
den ervan en de mooie regio van de Aube. Meer 
bepaald naar Colombey-les-Deux-Eglises in Urvil-
le. Het Huis dat we daar bezoeken is het bekende 
Drappier dat hier al sinds 1809 gevestigd is, maar 
zich pas vanaf 1952 toespitste op het produceren 
van champagne.

Drappier Drappier 

Drappier gebruikt dit indrukwekkende 
eivormige vat om het contact tussen 
de wijn en het hout te optimaliseren.

Bubbels         puur natuur
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Door toedoen van André en Micheline Drappier 
en vertrekkend van een unieke pinot noir werd 
dat jaar de ‘Carte d’Or’ geboren, de emblemati-
sche fles van het merk, met zijn geel etiket en zijn 
aroma’s van kweeperen die typisch zijn voor deze 
cuvée. Hoewel André Drappier, die op een unieke 
ervaring kan terugblikken, ook vandaag nog altijd 
betrokken is bij het domein, zijn het toch vooral 
zijn zoon Michel en zijn schoondochter Sylvie die 
er de dynamiek van het Huis uitdragen. Met de 
wetenschap dat ook de derde generatie, met Char-
line, Hugo en Antoine, klaar is om de fakkel over 
te nemen.

Helemaal bio
Drappier is een must. De successen volgden elkaar 
op en wanneer de gesprekken de richting uitgaan 
van de prachtige cuvée brut nature of de heer-
lijke ‘Grande Sendrée’ – de meest prestigieuze 
cuvée die vaak op de afspraak is op recepties 
met staatshoofden in het Palais de l’Elysée – zijn 
alle specialisten het eens over de uitmuntend-
heid van het merk waartoe de energieke Michel 
Drappier nog elke dag zijn steentje bijdraagt. 
Een van de meest spraakmakende aanpassingen, 
die ruim een kwarteeuw geleden werd opgestart, 

was de keuze voor bio. Een overstap die door Michel 
Drappier enthousiast werd begeleid. ‘Mijn interesse 
hiervoor werd gewekt in 1989, bij de geboorte van 
mijn eerste kind, Charline. Ik voelde er weinig voor 
om de toekomstige generaties met te veel “vergif” 
op te zadelen. Daardoor zijn we  voorzichtiger gaan 
omspringen met bepaalde grondverbeteraars en 
focusten we op werkmethodes die toen in onbruik 
waren geraakt, zoals ploegen… In 1996 hebben we 
dan de “cuvée brut nature” op de markt gebracht. 
In 1998 volgde de “brut zéro”. Vanaf de jaren 2000 
zijn we gestart met nog lichtere producten. Vanuit 
technologisch oogpunt hebben we geprobeerd om 
ons energieverbruik maximaal te verminderen. We 
installeerden zonnepanelen en omdat we gebruik 
maken van ingegraven wijnvaten, konden we ook 
de klimaatinstallatie schrappen. Ook dat was 
gunstig voor het energieverbruik. Wij gebruiken 
trouwens ook warmtepompen. Ook die draaien op 
zonne-energie.’

Carbon zero
Die keuzes leveren resultaat op. ‘Dankzij dit model 
werden wij in januari 2016 onderscheiden met het 
“Carbon Zero”-certificaat. Zelfs onze verplaatsin-
gen met de auto en met het vliegtuig worden ▼

Drappier is een 
sch i t te rend 
voorbeeld van 
familietraditie.

Deze tradit ionele 
verticale pers uit de 
champagnestreek 
bevat zoals gebruike-
lijk 4000 kg druiven.



gecompenseerd door het 
werk van windmolens. Het 
is zinloos om de kaart van de 
natuur te trekken als je niet 
naar het totale plaatje kijkt…’
Door het bio-certificaat dat in 
2007 werd verkregen, kan men 
zich nochtans vragen stellen 
over de organoleptische karak-
teristieken van de champagne-
wijnen die het resultaat zijn van deze bio-landbouw. 
Simpeler geformuleerd: is een bio-champagne lek-
kerder dan de andere champagnes?
Michel Drappier nuanceert zijn antwoord, maar is 
wel duidelijk. ‘Heel eerlijk: wij hebben nog onvol-
doende feedback om daar een helder antwoord op 
te formuleren. Wat zeker is, is dat wij een verschil 
vaststellen op het gebied van de kwaliteit van de 
druif. Momenteel is “bio” hoofdzakelijk een ethisch 
argument en dat merk je vooral aan de Scandi-
navische markt die uitmuntende wijnen verkiest. 
De meer traditionele champagnemarkten, zoals 
frankrijk, België en ook Groot-Brittannië, zijn daar 
minder gevoelig voor…’
Waaraan Michel Drappier toevoegt: ‘Ik zie mezelf 
ook geen bio-wijn maken zonder daar mijn uiterste 
zorg aan te besteden. Dit alles zonder dogmatisch 
te zijn en zonder het transport met het vliegtuig en 
de auto te vergeten.’
Die nuance is vooral van tel bij de zogeheten 
‘natuurwijnen’, dwz. zonder toevoeging van sul-
fiet tijdens de vinificatie. ‘Dat mes snijdt aan twee 
kanten, want als er onvoldoende sulfiet wordt toe-

gevoegd, kan de champagne 
“wilde” trekjes krijgen die niet 
bij iedereen in de smaak val-
len. Tegelijk proeven sommige 
liefhebbers graag de “echte” 
wijn. Zo stel ik vast dat nieuwe 
degusteerders steeds meer 
de appellations “nature” waar-
deren en de oudere het meer 
hebben voor de technologische 

wijnen. Er wordt niet meer gedegusteerd zoals 
vroeger. De benadering is anders…’
Nog zo’n controversioneel onderwerp is de biody-
namische landbouw. ‘Ik voel me nog niet klaar om 
me te laten leiden door de stand van de sterren en 
de uitlijning van de planeten. Ik ben overtuigd van 
het nut van de maankalender, maar tegelijk ontgaat 
er mij te veel. Ik heb veel respect voor de men-
sen die zich hierin verdiepen, maar verscheidene 
primordiale factoren – zoals de neerslagvariaties 
– lijken mij belangrijker dan sproeien met infusies 
van homeopathische kruidenaftreksels of het land 
vruchtbaar maken met koehoorns die met mest 
zijn opgevuld. Alle gekheid op een stokje: ik denk 
dat het heel veel mensen die daar voor kiezen in de 
eerste plaats schitterende wijnmakers zijn en dat 
de biodynamische landbouw slechts een voetnoot 
is. Zij zouden altijd prachtige wijnen maken…’ 
Bij Drappier is er alvast geen gebrek aan grote wij-
nen. Vandaar ook dat de gespecialiseerde gidsen 
zoals Hachette, Bettane & Desseauve – zoals dit 
jaar nog – dit Huis geregeld aanprijzen met een 
hoge quotering.

De champagne van Drappier 
is synoniem van prestige en 
elegantie. Een aantal kelders 
dateren uit de 12e eeuw.

Achter de flessen die aan 
de tweede gisting toe zijn, 
wachten de flacons in de 
traditionele ‘pupitres’ op 
de ‘remuage’.
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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 
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Thalasso in
                Porticcio
Zeewater als oppertroef
Het Sofitel Golfe d’Ajaccio 
is een oase van rust die 
volledig op de zee is 
afgestemd. Het hotel heeft 
de looks van een pakketboot 
en geldt als dé referentie 
van thalasso in Corsica. Nu 
inschepen, graag!

Door Miguel Tasso

H
et Sofitellabel is een referentie op 
het vlak van thalassotherapie. Dat 
komt onder meer dankzij de topeta-
blissementen in Biarritz en Quiberon 

langs de Atlantische kust. In de Middellandse Zee 
heeft het Sofitel Golfe d’Ajaccio eveneens alles 
wat nodig is om kuurgangers te verwennen die 
snakken naar zeelucht en ontspanning.
Laten we beginnen met een decorschets. We 
bevinden ons op het schiereiland Porticcio, op 5 
km van Ajaccio, in het hart van dit Corsica met 
zijn magisch licht. Hier is alles blauw zover het oog 
reikt. De hemel loopt over in de zee. Het hotel, dat 
naast de baai werd gebouwd, doet denken aan 
een pakketboot. Wie zich langs het zwembad met 
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zeewater installeert, heeft het gevoel op een cruise 
te zitten, met een voorkeurplekje helemaal op de 
brug van het schip.
Het kleine en sympathieke Porticcio geniet van 
een droomligging. De badplaats kijkt uit op een 
van de mooiste baaien ter wereld met op de achter-
grond de keizerlijke stad en de Iles Sanguinaires. 
De landschappen zijn van een adembenemende 
schoonheid en de zee, hemelsblauw met turquoise 
accenten, heeft de allure van een prentbriefkaart. 
Het is dus daar dat Sofitel al 30 jaar een uitzicht 

heeft op de baai en de thalasso – die gecreëerd 
werd op initiatief van Louison Bobet – tot levens-
kunst werd verheven.

Thalasso in de zon
Onder de zon ademt de thalasso inderdaad een 
andere sfeer uit. Het is dan ook heerlijk om na een 
verzorgingssessie in het kristalheldere water van 
de private baai van het hotel te duiken, lekker te 
zonnen op het ponton of een muntthee te drinken 
in de prachtige tuinen die uitkijken op de zee. 
De Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa – zo 
heet hij voluit – is een paradijsje waar de bezoeker 
zich het hele jaar door kan komen herbronnen. De 
verzorgingskaart van de marine Spa is een lofzang 
aan het welzijn van het lichaam en de geest met – 
immer – de regenererende kracht van de zee als 
rode draad. Vitaliteit, zen, sea & spa, modellering, 
stressbeheer, schoonheid, evenwicht, voeding: al 
naargelang het profiel en de duur van het verblijf 
stelt de kuurganger zelf zijn programma samen 
dat helemaal in het teken staat van ‘alles loslaten’. 
Pakkingen met wieren, hydromasserende baden, 
silhouet-jetdouches, marine drainages: hier doet 
de zee zijn werk op allerlei manieren. 
Een aantal ‘signature’-verzorgingen zijn alom gere-
puteerd, zoals de modelage ‘U monte Mare’. Dit is 
een echte uitnodiging voor een reis op het eiland 
van de schoonheid. Zij is uitgewerkt volgens het 
principe van ying en yang, met afwisselend een ▼

Een droomkader om de 
geneugten van de zon en 
thalasso te combineren.



stevige rugmassage (‘les montagnes corses’) 
en een zachte massage van het gelaat en de buik 
(‘la mer’). Dit wekt nieuwe gevoelens op, laat weg-
dromen en creëert een absolute ontspanning. De 
modelage ‘Dolce piacere’ is dan weer ideaal voor 
een droge en uitgedroogde huid, want het activeert 
de zintuigen. De ezelinnenmelk en Corsicaanse 
honing zorgen voor een weldadig gevoel en een 
perfecte hydratatie. Ook de sessies marine osteo-
pathie zijn een must. Deze gaan door in het privé-
bad met zeewater (dat tot 33° verwarmd wordt) en 
hebben een positieve invloed op alle vitale functies 
van het lichaam, voornamelijk bij chronische pijn.

French Riviera-sfeer
Het Sofitel, dat ideaal gelegen is in een privédo-
mein op amper een kwartier van de luchthaven 
van Ajaccio, is ook een perfecte uitvalsbasis om 
Corsica te ontdekken, een seminarie te organi-
seren en gewoonweg een weekendje farniente. 
‘Ons cliënteel is internationaal en zeer gevari-
eerd. De thalasso staat vanzelfsprekend centraal 
in de reservaties, maar buiten het seizoen ont-
vangen wij ook heel wat incentives. In de zomer 
zijn het vooral gezinnen die hier enkele dagen 
vakantie komen doorbrengen’, vertelde ons com-

municatieverantwoordelijke Stéphanie Guéroult. 
Het hotel telt 98 kamers en twee volledig gereno-
veerde suites met het bekende beddengoed My 
Bed. De inrichting, die eveneens vrij nieuw is, is 
een combinatie van ‘yachting’ en ‘french riviera’. 
Het grote zwembad met zeewater speelt een cen-
trale rol. Dit is the place to be. Het restaurant ‘La 
carte postale’ biedt keuze uit een ‘carte gourman-
de’ en een lichte kaart. Corsicaanse producten 
voeren de hoofdtoon. De loungebar en het ter-
ras volgen dezelfde trend en onderscheiden zich 
met hun exotische cocktails. In de zomer verhoogt 
een nagelstudio de fun. Een beetje verder ligt het 
privéstrand dat uitnodigt tot een siësta of tot het 
beoefenen van een watersport. Klanten die dit 
wensen kunnen inschepen voor een dagje op zee 
met een privé skipper, het eiland overvliegen met 
een helikopter – met de heliport op de site – of een 
4x4 huren om de klassieke wegen te verlaten en 
het hart van Corsica te ontdekken. De conciërgerie 
regelt alles. Ajaccio ligt op amper een halfuurtje 
rijden. De geboortestad van Napoleon Bonaparte 
heeft een aantal prachtige schatten en een typi-
sche sfeer. Ook Porticcio telt tal van leuke strand-
restaurants waar men rotsvissen en kreeft kan 
eten. Ook dat is Corsica op z’n best.

▼

Meer info
Corsica: www.visit-corsica.com &
www.atout-france.fr
Hotel Sofitel: www.sofitel.com
Thalasso: www.thalassa.com
Vluchten: de luchtvaartmaatschappij TUI 
vliegt tijdens het hoogseizoen wekelijks twee 
keer op Ajaccio en doet eveneens de luchtha-
ven van Bastia aan.
www.tuifly.be

■
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V
erbergt romain Alès 
achter zijn op het eer-
ste gezicht serieuze 
uitstraling, strenge 

zwarte haardos en zilverkleurige baard 
een erg Britse humor? Als je hem vraagt 

naar zijn parcours en ‘hoe hij geraakt is waar hij 
nu staat’, hoor je hem antwoorden ‘Goh, ik heb de 
Thalys naar Parijs genomen’ – en denk je van wel.
Maar dan even serieus. Dat romain Alès vandaag 
aan het hoofd staat van het prestigieuze Huis Caron 
is niet volledig toevallig. De man die geboren werd 
in Parijs in een familie met een passie voor planten 
– ‘Mama kende de namen van alle rozen vanbuiten’ 

–, is de zoon van Patrick Alès, een 
‘kapper die ervan droomde 

natuurlijke producten te 
ontwikkelen om de han-
den en haren van de kap-
sters te beschermen’. 
Dat leidde ertoe dat hij 
in 1967 het merk van 
haarverzorging, Phyto, 
oprichtte. ‘Ik was 8 jaar’, 

Binnen de gezegende wereld van de parfumerie 
is Caron, dat opgericht werd in 1904 maar altijd 
trouw bleef aan haar magische DNA, nog steeds 
een referentie. Een ontmoeting met Romain Alès, 
de directeur van het Huis.

Door Laurence Dardenne

herinnert de huidige vicedirecteur van de Groupe 
Alès en directeur van Caron zich, ‘toen ik samen met 
mijn vader flesjes met producten begon te vullen.’
De jongeman die als kind al werd ondergedompeld 
in de wereld van planten vertrok op zijn 18e om ‘zijn 
eigen leven te leven’, om dan rond zijn 
25e terug te keren ‘naar huis’. Dat huis 
kocht in 1979 cosmeticamerk Lierac 
over. ‘Mijn vader zei altijd: op een dag 
moeten we iets met planten doen, 
maar dan voor ons plezier.’
Het was uiteindelijk wachten tot het 
begin van de jaren 90 totdat vader 
en zoon de middelen hadden om 
een merk van parfums te kopen. Na 
lang wikken en wegen wor-
den ze in 1996 eigenaar 
van Caron. ‘Een erg 
oud, maar uitzon-
derlijk merk’, licht 
romain Alès toe. 
Waarom die keuze? 
‘Omdat er bij Caron 
ook een soort waar-

CaronCaron
Luxe parfumhuis
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heid was die leek op wat wij begonnen 
waren met Phyto. Er waren enorme 
koffers, geschiedenis, formulerin-
gen waarvan wij trouwens de origi-
nele bezitten,… Alle parfums van het 
merk vertellen een bijzonder verhaal. 

Er was misschien meer werk dan bij 
andere merken, doordat het ingeslapen 

Caron wel wat opgepoetst moest worden, 
maar de producten waren buitengewoon.’

Sneeuwwitje
Op het moment van de overname was Caron 
‘een soort Doornroosje met veel stof op’, vertelt 
romain Alès ons. ‘Voordat we onze eerste ver-
kopers aanwierven, hebben we eerst een beroep 
gedaan op … schoonmakers. Echt waar, want we 
moesten het merk haar allure teruggeven, haar 
status. Caron werd in 1904 opgericht door een 
man, Ernest Daltroff, die een passie had voor geu-
ren en parfumeur was van beroep.’

Het oudste franse merk, 
dat eveneens ontstond als 
het product van de passie 
voor parfum van een man, is 
Guerlain. Alle andere – Dior, 
Hermès, Chanel, Cartier, Bou-
cheron,… – werden pas opgericht 
na de Eerste of zelfs na de Tweede Wereldoorlog. 
Bovendien was parfum bij die merken niet hun 
belangrijkste focus. Ze zijn opgericht door mannen 
en vrouwen met een ander beroep – juwelen, mode 
of reiskoffers – die op meerdere gebieden actief 
wilden zijn.

Trouw aan ‘L'Anarchiste’
Een creatie die romain Alès zelf duidelijk nauw aan 
het hart ligt is ‘L’Anarchiste’. ‘Mijn vader had die naam 
bedacht in de jaren 70. Hij had zichzelf beloofd dat als 
hij ooit een parfum zou creëren, hij het ‘L’Anarchiste’ 
zou noemen. Het is een parfum dat helemaal niet 
doordacht is, in het begin. Het is vrij. Niets is 
op voorhand overwogen, noch qua marketing, 
noch qua textuur. richard Praysse heeft vijf jaar 
gedaan over het ontwerp ervan – de tijd die nodig 
was om uitzonderlijke planten te vinden als ingre-
diënten. Het is mijn lievelingsparfum. Ik ben er erg 
trouw aan. Ook mijn vrouw ruikt het graag. 
L’Anarchiste maakt deel uit van mijn ontwa-
kingsfase. Ik hou van het niet-gereguleerde 
kantje. Je kan niet meteen je vinger leggen op een 
bepaalde plant. Voor mij is L’Anarchiste een droom 
die nooit stopt. Wanneer ik het draag, voel ik mij goed 
en geloof ik dat het een mooie dag zal worden.’

▼

Romain Alès: directeur van 
het parfumhuis Caron.



Caron voor mannen
‘De kennis uit het verleden aangepast aan het heden 
om de toekomst voor te bereiden in schoonheid’, 
antwoordt romain Alès na een moment van reflec-
tie. ‘Daarvoor hebben wij belangrijke troeven. De 
eerste is ‘Pour un homme’, een parfum dat 
ontstond in 1934. In die tijd was Daltroff 
een pionier van een nieuwe aanpak. Er 
bestonden geen parfums voor mannen, 
enkel eau de Cologne of eau de toilet-
te. Daltroff had de moed en durf 
om een mannenparfum te cre-
eren door twee ingrediënten te 
mengen: amber en vanille. Van-
daag bestaan er vier versies 
van de geur: Classique, Sport, 
Parfum, Millésime. Iedereen 
draagt het: van werklozen tot 
presidenten (Chirac, Mitter-

rand, Sarkozy). Het 
is één van de popu-
lairste parfums. 20% 
van de vrouwen die 
hem kopen, doen 

dat zelfs voor 
zichzelf. Een 
man zal nooit een parfum dra-
gen waar hij van houdt als de 
vrouwen rond hem zijn mening 
niet delen. Vandaag is ‘Pour 
un homme’ onze onbetwiste 
winnaar, in welk land dan ook. 
Waar ‘L’Anarchiste’ elitairder 
is, kan niemand om ‘Pour un 
homme’ heen.’

Na de overname van Caron in 1996 ‘moesten we 
eerst op zoek naar een neus, zodat we alle ken-
nis binnen het bedrijf zouden hebben. We kozen 
voor richard fraysse, derde generatie binnen een 
familie van neuzen die vandaag aan haar vierde zit, 
aangezien zijn zoon, William, hem heeft opgevolgd 
binnen ons Huis. Vervolgens hebben we alle for-
muleringen herbekeken, want we zijn in het bezit 
van alle originele boeken van Daltroff, met al zijn 
opmerkingen, herzieningen, pennekrassen,… Het 
oudste parfum dat we vandaag verkopen dateert 

▼
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Caron voor vrouwen
‘Binnen de vrouwenparfums hou ik 

enorm van Nocturnes, maar 
ook van fleur de rocaille. 
Binnen de nieuwe ben 
ik ook fan van My Ylang 
– maar dat hangt wel 
af van vrouw tot vrouw. 
We hebben ook ‘Délire 
de rose’ ontworpen als 
fonteinparfum. Dat is 
als een draagbaar boe-
ket. Er staat geen leef-
tijd op. Iedereen houdt 
ervan: van grootmoeders 

tot jonge meisjes’, besluit 
romain Alès.

uit 1911: Narcisse noire, een parfumextract voor 
vrouwen. Niets is veranderd. Er is dezelfde formule, 
dezelfde stopselflacon uit glaspasta,... We heb-
ben ook onder andere Lady Caron gecreëerd, naar 
een belofte van Daltroff.’ De winkels van het merk 
zijn gevestigd in de meest prestigieuze wijken van 
de franse hoofdstad, zoals de rue du faubourg 
Saint-Honoré en de Place Vendôme, maar 
even goed in New York. De parfumtem-
pel op de Avenue Montaigne wordt 
gedomineerd door de befaamde par-
fumfonteinen, waaronder de ‘Grande 
fontaine’ uit Daum- en Baccaratkris-
tal. Het parfum komt vrij via het kleine 
bronzen kraantje en is beschikbaar 
in flacons van alle groottes die op de 
ouderwetse manier met gouddraad 
zijn omsponnen. Acht geuren zijn hier 
exclusief verkrijgbaar, waaronder de 
mythische Tabac Blond en Poivre. Van-
daag zijn er ook dertig ‘corners’ die de know-
ledge van het Huis Caron over de rest van de wereld 
verspreiden: van Moskou tot Jakarta, over Londen, 

Dubai en Vilnius.

■



Louis WidmerDe crème de la crème!
Het in 1960 opgerichte familiebedrijf dat gespecialiseerd is 
in dermatologische producten is vandaag actief in een groot 
aantal landen. Volledige onafhankelijkheid en kwalitatieve, 
Zwitserse knowhow vormen hun belangrijkste waarden.

Door Pierre-Henri De Vigne

L
ouis-Edouard Widmer en zijn zoon Louis-
Max Widmer richtten in 1960 het bedrijf op 
dat vandaag nog steeds hun naam draagt. 
De familie Widmer waren eigenlijk drogisten 

die werkten voor verschillende cosmeticamerken. In 
de loop van de jaren, nadat ze steeds meer ervaring 
opdeden, hadden de Widmer’s al enkele visionaire 
ideeën en waren ze ervan overtuigd dat ze hun 
eigen bedrijf zouden moeten oprich-
ten om ze werkelijkheid te maken. Zo 
werd nabij Zürich Louis Widmer & Co 
opgericht, de huidige hoofdzetel 
van Louis Widmer NV.
Hun gemeenschappelijke visie 
bestond erin producten te ont-
wikkelen die rekening houden 
met de recentste dermatologi-
sche ontdekkingen zonder daar-
bij het natuurlijke verouderings-
proces van de huid uit het oog te 

verliezen. De conclusies uit hun onderzoek leidden 
al snel tot de productie van efficiënte producten die 
optimaal door de huid verdragen worden. Een aantal 
onder hen zijn zelfs vandaag nog altijd bestsellers. 
Bovendien is het nog steeds dankzij dezelfde exper-
tise en missie om de onderzoeksresultaten te integre-
ren dat de producten van Louis Widmer op natuurlijke 
wijze zijn aangepast aan de hedendaagse technische 
en wetenschappelijke vereisten.

Onderhuidse passie
Zeggen dat de familie zich 
altijd met hart en ziel heeft toe-
gelegd op de duurzaamheid en 
ontwikkeling van het concept 
zou een understatement zijn. 
Elke generatie is even gefas-

cineerd door de 
elementaire func-
ties van de huid, 
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maar eveneens door haar boeiende complexiteit. 
De huid, eigenlijk een natuurlijk maar broos har-
nas, beschermt het lichaam tegen mechanische, 
chemische en thermische invloeden, maar ook 
tegen ziekteverwekkende bestanddelen. De huid 
regelt de lichaamstemperatuur en houdt ook de 
vochtbalans in stand. Bovendien is de huid het 
gevoelsorgaan waarmee we zowel lieve en tedere 
aanrakingen als pijn en welzijn in het algemeen 
waarnemen. En dan hebben we het nog niet gehad 

over haar essen-
tiële rol op esthe-
tisch vlak! 
Die passie voor de 
huid is altijd syno-
n iem geweest 
met een uitste-
kende kwaliteit. 
Alle Louis Wid-
mer-producten 
worden gepro-
duceerd volgens 

de normen voor farmaceutische producten en 
onderworpen aan de strengste controles. Ook de 
grondstoffen moeten aan erg hoge eisen voldoen. 
Al meer dan tien jaar vindt de productie plaats in 
ruimtes waar de lucht dankzij ultramoderne proce-
dés gezuiverd wordt en de luchtdruk hoger wordt 

gehouden dan gemiddeld. Dank-
zij die steriele productiemethode 

kan het aantal 
conserverings-

middelen namelijk beperkt blijven, wat de ultieme 
voorwaarde is voor producten die goed door de 
huid verdragen worden – oftewel hét kenmerk 
van het huis. Voordat de producten op de markt 
komen, worden ze ook nog systematisch aan che-
mische, analytische en microbiologische controles 
onderworpen. Bij Louis Widmer wordt niets aan 
het toeval overgelaten!

Geleid bezoek
Het is dankzij die drievoudige basis – erg kwalita-
tieve grondstoffen, uitzonderlijke formuleringen op 
basis van moderne technologieën en zeer strenge 
controles – dat Louis Widmer de superieure kwaliteit 
van haar producten kan garanderen. Doordat de pro-
ductie bovendien volledig gecentraliseerd is in Zürich 
wordt het kwaliteitsniveau waar het merk vanaf dag 
één al naar heeft gestreefd nog meer verzekerd. 
De sleutel tot succes bevindt zich dus in de moge-
lijkheid om steeds onafhankelijk te kunnen blijven, 
zowel qua onderzoek als qua handelingen. Dat is 
een vrij unieke situatie voor een klein bedrijfje van 
drie mensen dat vandaag, een halve eeuw later, is 
uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met meer 
dan 250 medewerkers. Over dat familie-erfgoed 
waakt Annemarie Widmer, de kleindochter van 
de oprichter en zelf directeur van de groep. De 
elegante jonge vrouw van 38 deelt dezelfde passie 
en elegantie als haar grootvader – die ze nochtans 
nooit gekend heeft – en heeft altijd al de ambitie 
gehad om de fakkel over te nemen en samen te 
werken met haar vader. ▼



▼ Annemarie Widmer:
‘Wij koesteren echte waarden’
In het kader van onze ontdekking van de indruk-
wekkende ruimtes binnen de algemene en adminis-
tratieve site te Zürich ontmoetten we de directeur 
van de groep Louis Widmer, Annemarie Widmer. 
Tijd voor een flash interview!

Welke elementen heb je binnen een familie 
nodig om de roeping en de passie van verschil-
lende generaties intact te kunnen houden?
‘Vaardigheden en mogelijkheden. Maar ook een 
vleugje succes, doorzettingsvermogen en vooral: 
veel plezier!’

Jullie succes wordt vooral bepaald door jullie 
onafhankelijkheid en waarden?
‘Onze autonomie en geschiedenis zijn alles voor 
ons. Zo hebben we bijvoorbeeld al 57 jaar lang nog 
nooit iemand ontslagen! Zelfs in tijden van crisis 
geven we altijd voorrang aan menselijke oplossin-
gen. Dat zijn echte waarden. Anderzijds behouden 
we ook een strikte controle over alle stappen van 
het proces tot als de producten in de winkel liggen, 
houden we zoveel mogelijk rekening met het milieu 
en weigeren we elke vorm van testen op dieren. 
Ook dat is een echte filosofie!’

Swiss made: is dat een kwaliteitslabel, 
een patriottisch engagement, …? 
‘Swiss Made is in de eerste plaats een merk. Kwa-
liteit, veiligheid, zorgvuldigheid, precisie,… Het 
wijst op veel zaken tegelijk. En dat label vervolle-
digen we met de centralisering van onze productie 
en erg strenge interne controles.’

Wat zijn de cultproducten van het huis Widmer?
‘In België is vooral ons gamma zonneproducten erg 
populair! Daarnaast zijn ook de Crème vitalisante en 
de Crème de jour voor velen onmisbaar geworden.’ 

Welke technologische ontdekkingen zijn de 
voorbije jaren bepalend geweest om de beste 
producten en verzorgingen te creëren? 
‘Er is veel aandacht besteed aan de textuur en 
de neutraliteit van de producten. Zo kunnen we 
vandaag formuleringen zonder parfum verkrijgen 
dankzij een sterk gezuiverd vetlichaampje, maar 
ook zeer licht geconcentreerde emulgatoren.’
Om af te sluiten, geven we nog mee dat de ontwik-
keling van anti-UV-producten ook in de toekomst 
belangrijk zal blijven en dat Annemarie Widmer 
hoopt om te groeien op nieuwe Europese markten, 
zonder uiteraard de ontwikkeling van de online 
verkoop uit het oog te verliezen. Daarbij blijft de 
ambitie van de familie, die er van bij het begin in 
bestond een unieke knowhow op het gebied van 
dermatologie te linken aan uitzonderlijke cosmeti-
sche kennis, vanzelfsprekend ongewijzigd. 

Louis Widmer in cijfers: 

• 800 ton crème/jaar 

• 7 500 000 verkoopeenheden/jaar 

• 9 500 000 staaltjes/jaar 

• Distributie van meer dan
 29 000 producten/dag

■
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Nathalie Poiroux stond samen met haar echtgenoot 
aan de wieg van de spa’s Cinq Mondes. Haar leven staat 
helemaal in het teken van wellness met de Dolce La 
Hulpe als ‘the place to be’.

Door Miguel Tasso

A
l 15 jaar lang is Cinq Mondes, pionier 
en referentie in lichaamsverzorging, 
massages en cosmetica, synoniem van 
welzijn en van alle denkbare schoon-

heidsrituelen. ‘Samen met mijn echtgenoot Jean-
Louis maakte ik destijds verkennings- en initia-
tiereizen naar Azië, voornamelijk naar India en 

China. Sindsdien doen wij ons best om die 
kennis over de hele wereld uit te dragen’, 

aldus de franse Nathalie Bouchon-
Poiroux, medeoprichter van 

het Huis.

De eerste Spa werd in 2001 in Parijs gecreëerd 
in een oase van rust vlakbij de Opéra Garnier. 
Vandaag is ‘Cinq Mondes’ aanwezig in 30 lan-
den met meer dan 800 links op het internet, een 
15-tal franchises en vier Spa’s in eigen beheer. 
‘Onze lichaamsverzorging en manuele massages 
koppelen efficiëntie aan absolute relaxatie. Dit 
gebeurt mede dankzij de natuurlijke cosmetische 
topproducten die we gebruiken; producten zonder 
kunstmatige kleurstoffen, parabenen, siliconen of 
minerale oliën. Wij waren de eersten om de petro-
chemie uit te sluiten en de voorkeur te geven aan 

Alles loslaten
    bijCinq Mondes
Alles loslaten
    bijCinq Mondes
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de zintuigelijke beleving in de letterlijke zin van 
het woord’, aldus nog Nathalie Poiroux. De ‘Dolce 
La Hulpe’ is het uitstalraam van het merk in Bel-
gië. De Spa Cinq Mondes ligt in het hart van het 
Zoniënbos, de groene long van de hoofdstad. De 
800 m2 grote Spa is helemaal gewijd aan welzijn 
en relaxatie, met een gamma rituelen uit het bui-
tenland, en met op de achtergrond een ronduit 
unieke wellnessruimte (zwembad, sauna, ham-
mam). Echt vijfsterrengenot. De verzorgingskaart 
nodigt uit om alles los te laten in een droomdecor. 
Alleen al de namen van de rituelen ademen de 
magische sfeer uit van Polynesië, Siam en Japan. 
De lijn van aromatische geuren en bloemen wordt 
doorgetrokken tot in de scrubs, pakkingen, baden 
en massages voor ronduit puur relaxatiegenot. De 
Indische ayurvedische massage is een van de vele 
musts. Zij neemt de spanningen weg, ontspant de 
spieren en genereert een gevoel van welzijn. Ideaal 
voor golfers na het spelen van een 18 holes op een 
van de Waals-Brabantse banen (Bercuit, Hulen-
court, 7 fontaines, L’Empereur, Waterloo…) in de 
onmiddellijke omgeving. ‘In onze maatschappij, 
waar de stress permanent aanwezig is, wordt de 
wellnesscultus almaar belangrijker en dit zowel bij 
de vrouwen als bij de mannen. Toen we dit in 2001 
lanceerden, was het nog een vreemd concept. Van-
daag veroveren de relaxatierituelen beetje bij beet-
je hun plaats in het dagelijkse leven en behoren zij 
tot een bepaalde levenskunst. Want de moderne 
mens heeft het nodig om even op “stop” te duwen, 
te herbronnen en aan zichzelf te denken…’

Geheimen om te herbronnen
U keert terug van een vermoeiende reis of u 
hebt simpelweg behoefte aan frisse energie na 
een aantal slopende vergaderingen? Het ‘Hemels 
Lichtheidsritueel’ is de ideale verzorging om alles 
los te laten. De eerste stap is de verwarmende 
Udvartana-pakking van de rug waardoor de bloed-
stroom versnelt. De ontspannende rugmassage 
verzacht de spierspanningen en stimuleert de 
relaxatie terwijl de drainage ervoor zorgt dat de 
benen opnieuw licht aanvoelen. Laatste stap is het 
ritueel ‘Bloemen uit Bali’: een gelaatsverzorging 
voor een soepele en stralende huid.
Eens het lichaam weer helemaal is opgeknapt, biedt 
de Dolce La Hulpe Brussels de ideale omgeving voor 
een diepgaande geestelijke ontspanning. Een wande-
ling in het bucolische Zoniënbos, ver van alle storende 
geluiden en in perfecte harmonie met de natuur, is de 
perfecte kroon op het werk van de therapeute.

www.dolcelahulpe.com

Nathalie Poiroux 
stond samen met 
haar echtgenoot 
aan de wieg van de 
spa's Cinq Mondes.

■



Zenith & Land Rover
Wanneer passies elkaar kruisen

Al meer dan een eeuw lang delen horlogemakers en 
motorliefhebbers hun passie voor mechaniek. Dit jaar 
accentueren Zenith en Land Rover hun bijzonder creatief 
partnership met de introductie van de Chronomaster El 
Primero Range Rover Velar Special Edition. 

Door  Raoul Buyle

I
n 1969 bracht de in 1865 
opgerichte (Zwitserse) manufactuur 
Zenith de legendarische Chronomaster El 
Primero uit. Datzelfde jaar introduceerde de 

(Engelse) autobouwer Land rover het prototype 
van de emblematische Land rover (die vanaf 1970 
op de markt zou komen). Deze beide originele 
concepten van de moderne bouwkunde, die wor-
den aangedreven door een zelfde pioniersgeest 
en de drang om nieuwe horizonten te verkennen, 
groeiden uit tot echte iconen van de 20e eeuw. 
De geboorte van het kaliber El Primero (‘eerste’ 

in het Esperanto) resulteert in de 
eerste zichzelf opwindende chronograaf 

ooit. Hij meet de tijd tot op een tiende seconde 
(dankzij een oscillator met hoge frequentie) en 
is als een geheel uitgewerkt en geïntegreerd. 
Geen additionele module, maar een constructie 
rond een kolomwiel en een centrale rotor op 
een kogellager. Extra bijzonder is dat het kaliber 
geminiseerd wordt en uitgerust met een kalender. 
De bouw van een El Primero neemt 9 maanden in 
beslag, vereist 2500 handelingen, 300 experthan-
den en 18 verschillende metalen. Het is lange 

Chronomaster Zenith 
El Primero Range Rover 
Velar Special Edition.
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tijd het meest precieze polshorloge ter wereld. 
Wat de range rover betreft: hij is de eerste 
premium SUV (Sport Utility Vehicle) die de ter-
reinvaardigheid van een 4x4 combineert met de 
elegantie en het comfort van de mooiste berlines. 
Hij is uitgerust met een permanente vierwielaan-
drijving, schroefveren en een benzine V8-motor. 
Dat vertaalt zich in unieke prestaties en dit zowel 
op de gewone weg als op geaccidenteerd terrein. 
In 1972 komen de twee merken elkaar tegen. Wan-
neer avonturier John Blashford-Snell zich aan het 

Zenith en Range 
Rover zijn pioniers in 
hun respectievelijke 
industrieën en met 
hun tijdloos design 

etaleren zij een 
vernieuwende luxe.

stuur van een range rover Original een weg baant 
door Darien, een ontoegankelijk gebied tussen 
Colombia en Panama, heeft hij een chronograaf El 
Primero aan de pols. Zenith en range rover benut-
ten deze exhibitie om naast hun temperament ook 
hun robuustheid en hun unieke capaciteiten te 
etaleren, en hun vermogen om op elk soort terrein 
recht op hun doel af te gaan. 45 jaar later zijn er 
dankzij de innovaties en de perfectionering heel 
wat originele concepten en tijdloze iconen ontwor-
pen die bijzonder in trek zijn bij verzamelaars.

Jean-Claude Biver, ‘Président 
de la Division Montres’ van 
de groep LVMH.

Het slingergewicht met 
de logo’s van Zenith 
en Range Rover.

▼



Gelijkgestemde zielen
Genève, het Salon de l’Automobile 2017. Bij de intro-
ductie van de nieuwe range rover Velar stelt Jean-
Claude Biver, voorzitter van de bestuursraad van 
Zenith, de Chronomaster El Primero range rover 
Velar Special Edition voor. Deze chronograaf heeft 
een keramisch aluminium kast van 42 mm. Het auto-
matisch kaliber El Primero 400 B activeert 36.000 
slingerbewegingen per uur. De logo’s van Zenith en 
range rover zijn in het slingergewicht en op de sluit-
ring gegraveerd. De wijzerplaat is leigrijs met kope-
ren elementen. De zwarte polsband (met drievoudige 
sluiting) is van een duurzaam rubber. Het is bekleed 
met geperforeerd kalfsleder (hetzelfde als datge-
ne wat in het interieur van de range rover wordt 
gebruikt). Verder is het horloge uitgerust met een 
tachymeterschaal en een datumfunctie op 6 uur.
Wat Zenith en range rover met elkaar gemeen 
hebben? ‘Het zijn gelijkgestemde zielen en pio-
niers binnen hun industrie’, zegt Jean-Claude 
Biver. ‘Zij gebruiken een tijdloos design om een 
vernieuwende luxe te etaleren. Ze hebben dezelfde 
gedrevenheid om traditie te beschermen, terwijl ze 
tegelijk het verleden op een harmonische manier 
met de toekomst verbinden en daarbij blijkge-

Open Tour Auto
Zenith verstevigt zijn banden met de autosportwereld – meer 
bepaald met die van de collector cars – en stelt de Chronomaster 
El Primero Open Tour Auto Edition 2017 voor. Deze chronograaf 
vergezelt de teams die deelnemen aan de 26e editie van de Tour 
Optic 2000, een avontuurlijke tocht rijk aan menselijke emoties 
en technische topprestaties. Voor het eerst in de geschiedenis 
van deze emblematische rally en na de traditionele tentoonstel-
ling onder de koepels van het Grand Palais in Parijs vertrokken de 
230 deelnemers richting Bretagne op een onuitgegeven parcours 
dat werd uitgezet door Peter Auto.

▼

Range Rover Velar.

Nieuw: de Chronomaster 
El Primero Open Tour Auto 
Edition 2017.

ven van een ultiem respect voor hun producten.’ 
Gerry McGovern, Land rover Chief Design Officer, 
voegt toe: ‘De range rover Velar geeft de familie 
range rover een nieuwe dimensie van moderniteit en 
elegantie, alsook een vleugje glamour. De Chronomas-
ter El Primero range rover Velar, die volgens dezelfde 
principes is ontworpen, is een en al verfijning, en dit 
altijd en overal. Hij roept sterke emoties op.’
We herinneren er bij deze aan dat Jean-Claude 
Biver lange tijd aan het hoofd stond van Tag Heuer 
en altijd geboekstaafd zal blijven als de ‘mentor’ 
van het merk Hublot. Vandaag is hij ‘Président de la 
Division Montres’ bij de groep LVMH en ‘Président 
du Conseil d'Administration’ bij Zenith. De mooie 
horlogerie? ‘Die heb ik wellicht in mijn DNA zitten’, 
lacht hij. Biver kondigde onlangs de benoeming 
aan van Julien Tornare (ex Vacheron Constantin) 
als CEO bij Zenith. Julien Tornare werkt met hem 
samen. Hij concentreert zich op de vernieuwing 
van het merk, de ontwikkeling van de markten en 
de marketingactiviteiten van Zenith. ■
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Eindelijk terug!
Het is nu officieel: in 2018 strijkt de European Tour opnieuw neer in 

ons land en meer bepaald van 17 tot 20 mei op Rinkven. Dit is groot en 

schitterend nieuws voor de Belgische golfsport die al sinds 2000 en de 

beroemde Belgacom Open een dergelijke afspraak moet missen. 

België telt steeds minder grote sportevenementen. Voor de vuist weg: 

er zijn de grote wielerklassiekers, de Grote Prijs Formule 1 in Fran-

corchamps, de European Open tennis in Antwerpen, de Memorial Van 

Damme atletiek op de Heizel en enkele hoogstaande jumpingcompeti-

ties in Mechelen en het Zoute. De Belgian Knockout, zoals het nieuwe 

golftoernooi gedoopt werd, voegt zichzelf toe aan die prestigieuze lijst.

De Belgian Open gaat al heel wat generaties terug. De eerste editie 

dateert zelfs van 1910 op de Ravenstein. Deze wedergeboorte kadert 

natuurlijk perfect in het schema nu ons land drie vertegenwoordigers 

telt op de Europese proftour. Thomas Pieters ligt trouwens zelf mee aan 

de basis van dit nieuwe toernooi dat alles heeft om uit te groeien tot 

een topper. Met dit evenement wil de Antwerpse kampioen niet alleen 

de golffans verwennen, maar vooral ook een nieuw publiek aanspreken 

– minder kenner, jonger. We duimen met hem voor een populair, finan-

cieel en mediatiek succes. 

Members Only kijkt nu al uit naar dit mooie initiatief dat perfect aansluit 

bij het huidige tijdskader, want zoals bekend trekt dit magazine ook zelf 

al meer dan 15 jaar aan de Belgische golfkar. De Belgian Knockout wordt 

zonder enige twijfel een nieuwe inspiratiebron. Bij deze nodigen we alle 

golfliefhebbers ook uit om ons gezelschap te komen houden op onze 

nieuwe Members Only Facebookpagina die in real time de Belgische en 

internationale golfactualiteit opvolgt.

O ja, nog snel even dit: we wensen u een denderend eindejaar toe!

Voorwoord

© Foto: Reporters

Volgende uitgave : 23 maart 2018
Dit magazine mag niet verkocht worden.
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Met New York
op de achtergrond

Kan men zich een mooier decor inbeelden voor een golfcompetitie dan het 
parcours van Liberty national dat uitkijkt over de haven van new York? Dit 
was de locatie waar de beste Amerikanen het in september jongstleden ter 
gelegenheid van de Presidents Cup opnamen tegen een internationale selec-
tie. Voor de deelnemers de gelegenheid om te swingen en ondertussen aan 
de horizon de torens van de Big Apple en het Vrijheidsbeeld te bewonderen. 
Gewoonweg magisch! Eén jaar voor de Ryder Cup werden de Amerikanen 
afgetekend winnaar van dit duel. ■
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Deze supersonische Bloodhound SSC, een auto die sneller 
wil rijden dan 1600 km/u en daarmee het record uit 1997 
(1227,985 km/u) wil verpulveren, beleefde zijn vuurdoop op 
26 oktober jongstleden op de start- en landingsbaan van de 
luchthaven in het Britse newquay (Cornwall). De bolide, die 
bestuurd werd door de voormalige Royal Air Force-piloot en 
houder van het bestaande record Andy Green, was uitge-
rust met een speciaal door Rolex gemaakte snelheidsmeter 
en chronograaf. De Bloodhound SSC versnelde in amper 8 
seconden naar een topsnelheid van 337 km/u. G-kracht: 
1,5. Voor deze test werd de bolide aangedreven door een 
Rolls-Royce EJ200 motor uit een Eurofighter Typhoon  
(jachtvliegtuig) met een maximale stuwkracht van 90 kn 
(kilonewton). Voor de recordpoging zal een raketmotor van 
122 kn worden ingebouwd. ■

Record
op komst



O
p initiatief van Thomas Pieters 
verwelkomt ons land volgend 
jaar opnieuw een toernooi van de 
Europese Tour. Deze competitie, 

die als ‘Belgian Knockout’ de geschiedenis zal 
ingaan, wordt van 17 tot 20 mei gespeeld op 
Rinkven. ‘Wij hebben het geluk dat wij drie top-
spelers op de Europese Tour hebben. Golf was 
nooit populairder dan nu in ons land en kreeg ook 
nooit meer media-aandacht. Dit is dan ook een 
goed moment om een en ander in beweging te 
brengen’, aldus de Belgische nummer 1 die het 
toernooi persoonlijk zal begeleiden, samen met 
zijn zus Lieselotte.
De spelformule – stroke play op dag 1 en 2, match-
play op dag 3 en 4 – wordt onuitgegeven, opwin-
dend, leuk en spectaculair. En de affiche zou bij-
zonder hoogstaand moeten zijn, met naast Thomas 

Pieters, nicolas Colsaerts en Thomas Detry ook 
een resem internationale kampioenen. Kortom: dit 
wordt niet enkel een groot golffeest, maar ook de 
verrijzenis voor de legendarische Belgian Open die 
al heel wat generaties kon boeien. 

Eerste editie in 1910
De eerste ‘Open de Belgique’ dateert uit 1910 en 
werd gespeeld op het parcours van de Koninklijke 
Golf Club van België naast het Ravensteinkasteel. 
Het deelnemersveld mocht gezien worden, want 
heel wat toenmalige Europese toppers waren op 
de afspraak en niet in het minst het triumviraat 
Harry Vardon, James Braid en John Henry Taylor. 
in totaal waren de spelers op deze eerste editie 
in Tervuren goed voor 19 British Opentitels! De 
eindzege was weggelegd voor de Franse kampioen 
Arnaud Massy. Hij toonde zich de beste in medal 

Van 17 tot 20 mei 2018 wordt de Rinkven Golf Club 
gastheer van een toernooi op de European Tour. Voor 
de Belgian Open is dit een echte wedergeboorte. We 
blikken terug op een toernooi dat voor het eerst werd 
gespeeld in 1910.

Door Miguel Tasso

Belgian Open

Thomas Pieters is de 
gangmaker achter de 
nieuwe Belgian Open, 
waarvan de 1e editie 
dateert uit 1910.

Er was eens de 
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play over 36 holes in 1 dag. De Bask keerde naar 
huis terug met een mooie cheque van 30 Britse 
ponden. Het totale prijzengeld van het toernooi 
bedroeg 67 pond.
De mythische Brusselse club, die op initiatief van 
koning Leopold ii werd gecreëerd, ontving de 
Open ook in 1911 en 1912. Toen gingen de titels 
naar Charles Mayo en George Duncan. Daarna 
nam de Antwerp Golf Club – de club in ‘Capellen-
les-Anvers’, zoals in de toenmalige documenten 
werd aangegeven – de fakkel over. De Brit Tom 
Ball veroverde de trofee in 1913 en 1914, waarna 
het kanonnengebulder van WOi de sportieve acti-
viteiten gedurende 5 jaar zou stilleggen.

Titels voor Hagen en Cotton
Eens de vrede in het land was teruggekeerd, ging 
ook de Open door op zijn elan. in 1920 was de 
Knocke Golf Club – de voorloper van de huidige 

Royal Zoute – aan de beurt. De Engelsman Row-
land Jones werd er winnaar na een toernooi over 
(nog steeds) 36 holes.
Het toernooi streek vervolgens opnieuw neer 
op de Ravenstein, met titels voor de Fransman 
Eugène Laffite (1921) en de Engelse broers Audrey 
Boomer (1922) en Percy Boomer (1923). in 1924 
gaf de Amerikaanse kampioen Walter Hagen, in die 
tijd het swingicoon van de wereld, de competitie 
een nieuwe dimensie met een overwinning op 

Het Antwerpse Rinkven 
is gastheer van de 
Belgian Knockout.

Henry Cotton: 
winnaar van 3 
Belgian Opens.

Het mythische clubhouse 
van de Ravenstein: getuige 
van heel wat topmomenten 
uit de Belgische golfsport.

▼



de fairways van de Knocke Golf Club. De Belgian 
Open evolueerde met de jaren tot een grote klas-
sieker op de Europese kalender. Ons land beschik-
te inderdaad over heel wat kwaliteitsbanen die in 
perfecte conditie verkeerden en sterk van elkaar 
verschilden. De grootste kampioenen van weleer 
streken er graag neer om op birdies te jagen.
in 1928 won de Engelsman Albert Tingey Jr. op 
de Ravenstein die in een nieuw jasje was gesto-
ken. net als de formule trouwens, want die was nu 
stroke play over 72 holes. Twee jaar later won de 
beroemde Henry Cotton voor het eerst de compe-
titie en zette tegelijk een nieuw baanrecord neer 
(kaart van 66). Diezelfde Cotton zou in 1934 de 
British Open winnen en vervolgens uitgroeien tot 
een briljante architect.

in de jaren 30 eiste ook het parcours van de Royal 
Golf des Fagnes in de heuvels rond Spa zijn deel 
van de koek op. Het meesterwerk van Tom Simp-
son, dat van een zeldzame natuurlijke schoonheid 
getuigt, zou de Belgian Open tot 3 keer toe verwel-
komen: in 1931 (titel voor de Engelsman Lacey), 
in 1933 en 1936 (dubbelslag voor de Fransman 
Auguste Boyer).

De stempel van Flory Van 
Donck

Deze periode valt ook samen met de internationale 
doorbraak van een zekere Flory Van Donck. De car-
rière van deze getalenteerde Brusselaar, die de fijne 
kneepjes leerde op de Ravenstein, begon in 1932 
voorgoed. Hij was toen amper 20, maar omdat hij 
voor de golfsport 

De Amerikaanse 
kampioen Walter 
Hagen.

De magische swing 
van Flory Van Donck: 
hij scoorde ooit een 
65 op de Ravenstein.
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geboren was – zoals Mozart voor muziek – ging het 
meteen hard. Tijdens de Belgian Open van 1935, die 
opnieuw in Tervuren werd gespeeld, speelde hij de 
pannen van het dak. Hij bracht een 65 binnen, waar-
over in de clubhouses nog lang werd… nagekaart. 
nadat hij de slotronde als leider aanvatte, moest hij 
uiteindelijk (na een play-off) het hoofd buigen voor 
de Engelsman W.J. Branch. Maar het was maar uit-
gesteld. in 1939 won hij inderdaad de trofee op het 
parcours van Spa waar hij zich als een schitterend 
swingartiest openbaarde. 
Hoewel zijn opmars werd afgeremd door WOii zou 
Flory Van Donck de Belgian Open daarna nog 4 keer 
winnen: in 1946, 1947, 1953 en 1956. Bij die laatste 
titel scoorde hij in Latem beter dan de Zuid-Afrikaan-
se legende Gary Player. Het wordt soms vergeten, 
maar de erelijst van deze Belgische kampioen was 
werkelijk uitzonderlijk, met onder meer twee World 
Cups, 3 keer Open de France, 5 titels in de italian 

Open en 2 keer de Swiss Open. Van Donck kwam 
ook 3 keer dicht bij de titel in de British Open, waar 
hij 2 keer als runner-up eindigde (in 1956 op Royal 
Liverpool en in 1959 op Muirfield).
Ook de Gentenaar Donald Swaelens had een natuur-
lijke swing die van topprestaties liet dromen. Toen hij 
voorbestemd leek om de voetsporen van Van Donck 
op het hoogste niveau te drukken, werd hij evenwel 
geveld door ziekte. Hij overleed in 1975, kort nadat hij 
zich gekwalificeerd had voor de Masters in Augusta.

Golfbusiness
De Belgian Open werd niet georganiseerd tussen 
1959 en 1978. Hij herrees uit zijn as in 1979 op de 
Ravenstein, waar de Australiër noël Ratcliffe won. 

Jose Maria Olazabal: in 
1988 winnaar van de 

Belgian Open op Bercuit.

De grote Severiano 
Ballesteros.

▼



Het jaar daarop was het de beurt aan de Zuid-
Afrikaan Gavin Levenson om de trofee in de lucht te 
steken op de Royal Waterloo dat was uitgegroeid tot 
een echte referentie. Golf was toen al een ultrapro-
fessionele sport waarin miljoenen omgingen en waar 
zowel de tv-zenders als de sponsors interesse voor 
toonden. Er werd een nieuw publiek aangesproken 
en de sport zou alleen maar blijven groeien. 
in 1987 werd de Belgian Open dan ook voor het eerst 
gesponsord door een ‘main sponsor’ die zijn naam aan 
het toernooi gaf. Dat jaar werd de Volvo Belgian Open 
op de Royal Waterloo gespeeld. De winnaar heette 
Eamonn Darcy, een ier die later een van de Ryder 
Cuphelden zou worden. Het jaar daarop was het de 
beurt aan de jonge Spanjaard Jose-Maria Olazabal. 
Hij veroverde de titel in het magische en bucolische 
kader van Bercuit en maakte er vooral indruk met 
de chirurgische precisie van zijn approaches. Mede 
door de prestaties van de charismatische en overbe-
gaafde Severiano Ballesteros bleef de golfsport zich 
verder ontwikkelen in alle hoeken van Europa. En ja, 
ook in België. Er kwamen in het hele land elk jaar 
nieuwe clubs bij en vooral in Waals-Brabant. De Bel-
gian Open floreert: om beurten sponsoren Peugeot, 
Renault, Piaget en Alfred Dunhill het evenement waar 
de scorekaarten en de visitekaartjes vlot worden uit-
gewisseld. De erelijst siert zichzelf met topnamen. De 
Spanjaard Miguel-Angel Jimenez (1992), de ier Darren 
Clarke (1993) en de Engelsman nick Faldo (1994) 
geven het toernooi nieuwe adelbrieven.

De visie van John Goossens
in 1988 is het de beurt aan telefoonoperator Bel-
gacom om zijn schouders onder het toernooi te 
zetten. Zijn voorzitter – de betreurde en visionaire 
John Goossens – is een groot golfliefhebber. Hij 
gebruikt zijn toernooi om zijn bedrijf internatio-
naal op de kaart te zetten en nieuwe markten te 
veroveren. Samen met zijn vriend graaf Leopold 

Lippens, voorzitter van de Royal Zoute Golf Club 
en burgemeester van Knokke, haalt hij alles uit 
de kast en dat zowel op het vlak van prijzengeld 
als van communicatie en spektakel. Drie jaar lang 
doen de beste spelers van Europa mee aan het 
toernooi op de prachtige baan van het Zoute. Van 
Severiano Ballesteros tot nick Faldo, met verder 
ook Mark James, Padraig Harrington, Retief Goos-
sen, ian Woosnam, Jose-Maria Olazabal, Eduardo 
Romero, Colin Montgomerie, Bernhard Langer en 
Lee Westwood (winnaar in 1998 en 2000): alle 
sterren zijn op de afspraak. De Belgacom Open is 
een groot succes: de televisie brengt ‘live’ verslag 
uit van het toernooi en het publiek – een mix van 
kenners en nieuwsgierigen – beantwoordt de lok-
roep van de greens.
na de titel van Lee Westwood in 2000 ging de 
Belgian Open op zijn lauweren rusten, met voor 
de golfliefhebbers enkel de bubbel van nostalgie. 
Maar volgend jaar komt hij opnieuw tot leven. 
Afspraak op Rinkven voor een nieuw en ongetwij-
feld spannend hoofdstuk!

© Kurt Deruyter

De Engelsman 
Lee Westwood 
won in 2000 de 
Belgacom Open.

Colsaerts, 
Pieters & 
Detry: de 
n i e u w e 
k r a c h t 
v a n  d e 
Belgische 
golfsport.

De Royal Zoute Golf Club was 
de prachtige thuishaven van de 
recentste Belgian Opens.
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N°5 is het onbetwistbare icoon van het Huis Chanel 
en zonder twijfel hét juiste nummer. Deze mythe vindt 
zichzelf opnieuw uit, zoals blijkt uit de N°5 L'Eau en 
zijn ambassadrice Lily-Rose Depp. De parfumerie snijdt 
hiermee een nieuw tijdperk aan. Of hoe een erfstuk in 
een hedendaagse context vertaald wordt.

Door Raoul Buyle

Chanel N°5:
van moeder op dochter

Mademoiselle Chanel bezoekt 
het Ritz om haar parfum voor de 
Amerikaanse markt te promoten; 
foto van François Kollar voor 
Harper’s Bazaar uit 1937
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E
en zomerdag in 
1921. Mademoiselle 
Chanel heeft zin in 
een nieuw parfum en 

overlegt daarover in haar lab 
met Ernest Beaux. Hij is een 
parfumeur die nog aan het hof 
van de Russische tsaar heeft 
gewerkt, tussen de fiolen en 
alambieks. Beaux zei daar 
later over: ‘Mademoiselle 
Chanel verlangde voor haar 
modieuze couturehuis “een parfum dat op geen 
ander zou lijken en zou breken met de toentertijd 
populaire ‘zoete poedergeuren’ van rozen en viool-
tjes”. Een parfum dat op haar moest lijken, met 
verschillende en tegenstrijdige facetten, een grote 
zinnelijkheid en een valse bescheidenheid, licht en 
onvergetelijk. in één woord: “Een vrouwenparfum 
dat ruikt als een vrouw!”’
Ernest Beaux experimenteert op dat ogenblik volop 
met aldehyden: zeer vluchtige synthetische geuren 
die men spaarzaam gebruikt om de bloemige noten 
een luchtig aspect te geven. De parfumeur nodigt 
Mademoiselle Chanel uit om te kiezen tussen zijn 
creaties die hij een nummer heeft gegeven: van 1 
tot 5 en van 20 tot 24. Chanel haalt er enkele uit en 
onthoudt datgene met nummer 5. Zijn vraag ‘Wel-
ke naam moeten we dit geven?’ wordt beantwoord 
met: ‘ik stel mijn collectie voor op de 5e van de 5e 
maand, omdat dit aansluit bij mijn sterrenbeeld 
(leeuw), het 5e teken van de dierenriem… Laten 
we het dus houden bij het nummer dat hij draagt 
(5). Dat zou geluk moeten brengen.’ Het nummer 
dat door Chanel wordt weerhouden, bevestigt ook 
haar ambitie: van n°5 een internationaal parfum 
maken dat overal ter wereld herkenbaar is omdat 
de naam zich makkelijk laat vertalen. We moeten 
toegeven dat zij het goed gezien had.

Visionair sap
Een mythe laat zich altijd omkaderen door een aan-
tal geheimen. in het geval van n°5 liggen die in de 
samenstelling van het parfum. Zo worden voor de 
creatie liefst 80 ingrediënten gebruikt. De formule 
ligt trouwens nog altijd zorgvuldig weggesloten in 
een safe waar slechts een paar mensen toegang toe 
hebben, zoals de verschillende ‘neuzen’ die elkaar 
bij Chanel hebben opgevolgd. n°5 behoort tot de 

familie van de ‘bloemige alde-
hyden’. De topnoten worden 
opgewekt door witte bloemen: 
ylang ylang, meiklokje, iris en 
neroli, waarvan de sensu-
ele warmte vermenigvuldigd 
wordt door de aldehyden. De 
hartnoten vormen samen een 
groot akkoord met de volheid 
van een harmonie tussen mei-
rozen en jasmijn, een van de 
meest luxueuze grondstoffen 

die uitbundig gebruikt wor-
den. Het geurspoor, dat op 
een akkoord van sandelhout 
en vetiver balanceert, loopt 
uit in golven van amber en 
bourbon vanille. iedereen is 
het er over eens: dit is een 
ronduit vernieuwde samen-
stelling, want er zijn de par-
fums van vòòr Chanel n°5 
en die van daarna. Met 
n°5 stapt de parfumerie 
een nieuw tijdperk binnen 
waar natuurlijke en syn-
thetische grondstoffen 
elkaar harmonisch ver-
sterken. n°5 zet de toon 
voor een stijl die heel 
wat toekomstige crea-
ties zal beïnvloeden. in 
de slipstream: Arpège 
van Lanvin (1927), Le 
Dix van Balenciaga 
(1947), Robe d'un Soir 
van Carven (1947), 
Madame Rochas van 
Rochas (1960), Calèche d'Hermès 
(1961), First van Van Cleef & Arpels (1976)… 

Flacon wordt designicoon
Hoewel de flacon van Chanel n°5 ogenschijnlijk 
weinig om het lijf heeft, groeide het toch (bijna) 
uit tot een schoolvoorbeeld. Eenvoudig, maar o 
zo chic. Chanel zou zich hebben laten inspireren 
door de flesjes die zij in de toilettasjes voor man-
nen zag zitten, met de (achthoekige) dop in bake-
liet als knipoog naar de Place Vendôme. Voor 

Ernest Beaux, 
o n t w e r p e r 
van Chanel 
N°5; jaren 20

De N°5 werd geboren vanuit 
de wens van Gabrielle Chanel: 
‘Ik wil een vrouwenparfum dat 
ruikt als een vrouw!’

▼



een betere kwaliteitsgarantie van het product 
wordt bij de fabricage niets aan het toeval over-
gelaten. Zo wordt de Extrait van Chanel n°5 lucht-
dicht gehouden met de zogeheten ‘baudruchage’: 
een uniek proces in de wereld van de parfumerie 
waarbij men handmatig een dun membraan op 
de hals van de flacon aanbrengt die door twee 
rijen kunstig geknoopte parelkatoen draad op zijn 
plaats wordt gehouden. Het stempel in glanzende 
was met dubbele C garandeert de onschendbaar-
heid van het flesje. Het etiket? De letters in zwart 
en wit doen terugdenken aan de schriftjes van op 
de schoolbanken. Chanel n°5, dat erkend wordt 
als een designicoon van de 20e eeuw, krijgt al snel 
een plekje in de vaste collectie van het Museum of 
Modern Art in new York. 

Glamourfeeën
Marylin, Candice, Catherine, Carole, nicole, Gisè-
le… Het zijn maar een paar van de mooiste vrou-
wen ter wereld die Chanel n°5 hebben gedragen. 
‘Enkele druppels (en niets meer) voor het slapen-
gaan’, zei Marilyn Monroe in 1954. Haar beroemde 
oneliner ging de wereld rond!
‘n°5 is een van de zeldzame mythes uit de parfu-
merie en Marilyn Monroe behoort zonder twijfel 
tot de meest betoverende actrices van Hollywood. 
Het is bijzonder ontroerend om te weten dat zij 
elkaar hebben ontmoet’, aldus Jacques Polge, 

lange tijd vaste ontwerper van de Chanelparfums, 
in zijn boek ‘Monroerama’ (uitgegeven bij Stock). 
Wat zeer belangrijk is, is dat Marilyn het vrouwelijk 
imago van de n°5 heeft versterkt. Trouwens: n°5 
gold lange tijd als het parfum voor blondjes.’
na Marilyn bezweken nog heel wat andere mooie 
actrices en beroemde mannequins voor de verlei-
ding van n°5. niet alleen Candice Bergen, Suzy Par-
ker, Ali Mac Graw, Lauren Hutton en Cheryl Tiggs, 
maar ook Catherine Deneuve, Carole Bouquet en 
nicole Kidman. Deze laatste acteerde zelfs in een 
reclamefilm die als een echte superproductie gere-
aliseerd werd door Baz Luhrman, de regisseur van 
‘Moulin Rouge’. Zij kreeg daar trouwens een record-
bedrag van 7,5 miljoen euro voor. Voor Luhrmann 
droegen nog andere illustere regisseurs hun steen-
tje bij tot de sensuele esthetica van het parfum. 
Ridley Scott, de Belg Gérard Corbiau (die verras-
send uitpakt wanneer hij een olijke Carole Bouquet 
verbluft met een symfonisch orkest dat uit de zee 
oprijst), Luc Besson (die Roodkapje laat herleven 
met Estella Warren), alsook Jean-Pierre Jeunet 

Catherine Deneuve, 
een van de muzes van 
N°5, gefotografeerd 
door Richard Avedon; 
jaren 70

Nicole Kidman 
voor N°5 L’Eau 
Première; 2009.
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Gisèle Bundchen voor 
Chanel N°5; 2015



‘Enkele druppels (en 
niets meer) voor het 
slapengaan...’

Marilyn Monroe en 
haar N°5; 1955



(die hiervoor de sublieme Audrey Tatou inhuurt). 
Chanel contacteerde ooit zelfs ene Woody Allen, 
maar de new Yorkse cineast wou per sé een rol in 
de reclamespot… Wat hem geweigerd werd.

N°5 L’Eau
Vanaf 1924, drie jaar na de geboorte van L’Extrait, 
werkt Ernest Beaux een afgeleide van het parfum 
uit in een Eau de toilette. in 1986 creëert Jacques 
Polge, L’Eau de Parfum. 22 jaar later neemt hij de 
handschoen op en zorgt hij met de formule van 
L’Eau Première voor nieuwe impulsen. Zonder de 
chromosomale kracht van de initiële geur te ver-
raden, kiest de neus van Chanel voor een stijloe-
fening: een upgrade van de n°5. Vandaag heeft het 
mythische sap met n°5 L’Eau een tweede upgrade 
ondergaan dankzij Olivier Polge, de zoon van Jac-
ques. ‘Een parfum van hier, nu en altijd, zoals men 
dat bij Chanel noemt’. Olivier Polge boog zich met 
de voorzichtigheid van een edelsmid aan de creatie 

van een nieuw evenwicht en een ideale fris-
heid. Met het overleg waarmee men 
de horlogekast van een complica-
tie (horloge) opent, ontleedde hij 
de originele formule en boog hij 
zich over elk ingrediënt om zijn 
echte rol te ontsluieren. ‘Dit her-
nieuwde brouwsel is helderder 
en opent met pittige noten 
van citroen, mandarijn en 
oranjeappel, ondersteund 
door ylang ylang, jasmijn 
en rozen, op een basis van 
vetiver, ceder en witte 
muskus. Het levert een 
natuurlijke sterke frisheid 
op die helemaal tot de ver-
beelding spreekt van de nieu-
we generatie.’ Met Lily-Rose 
Depp als boegbeeld.

Lily-Rose Depp 
voor N°5 L’Eau; 
2016.
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De Askoy II is stilaan weer klaar om het ruime sop te 
kiezen. Bijna een kwarteeuw nadat hij in het noorden van 
Nieuw-Zeeland aan de grond liep, is de zeilboot waarmee 
Jacques Brel in 1974 aan zijn reis rond de wereld begon en 
die hem uiteindelijk naar de Markiezeneilanden bracht, 
bijna helemaal gerestaureerd. Met dank aan de inzet van 
de broers Piet en Staf Wittevrongel. Het verhaal van een 
onmogelijke droom…

Door Philippe Janssens

De

Grote Jacques

«

" Kathedraal"
van de
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I
k ben degene die alle Vlamingen willen 
doden…’.
Met die onliner stelde Jacques Brel zichzelf 
voor toen hij zijn Datsun voor de zeilmakerij 

Wittevrongel had geparkeerd en met de plannen 
onder de arm naar binnen was gestapt. We schrij-
ven een winterochtend in 1974. De boomlange Staf 
Wittevrongel, de oudste van de familie, staat achter 
de toonbank en gelooft zijn ogen niet. ‘Onwaar-
schijnlijk dat mijn broer hem niet herkende’, vult 
Piet - de jongste – aan. ‘in die tijd waren wij allemaal 
een beetje 68’ers. Wij luisterden naar Bob Dylan en 
ondertussen bezong Jacques Brel in België de vrijheid 
en zijn afkeer voor godsdienst en flaminganten…’ 
De grote bestelling zeilen door Brel is bedoeld voor 

de Askoy ii. Dat is een van de grootste jachten in 
België en het boegbeeld van de Royal Yacht Club 
van België in Antwerpen. De zanger heeft de boot 
net gekocht en denkt aan een wereldreis. Het jacht 
is 20m lang en 5m breed. Door de stalen romp en 
de hoofdmast die 22m hoog reikt, weegt hij alles 
samen 42 ton. Dat maakt hem tot een zwaargewicht 
op zee, want zelfs met alle zeilen bijgezet, haalt hij 
amper 6 knopen. Maar hoe dan ook: de Askoy ii, 
die op het einde van de jaren 50 door de Vlaamse 
ondernemer Hugo Van Kuyck werd ontworpen – een 
liefhebber van de Scandinavische eilanden waaraan 
de zeilboot zijn naam ook ontleent – is een rots, 
een kathedraal, zoals zijn beroemde eigenaar hem 
enkele maanden later ook zou bezingen.

Jacques Brel hield van vliegen 
en varen. Hij haalde de vereiste 
diploma’s en kocht uiteindelijk 
de Askoy II waarmee hij op 
wereldreis vertrok…

‘

▼



Bewogen reis
Beroemdheid, showbizz, paparazzi: Jacques Brel wil 
het allemaal ontvluchten. Op 24 juli 1974 gooit hij 
definitief de trossen los. Hij wordt vergezeld door 
zijn dochter France en door zijn toenmalige vriendin 
Maddly Bamy, een actrice uit Guadeloupe. Hun eer-
ste bestemming is Cornwall, vervolgens de Scilly 
isles ten zuidwesten van Groot-Brittannië. Daarna 
volgt de oversteek richting Spanje. Op 20 okto-
ber, drie maanden na het vertrek en op Tenerife, 
voelt de zanger zich onwel. Hij wordt overgevlogen 
naar Zwitserland waar de artsen kanker vaststellen, 
waarna hij naar België komt en geopereerd wordt. 
Maar de ziekte remt Brel niet af. Hoewel hij een 
long is kwijtgeraakt, staat hij na een herstelperi-
ode van enkele maanden alweer aan het roer. Van 
de Canarische Eilanden gaat het richting Azoren, 
waarna hij zich door de tropische winden laat stu-
wen en de Atlantische Oceaan oversteekt naar de 
Caraïben. Op 26 januari 1975 bereikt de Askoy ii 
het eiland Martinique, maar de sfeer aan boord is 
alles behalve. France Brel verlaat de boot en keert 
terug naar Europa, waarna de zanger en zijn vrien-
din Maddly samen aan de doorsteek van het Pana-
makanaal beginnen om vervolgens gedurende 59 
dagen de grillen van de Stille Oceaan te trotseren. 
Eind 1975 meert de Askoy ii aan op de Markiezenei-
landen. Jacques Brel is helemaal uitgeput wanneer 
hij na een reis van 7500 km de archipel aan het 
einde van de wereld in Frans-Polynesië bereikt. Hij 
beslist om tijd uit te trekken om te rusten. Gezien 
het gewicht van de boot en de omstandigheden van 
zijn oversteek is het een echt huzarenstukje wat hij 
heeft gedaan. Maar dat avontuur eist wel zijn tol en 
bezorgt hem zelfs een afkeer van de zee.
Het bevalt hem uitstekend op Hiva Oa, het groot-
ste eiland van de archipel en ook de plek waar 
Paul Gauguin is overleden. Dit is de plek die door 

schrijver-avonturier Robert Louis Stevenson werd 
omschreven als ‘de mooiste, maar tegelijk ook 
meest verontrustende plek ter wereld’. Voor Brel 
is het een soort ‘schatteneiland’. Ver van alles en 
iedereen, in een zeldzame rust, voelt het koppel er 
zich zo goed thuis dat zij beslissen om er te blijven. 
Brel heeft de droom van zijn wereldreis opgegeven. 
Hij begint te schrijven aan zijn 13e en laatste plaat: 
‘Les Marquises’. Dat is net vooraleer hij ‘La Cathé-
drale’ schrijft waarin hij de Askoy ii vergelijkt met 
een kathedraal van de zee.
Eind 1976 ontschepen Kathie Cleveland en Lee 
Adamson op Hiva Oa. Het jonge Amerikaanse kop-
pel wil zijn reis verderzetten met een eigen boot. 
Het contact met Brel verloopt hartelijk en uiteinde-
lijk beslist onze landgenoot om hen de Askoy ii te 
verkopen. De prijs is een lachertje: amper 25.000 
dollar. ‘Wij waren absoluut niet rijk’, herinnert 
Adamson zich. ‘Wij hadden dan ook een belachelij-
ke prijs voorgesteld voor die schitterende zeilboot, 
maar Jacques Brel ging er op in. Hij hield wel van 
ons en ik denk dat het idee om de Askoy opnieuw 
te zien zeilen hem toch wel gelukkig maakte…’

Na 59 dagen en 7500 km om 
de Stille Oceaan over te steken, 
bereikte de totaal uitgeputte Brel 
de Markiezeneilanden.

Jacques Brel en Maddly Bamy 
aan boord van de Askoy II.
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Toen de Askoy ii begin 1977 uit Hiva Oa wegvoer, 
stond Jacques Brel er wellicht niet bij stil dat hij 
nog amper een jaar te leven had. Hij overleed op 
9 oktober 1978 op het moment dat zijn zeilboot 
ergens in de Stille Oceaan ronddobberde.

Van Rainbow Warrior 
tot drugstrafiek
Het nieuwe koppel eigenaars zweeft nog altijd op 
de muziek van de ‘Flower Power’ en meert aan 
op de mooiste eilanden in de streek. De Askoy ii 
bezoekt Tuherahea, Huahine, Raiateaet Maupiti. 
Maar na een lang verblijf in de Fiji Eilanden en de 
oversteek naar nieuw-Zeeland gaan de tortelduifjes 
uit elkaar. We schrijven het begin van de jaren 80, 
de periode van de protestbewegingen. Kathie Cle-
veland gooit samen met enkele vrienden de trossen 
los en steekt de Stille Oceaan over met de woorden 
‘no nukes’ (geen atoomwapens, red.) op de romp 
geschilderd. De Askoy ii bereikt Tahiti in het spoor 

van de Rainbow Warrior om er te protesteren tegen 
de Franse atoomproeven op het atol Mururoa.
in 1982 wordt de monorompboot overgekocht door 
een Amerikaanse avonturier in Honolulu: een zeke-
re Harlow Jones. ‘Een ietwat vreemd heerschap’, 
bevestigt Piet Wittevrongel, die hem ontmoette op 
Hawai. Jones rust de Askoy ii uit met een koelcom-
partiment. Daarin bewaart hij de vis waarmee hij 
heel wat restaurants en hotels in de Amerikaanse 
archipel bevoorraadt. Maar de zaken lopen niet 
zoals verhoopt en begin 1988 krijgt hij een aanbie-
ding die hij niet kan weigeren. Hij verkoopt de boot 
voor zo’n 130.000 dollar aan een aantal… drug-
trafikanten. Deze voormalige hippies, die de yawl 
gedeeltelijk betalen met Canadese goudstukken, 
gebruiken de Askoy ii in een groot gebied tussen 
Thailand en Californië.
‘Alles werd geleid vanuit een bar in Californië’, 
zegt Piet Wittevrongel. ‘Een zekere Mike Ortiz was 
degene die aan de touwtjes trok. Wij hebben hem 
opgezocht en hij vertelde ons dat het hem in die 
tijd uitsluitend te doen was om de hasj, de vrijheid 
en de fun. En natuurlijk om de centen!’
Op een nacht bij volle maan, wanneer de Askoy ii vlak-
bij Hawaï voor anker ligt en het ruim helemaal gevuld 
is met ‘Golden Dragon’, slaagt de politie er in om de 
drugs in beslag te nemen. ‘Er lag voor zo’n 66 miljoen 
dollar’, rekent Piet Wittevrongel voor. ‘Dat was toen in 
die regio de grootste drugsvangst ooit...’

Gestrand in Nieuw-Zeeland
Zo belandt de Askoy ii uiteindelijk op de Fiji 
Eilanden. De boot is in beslag genomen door het 
gerecht en verkommert in de haven van Suva. Daar 
wordt hij een jaar later overgekocht door de ▼



journalist en navigator Lindsay Wright. ‘Het was 
een prachtige zeilboot, maar in een bedenkelijke 
staat, met binnen een meter water. ik kon hem 
zo niet achterlaten. ik slaagde er in om de verant-
woordelijken van de haven te overtuigen en kon 
hem kopen voor 12.000 Fiji-dollars, zo’n 10.000 
US dollar.’
Wright wil met de Askoy ii op expeditie gaan. in 
1994 probeert hij de boot tot bij hem thuis te krij-
gen, maar een storm gooit hem op het strand vlak-
bij Bayly’s Beach, in de omgeving van het noorde-
lijk gelegen Dargaville in nieuw-Zeeland. Daar zakt 
het wrak steeds dieper weg in het zand en lijkt het 
ten dode opgeschreven. 
‘Tijdens een tentoonstelling die aan Brel was gewijd 
stelde ik vast dat dit unieke avontuur helemaal 
werd doodgezwegen en er ook nergens verwezen 
werd naar Maddly Bami’, zegt Piet Wittevrongel. 
‘ik ben er toen in geslaagd om mijn broer ervan te 
overtuigen om op zoek te gaan naar het wrak en 
het als Belgisch erfgoed te laten repatriëren.’
Die groots opgezette operatie wordt opgestart op 22 
januari 2008 en verloopt met de nodige moeilijkhe-
den, maar na de repatriëring wordt er hard gewerkt 
aan zijn restauratie. Dankzij de steun van een aantal 
bedrijven en van heel wat donateurs – maar vooral 
dankzij het doorzettingsvermogen en de passie van 

een handvol vrijwilligers – bereidt de Askoy ii zich nu 
voor op zijn terugkeer naar het water. Dat is voorzien 
voor 8 april, de dag waarop Jacques Brel verjaarde. 
‘Het is de bedoeling om de boot voor goede doe-
len te gebruiken’, aldus Staf Wittevrongel. ‘Wij zijn 
bijzonder begaan met kansarme kinderen. En wie 
weet: misschien organiseren we ooit wel eens een 
reis naar de Markiezeneilanden waarbij elke passa-
gier zijn deelname kan sponsoren…’ Een reis naar 
de Markiezeneilanden, in het voetspoor van Brel, 
aan boord van zijn ‘kathedraal’…

‘Save Askoy II’
Lanceloot Blondeellaan 21-c - 8380 Zeebrugge
E-mail: askoyii@hotmail.com

Op 22 januari 2008 werd het wrak van de 
Askoy II bevrijd uit het zand op een plaats 
in het noorden van Nieuw-Zeeland.

Staf en Piet Wittevrongel zijn de bewerkers 
van de wedergeboorte van de Askoy II.
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D
e 19e Voiles de Saint-Tropez, een 
regatta waaraan elk jaar in september 
de oudste en prachtigste monohulls 
deelnemen, werd gezeild onder een 

stralende zon. Aan de jaargang 2017 namen om 
en bij de 4000 skippers, kapiteins, matrozen en 
eigenaars deel. Zij zakten af naar de kleine haven 
in de Var om er vanuit Cavalaire of issambres het 
ruime sop te kiezen. Alles samen betekende dat 
zo’n 300 zeilboten verdeeld over twee klassen: 
‘Moderne’ en ‘Tradition’. Een echte armada!

Geen mooier zeilevent dan de Voiles de Saint-Tropez! 
Op uitnodiging van de Société Nautique in de beroemde 
badplaats verzamelden de mooiste klassieke en moderne 
zeilboten uit de hele wereld voor het traditionele slot 
van het regattaseizoen. Met op de achtergrond het 
schitterende licht van de nazomer.

Door Philippe Janssens

De wind in de zeilen

         Voiles de
Saint-Tropez
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La Nioulargue
Alles begon in 1981 met een weddenschap tus-
sen twee monohulls: Pride en ikra. Hieruit groeide 
een regatta die ‘La nioulargue’ werd gedoopt: een 
mythische competitie die na een tragisch ongeluk 
werd stopgezet, maar in 1999 terugkeerde onder 
de naam Voiles de Saint-Tropez.
Deze ‘Voiles’, een organisatie van de Société 
nautique de Saint-Tropez (SnST), staat voor het 
beste wat er de laatste eeuw werd uitgewerkt: 
oude boten van de America’s Cup uit de Engelse 
waddengebieden tegen legendarische zeilboten, 
zoals de Manitou, het jacht dat toebehoorde aan 
John F. Kennedy. Bij de ‘moderne’ jachten kan je 
onmogelijk naast de Maxi’s, Wally’s en andere ele-
gante monohulls kijken, zoals de Swans. Zeilboten 
van meer dan 20m, stuk voor stuk uitgerust met 
de gloednieuwste technologieën, waarvan het uit-
gepuurde design quasi perfecte weerspiegelingen 
doet ontstaan, daar waar zee en romp in elkaar 
overgaan. Ook de magie van de stad van de Bal-
juw van Suffren draagt bij tot het succes van deze 
regatta. Het evenement kenmerkt het einde van 

het zomerseizoen. Omdat de imposante gemotori-
seerde jachten op stal gaan, nemen de mooie oker-
kleurige gevels van de haven weer het voortouw, 
want enkel de masten priemen nog in de lucht. 
Deze editie van het internationaal zeilfestival was 
alweer een voltreffer en dit mede door de zomerse 
weersomstandigheden. Er kon de hele week lang 
competitief worden gezeild en dat in alle reeksen: 
modern, Wally en klassiek. Waarna iedereen tevre-
den naar huis trok na het steekspel op zee en de 
festiviteiten ’s avonds. 

Mariska wint Rolex Cup
Elke van de 19 deelnemende groepen kroonde zo 
zijn kampioenen na afloop van een topweek com-
petities in bijna alle soorten wind. Dankzij zijn 3 
zeges ging de Trophée Rolex naar Mariska, een 
jacht dat in 1908 gebouwd werd door de Schot 
Fife. na winst in Palma en Monaco sloot de prach-
tige zeilboot van Christian niels het seizoen af met 
een grand slam. Wat we eveneens onthouden bij 
het overlopen van de einduitslagen in elke van de 
verschillende klassen bij de klassieke zeiljachten, 
zijn de zeges van de populaire sterren in de Voiles, 
zoals Moonbeam iii (Grande Tradition), Spartan 
en Linnet (Epoque Aurique), Rowdy, Cholita en 
Cippino ii (de elegante Marconi’s) en Maria Gio-
vana ii (klasse invités)… En natuurlijk vergeten we 
ook de overwinning van Franck Cammas niet in de 
categorie van de grote iRCA die voor het eerst zijn 
opwachting maakte in de Voiles. Cammas had een 
jacht gekozen dat hij en een aantal van zijn boys 
van Team France door en door kent: Babsy, een 
VOR 70 zusterschip van zijn Groupama iV, in 2012 
winnaar van de Volvo Ocean Race.

De mooiste jachten van 
de wereld geven elkaar 
rendez-vous in de Golf 
van Saint-Tropez.

De Voiles de Saint-Tropez blijft de 
verbeelding prikkelen van de eigenaars 
van deze prestigieuze zeilboten.

■



D
e Belgische finale van de editie 2017 
van de BMW Golf Cup werd op 13 okto-
ber afgewerkt op de fonkelnieuwe ‘The 
national’ in Sterrebeek. Het was met-

een de eerste keer dat deze kampioenschapsbaan, 
die een schitterende toekomst voor zich heeft, een 
competitie verwelkomde: een echt privilege dat door 
de deelnemers op de juiste manier werd ingeschat.
De in juni ingehuldigde ‘The national’ beschikt 
inderdaad over een indrukwekkende infrastructuur. 
Hoewel de baan nog erg jong is, spelen de holes al 
ultra competitief en zijn de fairways en greens van 
topkwaliteit. De parcourstekening is behalve spec-
taculair ook erg uitdagend, met onder meer heel wat 
waterhindernissen. Zo ligt de green van de 18 op 
een schiereiland. Als angsthaas ben je hier aan het 

verkeerde adres! Deze magische omgeving droeg 
vanzelfsprekend zijn steentje bij tot het succes van 
deze finale, temeer ook de zon op de afspraak was 
en zijn stralen de hele dag liet schijnen. Gepersona-
liseerd onthaal, ontbijt in het clubhouse, buffet na 
afloop, ontspannende massage en onderhoud van 
de golfschoenen: zoals gewoonlijk zette BMW alle 
zeilen bij voor het welslagen van dit slotboeket.
Ondanks de moeilijke baan pakten de 49 finalis-
ten stevig uit. in cat. 1 ging de zege naar Willem 
Vandelaer (La Bawette). in cat. 2 zorgde nicolas 
Lelarge (Poursaudes) voor de beste score. Bij 
de Ladies ging de trofee naar natalie Verachtert 
(Drie Eycken). Deze drie winnaars hebben de 
eer om ons land te vertegenwoordigen tijdens 
de wereldfinale die in maart 2018 wordt afge-

bmw GoLF CUp

Sterrebeek aperitief
voor Zuid-Afrika
De finale van de BMW Golf Cup werd afgewerkt op 
de gloednieuwe en unieke ‘The National’. Een stevige 
uitdaging in de aanloop naar de wereldfinale in het Zuid-
Afrikaanse Fancourt!

Door Miguel Tasso
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werkt in het betoverende Fancourt (Zuid-Afrika). 
Aan het galadiner, dat in het magische kader 
van de BMW Brandstore in Brussel werd georga-
niseerd, schoven meer dan 140 gasten aan. De 
avond stond helemaal in het teken van Zuid-Afrika 
met een menu, animaties en kleurrijke dansen uit 
het land dat nelson Mandela dierbaar was. Het 
elegante en feestelijke gebeuren duurde tot in de 
vroege uurtjes. Ook Peter Henrich, CEO en Voor-
zitter van de BMW Group Belux, was aanwezig. 
naast de traditionele prijsuitreiking was er ook 
een tombola, met onder meer een reis in ‘busi-
ness class’ naar Zuid-Afrika, aangeboden door de 
luchtvaartmaatschappij Emirates. Verder werd 
er ook een cheque ter waarde van 74.513 euro 
overhandigd aan de nationale Belgische Multiple 

Sclerose Liga, het goede doel dat gesteund werd 
tijdens deze editie van dit toernooi. De BMW Golf 
Cup is al bijna 30 jaar lang een referentie op de 
Belgische amateurkalender en heeft in al die jaren 
niets aan prestige verloren, integendeel. Ook dit 
jaar weer waren alle competities volgeboekt en 
dit zowel voor de toernooien met de gasten van 
de concessiehouders als voor de ‘Open’ competi-
ties. in totaal namen meer dan 2000 golfers deel 
aan de 16 kwalificatiewedstrijden. Dit succes is 
vergelijkbaar met dat in de andere landen, want 
aan de BMW Golf Cup die in alle hoeken van de vijf 
werelddelen wordt gespeeld, nemen traditioneel 
meer dan 100.000 spelers deel. Golf behoort dan 
ook meer dan ooit tot het DnA van dit gerenom-
meerde automerk. ■

De laureaten van de editie 
2017 van de BMW Golf 
Cup op het podium van 
Brandstore in Brussel.



B
egin oktober werd de finale afgewerkt van 
de Active Golf Travel & Volvo World Golf 
Challenge. Op de Amerikaanse baan van 
Golf Château de la Tournette kruisten 92 

deelnemers de golfclubs: de laureaten van de 31 
kwalificatiewedstrijden die het hele seizoen door 
in België en Frankrijk werden georganiseerd. Dit 
toernooi is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
van de toppers op de kalender. Zo mocht de editie 
2017 om en bij de 3400 spelers verwelkomen!

Active Golf Travel (www.activegolf.be), de grote 
specialist van de golfreizen, geldt als referentie in 
zijn sector en biedt heel wat liefhebbers de kans 
om in alle hoeken van de wereld op birdies te jagen. 
Dankzij de schitterende catalogus met golfbestem-
mingen kan dit het hele jaar door. Deze competitie 
biedt Olivier Kinable en zijn team de kans om zijn 
golfklanten te ontmoeten in een aangenaam kader 
en in een gezellige en tegelijk sportieve sfeer.
De finale in La Tournette was een voltreffer over de 
hele lijn. Gepersonaliseerd onthaal, uitdagend par-
cours, prachtige prijzentafel en een galadiner in de 
salons van het kasteel: dit slotboeket had alles!
in Cat. 1 ging de eindzege naar Karin Pirkin (Dur-
buy) terwijl Serge Dorthu (Bercuit) winnaar werd 
in Cat. 2. Deze beide ‘champions’ genieten nu het 
voorrecht om deel te nemen aan de finale van de 
Volvo World Golf Challenge. Die wordt volgend jaar 
in juni in Zweden gespeeld.
Dankzij de vrijgevigheid van de eventsponsors 
(Hôtel du Golf Barrière in Deauville, brillen Ted 

ACTIVE GoLF TRAVEL & VoLVo woRLD GoLF CHALLENGE

Reizen om 
te… golfen!
Golf Château de la Tournette was gastheer voor de finale van 
het toernooi dat door de bekende touroperator georganiseerd 
wordt en in een opperbeste sfeer wordt betwist.

Door Miguel Tasso
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Baker, Champagne by Fernand, restaurant De 
Vlaamsche Pot, Louis Widmer, Wallonie Belgique 
Tourisme, Les Cordes, hotel iberostar Andalucia 
Playa, horloges Daniel Wellington en Claude Ber-
nard, Sandball en de Golf van Mogador) vielen heel 
wat andere spelers ook in de prijzen. Kers op de 
taart: Glenn Bracke, een internationaal gerenom-
meerde Belgische kunstenaar, schonk drie flacons 
van zijn exclusief parfum ‘The Scent of Art’ weg 
en overhandigde tegelijk een schitterende jas aan 

Karin Pirkin die voor de beste score van de dag 
had getekend. Men zegge het voort: als de Masters 
van Augusta zijn ‘green jacket’ heeft, dan heeft de 
finale Active Golf & Volvo vanaf nu zijn ‘The Scent 
of Art’-jasje!
Het is duidelijk: het toernooi Active Golf Travel & 
Volvo World Golf Challenge verovert steeds nadruk-
kelijker een favoriete plek in de harten van de Bel-
gische golfers. Letterlijk en figuurlijk. Afspraak in 
2018 voor een nieuwe editie. ■

Het toernooi ging door op 
de prachtige Golf Château 
de la Tournette.



D
e Groep Orpea werd in 1989 opge-
richt door dr. Jean-Claude Marian en 
groeide in de loop der jaren uit tot een 
belangrijke Europese speler binnen 

de zorgverlening aan hulpbehoevende personen. 
De Groep runt een netwerk van gespecialiseer-
de instellingen, met onder meer woonzorgcentra 
met medische voorzieningen. Dit beursgenoteerde 
bedrijf geldt als een referentie en blijft groeien, 
vooral dan in België waar het momenteel een 50-tal 
etablissementen heeft. ‘Senioren leven almaar lan-
ger. Wij proberen aan de vraag te beantwoorden 
met een kwalitatief en gepersonaliseerd aanbod 
dat aansluit bij die afhankelijkheid. Onze voor-
naamste missie is het verzorgen en begeleiden 
van personen die de keuze hebben gemaakt om in 
een instelling van de Groep te gaan wonen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met comfort, waardig-
heid, persoonlijkheid en behoud van autonomie. 
Waarbij het menselijk aspect voorop staat’, vat 
afgevaardigd bestuurder Marc Verbruggen samen.  
Orpea geldt als referentie binnen zijn sector en 

probeert zijn naambekendheid te vergroten. Zo 
organiseert het nu al 5 jaar een golftoernooi in ver-
schillende Belgische clubs. Doelstelling? Een ‘bran-
ding’ naar een bepaalde doelgroep van potentiële 
klanten. ‘Het ligt vanzelfsprekend in onze bedoeling 
om actieve senioren te ontmoeten en het accent 
te leggen op de wooncentra die naast de woon-
zorgcentra worden gebouwd, maar ook jongere 
spelers die zich ontfermen over de oude dag van 
hun ouders of hun grootouders’, aldus Olivier Billen, 
die het toernooi organiseert.
Dit jaar gingen de competities door in de clubs van 
het Zoute, Oostende, Oudenaarde, Rinkven en La 
Tournette. Telkens met dezelfde leuke spelformule 
(4 ball, best ball) en dezelfde filosofie. ‘Wij willen de 
deelnemers – leden van de bezochte clubs – een leu-
ke en ontspannende golfdag aanbieden. Als het kan, 
voorzien wij een turn met garnaalkroketten. En we 
hebben altijd een mooie prijzentafel klaarstaan…’
Golf is een geweldige levensschool. Het spel wordt 
gespeeld van 7 tot 77. En vaak nog veel langer. Ook 
bij Orpea deelt men die passie voor de greens.

www.orpea.be

Orpea is ook 
actief op de greens
De groep Orpea, die gespecialiseerd is in zorgcentra, is ook 
actief op de greens. Meer bepaald met een toernooireeks 
waarin het zich prioritair richt naar de senioren van 
vandaag of morgen.

Door Miguel Tasso

■
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DE BESTE ZORG, NET ZOALS THUIS!
• Talrijke leefruimten en park met wandelpad 

• Kerk omgebouwd tot schitterend restaurant

• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

LD
L.
BE

CONTACTEER ONS (BEZOEK / AFSPRAAK) :
Connie De Leebeeck, directrice
Brabançonnestraat 97 - 3000 Leuven
sintvincentius@orpea.net
www.orpea.be/sint-vincentius

• Beschermde eenheden 

(bewoners met dementie en 

zwaar zorgbehoevenden)

RESERVEER NU
016 24 71 00

Vanaf
72 €
/ dag

ORPEA BELGIUM
Ontdek de video van 
onze residentie op:



G
olf zit de Porscherijders al lang 
in het bloed. Beste bewijs daar-
van was de grote belangstelling het 
hele jaar door voor de allereerste 

Porsche Golf Cup. Deze competitie, waaraan 
enkel de eigenaars van een model van dit legen-
darische automerk mochten deelnemen, lokte 
heel wat deelnemers. Zo waren de vier kwalifi-
catiewedstrijden op evenveel koninklijke banen 
(Sart-Tilman, Zoute, Antwerp en Latem) helemaal 
volgeboekt!
in ons land was Porsche lange tijd de hoofdspon-
sor achter de inter-Company: een bedrijvencom-
petitie die als referentie geldt in de wereld van 
golf & business. ‘Dit keer wilden wij persoonlijk 
onze trouwe klanten verwennen met een exclu-
sief rendez-vous helemaal voor hen’, aldus Didier 
t’Serstevens, directeur Porsche import in België.
Het werd een geslaagd initiatief, want de eer-
ste editie liep het hele seizoen door bijzonder 
gesmeerd. Gepersonaliseerd onthaal met ont-
bijtbrunch, ‘driegangen-turn’ getekend Choux 
de Bruxelles, champagnecocktail Drappier, 

poRSCHE GoLF CUp

Rendez-vous van 
de Porscherijder
De Belgische finale van de allereerste Porsche Golf Cup 
werd afgewerkt op de Royal Waterloo: een toernooi op 
volle toeren!

                                              Door Miguel Tasso
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walking dinner: het Duitse bedrijf duwde bij 
elke van zijn afspraken het gaspedaal stevig in. 
Aan de finale op 29 september namen de 48 laurea-
ten van de kwalificatiewedstrijden deel. Deze eind-
strijd verliep onder een stralende zon op de gemani-
cuurde baan van La Marache (Royal Waterloo).
De wereldfinale wordt in mei 2018 op Mallorca 
gespeeld, meer bepaald op de prachtige Club de 
Golf Alcanada, eigendom van de familie Porsche. 
Hieraan zullen de laureaten deelnemen van de 
26 landen die deel uitmaken van deze Porsche 
Golf Cup, die dit jaar in totaal meer dan 9000 
golfers naar de greens lokte. Met overal dezelfde 
achtergrondfilosofie. 
Voor het bedrijf uit Stuttgart is de sport van St. 
Andrews altijd een belangrijke communicatievec-
tor geweest. Zo voorzag het lastenboek in het 
begin van de jaren 50 reeds bij de lancering van 
de mythische 356 het ontwerp voor een koffer die 
voldoende plaats bood voor een golftas!
Die passie voor de swing werd door het merk met 
de jaren verder uitgebouwd door een aantal grote 
internationale toernooien te sponsoren, met name 
op de Europese Tour. Qua profiel hebben golfers en 
Porscherijders inderdaad veel met elkaar gemeen. 
‘Zij houden van de precisie, de prestatie, de kwali-
teit. Het zijn gepassioneerden en levensgenieters’, 
bevestigt Didier t’Serstevens. ■



O
p 16 oktober werd de finale van 
de Open Golf Club Trophy 2017 
gespeeld in het magische kader 
van Le Touquet. Zij verenigde gedu-

rende twee dagen de 28 laureaten van de 7 kwa-
lificatiewedstrijden die over de loop van het golf-
seizoen waren georganiseerd. Op het programma: 
oefenronde op het parcours van La Forêt, gala-
diner en logies in het Hôtel Le Manoir, met aan-
sluitend de competitie op het prachtige parcours 
van La Mer. Toen de eindbalans werd opgemaakt, 
heetten de winnaars in de verschillende catego-
rieën Véronique Roberti de Winghe (Ravenstein), 
Thomas Van Tielen (Cleydael), Jonathan Maton 
(Rigenée) en Trinh Xuan Bich (At Golf Vl).
‘Het toernooi wordt gespeeld in single stableford 
en staat open voor al wie is aangesloten bij een 
club in België, Frankrijk, nederland of Luxemburg. 
Er is maar één uitzondering: als speler mag je niet 
deelnemen aan een kwalificatiewedstrijd in een 
club waar je lid bent. Dit sluit aan bij de geest 
van deze Trofee, want die is bedoeld om spelers 
nieuwe banen te laten ontdekken. Dit alles in een 

sportieve en gezellige sfeer’, aldus Philippe Roberti 
de Winghe, voorzitter van Premium Benelux Golf 
Courses (PBGC).
Dit Europees consortium is actief in 15 clubs: Cley-
dael, Oudenaarde, La Bawette, Palingbeek, Rige-
née, Royal Bercuit, Henri-Chapelle, L’Empereur, 
Millennium, Mont-Garni en Winge (België), Best 
Golf, De Maastrichtsche en De Turfvaert (neder-
land) en Clervaux (Groothertogdom Luxemburg). 
‘Het is de bedoeling om synergieën te creëren tus-
sen al deze clubs en samen sterker te staan dan 
alleen. Zo genieten PBGC-leden van 35% korting 
op de greenfees in de andere clubs van de ver-
eniging. Dankzij ons partnership met het netwerk 
Open Golf Club hebben zij ook recht op voordelige 
greenfees (25% korting) op de buitenlandse golfba-
nen van Open Golf Club.’
Open Golf Club, dat in 1987 werd opgericht, staat 
voor een netwerk van 55 clubs in 8 landen (Frank-
rijk, Spanje en de Canarische Eilanden, Portugal, 
italië, Zwitserland, nederland, Luxemburg en van-
zelfsprekend ook België) waarvan het eigenaar is, 
uitbater of gerant.

www.pbgc.be & www.opengolfclub.com

opEN GoLF CLUb TRopHy

Orgelpunt in 
Le Touquet

■
De Open Golf Club Trophy, een toernooi 
op initiatief van Premium Benelux Golf 
Courses, werd afgerond op het parcours 
van La Mer in Le Touquet. Genieten!

Door Miguel Tasso
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D
e editie 2017 van de Pro-Am Android 
34, een competitie die 3 jaar geleden 
ontstond op initiatief van Cédric Lescut, 
verenigde 36 teams van 4 spelers (1 pro 

en 3 amateurs) tijdens een dag die helemaal in het 
teken stond van sport, gezelligheid en vrijgevigheid. 
De volledige winst van dit liefdadigheidsevenement 
ging integraal naar de vereniging Androïd 34 die hulp 
biedt aan mensen met een beperking.
Cédric Lescut, een gepassioneerde golfer, werd in 
2011 slachtoffer van een vreselijk motorongeval. Hij 
verloor zijn rechterbeen, zweefde lange tijd tussen 
leven en dood, maar vocht terug. Met behulp van een 
kunstbeen beoefent hij vandaag zijn favoriete sport 
op het allerhoogste niveau in de categorie Handi-
golf. Parallel hieraan richtte hij in 2013, Androïd34  
(www.android34.be) op. Deze vereniging voor 
het goede doel is actief op 3 grote domeinen. ‘in 
L’Empereur, Anderlecht en Beveren hebben wij golf-
scholen opgericht voor mensen met een handicap. 
Onze lesgevers Thomas Mambourg, Lara Tadiotto en 
Patsy Van Baarle geven er het ganse jaar door les. 
Dankzij speciale toestellen kan dit ook voor men-

sen met een verlamming. Verder hebben wij Octo-
pus opgestart. Dit project financiert de aankoop van 
speciale actieve protheses die de sportbeoefening 
vergemakkelijken bij kinderen met een amputatie of 
afwijking aan de bovenste of onderste ledematen. 
Tenslotte organiseren wij verschillende evenementen 
om geld in te zamelen, zoals deze golf-Pro-Am die me 
natuurlijk nauw aan het hart ligt…’
Het evenement, dat onder meer op de steun van het 
bedrijf Proximedia kon rekenen, was een groot suc-
ces en leverde dankzij de inschrijvingsgelden en de 
tombola 12.000 euro op. ‘Alle pro’s deden gratis mee 
en de andere deelnemers gaven blijk van een heel 
grote vrijgevigheid. Een mooi moment…’
Ook andere handigolfkampioenen waren aanwezig, 
zoals de Engelsman Andy Gardinner en de jonge 
Spanjaard Juan Postigo. Hij mist een been, maar 
hoopt desalniettemin om pro te worden op de Euro-
pese Tour en er de concurrentie aan te gaan met de 
validen. Op dit ogenblik staat golf nog niet officieel op 
het programma van de Paralympics, maar mogelijk 
wordt dat in Tokio 2020 anders. Cédric Lescut droomt 
er nu al van om België een medaille te schenken.

De grote uitdaging 
van Cédric Lescut
De 3e editie van de Pro-Am Androïd 34 werd afgewerkt 
op de Golf de l’Empereur en stond helemaal in het teken 
van vrijgevigheid.

Door Miguel Tasso

pRo -Am ANDRoïD 34
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L
uchtacrobatie is een verhaal van preci-
sie, snelheid en lef. Het is dan ook een 
van de meest veeleisende disciplines. 
Voor de buitenwereld is het eveneens 

een fascinerend spektakel: een echt luchtballet, 
met een combinatie van techniek, meesterschap 
en stijl. Maar in de cockpit, waar men gehelmd en 
geriemd tegen zijn stoel geplakt wordt – gelukkig 
een schietstoel, just in case… – is het andere 
koek, want door de zwaartekracht dient het 
lichaamsgewicht er vermenigvuldigd met… vijf. 
Wij hadden het geluk om hier zelf van te proeven 
in een van de 7 L-39C Albatros die samen het 
Breitlingteam vormen. Dit zijn militaire tweezit-
terjets van Tsjechische makelij die eveneens voor 
vluchten met passagiers in aanmerking komen. Zij 
zorgen ervoor dat u meteen in de wolken bent! 

Even slikken…
Alles begint met de onmisbare briefing waar de 
geprivilegieerde copiloten voor één dag vertrouwd 
worden gemaakt met de noodzakelijke procedu-
res en veiligheidsmaatregelen vooraleer zij aan 
dit unieke avontuur mogen begin-
nen. De video-info is to the point: 
er valt een bijna schoolse stilte 
en de spanning stijgt met de 
seconde. Onze aandacht 
mag inderdaad geen 
seconde verslappen. 
Dat is ook logisch 
wanneer men in 
e e n  v l i e g t u i g 
stapt  waar 
de pedalen 

Breitling Jet Team
Fasten your seatbelts!
U houdt van unieke sensaties? Stap dan in voor een 
acrobatische vlucht met het grootste professionele 
jetteam ter wereld. Snoer uw buikriem al maar goed vast!

Door Pierre-Henri De Vigne

Een ‘Top Gun’-look.
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en het roer tussen de beide cockpits zijn verbon-
den en derhalve op alle manoeuvres van de piloot 
reageren. Wat met andere woorden wil zeggen dat 
je maar beter nergens aankomt en alle consignes 
naar de letter naleeft! Dat geldt ook voor het uur-
schema dat met een Zwitserse precisie dient te 
worden nagevolgd.
Het grote moment is aangebroken. We trekken een 
overall met de teamkleuren en een professionele 
helm aan en volgen de piloot naar ons vliegtuig. 
Aandachtige mecaniciens controleren alles, chec-
ken of je goed zit, riemen je in en herhalen nog 
even de belangrijkste aanbevelingen. Dan gaat het 
raampje dicht en is het te laat om nog van gedach-
ten te veranderen…
Maar de piloot doet al snel het nodige om voor 
enige ontspanning te zorgen en geeft ook enkele 
ademhalingstips mee die een black-out moeten 
voorkomen. Het radiocontact heeft een geruststel-
lende invloed en de angst maakt langzaam plaats 
voor ongeduld.

Hemelwaarts
De reactoren braken vuur en de vliegtuigen nemen 
hun vertrekposities op de piste in. Afspraak gin-
der boven! En dat gebeurt ook, want de piloten 
zoeken elkaar op tussen de wolken en nemen hun 
teamverband in. Zij zweven op amper 3 meter van 
elkaar en die duivelse precisie is de voorbode van 
nog meer aparte sensaties. Bij elke ‘top’ van de 
ervaren teamleider Jacques Bothelin vol-
gen de figuren elkaar op. Zij 
laten ons sprakeloos 

en brengen ons tot aan de rand van de bewus-
teloosheid, met het hoofd ondersteboven en de 
hartslag bonkend in de oren. Als toeschouwers in 
de eerste loge, die ietwat van de kaart zijn door die 
o zo sterke krachten, ondergaan we de G-krachten 
tot de formatie zich voor de laatste keer verenigt 
en zich klaarmaakt voor een majestueuze landing. 
All’s well that ends well…
Ook al zijn sommigen tijdens hun vlucht hun iet-
wat rozige teint kwijtgeraakt: toch is iedereen snel 
weer bij de pinken en feliciteert men elkaar na 
deze wonderlijke ervaring, het summum van het 
professionalisme en de onwaarschijnlijke behen-
digheid van deze helden in de lucht. Het zijn unieke 
privépiloten en een unieke formatie die hun gelijke 
niet hebben in de luchtvaartwereld, traditioneel 
een speelterrein van nationale en militaire patrouil-
les. in werkelijkheid gaat het over alle waarden die 
het merk dierbaar zijn die tot uiting komen bij de 
voorbereiding en de acrobatische show van het 
Breitling Jet Team in de hele wereld.
Elk optreden van het Team is een adembenemend 
spektakel. Een zorgvuldig georkestreerd ballet waar 
de vliegtuigen elkaar bijna raken en elkaar kruisen 
tegen bijna 700 km/u. Een opeenvolging van per-
fect berekende, beheerste, gesynchroniseerde en 
tot in het kleinste detail verfijnde figuren. Als bij de 
beweging van een chronometer. Een constante in 
een wereld waar presteren centraal staat. ■

De ridders van de lucht. De laatste voorbereidingen op de grond.



N
ever change a winning formula. Elk jaar 
opnieuw nodigt de ‘Beauty Golf Trophy 
by Louis Widmer’ de ‘ladies’ uit om te 
swingen in alle uithoeken van ons land. 

De editie 2017 was daar geen uitzondering op en 
werd opnieuw een geweldig succes. Beste bewijs: 
liefst 2782 speelsters – een record! – schreven in 
voor de kwalificaties ter gelegenheid van de ‘Ladies 
Day’ in 74 verschillende clubs. 
De toernooifinale werd op Keerbergen gespeeld. Er 
namen 114 speelsters aan deel die niet alleen enthousi-
ast waren over de golfbaan, maar ook over de gezellige 
‘meidendag’ samen, met daar bovenop een gepersonali-
seerd onthaal en de mogelijkheid om de producten van 
het gamma Louis Widmer te ontdekken.
Voor het prestigieuze Zwitserse cosmeticabedrijf is deze 
Trophée inderdaad de ideale gelegenheid om in een aan-

gename omgeving contacten te leggen met golfspeel-
sters en eraan te herinneren hoe belangrijk het is om 
zich op de fairways tegen de zon te beschermen. Tijdens 
de finale bood het merk de deelneemsters trouwens een 
gratis huidonderzoek. Een echte must.
in cat. 1 was de eindzege voor natacha Van Der Cruys 
(Sart-Tilman) met een kaart van 39p. Stableford. Zij won 
voor Marie-Joëlle Casse-de Crayencour (zelfde score, maar 
een minder goede back 9). in cat. 2 ging de titel naar Géral-
dine nollet (Koksijde Ter Hille) die het haalde met 37p.
Mede dankzij Louis Widmer ademen de Belgische 
clubs meer dan ooit een vrouwelijk parfum uit. Het 
bedrijf is dan ook niet zinnens om die contacten af 
te bouwen, integendeel. Giovanni Oliveri, directeur-
generaal voor België en Luxemburg en zelf een golf-
liefhebber, heeft trouwens al bevestigd dat er in 2018 
een 8e editie komt.

bEAUTy GoLF TRopHy by LoUIS wIDmER

Women only !
De ‘Beauty Golf Trophy by Louis Widmer’, een toernooi 
exclusief voor ladies, is op elk gebied een schot in de 
roos. Aan de editie 2017 met finale in Keerbergen namen 
meer dan 2750 speelsters deel.
 

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

Financial Times

Best Private Bank Belgium
2014 – 2015 – 2016
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D
e Belgische finale van de Audi quat-
tro Cup werd gespeeld op de Rinkven 
Golf Club, volgend jaar schouwtoneel 
van een toernooi op de Europese 

Tour. De 48 teams die zich via de kwalificaties 
hadden geplaatst, kruisten er de clubs onder de 
zon. De overwinning (netto in greensome stable-
ford) ging naar het duo Kristof Van Ransbeeck-
Steven Mens dat een uitstekende kaart van 44 
punten afleverde. De beide spelers krijgen begin 
december de eer om België te vertegenwoordigen 
tijdens de wereldfinale. Deze wordt in Mexico 
gespeeld, meer bepaald in de Quivira Golf Club, 
een ontwerp van niemand minder dan de grote 
Jack nicklaus.

Zoals gebruikelijk had Audi alle zeilen bijgezet om 
van de finale een onvergetelijke gebeurtenis te 
maken. Er werd zelfs een carwashservice opgezet, 
zodat de deelnemers na de wedstrijd hun auto 
glanzend terugvonden. De prijsuitreiking werd 
gevolgd door een galadiner en ging door in het 
gloednieuwe clubhouse, in aanwezigheid van Ste-
fan Kerkhoven, directeur van Audi import.
Deze editie 2017 van de Audi quattro Cup was 
alweer een groot succes. Meer dan 1800 spe-
lers namen deel aan de 15 kwalificatiewedstrij-
den en de nieuwigheden (starts op de holes 1 en 
10, ‘nearest to the pin’ op de golfsimulator, put-
tingwedstrijd waarbij de bal onder een auto door 
moest rollen…) vielen bijzonder in de smaak. ‘Het 
was onze bedoeling om het toernooi iets meer fun 
te maken, zonder daarom te raken aan het puur 
sportieve karakter’, aldus Quentin Sibille, G.O. van 
het evenement voor Audi. Afspraak in 2018 voor 
nieuwe avonturen.

AUDI qUATTRo CUp

Rinkven
  op de weg
           naar Mexico
Rinkven was gastheer van de 
Belgische finale van de Audi 
quattro Cup. De laureaten 
vertegenwoordigen binnenkort 
ons land in Cabo San Lucas.

Door Miguel Tasso

■
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 Vergeet de wagen. Audi is meer.
De nieuwe Audi A8.

Intelligent
gezelschap.

5,6 - 7,8 L/100 KM ◆ 145 - 178  G CO2/KM
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Z
on, een sportieve en feestelijke 
sfeer, en een tot in de puntjes 
verzorgd parcours: de 3e editie van 
de ‘Business Golf Day by Société 

Générale’ op de Golf Club de 7 Fontaines was 
een grand cru. Dit toernooi, dat is voorbe-
houden aan genodigden die voornamelijk uit 
de zakenwereld afkomstig zijn, is in geen tijd 
uitgegroeid tot een grote ‘businessklassieker’ 
van de nazomer.
Gepersonaliseerd onthaal, lunchbuffet in het club-
house, competitie (‘shotgun’) in ‘scramble’ met 
twee, initiatie op de practice voor de beginners, 
een prachtige prijzentafel en een hoogwaardig wal-
king dinner: deze gezellige topdag was een voltref-
fer over de hele lijn.
Het toernooi, dat op een perfecte organisatie van de 
teams van Swing en YMF Development kon rekenen, 
genoot de steun van prestigieuze partners. naast 
de Société Générale Private Banking, dat zijn naam 
gaf aan het evenement, noteerde men op de eerste 
lijn ook de aanwezigheid van idweaver, B19, Beach-

comber, BRM, Argentario Golf & Spa, Sushi Shop, 
Callaway, Groupe Rouquette en Plaisir du Jardin. 
in de scramblecompetitie ging de eindzege in 
netto naar het team van Thierry Vermeire en 
Fabrice Lanove. De traditionele prestigestrijd 
met de Belgen tegen de Fransen werd vrij duide-
lijk gewonnen door het plaatselijke team (10-6). 
na de prijsuitreiking laaide de spanning nog een 
keer hard op tijdens de tombola, met als hoofd-
prijs een verblijf op Mauritius aangeboden door de  
groep Beachcomber.

bUSINESS GoLF DAy by SoCIéTé GéNéRALE

Frans-Belgische swings 
op 7 Fontaines
Dit toernooi is voorbehouden aan Frans-Belgische 
genodigden uit de zakenwereld. Sfeer gegarandeerd!

Door Miguel Tasso

■

Leve de Frans-Belgische 
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H
et was een topdag, want in het 
begin van de herfst werd de Stars 
Rallye Télévie gezegend door de zon, 
zodat deze editie uitgroeide tot een 

ronduit unieke 10e verjaardag. Kaarsen en blije 
gezichten op de afspraak voor dit evenement dat 
georganiseerd wordt door Willy Braillard, Tanguy 
de le Vingne en Charles-Henri t’Kint. Heel wat ster-
ren, bolides en zo’n 200 oldtimers verzamelden 
voor deze ontdekkingsrally naar de abdijen van 
Waals-Brabant. De tocht liep van de Esplanade aan 
het Jubelpark naar de Abdij van La Ramée. Dan 
Erculisse, de vaste trajectbouwer van dit event, 
had alweer een prachtig parcours uitgetekend. En 
omdat de moderne GT’s en de mooie oldtimers zo 
hun eigen voorkeuren hebben, vonden de beide 
categorieën elkaar na een verschillend parcours 
terug bij de lunch in Jauchelette. Daarna reden ze 
samen terug naar Autoworld, met een ommetje 
langs de ruïnes van Villers-la-Ville.

Vier B’s
Ter herinnering: het principe van de Stars Rallye, 
dat nu meer dan 10 jaar geleden door Willy Brail-
lard werd bedacht, berust op het concept van de 
‘veiling’. Liefhebbers kunnen hun zitje als copiloot 

kopen in een legendarische auto naast bekende 
gezichten uit alle domeinen. Dit jaar waren Thierry 
Boutsen, Tom Boonen en de broers Borlée de grote 
trekpleisters van het evenement. net zoals trou-
wens een prachtige collectie bolides, met onder 
meer een Bugatti Veyron, een Ferrari F12, een 
Porsche 918 Spyder, een Rolls-Royce Dawn, een 
Lamborghini Huracán, een Bentley Continental GT, 
een McLaren 720S, een nissan GT-R, alsook een 
plejade van Audi’s, BMW’s, Mercedes…
na afloop van deze onvergetelijke dag en de opwin-
dende gala-avond die door de veiling van cultvoor-
werpen werd opgeleukt, mochten Willy Braillard en 
zijn collega’s uitpakken met schitterend nieuws, 
want na de 75.000 euro die in 2016 werd opge-
haald, wordt dit jaar zo’n 100.000 euro doorgestort 
voor wetenschappelijk onderzoek…

Kaarsen en
blije gezichten
De 10e editie van de Stars Rallye Télévie loste alle 
verwachtingen in, want er werd liefst 100.000 euro 
opgehaald voor FNRS-FRS. Het succesrecept: sterren en 
auto’s doorkruisen de mooiste Waals-Brabantse wegen op 
weg naar de mooiste abdijen. Dat alles voor het goede doel.

Door Philippe Janssens
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Willy Braillard: de motor 
achter deze rally.



L
angzaam hijst de Porsche 911 zich 
naar boven op het slotpodium van de 
Trophée des Alpes 2017. Dat ereschavot 
staat op de Promenade de la Mer in 

Cavalaire. Ondanks een laatste bang moment in 
de allerlaatste RP van de wedstrijd konden Yves 
Deflandre en Joseph Lambert de champagne 
sabreren na de 2e editie van de sportiefste aller 
Alpenrally’s in de herfst. Voor het Belgische team 
betekent dit alweer een gouden lijntje er bij op 
hun indrukwekkende erelijst. Het was een meer 
dan verdiende zege, want de 4e en laatste etappe 
die de 62 overblijvende teams van Cap naar 
Cavalaire bracht, was inderdaad zijn gewicht in 
goud waard.
‘Voor mij prijkt deze titel in de top-5 van mijn 
persoonlijke erelijst’, lacht Yves Deflandre, die 
zijn bijnaam ‘kannibaal’ meer dan 

ooit waardig is, want hij domineert de regelma-
tigheidswedstrijden in België en in het buitenland. 
‘Mijn beste herinnering? De ZR20 met zijn ontel-
bare haarspeldbochten. in de laatste RP kregen 
we het nog behoorlijk warm. Die kerels hadden 
ruimte genoeg om ons te kruisen, maar zij blok-
keerden alles. Uiteindelijk was het leukste nog om 
de verloren tijd in te halen!’
Hoewel onze landgenoot al van bij de 
start in Cavalaire de wedstrijd 
domineerde en op de perfecte 
navigatie van ‘regelma-
tigheidsgrootmeester’ 
Joseph Lambert kon 
rekenen, scheelde het 
inderdaad maar 
weinig of de 

Trophée des Alpes
‘Kannibaal’ aan het feest
Met bijna 1800 km over 4 dagen, 12 mythische cols en 
28 regelmatigheidsproeven op het menu loste de editie 
2017 van de Trophée des Alpes alle verwachtingen in.

Door Philippe Janssens

De doortocht op de 
col du Galibier was 
een van hoogtepunten 
in de editie 2017.
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Mooie revanche op het lot
Voor Yves Deflandre en Raymond Horgnies (2e met 
Porsche 911), die op het 100% Belgisch podium 
het gezelschap kregen van de BMW van Didier 
Defays, was het een mooie revanche op het lot, 
want vorig jaar waren zij tijdens de 1e editie van 
de Trophée des Alpes de eersten die met mecha-
nische pech afrekenden, waardoor ze diep wegzak-
ten in het klassement of de strijd moesten staken!  
niets dan blije gezichten bij de eindafrekening na 
deze 2e Trophée des Alpes die alles had om zijn 

eindzege was hem alsnog ontglipt in de 28e en 
laatste RP van de rally. Het verhaal leest trouwens 
als… een Belgenmop! Zo werden de leiders inder-
daad opgehouden toen zij in het dorpje Aiglun 
geblokkeerd werden door een peloton – zoiets 
kan je niet verzinnen – van… Belgische Porsches 
die op uitstap waren in de regio en uit de tegenge-
stelde richting kwamen. Dit oponthoud kostte de 
leiders liefst 36 strafpunten of drie keer meer dan 
het aantal punten dat ze in de eerste 3 etappes 
hadden verloren!

Prachtige auto’s in een 
droomdecor: ook dat is 
de Trophée des Alpes.

▼



organisator Patrick Zaniroli gelukkig te stem-
men. Hij was in 2016 nog een concurrent om vervol-
gens de teugels van deze unieke organisatie over te 
nemen. ‘Eerst en vooral wil ik alle teams feliciteren 
omdat ze het avontuur van deze Trophée des Alpes 
hebben aangedurfd’, aldus de grote baas van ZCA, 
tevens organisator van de Rallye neige et Glace en 
de Rallye des Princesses Richard Mille. ‘Het was een 
spannend gebeuren van begin tot einde. De klasse-
menten waren onzeker tot de laatste van de 28 RP’s 
die op het programma stonden. Deze eerste editie 
onder de koepel van Zaniroli Classic Events was 
een overtuigende test, met meer dan 1700 gereden 
kilometers zonder de minste annulering.’

▼

Ook de piloten genoten met volle teugen van de 
aanblik en het sturen door mythische cols, zoals 
over de Galibier: de reus van de Alpen. Desal-
niettemin: het kan nog beter. Zo dient de juiste 
moeilijkheidsgraad nog gevonden voor de ver-
schillende niveaus van de teams die aan de start 
komen. ‘Dit was de eerste keer’, aldus de win-
naar van Parijs-Dakar in 1985. ‘De komende 12 
maanden zullen wij ons buigen over de aanmer-
kingen van de meer dan 70 deelnemende teams 
en de waarnemers, zodat wij voor de 3e editie de  
formule nog kunnen verbeteren.’

© Foto's: Richard Bord

Yves Deflandre en Joseph 
Lambert domineerden de 
wedstrijd aan boord van 
hun Porsche 911.

■
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V
an Turijn over Beaulieu, met verder 
ook Mulhouse, Brussel en Den Haag: 
dit jaar was de interClassics Brussels 
een Ronde van Europa van de mooi-

ste Europese autocollecties. En natuurlijk ook met 
honderden andere oldtimers uit privécollecties. 
Follow the guide voor een overzicht van de juweel-
tjes op deze beurs.
De Cisitalia 202 SMM Spider nuvolari uit 1947 kwam 
rechtstreeks vanuit het Turijnse Museo dell’Automo-
bile. Dit model met een 100% aluminium carrosse-
rie werd speciaal gebouwd voor Tazio nuvolari, de 
beroemde italiaanse piloot die in 1947 4e werd tijdens 
de Mille Miglia. Deze sportieve en avantgardistische 
bolide die door Giovanni Savonuzzi werd ontworpen, is 
vandaag zo’n 800.000 euro waard. Er bestaan wereld-
wijd nog amper een 10-tal exemplaren van.

Interclassics Brussels

Meer dan 23.000 toeschouwers maakten van de Interclassics 
Brussels 2017 een groot succes. Zij verdrongen zich in 
Brussels Expo om er de ‘Big Five Presenting The European 
National Motor Museums’ te bewonderen: 15 meesterstukken 
afkomstig uit de 5 grootste Europese nationale musea.

Door Philippe Janssens

‘Big Five’
steelt show

Met meer dan 23.000 toeschouwers 
werden de verwachtingen helemaal ingelost 
op deze 3e InterClassics Brussels.
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De Bugatti Type 46 coach van 1933 is uniek in 
zijn genre. Deze auto werd aangeboden door de 
Cité de l’Automobile/Collection Schlumpf van 
Mulhouse en trok heel wat aandacht. nadat hij 
door een Amerikaanse verzamelaar werd terugge-
vonden op de binnenkoer van een boerderij in de 
Dordogne werd de supergeprofileerde carrosserie 
gemonteerd op een origineel chassis dat reeds 
gebruikt werd voor de Type 46S en 50T. Dit is dan 
ook een uniek model dat gebouwd werd in de ate-
liers van Molsheim.

Emotie
Plaats nu voor de Minerva OO Vanden Plas uit 1921 die 
door het Brussels Automuseum werd tentoongesteld. 
Deze auto die in ons land gebouwd werd en het per-
soonlijk model is van koning Albert ii is uitgerust met 
de Belgische carrosserie ‘Tulipe’ van Vanden Plaselle. 
Dit is het duurste Minerva-model van het gamma 
en zou naar verluidt dankzij de speciale ophanging 
bijzonder comfortabel rijden. Voor de romantici was 
er de Talbot-Lago (T150 SS ‘Teardrop’ coupe Figoni 
& Falaschi) uit 1937, die werd voorgesteld door het 
Louwman Museum in Den Haag. Dit was wellicht de 
auto die op de beurs het meeste tot de verbeelding 
sprak, want hij kwam recht uit de verbeelding van de 
Parijse carrossiers Figoni & Falaschi die in die tijd al 
bekend stonden voor hun flamboyante koetswerken. 
Onder de elegante en imponerende motorkap van dit 
unieke model dat de bijnaam ‘Teardrop’ kreeg, gaat 
een imposante cavalerie schuil: meer bepaald een 
4-liter 6-cilinder motor met 160 pk. Hij stuwde deze 

■

auto in 1938 naar het podium (3e plaats) tijdens de 24 
Uur van Le Mans, in het spoor van twee Delahaye’s. 
naar verluidt werd deze bolide, die na WOii door 
de Amerikaanse gentleman driver Rob Walker werd 
aangekocht, als testauto gebruikt op het beroemde 
circuit van de Sarthe.

On Her Majesty’s Secret Service
Last but not least: plaats voor de Bentley 4½ 
Litre Supercharged uit 1930. Een uniek stuk dat 
getoond kon worden dankzij het Beaulieu national 
Motor Museum. Wist u dit? Walter Owen Bentley, 
een purist in de ziel, hield niet van opgefokte moto-
ren. De ontwikkeling van de ‘Blower’ – zoals die 
genoemd worden – was immers bijzonder nefast 
voor het fortuin van Sir Henry Birkin, tevens piloot 
en een van de beroemde ‘Bentley Boys’ die in 
1924, 1927, 1928 en 1929 winnaars werden van 
de 24 Uur van Le Mans.
De compressor op deze Bentley werd ontworpen 
door ingenieur Amherst Villiers, een zeer goede 
persoonlijke vriend van schrijver ian Fleming. Het 
is wellicht daarom dat in zijn originele romans – 
‘Casino Royale’, ‘Live and Let Die’ en ‘Moonraker’ – 
James Bond met een grijze Bentley Blower 4,5 liter 
reed. Het originele model van ‘Tim’ Birkin, dat in 
2012 en ter gelegenheid van het ‘Festival of Speed’ 
in Goodwood voor zo’n 5 miljoen euro verkocht 
werd, werd gedurende bijna 2 jaar geblokkeerd 
door de Britse douane. Zij verhoopten een hoger 
bod van een Engelse verzamelaar en probeerden 
er op die manier voor te zorgen dat dit juweel van 
de kroon het land niet zou verlaten…

Mooie oldtimers 
op Brussels Expo 
en dat een heel 
weekend lang.



O
ndanks de regen kon je op het 
mythische Albertplein over de kop-
pen lopen, want de Zoute Grand Prix 
is een evenement dat je voor geen 

geld ter wereld mist. Tienduizenden, uit alle hoeken 
van België en zelfs van Europa, zakten af naar het 
Zoute om dit unieke weekend bij te wonen dat aan 
koning auto is opgedragen, want de Zoute Grand 
Prix blijft een verhaal met verschillende hoofdstuk-
ken. De oldtimerrally, de beurs met moderne GT’s, 
het concours d’élégance, de veiling en de GT Tour: 
het zijn stuk voor stuk afspraken waar het brede 
en gepassioneerde publiek bij wil zijn.
Bij de start van de Zoute Rally konden de handte-
keningenjagers volop hun gangen gaan. nafi Thi-
am in een Auto Union/Wanderer Stromline en de 
voormalige kampioenen/nu ambassadeurs Jochen 
Mass en Derek Bell hadden het bijzonder druk. 
Ook de verrassingsgast van de organisatie – de 
voormalige Franse Eerste Minister en de pech-

vogel tijdens de laatste Franse presidentsverkie-
zingen François Fillon – leende zich volop tot een 
babbel en een selfie vooraleer hij samen met zijn 
echtgenote Pénélope van start ging aan het stuur 
van een schitterende Aston Martin DB MKiii.

1,2 miljoen voor een Mercedes
De Mercedes Maybach G650 Landaulet, de grote 
blikvanger van de collectie Bonhams die tijdens de 
Zoute Sales werd geveild, werd afgehamerd op 1,2 
miljoen euro. Bij de zowat 30 auto’s die dankzij de 
veilingmeester van eigenaar wisselden, noteerden 
we ook een Ferrari 365 GTC uit 1968. Geschatte 
waarde: 730.000 tot 870.000 euro. Hij vond een 
koper voor 805.000 euro.

De Aston van Goldfinger
Het concours d’élégance op zondag is de tra-
ditionele afsluiter van de Zoute Grand Prix. Het 
spektakel werd georganiseerd op de fairways 1 
en 4 van de Royal Zoute Golf Club. Het accent lag 
dit keer bij de mooie Duitse auto’s uit de jaren 
50, zijnde de bijzonder zeldzame BMW 507. Zoals 
alle deelnemers aan het concours d’élégance dit 
jaar was ook Ferrari aanwezig met auto’s uit de 
jaren 50 tot 80, met onder meer de sublieme 288 
GTO. De hoofdprijs in de ‘Best of Show’ ging  uit-
eindelijk naar de Aston Martin DB5 uit de James 
Bondfilm ‘Goldfinger’ omwille van zijn afkomst en 
zijn authenticiteit.

Met Nafi Thiam en François Fillon
De grillige weermaker 
ten spijt loste ook de 8e 
Zoute Grand Pr ix  de 
verwachtingen helemaal 
in. Anders geformuleerd: 
veel (schoon) volk en veel 
(mooie) auto’s in de hipste 
badstad van België.

Door Philippe Janssens

■

Zoute 
Grand 

Prix
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Nadat hij de hele wereld verbaasde met zijn Supercharged V6 motor en 
indrukwekkende V8 met 575 pk, verlegt de Jaguar F-TYPE opnieuw 
grenzen. Voortaan is hij ook verkrijgbaar met een krachtige 2.0l Ingenium 
turbo benzinemotor. Deze F-TYPE is 300 pk sterk, verbruikt minder en 
valt op met lagere CO2-emissies. Maak kennis met deze Britse sportieveling. 
Hij overtreft uw verwachtingen op het vlak van stijl en prestaties. Er is 
een F-TYPE vanaf € 57.530 btwi of € 479 per maand*.

jaguar.be

SEXY. AGILE. UNIQUE.
JAGUAR F�TYPE

NIEUWE F�TYPE VANAF € 479 PER MAAND

7,2 L/100 KM. CO2�: 163 G/KM.
Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. 
Geef voorrang aan veiligheid.
*Financiële Renting met aankoopoptie van 20 % op een duurtijd van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud 
van aanvaarding van uw dossier door Alphalease, leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. Maandelijkse afl ossing excl. btw op 
1 september 2017, berekend op een nettoprijs van € 47.545,45 excl. btw met een voorschot van € 12.064,66 excl.btw.

P01158_JGBE_F-TYPE_4Zylinder_210x297_BENL_RZ.indd   1 07.09.17   11:09



D
e Pep’ss Golf Cup, die voor het eerst 
in 2016 werd georganiseerd, zit in 
de lift. Het concept is origineel. ‘Wij 
zijn vertrokken vanuit een zeer een-

voudige vaststelling: jonge kaderleden zitten vaak 
gevangen in hun bijzonder drukke agenda en 
hebben daardoor steeds minder tijd om te golfen. 
Daarom hebben wij een toernooi uitgewerkt dat 
helemaal op maat is gesneden van de doelgroep 
van 25 tot 40-jarigen’, zegt François Verheyen (7 
Fontaines). Hij organiseert het evenement samen 
met Valentine Gevers (Ravenstein).
De Pepp’s Golf Cup verenigt hierdoor teams van 
6 tot 8 spelers die op een avond in de week een 
9 holes in ‘matchplay’ afwerken. Fun, snel en 
gezellig! ‘Met 12 teams in de competitie was de 
editie 2017 zeer succesvol. De 7 wedstrijden von-
den plaats op 7 Fontaines. Zij werden gespeeld 
in mei en juni, telkens op een woensdagavond 
omstreeks 19 uur. Met aansluitend natuurlijk een 

gezellige avond, met een licht diner en een dj…’ 
De eindzege was weggelegd voor het team ‘Bigs’ onder 
leiding van captain Alvise Angelin. Zij wonnen de trofee 
voor de ‘Tigrou des Bois’ van Daphné Maisin. Maar het 
belangrijkste was natuurlijk om deel te nemen!
Het is bekend: golf is zeer tijdrovend, vooral voor 
jongeren. Zij hebben vaak de neiging om de sport op 
te geven wanneer zij het beroepsleven instappen. 
Voor de nieuwe generatie zijn deze ‘afterworks’ dan 
ook een prima voorwendsel om de golftas niet in 
een verloren hoekje van de garage te laten belan-
den. ‘in 2017 namen meer dan 80 spelers uit 6 
verschillende Brusselse clubs deel. Wij hopen nog 
beter te doen in 2018, met wellicht ook een tweede 
gastclub op het menu’, aldus een enthousiaste Fran-
çois Verheyen. Het evenement, dat op de steun van 
trouwe sponsors kan rekenen (Mercedes Waterloo, 
Eurobrokers, inG, Silver Square,…), heeft duidelijk 
de wind in de zeilen. Het staat ook symbool voor de 
evolutie van de golfsport.

www.pepssgolf.be

pEp’SS GoLF CUp

Eigentijds 
concept
De Pep’ss Golf Cup is een 
origineel toernooi dat 
jonge kaderleden uitnodigt 
om na de kantooruren de 
golfclubs op te nemen. 
Voorwaar een winnend 
concept.

Door Miguel Tasso

■
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JOIN US ON FACEBOOK AND FOLLOW
THE BELGIAN GOLF NEWS LIVE !

https://www.facebook.com/membersgolf/

MEMBERS GOLFG
O
LF



Bora Bora blijft de Parel van de Stille Oceaan en daaraan 
zal het stijgend aantal toeristen niets veranderen. Maar 
ook een ander atol spreekt tot verbeelding: Tetiaroa. Het 
voormalige toevluchtsoord van acteur Marlon Brando 
illustreert perfect de richting die Polynesië wil inslaan: 
een mix van luxe en ecologie.

Door Béatrice Demol

Bora Bora
Tetiaroa

versus

Een vahine (Tahitiaans voor 
vrouw), een prauw en een 
villa op palen in de lagune: de 
mythe van het Polynesische 
paradijs bestaat nog altijd.

De landingsbaan van Tetiaroa ligt op 
Monetahu. Zij is 700m lang en wordt 
afgeboord met zonnepanelen.
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D
e villa op palen bestaat 50 jaar. De felici-
taties voor Bora Bora zijn op hun plaats, 
want het was hier dat dit schitterende 
concept geboren werd. in het hart van 

een koraalrif dat zich bij het verlaten van de bedstee 
voor de voeten uitstrekt. Het succes van deze replica 
aan het water van een traditioneel gastenverblijf, met 
de muren in teak en het dak in pandanusbladeren, 
heeft ook te maken met de beroemde ‘Tahitiaanse 
tv’: het grote vloerraam dat een doorkijk biedt naar 
het heldere en visrijke water. Subliem! Overnachten 
boven dit waterparadijs is dan ook dé must op Bora 
Bora en veel betoverender dan de hoelameisjes, kapi-
tein Cook, de ukulele of het etsen van je naam op de 
muren van de Bloody Mary’s. Bora Bora: tegenwoordig 
het eiland van de sterren en de jeugd, vroeger vooral 
bekend als ‘Mai te pora – gemaakt door de goden’.

Bora Bora: de bakermat 
van het luxetoerisme
Eens men zich in de lagune heeft geïnstalleerd, valt 
het niet mee om die zonnige stek te verlaten, vooral 
niet wanneer men daarvoor de intercontinental Bora 
Bora Thalasso & Spa heeft uitgekozen. Dit hotel 
kijkt uit op de Otemanu, de moederberg (want met 
727m de hoogste). De oorspronkelijke bewoners 
waren gelukkig op de flanken van deze heilige site 
met zijn mango- en nonibomen tot ze door de mis-
sionarissen werden gedwongen om hun stek te ver-
laten, zodat men ze beter in het gareel kon houden. 
Vandaag ontdek je de berg via een wandeling met 
vertrek in de baai van Vairau. Daarna is het twee 
uur klimmen naar een grot met een adembenemend 
uitzicht. Wie nog hoger wil, kan zijn klimmerskwali-
teiten uittesten op de basaltrots aan de noordzijde. 
De berg Pahia is iets lager (661m), maar scoort ook 
zeer hoog in de Polynesische mythologie. De tocht 
op deze rots in de vorm van een schildpad – heilig 
dier – is minder steil. Boven heb je een fantastisch 
uitzicht op het bovenste deel van het schiereiland 
met zijn uniek publiek strand Matira en het uiterste 
punt Fitiu. Daar staan nog altijd de restanten van 
een Amerikaanse basis: een dubbele batterij kanon-
nen die nooit gediend hebben, een bunker en een 
schuilplaats die door loopgraven verbonden wordt. 
Toch ligt deze anekdotische episode uit de oorlog 
in de Stille Oceaan aan de basis van de toeristische 
ontwikkeling van Polynesië en van Bora Bora als zijn 
meest prestigieuze uitstalraam. De landingsbaan, 
die door het Amerikaanse leger werd aangelegd 
en daarna werd verlaten, was immers lange tijd de 
langste in deze regio van Oceanië en de enige waar 
grote vliegtuigen konden landen. De luchthaven van 
het 255 km verderop gelegen Tahiti werd pas veel 
later gebouwd.

Leveringsdienst met de prauw
in Bora Bora trouw je onder water, adopteer je een 
koraal dat je in een marine ‘nursery’ hebt uitgeko-
zen en speel je petanque op het centrale plein van 
Vaitapé, het grootste stadje waar de zondagoch-
tendmarkt de grootste attractie is. Hoewel het niet 
meevalt om je paradijs op palen te verlaten, vooral 
niet omdat men zijn maaltijden met de prauw kan 
laten bezorgen, willen we graag het ganse eiland 
zien en dat kan op twee of vier wielen. Er is maar 
één weg die van baai tot baai leidt en toegang 

Bora Bora of de mythe van 
de villa's op palen. Hier kijkt 
het InterContinental hotel 
uit op de berg Otemanu.

De pareo is meer dan een 
toeristisch product: het is in de 
eerste plaats een ambachtelijk 
vrouwelijk beroep.

▼



biedt tot het lokale leven. Vrouwen bemannen 
er de schaarse kraampjes waar de vis verkocht 
wordt die zijn weg niet heeft gevonden naar de 
hotels: bonito, papegaaivis, mahi-mahi, zwaardvis 
en tonijn. Landkrabben (in kooien) worden vetge-
mest vooraleer ze in kokosmelk worden gekookt. 
Pareo’s hangen in rijen achter elkaar. Vrouwen – 
enkel vrouwen – geven er hun ambachtelijke kennis 
aan elkaar door en proberen de passanten te verlei-
den tot de aankoop van een persoonlijk exemplaar. 
Ontelbare ananassen, kokosnoten, mango’s, bana-
nen en limoenen verdringen elkaar in de stalletjes, 
maar wat het meeste opvalt, zijn de grafstenen 
voor elk huis. Er wordt verteld dat de bewoners 
deze traditie voortzetten – die men op de andere 
eilanden heeft opgegeven – om de vastgoedpro-
motoren af te schrikken en hun gronden terug te 
krijgen. Het is ook een van de zeldzame getuigenis-
sen van de roots van de bevolking. ‘Men heeft onze 
cultuur vernietigd door wegen aan te leggen. Het 
toerisme heeft onze band met de natuur verstikt’, 
fluistert onze gids Etienne. Hij is kampioen Tahi-
tiaans speerwerpen en hanteert daarbij een zelf-
gemaakte speer van rozenhout en wilde hibiscus. 

Deze wordt vanaf 22m afstand naar een kokosnoot 
gegooid op 9m hoogte. Het is de bedoeling de noot 
zo te raken dat de speer blijft steken.

Tetiaroa: droom van 
ecologische luxe
De enige link tussen Bora Bora en Tetiaroa heet 
SWAP. Dit klimaatregelingssysteem werkt met zee-
water en werd voor het eerst gebruikt in het inter-
Continental van Bora. Dankzij SWAP zijn het atol 
Tetiaroa en het beroemde hotel ‘The Brando’ vol-
ledig autonoom op energievlak. nul uitstoot. Een 
huzarenstukje waarvoor we Marlon Brando dank-
baar mogen zijn, want hij was de eerste eigenaar 
van het atol en zag dit reeds in de jaren 70 als een 
ecologisch lab. nadat hij er twee decennia lang zijn 
Hollywoodvrienden verwelkomde in eenvoudige 
paalwoningen met zicht op de lagune en weten-
schappers aanmoedigde om de ecosystemen in 
kaart te brengen en duurzame oplossingen te ver-
zinnen om in dit paradijs te kunnen blijven wonen, 
blies de acteur zijn laatste adem uit in Los Angeles. 
niet zonder een testament achter te laten waarin 
hij zijn wensen nog eens duidelijk formuleerde. 
Het is dan ook dankzij de man die deze Polynesi-
sche confetti – 13 eilanden op 6,5 km2 – tijdens de 
opnamen van ‘Muiterij op de Bounty’ ontdekte dat 
het eilandje Onetahi kon uitgroeien tot het eerste 

A view from the pool op het eiland 
Piti Aau van de InterContinental 
Boral Bora Resort & Thalasso Spa.

Rondrijden op Moorea 
doe je met deze Roadster 
Fun 16 die even krachtig 
is als een Porsche.

De beschermde natuur biedt 
heel wat natuurlijke contrasten. 
Zoals deze mangrove die men 
moet oversteken om de Spa 
te bereiken.
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100% ecologische resort. De 2400 zonnepanelen 
naast de landingsbaan voor kleine vliegtuigjes en 
het ondersteunende fabriekje voor de verwerking 
van kopraolie verzekeren de volledige autonomie 
voor wat betreft energie, elektriciteit, water- en 
modderzuivering, afvalscheiding en -verwerking 
tot compost, de heraanleg van wegen. De gebou-
wen, 35 privévilla’s op het koraalzand naast de 
lagune en een dorp met airco voor het personeel 
dat in individuele studio’s verblijft, zijn gemaakt 
van plaatselijke materialen: aito, vurenhout en 
pandanuspalmen. Het aantal vervoermiddelen is 
beperkt: fietsen (één voor elke genodigde), elek-
trische buggy’s en prauwen. Al is er ook een jacht 
dat op biobrandstof draait en gebruikt kan wor-
den voor de visvangst of voor een toertje rond de 
lagune voor wie haast heeft.

Schildpadden, walvissen, 
reuzenkrabben en 
beschermde koralen
Tetiaroa is anders dan Bora Bora. Even grandioze 
luxe, maar minder bling bling. Het zit hem in de 
details. Zoals de palmentuin met discrete openin-
gen waar de villa’s zich verstoppen – niet op palen, 
voor extra intimiteit. Of de hagen met pijnbomen 
en miki-miki die als scherm fungeren, zodat men 
vanaf het zwembad de lagune kan zien zonder zelf 

te worden opgemerkt door de hypothetische wan-
delaars op het strand. Of de twee enige eiland-
jes die zich enkel vergezeld door een natuurgids 
laten bezoeken – een man die van de gelegenheid 
gebruik maakt om stil te staan bij de geschiedenis 
van de Polynesische bevolking. Een cultuur die 
deze regio in Oceanië nog amper etaleert, tenzij 
dan met een aantal optredens in de grote hotels 
van Tahiti, en die hier herleeft dankzij de verhalen 
en de heilige sites die verborgen liggen in een bos 
dat volgens specialisten een uniek natuurgebied is. 
Botanici, archeologen, oceanologen, specialisten 
uit alle universiteiten van de wereld schuiven er aan 
om er de getijden te bestuderen, de bodems, de 
ecosystemen, de ruïnes. Elke dag opnieuw doen zij 
nieuwe ontdekkingen die ze delen met de klanten 
die er belangstelling voor hebben. Koraaltempels. 
Unieke inheemse planten en dieren. Zeven soor-
ten zeeschildpadden die hier hun eieren komen 
leggen – uniek. Ook walvissen die van Antarctica 
komen, zoeken graag de lagune op om zich voort 
te planten en de kleintjes groot te laten worden. 
Zij voelen er zich zo op hun gemak dat sommige 
klanten ernaast hebben gezwommen. De sternen 
van Birds island nestelen zich zonder angst in het 
zand aan de rand van het water. De kokoskrabben 
zijn het grootst. Zij kunnen tot 1m20 breed worden 
en hun scharen kraken een kokosnoot alsof het 

Op verzoek van acteur Marlon 
Brando staat het atol van 
Tetiaroa helemaal in het teken 
van de ecologie en luxe.

'All inclusive service' 
in  The Brando waar 
het mogelijk is om zijn 
droomvilla niet te verlaten  
- wat zonde zou zijn...

Het vogeleiland Tahuna Iti 
is een heiligdom dat zich 
enkel onder begeleiding van 
een gids laat betreden.

A travers la Tetiaroa Society, le 
guide Tinhani est le garant de la 
durabilité de la nature et de la 
culture polynésiennes sur l'atoll.

Gids Tinhani werkt voor de 
Tetiaroa Society en waakt 
mee over het duurzaam 
karakter van de natuur en 
de Polynesische cultuur.

▼



© Foto's: Movi Press/Eeman

niets is. De bijen, een beschermde soort, zijn zo 
cool dat de imker geen bril of kap of overall nodig 
heeft wanneer hij de heerlijke honing komt ophalen. 
Muggen? Die zijn er nu niet meer, maar toen Brando 
er woonde, waren ze een plaag. Door de manne-
lijke muggen te steriliseren, die dragers zijn van 
knokkelkoorts, chikungunyai en het zikavirus, heeft 
men de kolonie kunnen uitroeien die het atol als 
habitat had uitgekozen. Omdat een snipper niet uit-
gesloten is, is elke badkamer voorzien van een niet 
vervuilende insectenwerende crème alsook van een 
eco-verantwoordelijke zonnecrème. De badkamer 
is geplaveid met gladde kiezelstenen en de badkuip 
zelf, die men voor u met tiarébloemen vult, staat 
vanzelfsprekend buiten. Verder ook: geen slangen 
noch schorpioenen op Tetiaroa. Een droom!

Massages en grands crus
Hoewel het personeel en de butler alle wensen inwil-
ligen die binnen het bestek van dit bijna verlaten eiland 
en de ‘super-all-in’-formule mogelijk zijn – wie hyper-
actief is, blijft hier beter weg – blijft het een aanrader 
om je villa te verlaten. Want de ster van het verblijf 
heet niet Brando, waarvan enkel de naam gebruikt 
wordt zonder merchandising, noch het fantastische 
hotel, noch de ongelofelijke spa met zijn massage-
ruimte boven het baldakijn. Het is ook niet de keuken, 
al tekent die dankzij de driesterrenchef Guy Martin 
(Grand Vefour in Parijs) voor een sublieme ‘sans-faute’. 
Hij inspireert een kaart die de hele dag beschikbaar is 
in de restaurants binen en buiten, op het strand, het 
terras van uw villa, in uw bed. Een festival van vissen 
uit de lagune: gegrild, gepocheerd, pikant, met vanille, 
kruiden, krokante garnituren rechtstreeks uit de moes-
tuin, dit alles ondersteund door een adembenemende 
selectie grands crus. En allemaal all-in!
neen, de échte ster is het atol zelf. Dit orgelpunt van 
een unieke ecologische droom die zijn tijd vooruit 
was en hielp om een natuurlijke long te bewaren. Op 
een confettisnipper, dat zeker, maar niettemin een 
voorbeeld. Het koraalrif waar de laatste koningen 
van de Pomarédynastie met pensioen gingen, ligt 
vandaag bij alle universiteiten van de wereld onder 
het vergrootglas om ons te leren hoe we de natuur 
moeten beschermen. En ook om de band tussen luxe 
en ecologie maximaal te versterken. Want terwijl de 
afstammelingen van Pomaré geen verblijf op het atol 
meer kunnen betalen, voelen de klanten van The Bran-

do er zich echte ari’i – koningen in het Polynesisch.  
Tot slot nog dit. De zon gaat op boven het strand 
van Les Sirènes, op het zuiden van het eiland – 
lange strook met fijn wit zand – en gaat onder op 
het strand van Les Tortues, waar zij het koraalrif 
een rode gloed geeft. Voor wie dit schouwspel wil 
gadeslaan: de fiets staat klaar. 

Hoe erheen
De luchtvaartmaatschappij Air Tahiti Nui  
www.airtahitinui.com vliegt elke dag naar Papee-
te via Parijs en Los Angeles. Exotisme verzekerd 
van bij het inschepen. De nieuwe Business Class 
Poerava is perfect voor de 22 uur lange vlucht: 
private kuipvormige stoelen, heel wat opbergruim-
te en een uitstekende service – ook op de grond 
tijdens alle controles tijdens het korte verblijf in 
Amerika. Golfclubs, duik- en surfspullen vliegen 
gratis mee. Dezelfde vriendelijkheid ervaart u bij 
Air Tahiti www.airtahiti.com. Reken 50 minuten 
naar de Intercontinental bora bora Thalasso Spa 
thalasso.intercontinental.com. Daarna wacht een 
privévlucht op een tweemotorige Rolls Royce Brit-
ten-norman met 6 plaatsen voor 20 idyllische minu-
ten tot Tetiaroa en The Brando www.thebrando.com 
all exclusive. Mag het iets meer zijn? Start dan uw 
verblijf op via Moorea, het zustereiland van Tahiti 
dat steeds bekender wordt. De ‘route de Ceinture’, 
tussen de bergen en de lagune, of de Monoi-route 
met zijn gastronomische en culturele stopplaatsen 
aan het stuur van een Fun Roadster is ideaal om de 
gouden en rustiger oorden op te zoeken www.moor-
ea-fun-roadster.com. En als u wil dat een professio-
nal zich over de transfers en andere arrangementen 
van uw reis bekommert, helpt Antipodes Voyages, 
de specialist van de Stille Oceaan, u à la carte of 
met een package www.antipodes-travel.com.

A view from 
the room naar 
het strand van 
Les Sirènes in 
The Brando.

Heel wat prauwen doorkruisen 
de lagune. Zij trainen voor de 
va'a: de nationale sport.
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U ZULT ZICH VANAF HET EERSTE 
OGENBLIK THUIS VOELEN

Het resort bevindt zich te midden van de schitterende bossen van twee  
wedstrijdgolfbanen, op korte afstand van de prachtige middeleeuwse stad Girona  
en van de aangename stranden van de Costa Brava. Appartementen, villa’s,  
geschakelde woningen en kavels beschikbaar vanaf ¤410.000 tot ¤4 miljoen.

makelaar@pgacatalunya.com 
www.pgacatalunya.com



Een reis naar Brazilië? Ja, waarom niet? Temeer onze 
partner Active Golf een magisch programma heeft 
samengesteld met niet alleen golf, maar ook sightseeing, 
farniente en lekker genieten. Gewoonweg magisch!

Door Michel Thibaut

een (h)eerlijke mix

Rio de Janeiro: een magische 
bestemming waar je nooit 
genoeg van krijgt.

Swing
samba! &
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B
razilië is het land van voetbal, carna-
val en caipirinha, maar het heeft ook 
enkele schatten die de golfliefhebber 
niet onberoerd zullen laten. Waarom 

dus niet het plezier van de swing en de samba 
combineren en zichzelf verwennen met een reis 
naar dit prachtige, rijke en fascinerende land? 
Het is vanuit die overtuiging dat onze partner 
Active Golf & Thalasso Travel deze bestemming 
in zijn programma heeft opgenomen. Op het 
menu: een kennismaking met enkele van de 
meest prestigieuze golfbanen van het land en 
verder ook sightseeing, farniente en gastrono-
mie. Dit alles in ideaal gelegen sterrenhotels. 
Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en 
bijna een werelddeel op zich. De paradijselijke 

Het olympische parcours in Rio de 
Janeiro waar Thomas Pieters 4e werd.

stranden lijken wel prentbriefkaarten. De feeste-
lijke sfeer, het tropische klimaat en de muziek zijn 
wereldwijd een begrip. Maar Ô Brasil, dat zijn ook 
de indrukwekkende grootsteden, de kleine verlo-
ren dorpjes, de favelas rond de grote financiële 
centra. Het Amazonewoud. De etnische en cul-
turele diversiteit met zijn ontelbare facetten. Het 
oneindige erfgoed. De kruisbestuiving van ideeën. 
Zoals in de gedichten van Baudelaire sluiten de 
geuren, de kleuren en de geluiden op elkaar aan. 
Continu. Mede daarom laat Brazilië zich niet in 
woorden samenvatten. Brazilië moet je beleven 
en voelen, van binnenuit. Geleid door passie en 
nieuwsgierigheid. En door zoveel meer.

Brits erfgoed
Golf is niet de populairste sport in de omgeving van 
Rio of Sao Paulo. Verre van, zelfs. Voor de Cariocas 
en Paulistas draait alles rond voetbal. in het land 
van Pelé en neymar is de ronde bal een religie die 
door miljoenen wordt beoefend met een vuur dat 
nooit gaat smeulen. Ook basket, tennis, volley en 
Formule 1 wekken heel wat passie op. Al krijgt de 
golfsport er steeds meer beoefenaars bij.
Golf deed zijn intrede na WOii. Dat gebeurde onder 
impuls van Seymour Marvin, een inwoner met Brit-
se roots en lid van de Royal & Ancient. Hij tekende 
voor een prachtige carrière op de greens: eerst als 
speler, daarna als bestuurder.
in Brazilië is golf een relatief elitaire sport gebleven, 
ook al sprak het met de jaren een nieuw publiek 
aan, zoals bijvoorbeeld tijdens de voorbije Spelen 
in Rio waar het zijn grote terugkeer vierde op het 
olympische programma. Vandaag telt het land zo’n 
100 clubs, waarvan een 40-tal in Sao Paulo, de 
meest welvarende deelstaat van het land.

Rio: een magische bestemming
Rio de Janeiro. Alleen al de naam zorgt voor een 
feestelijk gevoel! Het hele jaar zon, de fijnzand-
stranden van Copacabana en ipanema, het ▼



beeld van Christus de Verlosser op de top van 
de Corcovado, de Suikerbroodberg, het Maraca-
nastadion: Rio symboliseert de levenskunst op z’n 
Braziliaans. Met windkracht tien. Deze plek is dan 
ook een must-see en tussen twee caipirinha’s door 
krijgt de golfer er ruim de kans om zijn dorst naar 
birdies te lessen.
Het parcours van itanhanga is een echte must. Het 
dateert uit 1935 en ademt nog altijd de sfeer uit van 
een oude Country Club. Deze baan werd dan ook 
niet toevallig aangelegd op vraag van Britse expats 
die hun handicap in de tropen wilden verzorgen. 
Het parcours van architect Stanley Thompson 
onderging door de jaren heen tal van aanpassin-
gen, maar behield zijn ziel. Deze ‘inland’ ligt in een 
chique wijk rond Rio, vlakbij het weelderige bos van 

Tijuca en Pedra de Gavea, en is bij-
zonder aangenaam om spelen. 

De baan is vrij 
v lak  en 

wordt afgeboord door bomen, bunkers en enkele 
waterhindernissen. Er zijn ook tactische momenten 
waar techniek en overleg aangewezen zijn. Het is 
dan ook geen toeval dat deze club geregeld grote 
competities mag verwelkomen, zoals de Brazil 
Open. De ‘finishing hole’ is een duivelse par 4 met 
water aan weerszijden van de fairway. iedereen 
is het er over eens: dit is een van de meest uitda-
gende holes in heel Zuid-Amerika! Verder wordt de 
infrastructuur aangevuld door een kleine 9 holes.

Olympische baan
nog altijd in Rio verdient de olympische baan 
eveneens de aandacht. Dit ontwerp van de Ameri-
kaanse architect Gil Hanse, die een verwaarloosd 
natuurgebied uitkoos als locatie, werd gebruikt 
voor de Spelen van 2016 en oogstte overal lovende 
kritieken. De baan is nog vrij jong, maar blijft uit-
dagend om te spelen en dit zowel voor mannen 
als vrouwen.
De Campo Olimpico de Golfe, die in de Reserva de 
Marapendi in Barra de Tijuca is gelegen, verdient 

dus absoluut een bezoek. Deze mix van links 
en target golf verplicht de spelers 

om risico te nemen, 
maar ook blijk  

De Gavea Golf & Country 
Club net buiten Rio.
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te geven van strategisch inzicht, want de klein-
ste fout kan grote gevolgen hebben. Hansi haalde 
op elk gebied zijn slag thuis, zoals ook met de 
‘native areas’: de ecologische vervangers van 
de klassieke rough. Hij introduceerde er ook de 
‘Zeon Zoysia’: ideaal gras voor de tropische lan-
den, want het heeft relatief weinig water nodig. 
niemand is de schitterende medaillestrijd verge-

ten tijdens het olympische toernooi. Uiteindelijk 
was de titel weggelegd voor de Engelsman Justin 
Rose, voor de Zweed Henrik Stenson. De Ameri-
kaan Matt Kuchar snoepte de derde plek weg voor 
de neus van Thomas Pieters die lang in het brons 
was blijven geloven.
Deze olympische baan is dan ook een verplichte 
stop. Temeer omdat de golfer op zijn wandeling 
heel wat dieren ontmoet die zich al helemaal heb-
ben ingeburgerd in hun nieuwe habitat: apen, kaai-
mannen en uilen. Een unieke ervaring!

Paradijselijke sfeer in 
Comandatuba
Buiten Rio heeft Brazilië nog heel wat andere uit-
valsbases voor wie op birdies wil jagen. Zo zou het 
zonde zijn om niet even stil te staan bij de charmes 
van de Ocean Course in Comandatuba, een eiland-
je vlakbij Bahia, want deze magische en unieke 
plek ademt echt een paradijselijke sfeer uit.
Het parcours, dat door kokospalmen wordt 
omringd, is een uitnodiging om te genieten. Dit 
ontwerp van de Amerikaanse architect Dan Blan-
kenship zoekt zijn weg rond een turquoise zee en 
likt aan duinen en stranden. Elke hole is een puur 
genot voor het oog. niettemin doe je er als golfer 
goed aan om je op je slagen te blijven concentre-
ren. Hoe mooi de holes ook ogen, zij spelen bij 
momenten ook zeer verraderlijk. 
Deze Ocean Course maakt deel uit van een topre-
sort met het vijfsterrenhotel Transamerica op de 
site. Het eiland Comandatuba is een oase van rust 
en een gedroomde plek om uit te blazen en te her-
bronnen. Met 21 km strand, 25.000 kokospalmen 
en een groot aanbod aan sporten en ontspanning 
lost het alle verlangens in.

De Ocean Course 
in Comandatuba.

▼

Kamer met zeezicht 
in het Sheraton 
Grand Rio Hotel.

De beroemde zandstranden 
van Copacabana.



Terravista!
nog altijd in de omgeving van Bahia verdient ook 
de Terravista Golf Course beslist een bezoek. 
Dit is namelijk een van de meest spectaculaire 
golfbanen van Zuid-Amerika! Het parcours werd 
aangelegd binnen een resort van 1200 ha en gaat 
helemaal op in een decor van veelkleurige kliffen, 
witzandstranden en de zee die nergens blauwer 
kleurt dan hier. Puur genot voor de ogen, maar wat 
een uitdaging voor de swing!
De parcourstekening biedt veel afwisseling. De 
eerste 9 holes doorkruisen een tropisch woud ter-
wijl de laatste 9 boven de oceaan en de kliffen zijn 
aangelegd. Hole 14 is de signature hole. De tee ligt 
zo’n 150m boven de zee en van daar zie je zowel 
reuzenschildpadden als walvissen voorbijkomen!
Het Villas de Trancoso Resort is de ideale uitvals-
basis om deze streek te leren kennen waar de tijd 
lijkt stil te staan en waar de zonsondergangen van 
een hallucinante schoonheid zijn.

De watervallen van Iguazu
Deze Braziliaanse rondreis zou niet volledig zijn 
zonder een bezoek aan de iguazu Falls Golf Club, 
een schitterend parcours van 7000 yards. Voor het 
ontwerp zorgde architect Eric Larsen, een bekende 
naam die de stiel leerde bij de Arnold Palmer Design 
Company. Ook hier moet je als golfer je beste beentje 
voorzetten om een mooie kaart binnen te brengen.
iguazu, dat vlakbij de Argentijns-Braziliaanse grens 
ligt, is wereldberoemd voor zijn watervallen. Deze 

Reiswijzer
- Active Golf nodigt u uit om Brazilië te ontdekken 
op basis van individuele à-la-carteverblijven van 
twee weken of meer. Op aanvraag kan ook een uit-
breiding naar Argentinië worden georganiseerd.
- Active Golf organiseert een groepsreis van 23 
november tot 8 december 2018 op basis van de 
bestemmingen die we in het artikel hierboven heb-
ben aangegeven.

parels van natuurschoon werden in 1984 trouwens 
erkend als Unesco Werelderfgoed. De naam iguazu 
komt uit het Guarani, waarbij ‘i’ staat voor water en 
‘kuasu’ voor groot.
Active Golf heeft alles voorzien om van deze reis 
een uniek moment te maken. Zo logeren de klanten 
in het Belmond Hotel Das Cataratas, een vijfsterren-
hotel dat op amper twee minuten van de waterval-
len is gelegen. Ook een safari in het national Park 
staat op het programma. En omdat we het daarnet 
toch over Argentinië hadden: het is mogelijk om de 
reis uit te breiden met een verblijf in dat prachtige 
land. Met ook daar vanzelfsprekend enkele gere-
nommeerde golfbanen op het menu.

Het parcours 
van Terravista 
in Bahia.

Droomdecor 
in Iguazu.

Info & boekingen:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be (klik op ‘Promotions’)
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Birdie the 
hole and 
hit your 
goals  

The sport of golf, with the precision of the 
stroke and the determination involved to 
succeed, mimics KPMG’s own mindset 
towards business. Our dedicated experts will 
help you improve performance, manage risks 
and stimulate growth. 

kpmg.com/be

ADVISORY – TAX – ACCOUNTANCY – AUDIT
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In Courchevel 1850 tekent 
het Hôtel Barrière Les Nei-
ges voor een gelukzalig 
niveau op alle niveaus en dat 
zowel op als naast de pistes.

Door Miguel Tasso

‘Barrière’
Courchevel
 ’art de vivre à la neige

D
e naam Barrière staat garant voor excel-
lentie ‘à la française’ en voor discrete 
luxe. Deze groep verleidt al ruim een 
eeuw lang een trouw en elegant cli-

enteel. Het Huis, dat in 1912 werd opgericht door 
François André en vervolgens verder werd uitgebouwd 
door Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne en 
Dominique Desseigne, evolueerde met de jaren en 
groeide uit tot de Franse nummer 1 op het vlak van 
casino’s en luxehotelwezen, met bekende voorbeel-
den in Deauville, Dinard, La Baule, Cannes en Parijs.

Aan de voet van de pistes
Sinds vorig jaar is de groep ook actief in de sneeuw 
en meer bepaald in het prestigieuze station van 
Courchevel, in het hart van een van de mooiste ski-
domeinen van Europa. Het Hôtel Barrière Les nei-
ges (5 sterren) vond een plekje aan de voet van de 
beroemde piste Bellecôte, op twee stappen van de 
luxeboetieks van het dorp. naast zijn uitzonderlijke 

Paradijs in de sneeuw
ligging imponeert dit hotel ook met zijn 42 kamers, 
suites en een penthouse met zicht op de pistes. 
‘Dankzij dit nieuwe seizoenhotel kunnen we ons cli-
enteel kwaliteitsvakanties in de bergen aanbieden 
in combinatie met een gamma gepersonaliseerde 
en exclusieve diensten’, aldus Charles Richez, direc-
teur-generaal van het etablissement.
in dit hotel – een echte chalet op mensenmaat – 
proef je de levenskunst tot in de kleinste details. De 
lobby zet meteen de toon met een grote haard, een 
monumentale trap en een warm decor, met stenen, 
leien en natuurlijk: hout. De kamers, die vaak met 
balkons zijn uitgerust, werden in dezelfde stijl opge-
vat, met kasjmier, vilt, fluweel en pels. Ze zijn ruim 
en vanzelfsprekend uitgerust met de modernste 
technologie. Het 310 m2 groot privé-appartement 
op de bovenste verdieping zal de meest veeleisende 
klant overtuigen. Het heeft zelfs zijn eigen butler.

De sfeer van een chalet 
past perfect bij de 
magie van de bergen.
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Spa Diane
in Barrière Courchevel laat de klant zich meedrijven 
op het ritme van de tijd. De Spa Diane, die centraal 
in het hotel is gelegen en in het daglicht baadt, is 
een universum van delicatesse. in deze ruimte, 
die uitsluitend aan wellness is gewijd, verdampt 
de vermoeidheid en verkwikken de zintuigen bij 
het gebruik van de exotische geuren van de ‘Ligne 
St Barth’ en de innoverende expertverzorging van 
‘Biologique Recherche’. De massage ‘signature’ is 
een echte energieboost en derhalve een aanrader 
na een dagje op de latten!
De Spa van 1000 m2 is uitgerust met 7 verzorgings-
cabines, een exclusieve suite voor 2 met hammam 
en privésauna, een aquaparcours, een 20m lang 
overloopzwembad, een hammam, een sauna, een 
koudwaterbad en een schitterende buitenjacuzzi. Dit 
unieke aanbod wordt aangevuld met een privécoach 
en een fitnessruimte. ideaal voor een pittige recupe-
ratie met de modernste sportieve apparatuur.

Ski-room
De ‘ski-room des neiges’ – de grootste van het ski-
station – werkt samen met het prestigieuze Maison 
Bernard Orcel, al 40 jaar een referentie in Cour-

chevel. Dit staat voor 240 m2 pure luxe met de 
meest exclusieve merken, van Fendi tot 

Bogner, en verder ook een exclu-
sieve collectie Toni Sailer. 

Expertise, kwaliteit, maatwerk, dagelijks onderhoud 
van de uitrusting, ‘ski valet’… De klanten worden 
tijdens hun verblijf continu begeleid en geadviseerd, 
zodat ze de pistes op de veiligste manier kunnen ver-
kennen. Elke ochtend plaatst het team de ski’s op 
het sneeuwfront en maakt voor elke gast de schoe-
nen en de verwarmde handschoenen klaar. En dat is 
nog maar het begin!
Ook de kinderen worden niet vergeten. Zij kunnen 
zich natuurlijk overgeven aan het glijplezier onder de 
leiding van ervaren monitoren. Met de ‘Studio by petit 
ViP’ beschikken zij bovendien over een gepersonali-
seerde club met verschillende artistieke ateliers: van 
beeldhouwen tot fotograferen, maar ook culinaire 
activiteiten, muziek, strips en natuurlijk ook film!

Knusse en 
moderne 
kamers.

Het binnenzwembad is 
perfect voor een duik na 
een dag op de latten.

▼



Fouquet’s des Neiges
De gastronomie wordt evenmin vergeten, want zij 
is inherent aan het DnA van Barrière. Le Fouquet’s 
kreeg dan ook een plekje in het Huis. De bekende 
sterrenchef Pierre Gagnaire superviseerde de gevari-
eerde brasseriekaart, waar men bijvoorbeeld de keuze 
heeft tussen een fricassee van kreeft met gember, 
een fondue met zwarte truffel Melanosporum of een 
Mont Blanc Fouquet’s. Dit alles in een gezellige sfeer 
bij het open haardvuur en met de foto’s van de onster-
felijke sterren van Studio Harcourt tegen de muur.
Waarom trouwens niet kiezen voor een BFire-erva-
ring? Dit gloednieuw restauratieconcept, dat werd 
uitgedacht door de Grand Chef Mauro Colagreco 

(Mirazur in Menton), is gebaseerd op het koken op 
houtvuur. Bij deze formule wordt de lamschouder 
gekonfijt opgediend en vergezeld van zachte aard-
appelen met dadels en noten. Bij het voorgerecht 
wordt de salade van kalebas bereid op het houtvuur 
en begeleid met Burrata en dunne plakjes truffel. 
Bij het dessert worden de churros geparfumeerd 
met chocoladesaus, Dulce de Leche en slagroom 
met vanille. Een culinaire ervaring die uitnodigt om 
anderen te laten proeven en samen van het leven te 
genieten. Puur genot!

Sterrenstation
Courchevel is het eerste skistation in de Alpen dat 
‘ex nihilo’ werd gebouwd – op maagdelijk terrein. 
in 1946 besliste de Conseil Général de Savoie om 
zijn grondgebied nieuw leven in te blazen door een 
skistation te bouwen, met de bedoeling om de nati-
onale economie te stimuleren en de naweeën van 
WOii zo snel mogelijk achter zich te laten. Op 3 mei 
werd het project van architect/stedenbouwkun-
dige Laurent Chappis (6000 bedden, 2 skiliften, 
een kabelbaan, een golf en drie schansen op de 
ongerepte site van het Plateau des Tovets) goed-
gekeurd. De gronden van Tovets werden aan het 
Département verkocht om de bouw van het nieuwe 
station mogelijk te maken. Op 30 november 1946 
kreeg het de naam Courchevel. Deze naam is ont-
leend aan lokale agro-pastorale gewoonten. Zo 
lieten de herders hun jonge runderen nooit grazen 

op de weiden van Tovets omdat er een grassoort 
groeide die blessures aan hun tong veroorzaakte. 
Dit was het zogeheten ‘écortzevé’ in het dialect 
van Saint-Bonnais, een woord dat zou evolueren 
tot ‘Courchevel’. Sinds zijn geboorte is het station 
uitgegroeid tot een echte referentie. Het ambieert 
uitmuntendheid op elk niveau met een fantastisch 
skidomein, een unieke concentratie van paleisho-
tels en een luxehotel, 8 sterrenrestaurants en luxe-
boetieks die samen een schitterend lint vormen 
van de Avenue Montaigne tot aan de sneeuw.

Sterrenchef Pierre 
Gagnaire verzorgt 
de verwenning 
vanuit de keuken.
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Als ondernemer weet u ongetwijfeld dat de Zweden een eigen kijk 
hebben op ondernemen. Een vlakke bedrijfshiërarchie, werkdagen 

van 6 uur, Fika, ... Alles draait om effi ciëntie en om mensen. 
Net zoals wij bij Volvo wagens ontwerpen voor mensen. In het geval 

van de XC90 voor ondernemende mensen zoals u. De combinatie 
van een comfortabel, strak interieur en slimme technologieën zoals 

Adaptive Cruise Control, Pilot Assist en Apple Car play® zorgt ervoor 
dat u tijd overhoudt voor wat echt telt: uw ideeën, voor uw business én 

voor uzelf. Wilt u ons Zweedse businessmodel beter leren kennen? 
Kom er alles over te weten tijdens een testrit. 

BUSINESS OP ZIJN ZWEEDS
DE VOLVO XC90 

2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM (NEDC)

Er is al een Volvo XC90 D4
Business Luxury Line edition vanaf 640€/maand excl. btw*.

  Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. 
* Actie geldig tot 31/12/2017. Enkel geldig voor professionelen. Maandelijkse huur excl. btw in Volvo Car Lease.

Berekend op een looptijd van 60 maanden voor een XC90 D4 FWD met verkoopprijs van € 43.383 excl. btw, zonder voorschot en een restwaarde van € 8.677 excl. btw.
Deze publiciteit is enkel geldig voor professionele klanten die het voertuig gebruiken met het oog op de uitoefening van hun economische activiteit. 

Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door het kredietcomité van Volvo Car Lease, Gentsesteenweg 1440, 1082 Brussel.



Naarmate de temperaturen 
in België zakken, stijgen 
de kwaliteiten van Anda-
lousië als golfbestemming. 
De banen van Sotogran-
de en Marbella zijn echte  
referenties.

Door Miguel Tasso

Andalousische

E
en bestemming in Andalousië spreekt 
altijd tot de verbeelding, vooral wanneer 
de barometers in onze contreien een 
negatieve tendens vertonen. in en rond 

Marbella schijnt de zon meer dan 300 dagen per 
jaar en swing je zowel in hartje winter als in de 
zomer in polo. Een dergelijke verleiding kan je 
maar moeilijk negeren, vooral niet als ze amper 
2,5 uur vliegen verwijderd is en de provincie 
Anadalusië keuze biedt uit 114 golffaciliteiten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal 
buitenlandse birdiejagers er jaarlijks op ruim een 
half miljoen wordt geschat.

La Reserva de Sotogrande
Onze eerste bestemming is Sotogrande. Deze 
chique badplaats vlakbij Gibraltar is een van de 
wereldhoofdsteden van de golfsport. in een kleine 
straal liggen inderdaad heel wat legendarische 
banen, met Valderrama als bekendste. De club 
die de grote Severiano Ballesteros dierbaar was 
en legendarisch werd toen zij in 1997 de Ryder 

Het parcours van Finca Cortesin: 
een festival van spectaculaire 
en uitdagende holes.

schoonheden
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Cup mocht ontvangen, heeft niets van zijn magie 
ingeleverd. Deze baan, die door parasolsdennen 
wordt gewiegd, is synoniem van de ultieme uit-
daging. in de ogen van de puristen is Valderrama 
zo’n beetje de Augusta national van Europa. Het 
concept is hetzelfde: een prentbriefkaart die een 
gigantische uitdaging verbergt voor de golfer, met 
name door de duivelse greens die bijzonder sterk 
verdedigd worden. Recentelijk nog was Valder-
rama gastheer voor de Andalucia Masters. na 2 
ronden lag de ‘cut’ er op +5. Dat zegt alles over de 
moeilijkheidsgraad.
Ook de banen van San Roque (Old en new) en 
Real Sotogrande (een prachtige ouderwetse links) 
lonen meer dan de moeite. net als de – iets minder 
bekende – La Reserva Club, een juweel dat in 2003 
door architect Cabell B. Robinson werd getekend 
en vandaag tot volle wasdom is gekomen. Deze 
baan speelt vrij lang (6721m van de back tees), 
maar beschikt over het algemeen over vrij brede 
fairways. De grootste hindernissen zijn de gigan-
tische bunkers en waterhindernissen naast de 
fairways. Al vormen ook hier de greens de groot-
ste uitdaging: uitgestrekt (gemiddeld 600 m2),  

golvend en doorgaans over verschillende plateaus. 
En vooral: supersnel! Kortom: plezier verzekerd! 
‘La Reserva is een must. in mijn ogen is hij top-5 in 
Spanje, samen met Valderrama, El Saler en Soto-
grande’, stelt voormalig Ryder Cupspeler Manuel 
Pinero. Hij is momenteel de ambassadeur van 
deze club die binnenkort graag een toernooi van 
de Europese Tour wil ontvangen.

De magie van Finca Cortesin
in de omgeving van Casaras, tussen Marbella en 
Sotogrande, is Finca Cortesin een andere must 
voor de echte golfkenner. Herinner u: dit was de 
baan waar nicolas Colsaerts in 2012 winnaar werd 
van de Volvo World Matchplay. Ook Finca Corte-
sin draagt de handtekening van Cabell B. Robin-
son, maar de tekening is totaal anders dan in La 
Reserva. Hier is elke hole een echte uitdaging: 
ofwel door de lengte, het gebrek aan breedte of 
de hindernissen (water, 116 bunkers, struiken in de 
landingszones van de ballen) – vooral wanneer de 
wind op de afspraak is. Finca Cortesin is één grote 
test in de zuiverste geest van het Amerikaanse ‘tar-
get golf’. ‘Wij hebben onze greens aangekleed ▼

Finca Cortesin: het luxehotel 
ligt naast het parcours. Een 
echt privilege.

Terug naar het clubhouse 
in La Reserva.



met de nieuwe grassoort ‘ultra dwarf” bermuda. 
Die maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger 
en helpt om een optimale kwaliteit te garanderen’, 
aldus Miguel Girbes, de nieuwe directeur van de 
club die lange tijd de leiding in handen had van 
PGA Catalunya vlakbij Gerona.
Het parcours van Finca Cortesin ligt in een kwali-
teitsresort met een exclusief 5-sterrenhotel. Dat is 
goed voor 67 suites, een unieke spa, twee gastro-
nomische restaurants (waarbij Kabuki met Miche-
linster) en een beachclub in het zomerseizoen. Het 
concept wordt omkaderd met een prachtig aanbod 
luxevastgoed: 34 villa’s.

Los Naranjos
Ook vlakbij Malaga en Marbella wordt golf tot een 
levenskunst en puur genot verheven, met keuze uit 
een 50-tal banen. Zoals in de heuvels van Puerto 
Banus waar zich enkele zuivere juweeltjes schuil-
houden. in een straal van amper enkele honderden 
meters liggen er drie met een grote traditie: Las 
Brisas, Aloha en Los naranjos. De eerste twee zijn 
bijna exclusief voorbehouden aan de leden en hun 
gasten. De derde richt zich voornamelijk tot de 
buitenwereld en tot de greenfeespelers.
Dit jaar viert de club van Los naranjos zijn 40e 
verjaardag. Hij behoort samen met enkele andere 
tot de pioniers op deze Costa del Sol, die vaak 
ook de Costa del Golf wordt genoemd. De baan 
werd getekend door Robert Trent Jones en speelt 
bijzonder interessant. De eerste 9 holes zijn nogal 
heuvelachtig en verplichten de golfer tot een ver-
standige aanpak en dito strategie. De laatste 9 
holes zoeken hun weg tussen de palm- en appel-
sienbomen en spelen een stuk vlakker en klas-
sieker. Zij zijn een lust voor het oog, maar o zo 
uitdagend voor de swing!

Los naranjos is een internationale club bij uitstek. 
Bij de 300 leden vinden we onder meer heel wat 
Britten, Scandinavische spelers en Belgen. Bezoe-
kers zijn welkom via een dynamische greenfeepoli-
tiek (met tarieven aangepast aan de uurschema’s, 
via de nieuwe clubwebsite). Het restaurant, het 
kapsalon en de wellnessstudio zijn de andere troe-
ven. En Puerto Banus, dat amper enkele minuten 
verderop ligt, is ideaal om birdies te vieren.

Hoe erheen?
Vliegtuig: Brussels Airlines biedt het hele jaar door 
een groot pakket van rechtstreekse vluchten aan naar 
de luchthaven van Malaga. www.brusselsairlines.com
Spaanse Dienst voor Toerisme: www.spaininfo
Toerisme Costa del Sol: www.visitacostadelsol.com 
& www.cadizturismo.com
Golfclubs: www.lareservaclubsotogrande.com, 
www.fincacortesin.com & www.losnaranjos.com

Los Naranjos: een echte 
klassieker in Marbella.

De parasoldennen 
van Valderrama.
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Meer dan 100 golfbanen 
kleuren het  golvende 
Kent in het zuidoosten 
van Engeland. De Royal 
St.George’s en Prince’s 
behoren er tot de musts.

Door Philippe Lacourt

De troeven 
  van KentEen koning en een prins

E
r zijn mythische golfclubs die tot de 
verbeelding spreken. Wie droomde er 
bijvoorbeeld nog nooit van om op een 
mooie dag de adembenemende greens 

van de Augusta national te mogen betreden, of 
de onpeilbare fairways van de Old Course in St. 
Andrews? De Royal St.George’s is van een zelfde 
kaliber. in 1894 was deze baan al gastheer van de 
British Open en in 2020 keert de Major er terug, 
voor de 15e keer al!

De magie van de 
linksbanen in Kent: 
hier Prince’s.

©
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De Royal St. George’s: een mythisch 
parcours dat om de zoveel jaar The 
(British) Open mag verwelkomen.

Het clubhouse van de 
Royal St. George’s.
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Deze legendarische club ligt op een drive van Bel-
gië en in het graafschap Kent. Dat doet zijn reputa-
tie van ‘Tuin van Engeland’ alle eer aan, want groen 
is er de dominante kleur. Deze regio telt zo’n 100 
golfbanen rondom Sandwich dat zo’n beetje als de 
sportieve hoofdstad geldt. Follow the guide!

Royal St.George’s
De Royal St.George’s is geen dagschotel, maar 
een degustatiemenu. Eerst en vooral is er de 
sfeer, een combinatie van klasse en geschiede-
nis, met de zee als onverbiddelijke schildwacht. 
Je kan ook onmogelijk ongevoelig blijven voor de 
architectuur van het clubhouse, een en al traditie. 
Dat geldt ook voor de ‘members’ met hun tweed 
jasje en zijden das – allebei verplicht – die aan de 
bar in de whisky duiken om hun beste slagen in 
hun geheugen op te slaan.
De baan is een zuivere links, majestueus en bij 
momenten des duivels. Hier laat men best zijn 
arrogantie achter in de kleedkamer en hult men 
zich in bescheidenheid. Zodat men zich in fine niet 
al te hard hoeft te schamen over zijn scorekaart. 
Want de valstrikken loeren al vanaf de 1e hole, 
waar niemand minder dan Tiger Woods tijdens 
The Open van 2003 al meteen tegen een triple 
bogey aanhikte! Bij de andere memorabele holes 
hoort beslist ook de 12, met een fairway die zo 
hard golft dat men het einde niet ziet, en met 5 
bunkers die de wacht optrekken voor een green 
met verraderlijke looplijnen. Verder zijn er ook 
de holes 6 en 15, maar vooral ook de 4 waar u 
bij de tee een monsterachtige bunker ziet oprij-
zen van wel twee verdiepingen hoog! Mocht de 
boodschap nog niet duidelijk zijn: op de Royal 
St.George’s liggen de valstrikken overal en dit 
nog meer wanneer de wind op de afspraak is. 
Bovendien vereist dat lijden of genieten ook een 
investering: 190 pond voor de greenfee en een 
verplichte handicap van maximaal 18. Maar zoals 
bekend heeft liefde geen prijs.

Prince’s
De Prince’s Golf Club ligt op een wedge van 
St.George’s. Even een brugje over en de contouren 
rijzen al op. Met zijn drie 9 holesbanen is Prince’s 
minder te duchten dan zijn koninklijke buurman, al 
kan ook deze baan nijdig van zich afbijten met de 
oordeelkundig geplaatste bunkers, de onleesbare 
greens, de stevige rough en natuurlijk de wind die 
in het aangezicht slaat. Kortom: stuk voor stuk 
natuurelementen die ter sprake komen bij het ver-
plichte bezoek aan het clubhouse dat tegelijk een 
geschiedenisboek is, met de mooiste hoofdstuk-
ken tegen de muur. in Prince’s, waar ook al een 
Open werd georganiseerd, is de greenfee een stuk 
goedkoper. Van mei tot september en van maan-
dag tot donderdag kost hij 60 pond. Dat is een uit-
stekende investering om van deze historische en 
gecertificeerde links te genieten. Als bezoeker heb 
je er bovendien de mogelijkheid om je bagage te 
droppen in de Links Suite, een bijzonder charmant 
hotel dat op de zee en de fairways uitkijkt en als 
grens fungeert tussen de twee banen.
Kent is inderdaad een heerlijke bestemming, want 
er is meer dan Royal St.George’s en Prince’s. Wie 
dieper het land induikt, ontdekt er heel wat andere 
golfschatten die in de bossen zijn gelegen. Die 
zijn in dit stukje Engeland even sterk vertegen-
woordigd als de bunkers op de linksbanen. Voor de 
Belgische golfliefhebber is er vooral ook de korte 
afstand. Reken alles samen 5 uur tussen het ver-
trek thuis en het moment waar u op de eerste tee 
stapt. Het ferrybedrijf P&O vaart 7 dagen op 7 en 
24 uur op 24 op en neer tussen Calais en Dover. 
Die overtocht bedraagt amper 90 minuten. Zodat 
het geen kwestie van tijd of geld is, maar gewoon 
van goesting om een golfdroom werkelijkheid te 
laten worden. With love from Kent.

The Links Suite: een ideaal 
hotel om tussen een paar 
swings door te herbronnen.

Meer op:
www.royalstgeorges.com
www.princessgolfclub.co.uk
www.golfinkent.co.uk
www.visitkent.co.uk
www.poferries.com Wat is er mooier dan 

een zonsopgang 
boven een links?

■



Het Westin La Quinta Resort, dat in 
de heuvels rond Marbella is gelegen, 
heeft alle troeven om bij de golfer/
levensgenieter in de smaak te vallen.

Door Miguel Tasso

Westin La Quinta

M
arbella is meer dan ooit ‘the place 
to be’ voor heel wat Belgische 
vakantiegangers die wat blij zijn 
dat zij hun koffers en hun golftas 

kunnen meenemen naar deze regio. Die nodigt 
immers uit tot genieten, want de zon is hier vrijwel 
het hele jaar door op de afspraak.
Het Resort Westin La Quinta Resort, dat een plekje 
kreeg op de heuvels rond Puerto Banus, is een oase 
van rust en ideaal gelegen voor golf en farniente. 
Het hotel, dat recent gerenoveerd en gemoderni-
seerd werd, is een ideale uitvalsbasis voor al wie 
van het leven houdt. Het labelt vijf sterren en beant-
woordt aan alle verwachtingen, met ruime kamers, 
een kwaliteitsrestaurant, een buitenzwembad, een 
fitness, vergaderzalen, een ultramoderne spa van 
1500 m2 en daar bovenop een 27 holesgolfbaan (3 
lussen van 9). De 1e tee is slechts een putt verwij-
derd van het hotel. Ook dat is een echt privilege!
De voormalige Spaanse kampioen Manuel Pine-
ro, die bijzonder vaak op de baan stond met de 
betreurde Severiano Ballesteros, tekende deze 
drie banen die elk type golfer zullen bevallen. Lus 
A, die ook naar de naam San Pedro luistert, is vrij 

open en nodigt uit om stevig uit te halen met de 
driver. Lus B, Ronda, is smaller en derhalve tech-
nischer. Lus C tenslotte, Guadaiza, is de specta-
culairste en de leukste, want de slagen naar de 
green zijn vaak bijzonder pittig. Alle holes zijn een 
technische, tactische en mentale uitdaging. Het 
prachtige en hypermoderne clubhouse, met een 
terras van waaruit men een adembenemend uit-
zicht heeft over Benahavis en Marbella, heeft alles 
wat nodig is om de scorekaart zonder enige wroe-
ging in te ruilen voor de menukaart.
Het spreekt voor zich dat de klanten van het Wes-
tinhotel van voordelige greenfeetarieven kunnen 
genieten. Er worden trouwens heel wat geperso-
naliseerde pakketten aangeboden in functie van 
de duur van het verblijf. ‘Wij proberen zo competi-
tief mogelijk te zijn en de optimale prijs/kwaliteit-
verhouding aan te bieden voor een resort van dit 
niveau’, zegt marketing executive Linda Maestre. 
Kortom: dit is een prima adresje om te gaan her-
bronnen op de greens en dit het hele jaar door. 
Temeer er zich in de omgeving nog meer kwali-
teitsbanen bevinden. Zodat elke birdiedorst zich 
hier vlot laat lessen.

www.westinlaquinta.com

Marbella op z’n best
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De Golf de 7 Fontaines viert in 2018 zijn 30e verjaardag. 
Deze club verbetert sinds de oprichting als een goede 
wijn en geldt vandaag als een referentie in de Belgische 
golfwereld.

Door Miguel Tasso

7 Fontaines
is een pittige dertiger

D
e Golf de 7 Fontaines in Eigenbrakel 
blaast binnenkort 30 kaarsjes uit. 
‘Het begon in 1987 met de aanleg 
van een kleine 9 holesbaan en het 

inschrijven van de eerste leden. Maar de echte 
start kwam pas in 1988 met de constructie van de 
championship course “Le Château”,’ vat general 
manager Manu Weymeersch samen.
Sindsdien is de club zijn infrastructuur continu blij-
ven verbeteren. ‘in 1990 openden wij onze tweede 
18 holesbaan, ‘La Forêt’, om aan de grote vraag 

te beantwoorden. Sindsdien hebben we ook het 
clubhouse vergroot, de oefenzones uitgebreid, de 
tenniscourt en het zwembad gerenoveerd, een 
petanquebaan aangelegd…’
Zoveel is duidelijk: 7 Fontaines geldt vandaag als 
een must in het Belgische golflandschap. Het kan 
bogen op een schitterende ligging – met eeuwen-
oude bomen en een beschermde fauna – en het 
is een echte golfuitdaging met alles wat nodig is 
voor hoogstaande competities en evenementen. 
Dit verklaart mee waarom de club al twee keer 

Het geluk ligt op 
een kwartiertje ten 
zuiden van Brussel.
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gastheer was van wedstrijden voor de Alps Tour en 
hoog staat aangeschreven bij de organisatoren van 
private en commerciële toernooien.

Altijd actie
Sinds zijn geboorte is 7 Fontaines altijd trouw 
gebleven aan zijn mooie waarden. ‘Wij zijn een 
gezellige en sportieve familieclub. Dat zit in ons 
DnA. Bezoekers zijn natuurlijk meer dan welkom, 
maar de leden blijven onze prioriteit. Vandaar dat 
we geregeld tevredenheidsenquêtes afnemen’, 
aldus Manu Weymeersch, die altijd een oog op de 
toekomst heeft gericht. 
Dit is inderdaad niet het moment om op zijn lauwe-
ren te gaan rusten. ‘De golfsport beweegt en dus 
moeten wij dat ook doen. Vorige winter hebben wij 
200 bomen geveld om voor meer licht te zorgen 
op het parcours en de luchtstroom te bevorderen. 
De mensen hebben geen idee hoe veeleisend het 
onderhoud van een golfbaan is…’
Om nieuwe roepingen te stimuleren, legt de Golf 
de 7 Fontaines duidelijk het accent op de jeugdop-
leiding. ‘Wij tellen ongeveer 200 juniores en hopen 
dat aantal verder op te drijven. Tegelijk proberen 
wij ook meer volwassenen aan te trekken, al heb-
ben zij het natuurlijk druk met hun beroep en hun 
gezin. ‘Wij begeleiden de beginners en voor hen 

organiseren we competities op maat, zoals de 
afterworks over 9 holes in de week. Die wedstrij-
den worden vaak afgerond op de tonen van een 
dj. Dat zorgt voor een positieve sfeer en een grote 
dynamiek. Wij mogen enkele bekende namen tot 
onze leden rekenen, zoals Tom Boon, Gautier Boc-
card en Cédric Charlier. Zij laten een nieuwe wind 
waaien over de greens…’ ▼

Hole nr. 4 van La 
Forêt: schitterend!

Een gezellige, sportieve, 
familiale club.

De holes worden afgeboord 
met eeuwenoude bomen.



Indrukwekkende infrastructuur
Er is duidelijk heel wat werk afgelegd sinds het 
ontstaan in 1987 toen enkel de korte 9 holes 
van ‘Le Parc’ geopend waren en de golfers hun 
dorst moesten lessen door zichzelf vanuit een 
koelkast in een hut te bevoorraden! ‘Wij zijn op 
ons tempo gegroeid en zijn trouw gebleven aan 
dezelfde filosofie: kwaliteit voorop en onze leden 
de best mogelijke infrastructuren aanbieden’, 
vult Maurice Weymeersch aan, clubvoorzitter 
sinds de oprichting.
Beide banen zijn nu volwassen. ‘Le Château’ (par 
72, 6066m) verplicht de golfer tot lange en pre-
cieze slagen terwijl ‘La Forêt’ (par 69, 4870m) 
technischer is en visueel bijzonder mooi. Op de 
tee van hole 4 heb je er zelfs de indruk in een ander 
werelddeel te zijn beland, want de ontheemding is 
compleet. De beide banen zijn zeer complementair 

en bieden de leden – en de bezoekers – veel afwis-
seling. En ‘Le Parc’ (9 leuke en uitdagende holes) 
is een ideale aanvulling voor de beginners of voor 
een oefenpartijtje.
Dankzij het werk van Michel Poncelet, een interna-
tionaal gereputeerde consulent, en het volledige 
team van greenkeepers dat al 25 jaar gedirigeerd 
wordt door Olivier Massaux, liggen de 45 holes van 
het domein er piekfijn bij.
Ook het ‘teaching pro’-team heeft zijn adelbrie-
ven afgegeven. Het bestaat uit 6 gerenommeerde 
golfleraars. Veelvoudig Belgisch amateurkampi-
oen Thierry Goossens stond er in 1987 al op de 
practice. Ervaring troef, dus. Philippe Toussaint, 
voormalig kampioen op de proftour, is een echte 
referentie in het golfonderwijs en dat geldt ook 
voor de Franse pro Tim Planchin. David Everson, 
Jean-Christian Lassagne en Romain Devidal, die 
verantwoordelijk is voor de Jeugdschool, vervolle-
digen het team dat zich zowel richt tot de beginners 
en de ervaren golfers alsook tot de elitespelers. 
Met enkele uitstekende jonge talenten, zoals Eloy 
Van Geffel en Chiara Vikkula, en enkele gevestigde 
waarden, zoals nicolas Vendredi, verdedigt de club 
zich inderdaad uitstekend op sportief vlak.
Dankzij zijn schitterend terras is het clubhouse 
een van de beste adressen van de streek. Dit is 
‘The place to be’ voor lunch of diner in een groene 
omgeving. De kaart bevat voldoende afwisseling 
om elk soort honger te stillen. 
7 Fontaines, dat op een mooi verleden kan terug-
blikken, maar altijd toekomstgericht werkt, zweert 
nog altijd bij het familiaal aandeelhouderschap. ‘Er 
doen geregeld geruchten de ronde dat wij zouden 
willen verkopen. Dat is volledig uit de lucht gegre-
pen. Het tegendeel is waar. Wij zweren van genera-
tie op generatie bij een politiek die zich baseert op 
langetermijninvesteringen en tradities. Wij houden 
van deze club en er is geen sprake van om ervan te 
scheiden’, aldus Manu Weymeersch.
Dicht bij de hoofdstad, maar toch lichtjaren ver-
wijderd van de stadsdrukte: 7 Fontaines heeft 
alles wat nodig is om golf tot een levenskunst  
te verheffen.

Ook hockeysterren vallen voor de golfsport: 
Cédric Charlier, Gauthier Bocart en Tom 
Boon samen met Manu Weymeersch, 
manager van 7 Fontaines.
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Op Hulencourt vervolledigt het nieuwe indoorcenter de 
schitterende infrastructuur van de Academy onder leiding 
van Jérôme Theunis.

Door Miguel Tasso

Hulencourt
mikt altijd hoger

D
e Golf Club d’Hulencourt blijft zijn 
infrastructuur verbeteren en het 
dienstenpakket voor zijn leden uit-
breiden. Zo opende de prestigieuze 

Brabantse club, die door Patrick Solvay wordt 
voorgezeten, onlangs een gloednieuw 
‘indoorcenter’ dat het aanbod van de 
Academy vervolledigt. Het wordt geleid 
door Jérôme Theunis en geldt vanaf 
nu duidelijk als een referentie in het 
Belgische golflandschap.
Dit indoorcenter – exclusief voorbehou-
den aan lessen – is 300 m2 groot. Het werd spe-
ciaal door de ex-kampioen ontworpen om aan alle 
trainingswensen van de golfers in de winterperi-
ode te beantwoorden. ‘Wij beschikken over zones 
voor putten – met drie verschillende grassoorten 

– , chippen en ook voor de full swings dankzij een 
gloednieuwe simulator. Wij zijn ook uitgerust met 
technologische en digitale tools, zoals de Flight-
scope en het Sam PuttLab, om aan swing- en bewe-
gingsanalyse te doen’, aldus Jérôme Theunis die 

samenwerkt met naïma Ghilain, de voor-
malige profspeelster op de Ladies Tour.
Deze installaties zijn ronduit uniek in Bel-
gië en zij zijn in de eerste plaats bestemd 
voor de clubleden. Maar ook leden van 
andere clubs kunnen een specifiek Aca-
demy-lidmaatschap afsluiten. ‘Wij kunnen 

vanaf nu aan alle verwachtingen beantwoorden en 
maatwerk afleveren, het ganse jaar door. Wij bie-
den eveneens individuele en groepslessen aan en 
wij organiseren ook stages. Wij werken trouwens 
met heel wat gemotiveerde juniores. Hen bieden 

Jérôme Theunis in 
z i jn g loednieuw 
indoorcentrum in 
de Golf Club van 
Hulencourt.
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wij een uitgebreid dienstenpakket aan dat hen de 
kans biedt om progressie te boeken op technisch, 
fysiek en menselijk vlak.’
na zijn universitaire studies in de Verenigde Staten 
van Amerika en een mooie carrière op de proftour 
heeft de 37-jarige Jérôme Theunis zich helemaal 
omgeschoold. Hij is nu coach en adviseert zowel 
amateurspelers als grote kampioenen. Zo mag hij 
onder meer nicolas Colsaerts, Thomas Detry en 
sinds kort ook Thomas Pieters tot zijn leerlingen 
rekenen – dit voornamelijk voor het korte spel en 
het putten. Hij coacht eveneens Chloé Leurquin en 
de Fransman Joël Stalter. Met deze Academy, die 
zijn naam draagt, stelt hij zijn ervaring, zijn passie 
en zijn expertise ten dienste van de golfers: een 
echte win-win voor iedereen.

Fysiektrainer Emmanuel Spies
Ook Emmanuel Spies, de voormalige fysiektrai-
ner van Justine Henin, is actief in de ‘Hulencourt 
Golf Academy by Jérome Theunis’. Deze specialist 
bewegingsanalyse en manuele orthopedische the-
rapie ontdekte de golfsport bij toeval toen hij een 

van zijn klanten op een parcours vergezelde. ‘De 
swing is een aparte en zeer complexe beweging 
die me van meet af aan intrigeerde. ik wou daar 
meteen meer over weten.’
Hij bezweek dus voor de lokroep van de greens. 
‘ik speel niet vaak. Mijn handicap schommelt rond 
20. Maar het spelen heeft me wel de kans geboden 
om de technische uitdaging van deze sport beter 
te begrijpen en een inzicht te krijgen in de fysieke 
belasting die zij opwekt.’
Omdat hij een geboren perfectionist is en altijd 
gedreven, stak hij al snel de Atlantische Oceaan 
over om een opleiding te volgen aan het ‘Titleist 
Performance institute’ van Orlando: de mondiale 
referentie voor de biomechanica van de swing. 
Toen hij terugkeerde, had hij in zijn koffer niet 
alleen een wereldwijd erkend diploma zitten, 
maar ook de overtuiging om zijn ervaring ten 
dienste te stellen van golfers van alle niveaus. 
‘ik maak bij elke nieuwe opdracht een analyse 
van de sterke en zwakke punten van het lichaam 
teneinde een begeleiding en een trainingsschema 
op te stellen dat is aangepast aan de behoeften 
en de doelstellingen. Het is de bedoeling om het 
potentieel en het swingplezier van de leerling te 
maximaliseren en tegelijk het risico op blessures 
te minimaliseren.’ ▼

Een topteam: Dewi Merckx, 
Jérôme Theunis, Naïma 
Ghilain en Emmanuel Spies.

Hulencourt: oase van 
rust om optimaal van 
golf te genieten.



Zijn profiel sluit perfect aan op de behoeften 
van de Academy. ‘Wij beschikken over een unie-
ke infrastructuur. Zo gebruik ik bijvoorbeeld het 
K-Vest. Dat is een 3D-swinganalysetool waarmee 
je dankzij sensoren de bewegingen van de romp, 
het bekken en de handen in kaart kan brengen. Dat 
levert oneindig veel informatie op om de mysteries 
van de swing te ontrafelen.’

Een echte sport
De tijd dat golfkampioenen smalend op elke fysie-
ke voorbereiding neerkeken en zich met een buikje 
en een sigaret op de eerste tee meldden, ligt ver 
achter ons. ‘Vandaag zijn de meeste profspelers 
echte atleten die bijna dagelijks de fitness opzoe-
ken. in de jaren 90 stuwde de grote Tiger Woods 
de golfsport naar een nieuwe dimensie door de 
nadruk te leggen op atletische kracht en krachtige 
slagen. Sindsdien zijn alle topspelers zeer gericht 
met hun fysiek bezig, net zoals in alle andere top-
sporten. En wat voor de sterren van de swing geldt, 
geldt ook voor de eenvoudige amateurgolfers’, 
stelt Emmanuel Spies.
Voor hem is golf een echte sport. ‘Golf vraagt 
natuurlijk niet dezelfde inspanning als pakweg 
wielrennen of atletiek. Je bent na 18 holes niet 
even vermoeid als na het lopen van een marathon. 
Maar golf vereist beweeglijkheid, gecoördineerde 
bewegingen, precisie, uithouding, concentratie 
alsook explosiviteit en kracht. Kortom: wie op de 

greens wil presteren, beschikt maar beter over 
een goede fysieke conditie. ik zie vaak amateurs 
uit de auto stappen en zich meteen naar de 1e tee 
reppen, zonder op te warmen. Dat is voor mij echt 
onbegrijpelijk!’
Hij raadt dan ook aan om minimaal via de oefen-
baan te passeren en enkele rotatiebewegingen te 
maken om spierscheuren te voorkomen. ‘Maar 
parallel moet je ook elke dag aan je conditie wer-
ken. Dat is zeer belangrijk. ik richt me dan in de 
eerste plaats tot de senioren. Zij hoeven daarom 
niet de sportzaal op te zoeken. Je kan heel goed 
een aantal oefeningen thuis uitvoeren, maar dan 
wel volgens een gericht schema.’

Full swing voor 
Jérôme Theunis.
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www.johndeere.berue de Villers 34  - 4520 Wanze        www.cofabel.be

EEN PERFECTE GREEN
W A A R O M  N I E T  G E N I E T E N 
VAN DEZELFDE LUXE THUIS  ?

EEN WERELD AAN EXPERTISE IN UW TUIN
John Deere is het professionele merk voor het onderhoud van golfbanen. 
Geniet van onze expertise in uw tuin.



De auto-industrie draait elke dag wat meer de richting 
van de elektrische auto op. Dat ligt helemaal in de lijn 
van deze moderne tijden. Vandaar dat wij in dit nummer 
een rubriek opstarten die gewijd is aan auto’s die op 
groene energie rijden.

Door Philippe Van Holle

Auto-industrie
steeds groener

Nederland wil af van diesel  
en benzine

D
e nederlandse overheid overweegt 
om tegen 2025 de verkoop en het 
gebruik van auto’s te verbieden die 
op benzine en diesel lopen. Er zou-

den nog enkel elektrische voertuigen worden 
toegelaten. De benodigde infrastructuur is er al 
en dit, met name, dankzij de Europese Commissie 
die in 2016 (en voor 3 jaar) een hulpfonds van 33 

miljoen euro vrijmaakte om boven de Moerdijk 
laadpalen te installeren. Volgens de nederlandse 
autoriteiten moet een tijdsspanne van 9 jaar 
volstaan om alle benzine- en dieselauto’s aan de 
kant te krijgen. Toch denkt niet iedereen daar zo 
over. Zo zijn de parlementsleden van de populaire 
liberale en democratische partijen tegen, want 
zij vinden de voorgestelde termijnen te kort om 
helemaal afstand te doen van de auto’s met 
de klassieke verbrandingsmotor. nederland zou 
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vanaf 2025 in de concessies uitsluitend hybride, 
herlaadbare hybride, elektrische of met waterstof 
aangedreven elektrische voertuigen willen toela-
ten. Voor de auto-industrie betekent dat eigen-
lijk… morgen. Duitsland en Japan (de grootste 
autoproducenten) hebben gelijkaardige program-
ma’s die tot doel hebben om het aantal hybride en 
elektrische voertuigen op te drijven.

Europa wil elektrisch boosten
Wordt dit het extraatje dat de vaak aangekondig-
de elektrische tsunami definitief op gang brengt? 
Hoewel Europa geen quota voorziet, zoals in Cali-
fornië en China, overweegt het wel om de ontwik-
keling van de elektrische auto te begeleiden met 
een mechanisme van koolstofcredits. De toege-
kende bedragen voor de constructeurs zouden in 
functie staan van het aantal verkochte auto’s met 
lage uitstoot. Tegelijk wil de Europese Commissie 
ook 800 miljoen euro vrijmaken om de nieuwe 
generatie van zogeheten snellaadpalen te helpen 
financieren. Deze laders leveren 150 tot 350 kW en 
zijn daardoor 3 tot 7 keer krachtiger dan de klas-
sieke 50 kW-laadpalen die momenteel bijna overal 
gebruikt worden.

Jaguar: na de F-Pace,  
de I-Pace!
Jaguar vernieuwt met een performante elektrische 
SUV die in 2018 op de markt komt. nadat de SUV 
F-Pace heel wat enthousiaste reacties losmaakte 
bij zijn lancering zou de i-Pace dit ook kunnen doen, 
want hij ziet er schitterend uit en zijn dynamische 
kwaliteiten zijn zonder meer uitzonderlijk, ook al 
duurt het wellicht nog enkele maanden vooraleer 
we hem op onze wegen zullen zien. Het concept 
(4,68m lang, 1,89m breed, 1,56m hoog) leunt zeer 
dicht aan bij de serie en omvat de spitstechnologie 
en de traditionele materialen die karakteristiek zijn 
voor de manier waarop de Britse constructeur de 
‘elektrische luxe’ aanvoelt. Zoals het hoort, is de 

i-Pace een 4x4 die wordt uitgerust met de All Surf-
ace Progress Control (ASPC) en de Adaptive Surf-
ace Response (AdSR). De autonomie ligt boven 
de 500 km. Op basis van een gemiddeld dagelijks 
traject van 40 tot 50 km zouden de meeste klan-
ten hun auto dus maar één keer per week moe-
ten opladen. De elektrische motoren die rond de 
voorste en de achterste assen worden geplaatst, 
zijn samen goed voor 400 pk (en 700 nm ogenblik-
kelijk leverbaar koppel). Hierdoor accelereert hij 
even snel als een sportwagen, met alle voordelen 
van de integrale transmissie op alle soorten wegen 
en bij alle weertypes.

Volkswagen: 70 miljard in 
elektrische toekomst
Volkswagen kondigde onlangs aan dat het zo’n 
70 miljard euro gaat investeren om zijn elektri-
sche toekomst te boosten. Om die industriële 
uitdaging waar te maken, heeft de Duitse gigant 
het programma ‘Roadmap E’ uitgewerkt. Dit is 
bedoeld om tegen 2025 liefst 80 nieuwe elektri-
sche auto’s uit te brengen over alle merken van 
de groep: van Skoda tot Bugatti. in totaal gaat het 
over 50 zuiver elektrische voertuigen en 30 plug-in 
hybrides. in 2030 moet elk model zijn elektrische 
variant hebben of anders gezegd: 1 op de 4 auto’s ▼



die door de groep wordt geproduceerd. Meer dan 
20 miljard euro zal worden aangewend voor de bouw 
van twee gloednieuwe elektrische platformen terwijl 
andere productie-eenheden worden gemoderniseerd.  
naarmate het programma aan kracht wint, zal ook 
het technisch en commercieel personeel worden bij-
geschoold. Om deze evolutie te ondersteunen, zal de 
constructeur elk jaar en tot 2025 meer dan 150 GWh 
batterijcapaciteit moeten produceren, zijnde het 
equivalent van vier giga-fabrieken van batterijcellen.
De batterijstrategie van Volkswagen sluit aan bij 
de omvang van zijn gigantische behoeften. Zo 
schreef de groep een aanbesteding uit in Chi-
na, Europa en noord-Amerika over een totaal 
bestelvolume van meer dan 50 miljard euro, en 
dit enkel en alleen voor deze eerste golf auto’s 
gebaseerd op de Modular Electrification Toolkit 
(het bekende platform MEB). in een tweede fase 
zal Volkswagen zich ook over de batterijen van de 
toekomst buigen: een technologie die het samen 
met andere industriële spelers wil uitwerken. Om 
zijn bevoorrading van kobalt veilig te stellen zou 
de constructeur de grootste producenten van dit 
mineraal benaderd hebben met de vraag om leve-
ringscontracten op te maken voor minimaal 10 
jaar vanaf 2019. Volgens sommige producenten 
zou het die contracten nog voor het einde van 
2017 willen afronden. 

Oslo verzadigd met  
elektrische auto’s
Terwijl de verkoop van elektrische auto’s in ons 
land niet echt loskomt, is noorwegen stilaan het 

slachtoffer van zijn aanmoedigingspolitiek voor 
milieuvriendelijke voertuigen. in de hoofdstad Oslo 
is het zelfs aanschuiven bij de laadpalen! in noor-
wegen is meer dan 1 verkochte auto op 3 elek-
trisch of eerder: geëlektrificeerd. Keerzijde van de 
medaille: de plaatsing van de laadpalen kan de ver-
kopen niet volgen. Dat zorgt voor een verzadiging 
in Oslo waar het verkeer voor 40% uit elektrische 
auto’s en herlaadbare hybrides bestaat. 

Daimler steeds closer met 
Renault-Nissan
Het strategische partnership tussen l’Alliance 
Renault-nissan en Daimler AG is actueler dan ooit. 
Dat de elektrische motoren van de nieuwe Smart in de 
Renaultfabriek van Cléon gebouwd worden, is slechts 
één van vele voorbeelden. De intensere samenwer-
king tussen de partners sinds 2016 zou beiden grote 
schaalvoordelen hebben opgeleverd. Want ook voor 
de grote jongens blijft een cent een cent…

Duitsers verenigen zich
De grote Duitse groepen – Daimler, BMW, Volkswa-
gen (met Audi en Porsche) – en Ford Motor Com-
pany hebben beslist om een bedrijf op te richten 
in joint venture, ionity, met de bedoeling in Europa 
een groot netwerk uit te bouwen van stations met 
laadpalen. 20 van deze laadstations worden dit jaar 
nog afgewerkt en zo’n 400 andere zouden tegen 
2020 in gans Europa operationeel moeten zijn. Het 
betreft hier natuurlijk stations die specifiek zullen 
aangepast zijn aan de verschillende laadsystemen 
die door deze merken worden gebruikt.

Het I.D. full electric-gamma: 
auto’s van de toekomst die 
zich soms door het verleden 
laten inspireren. 
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www.volkswagen.be

*Rijbereik volgens NEDC. Het rijbereik in het vermelde gebied varieert door: rijstijl, snelheid, inzet van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/laadtoestand, rijprofielkeuze (Normal, 
ECO, ECO+) en topologie. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be 

 
e-Moby,  
de all-inleasingoplossing  
om zorgeloos elektrisch te rijden.

Rij de toekomst binnen.

Het plezier 
van elektrisch rijden.

•  Thuis opladen van uw nieuwe e-Golf wordt volledig  
door de werkgever betaald.

•  Een vakantiewagen met diesel- of benzinemotor is  
enkele weken per jaar beschikbaar voor lange afstanden.

•  300 km rijbereik* met uw nieuwe e-Golf.

Meer info op volkswagen.be

12,7 KWH/100KM - 0 G CO2/KM

DIETVWG7242_eMoby_297x210_NL.indd   1 14/11/2017   11:30



Edouard Simonet
spant de kroon

D
e naam Edouard Simonet doet bij 
velen onder ons niet meteen een 
belletje rinkelen. Ten onrechte, want 
deze 28-jarige Belgische kampioen 

werd deze zomer nog tweede op het Europees 
Kampioenschap voor Vierspannen in Göteborg. 
Een topprestatie die hem moet stimuleren om de 
opvolging te verzekeren van Félix-Marie Brasseur 
– deze menner uit Verviers was wereldkampioen in 
1996 en 2006 – en misschien op een dag ook van 
de Australiër Boyd Exell, zijn mentor en de voorbije 

jaren de onbetwiste nummer 1 in deze discipline. 
Eind 2012 was Edouard Simonet ook voor de Koninklijke 
Belgische Ruitersportfederatie nog een grote onbeken-
de. Wat al bij al niet onlogisch was, want tot dan had 
hij nauwelijks in België gewoond. Zijn ouders – allebei 
dierenartsen – vestigden zich in 1985 inderdaad in 
Frankrijk. Het was daar, in de Limousin, dat de familie 
Simonet het paardenmennen ontdekte. ‘ik haalde mijn 
ruiterpaspoort, maar jumping was nooit echt mijn ding. 
ik heb altijd liever achter het paard gezeten dan er op. 
Voor mij voelde dat gewoon beter aan’, lacht Edouard.

Ook al is het een van de meest prestigieuze disciplines 
in de ruitersport: vierspanrijden is bij verre niet het 
bekendste onderdeel. Wij spraken daarover met menner 
Edouard Simonet, een Belgische kampioen met een 
veelbelovende toekomst.

Door Christian Simonart
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Onderaan de ladder
Gedreven door zijn enthousiasme komt Edouard 
Simonet al snel verschillende keren in contact met 
een zekere Boyd Exell. Hij neemt eind 2010 contact 
op met deze Australische topmenner – en op dat 
moment kersvers wereldkampioen (in Lexington) 
– en vraagt hem of hij misschien voor hem een 
plaatsje kan vrijmaken in zijn stal in Groot-Brit-
tannië. ‘Daar begon ik niet onderaan de ladder, 
maar op de begane grond’, lacht hij. ‘Maar ik wou 
leren hoe zo’n competitiestal functioneert. Het 

was dan ook bijzonder verrijkend om te mogen 
meedraaien binnen een dergelijke professionele 
en goed geoliede structuur.’
na een periode als groom en koetsier bij plechtig-
heden (trouwfeesten, begrafenissen…) duurt het 
niet lang of onze landgenoot assisteert Boyd Exell 
tijdens de competities en rijdt ondertussen ook zelf 
menwedstrijden voor enkelspannen. in september 
2012 neemt zijn carrière een nieuwe wending wan-
neer hij op aanraden van Boyd Exell een vierspan 
overkoopt van de in neerpelt woonachtige neder-
landers Corina en Louis Groenen. Edouard Simonet 
vestigt zich voor het eerst in België en de Koninklijke 
Belgische Ruitersportfederatie is in de wolken met 
deze jonge, getalenteerde en goed georganiseerde 
menner. niet alleen zijn uitslagen zijn veelbelovend; 
hij scoort ook met zijn verbale kwaliteiten.
Hoewel hij momenteel vice-Europees kampioen is, 
is Edouard Simonet geen spat veranderd. Hij blijft 
de bescheidenheid zelve. ‘ik doe er alles aan om 
mijn paarden in topconditie te krijgen. ik wil niet 
noodzakelijk de beste zijn, maar ik wil wel 100% 
zijn. Als dat niet volstaat om te winnen, so be it: 
dat is het leven. ik wil niet ten koste van alles win-
nen als ik daarvoor mijn paarden in het rood moet 
jagen’, zegt hij met veel overleg.

Tryon 2018
Dit belet evenwel niet dat deze geadopteerde 
Limburger er grootse ambities op nahoudt, vooral 
wanneer de Wereldruiterspelen van 2018 in het ▼

In het bij het grote publiek relatief 
onbekende vierspanrijden 
vullen sport, traditie, spektakel 
en dressuur elkaar aan.
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De 28-jarige Edouard 
Simonet is de toekomst 
van het vierspanrijden 
op Belgisch niveau, maar 
ook internationaal.
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Amerikaanse Tryon (north-Carolina) ter sprake 
komen. Daar zal hij het moeten opnemen tegen zijn 
vroegere mentor Boyd Exell. ‘De zilveren medaille 
van Göteborg is een mooie prijs, maar de kers 
staat nog niet op de taart. Als ik in Tryon opnieuw 
zilver kan halen, zal mijn doel bereikt zijn, want 
daar zal Boyd wel meedoen. Hij steekt al 4 jaar 

Ook voor u een span?
net als jumping, eventing en dressuur staat ook 
mennen op het programma van de internatio-
nale Ruitersportfederatie (FEi). Het is 1 van de 7 
officiële disciplines, maar in tegenstelling tot de 
genoemde drie, behoort het niet tot het olympi-
sche programma. Daardoor mist het de uitstraling 
naar het grote publiek dat soms niet eens weet dat 
deze sport bestaat.
Dit gaat immers niet over de klassieke koetsen die 
men in de bekendste toeristische centra aantreft, 
maar wel over sportief mennen. Deze discipline, 
die al lang bestaat, kan worden toegepast met 1, 2 
of 4 paarden. Alsook met 1, 2 of 4 pony’s.
in hun competities werken de menners (noem ze 
geen ruiters, noch koetsiers, red.) met hun team 
drie wedstrijden af: dressuur, marathon en een vaar-
digheidsproef. Tijdens de dressuurproef worden de 
deelnemers beoordeeld op verschillende criteria, 
zoals stijl, de regelmaat van de gang, de harmonie, 
de drang naar voren van het paard en de vaardig-
heid en de houding van de menner. De marathon is 
een gechronometreerde terreinrit met een aantal 
hindernissen (schuine en steile hellingen, een beek, 
chicanes…). Het slotstuk van de competitie is de 
vaardigheidsproef. Ook hier loopt de chronometer 

en moeten de menner en zijn groom(s) het span door 
een aantal poorten navigeren zonder deze te raken.
Het is duidelijk dat de categorie van de vierspan-
nen de grote smaakmaker is van deze discipline, zeg 
maar de koningscategorie. Het is ook de moeilijkste 
en de minst toegankelijke – vooral dan financieel. 
Het is deze categorie die om de 4 jaar terugkeert op 
de Wereldruiterspelen.
in 2018 gaat dit evenement dus door in Tryon en dat 
zorgt nu al voor heel wat kopbrekens bij de menners 
die voor het merendeel in Europa gedomicilieerd zijn. 
‘Het transport naar de Verenigde Staten wordt een 
probleem’, bevestigt Edouard Simonet. ‘Voor mijn 
5 paarden (waarbij een reservepaard, red.) kost dit 
al 50.000 euro. Daarbij komt ook nog de container 
met de uitrusting (waarbij twee rijtuigen) en de tic-
kets voor mijn vijf teamleden. Voor de drie Belgische 
menteams samen betekent dat al gauw een budget 
van zo’n 200.000 euro!’
Terwijl deze discipline eigenlijk geen prijzengeld 
oplevert dat die naam waardig is. Omdat zij weinig 
media-aandacht krijgt en wellicht mede hierdoor van 
relatief weinig sponsoring kan genieten, overleeft 
de mensport op topniveau voornamelijk dankzij het 
mecenaat. Maar hoelang nog?

boven de concurrentie uit. Als hij geen problemen 
kent, is hij ongenaakbaar, vooral in de dressuur. 
Maar het blijft een competitie en iedereen zal zich 
optimaal voorbereiden. Elke medaille is dan ook 
een overwinning op zich.’
En het zou 12 jaar na Brasseur ook een primeur 
zijn voor ons land.

Edouard Simonet, 
zilverenmedaille-
winnaar tijdens het 
EK 2017, mikt in 
2018 naar het podi-
um op het WK.
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De groene 
vingers van
    Pierre 
Coenegrachts
Luikenaar Pierre Coenegrachts, adjunct-directeur-generaal 
van ‘Wallonie Belgique Tourisme’, biedt golfpakketten aan 
voor buitenlandse bezoekers.

Door Miguel Tasso

P
ierre Coenegracht, de adjunct-direc-
teur-generaal van ‘Wallonie Belgique 
Tourisme’ en een verstokte golflief-
hebber, heeft als opdracht om de rijk-

dommen van zijn regio te promoten en te 
laten ontdekken bij buitenlandse en… Vlaamse 
toeristen. Kunst en cultuur, tafelgenoegens, 
muziek, folklore, wandeltochten, sport: Wallonië 
heeft inderdaad heel wat te bieden. ‘Wij wer-
ken voornamelijk rond twee pijlers: natuur-
lijke activiteiten in openlucht en cultuur. De 
Ardennen zijn traditioneel erg populair, vooral 
bij nederlanders, Duitsers en Fransen. Maar ook 
de Belgen herontdekken graag hun eigen land en 
vooral onze Vlaamstalige vrienden zijn liefheb-
bers van dit soort korte uitstappen. Tegelijk ver-
zorgen we natuurlijk ook het businesstoerisme, 
vooral via bedrijfsseminaries. in totaal noteren 
we jaarlijks meer dan 10 miljoen overnachtin-
gen in Wallonië. Steden zoals Spa, Durbuy en 
Bouillon zijn het populairst.’
in dit aanbod neemt ook de golfsport een steeds 

belangrijkere plaats in. ‘Onze regio heeft een 
40-tal kwaliteitsbanen met heel wat afwisseling. 
Sommige zijn privé, ander meer open. Wij nodi-
gen de buitenlandse golfers uit om ze te komen 
ontdekken en ontwikkelen hiervoor pakketten op 
maat tegen competitieve prijzen. Deze vallen zeer 
goed in de smaak bij spelers uit Groot-Brittannië, 
nederland en Scandinavië. Speciaal voor hen heb-
ben we trouwens een gepersonaliseerd aanbod 
uitgewerkt rond de golfbanen van het slagveld 
vlakbij Waterloo.’
De voorbije jaren zagen heel wat nieuwe golfclubs 
het levenslicht in Wallonië. ‘Dat was onder meer 
het geval voor de schitterende Golf de naxhelet 
in Wanze met een eigen vijfsterrenhotel. Verder 
is er ook de Golf des Lacs van l’Eau D’Heure: een 
project met een familiaal concept voor een breder 
publiek. Er zijn prachtige golfbanen vlakbij Durbuy, 
Spa, Luik, Bergen, Dinant. En moeten we er aan 
herinneren dat Waals-Brabant in zijn eentje goed 
is voor een 10-tal golfclubs vlakbij Brussel? Die 
variatie is onze grote rijkdom.’ ■
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Jean-Paul Bourdon
= Mister Mid-Am
Jean-Paul Bourdon, informaticus van opleiding, is al 10 
jaar de gangmaker achter de categorie Mid-Amateur.

Door Miguel Tasso

S
inds de oprichting zo’n 10-tal jaar gele-
den is het succes van de Trophée Franco-
Belge du Club Mid-Amateur alleen maar 
toegenomen. ‘Tijdens het zomerseizoen 

organiseren wij 11 competities in België en noord-
Frankrijk. Daaraan namen in totaal ruim 1100 spe-
lers deel, waarvan zo’n 300 verschillende. En onze 
wintertrofee, die in teamverband wordt gespeeld, 
is gestart op dezelfde bases’, aldus Jean-Paul 
Bourdon, de emblematische GO van dit toernooi.
De categorie Mid-Am verenigt amateurgolfers 
(Heren en Dames) ouder dan 30 met een handicap 
lager dan 20. Over het algemeen betreft het echte 
‘die-hards’ die in een sportieve en gezellige sfeer 
graag nieuwe banen ontdekken. Het is inderdaad 
traditie om zijn beste beentje voor te zetten op de 
eerste 18 holes, maar daarna ook op de 19e!
De 56-jarige Jean-Paul Bourdon, informaticus van 
opleiding, was een uitstekende hockeyspeler voor-
aleer hij bezweek voor de lokroep van de greens en 
uitgroeide tot een van de beste spelers in zijn cate-
gorie. ‘Deze sport veranderde mijn leven’, lacht 

hij, blij dat golf een groot deel van zijn dagen vult. 
in de rand van de organisatie van de Mid-Am ont-
wikkelde hij inderdaad ook software die naar de 
naam ‘x-Engine’ luistert en tijdens de toernooien 
garant staat voor een bijzonder gedetailleerde ‘live 
scoring’. ‘ik werk ook aan een nieuw systeem dat 
het golfers binnenkort mogelijk zal maken om de 
uitslagen van hun “vrienden” te bekijken via een 
speciaal hiervoor ontwikkeld netwerk. Meer kan 
ik daarover momenteel nog niet kwijt.’
in afwachting heeft de categorie Mid-Am de wind 
in de zeilen en ook 2018 wordt ongetwijfeld een 
grand cru. Om dat jaar goed in te zetten, orga-
niseert Jean-Paul Bourdon samen met Florence 
Descampe een unieke golftrip die de deelnemers 
van 14 tot 17 maart naar Las Colinas zal brengen 
(Zuid-Spanje, omgeving Murcia). Op het menu: 
competities (enkel en dubbel), met als bijzondere 
extra de adequate tips van de voormalige topkam-
pioene die er persoonlijk de putting en chipping 
clinics zal leiden. Zodat we vanaf nu minder slagen 
laten liggen rond de greens. 

www.mid-amateur.be

■

101

b U S I N E S S  C L U b
W i n T E R  2 017



Thierry Verhulst
houdt van de bal
Thierry Verhulst geldt als een referentie in de marketing 
en de commercialisering van evenementen. Deze unieke 
zakenman binnen de coulissen van de Belgische topsport 
komt zich graag herbronnen op de greens van de Royal 
Waterloo en in de Algarve.

Door Miguel Tasso

T
hierry Verhulst is een bekende naam 
in de organisatie van evenementen, 
het beheer van tv-rechten en sport-
marketing. Hij stapte bijna 40 jaar 

geleden in het vak. Vandaag heeft hij de meeste 
van zijn aandelen in ‘Verhulst Events & Partners’ 
verkocht aan Alexandre de Chaffoy en Anthony 
Delhauteur, twee… hockeyspelers. Maar omdat 
zijn passie altijd een uitweg zoekt, is hij nog 
altijd zeer actief. ‘Met de tijd is onze business 
geëvolueerd. Vandaag positioneren wij ons als 
een globaal evenementenagentschap dat gespe-
cialiseerd is in het commercialiseren van ViP-
acties voor bedrijven op grote evenementen. Zo 
zijn wij binnen die sector actief voor de Memorial 
Van Damme, de Koningin Elisabethwedstrijd, de 
Hockeyfederatie en vanzelfsprekend ook voor de 
Belgische Voetbalbond.’
Als exclusief verdeler voor België en nederland van 
het hospitality-programma is zijn blik nu al gericht op 
de Wereldbeker in Rusland. ‘Wij bieden verschillende 
pakketten aan met, natuurlijk, een vijfsterrenonthaal 
en voorkeurplaatsen in de loges tijdens de wedstrij-
den. Dat gaat van een eendaagse heen- en terugreis 

tot veel langere verblijven en pakketten op maat.’ 
Wanneer hij niet op kantoor is, amuseert hij zich 
graag op de greens. ‘ik heb lange tijd de voor-
keur gegeven aan hockey: een sport waar ik in 
verschillende categorieën kampioen ben geweest 
en waar ik ooit zelfs de kleuren van de nationale 
ploeg heb gedragen. Maar enkele jaren geleden 
ben ik bezweken voor de verleiding van de swing. 
ik vind golf een ideale sport om me te ontspannen 
en alles los te laten. Mijn kampioeneninstinct duikt 
pas op tijdens de interclubs. Met de Heren 4 van 
de Royal Waterloo werden we de voorbije 5 jaar 4 
keer kampioen. Maar ik geef toe: mijn inbreng was 
minimaal’, lacht hij.
Hij gaat geregeld met vakantie in de Algarve waar 
hij samen met zijn echtgenote Sophie van het leven 
geniet en op jacht gaat naar birdies. Dit jaar organi-
seerde hij trouwens – louter voor het plezier – een 
toernooi op 21 juli voor de Belgische spelers. ‘Die 
competitie ging door op de naranjal in Quinta do 
Lago. Er namen 48 spelers aan deel. De sfeer was 
feestelijk en we hadden en zeer mooie prijzentafel. 
Dat gaan we in 2018 vanzelfsprekend overdoen en 
dan leggen we de lat nog hoger!’ ■
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Chaumet for ever
Het verhaal van Chaumet loopt 
gelijk met dat van Frankrijk. 
De ‘Haute Joaillerie de la Mai-

son’-kennis wordt er al 235 jaar 
overgedragen van de ene gene-
ratie op de andere. De nieuwe 
versie van de bekende ‘Lien’ is 
daar het mooiste bewijs van. Dit 
juweel onderscheidt zich vooral 
door zijn affectieve en sentimen-
tele uitstraling. ‘Lien’ is fusioneel 
als passie en vrij als de liefde. Dit 
is de nieuwe invulling van een 
zachte en prettige verleiding, 
zoals een lint dat zich oprolt om 
aan te knopen bij fantasie.
www.chaumet.com

Hermès: een worp diamanten
Hermès presenteert een nieuw vrouwelijk stuk in zijn 
bekende Nantucketcollectie. De (stalen) kast is van het 
type ‘Chaine d’ancre’, dat het merk dierbaar is, en wordt 
versierd met een ‘worp diamanten’ - alsof de wind ze wil-
lekeurig heeft uitgestrooid. Resultaat is een relax ‘juweel 
voor elke dag’. Eenvoudige armbanden in mat taupe alli-
gatorleder, Mykonos blauw, cactusgroen, abyss blauw, 
klassiek zwart of gitzwart.
www.hermes.com 
Vanaf 1.900 € (Très petit modèle met kwarts)

Blancpain: Fifty Fathoms
De horlogemanufactuur Blancpain brengt een nieuwe versie uit 
van een van zijn historische (uit 1950) stukken: de Fifty Fathoms 
met waterdichtheidsindicator. Het nieuwe model 2017 (kast 40 
mm) is uitgerust met een kaliber met een automatisch opwind-
systeem 1151. Het bestaat uit 210 onderdelen waaronder twee 
veertrommels in serie. Samen goed voor een gangreserve van 4 
dagen. Waterdicht tot op 300m. In beperkte oplage.
www.blancpain.com
Vanaf 13.180 € (bracelet NATo)

Tijdloze Tollet
Tollet, dat geleid wordt door Carole, Muriel en Didier Tollet – derde 
generatie – blijft dominant bij de referentiehuizen in de sector van 
de horlogerie en het juweelontwerp. Tollet loopt hierdoor evenwel 
niet naast zijn schoenen, maar stelt voor Kerstmis bijzonder draag-
bare juwelen voor die helemaal mee zijn met de tijd. Zoals deze 
ring Intemporelle in wit goud en diamanten met een fijne parel 
(collectie Tollet Juweliers).
www.tollet.com - prijs (oVp) 1.400 €

Stijlvol
         shoppen

Mee met de tijd
Een volledig vernieuwde winkel, nieuwe horlogemerken… En toch 
is dit nog maar het nieuwe begin voor het Huis De Greef. In de 
juweliersafdeling stelt Arnaud Wittmann de nieuwe collectie Wave 
voor: stevig en tegelijk zweverig, en daardoor een perfect toon-
beeld van evenwicht. Het grafische en elegante Wave past bij 
alle stijlen en spreekt vooral tot de verbeelding van de actieve, 
dynamische, trendy vrouw.
https://degreef1848.com 
Ring wave (wit en roos goud, briljanten)
prijs: 5.700 €
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Jeff Koons voor Louis Vuitton
Het idee? Jeff Koons nodigt het grote publiek uit om op een andere 
manier naar een aantal van de topwerken van de Meester te kij-
ken. Hij doet dit door deze beroemde schilderijen aan te brengen 
op de iconische tassen van het Huis Louis Vuitton. Na Rubens, 
Da Vinci en Fragonard zijn het vandaag Gauguin, Manet, Turner, 
Monet, Boucher en Poussin die de Collection Masters inspireren. 
Het Parijse lederwarenhuis verlegde de grenzen van zijn kennis 
en ontwikkelde nieuwe technieken om deze kunstwerken tot in 
de perfectie te reproduceren op de Speedy, de Keepall en de 
Neverfull. Een meesterzet.
www.eu.louisvuitton.com
Vanaf 2.100 €

Omega: een gouden familie
De sublieme Cindy Crawford, icoon achter het horloge 
Ladymatic en meer dan 20 jaar vriendin van Omega, en 
haar echtgenoot Rande Gerber heten met trots hun kinde-
ren Kaia en Presley welkom bij de familie van de Omega-
ambassadeurs. ‘Zij staan voor de nieuwe generatie van 
horlogeliefhebbers’, aldus Raynald Aeschlimann, CEO van 
Omega. ‘Wat een voorrecht om een dergelijke familietra-
ditie te hebben in ons Huis. Ik kan niet wachten om zo 
snel mogelijk met deze twee mooie jonge mensen te gaan 
samenwerken!’
 www.omegawatches.com

Raidillon door de bocht
Het horlogehuis Raidillon beweegt zich op topsnelheid over alle 
Belgische circuits. Met het model ‘The Curve’ flitst het opnieuw 
als een winnaar door de bocht. Dit fijn afgewerkt horloge behoudt 
zijn mannelijke vorm die is ingegeven door de conventies binnen 
de autosector. Artistiek directeur Axel Enthoven speelde met de 
contouren van de kast zodat zij opvalt en de collectie helemaal tot 
leven brengt. Deze collectie draagt de stempel Raidillon en wordt 
vergezeld door tal van accessoires. 
https://www.raidillon-watches.com/ - prijs: 3.950 €

Bentley met parfum
Bentley is niet alleen een prestigieus automerk, maar 
onderscheidt zich ook met opvallende geuren, zoals l’Eau 
de Toilette Bentley Momentum en l’Eau de Parfum Bentley 
Momentum Intense. Elemi, een hars met groene, leven-
dige en gepeperde accenten, zorgt voor een pittige noot 
in een aromatisch akkoord met de frisheid van lavendel en 
geranium. De vitaliteit van het geheel wordt nog versterkt 
door de vernieuwende houtachtige ambernoten.

Alma K: puur genot
De eeuwenoude krachten van de mineralen uit de Dode 
Zee hebben hun gelijke niet om een zachte huid te onder-
houden. Alma K brengt deze stimulerende scrub uit met 7 
natuurlijke oliën die garant staan voor een kwaliteitsexfoli-
atie. De parfums Thé Blanc en Néroli zorgen voor de extra 
zonnige noot. Alleen al het contact van je vingers met deze 
tweefasige suikerscrub is puur genot!
www.alma-k.com



Nieuwe sjaals van Bulgari
De nieuwe sjaals en stola’s van de collectie Bulgari worden 
gemaakt van de kostbaarste zijde en kasjmier en vallen op door 
hun levendige kleuren. Elk stuk is uniek en wil een echt modern 
kunstwerk zijn, met de handtekening van een gerenommeerde 
ontwerper en gemaakt door unieke meesters in hun vak. Het Huis 
kiest eens te meer voor zijn bekendste favoriete thema’s, zoals 
de slang en het Diva-motief, die hun nieuwe inspiratie vonden in 
de figuratieve kunst.

Tien jaar oud
Glenmorangie biedt twee originele koffertjes aan met een 10 
jaar oude Single Malt: The Original. Deze fijne whisky werd in de 
hoogst gelegen alambieken van Schotland geproduceerd en rijpte 
in nieuwe en herbruikte Amerikaanse eikenhouten vaten. Deze 
alcohol wordt inderdaad 10 jaar lang ondergebracht in vaten waar 
ooit bourbon in bewaard werd en ontwikkelt zo het subtiele even-
wicht tussen zachtheid en complexiteit. Het eindresultaat proeft 
zacht, rond en romig.

Geschenken met de 
handtekening van Degand
Gebrek aan ideeën voor de Nieuwjaarscadeautjes? Bij het 
prestigieuze Huis Degand vindt u alles wat u nodig hebt! De 
boetiek ‘Degand Gifts’ pakt uit met een gamma producten 
voor de dames en zijn naamgenoot ‘415’ doet hetzelfde 
voor de heren. In deze ruimtes die helemaal op geperso-
naliseerde geschenken zijn afgestemd, heeft elk product 
zijn verhaal. Of dat nu lokaal is of een exotisch tintje heeft, 
zoals bij de ontwerpen uit Vietnam en Italië: kwaliteit blijft 
het codewoord in deze tempel van verfijning.
www.degand.be

Detox in de Cinq Mondes
De Spa Cinq Mondes van het hotel Dolce La Hulpe Brus-
sels biedt een nieuwe detox verzorgingsmassage Udara-
bhyanga aan die geïnspireerd is door de Indische genees-
kunde en speciaal gericht is op het welzijn van de buik. Hij 
wordt opgestart met een rugmassage die de spanningen 
wegneemt. Daarna volgt een diepe yoga-ademhaling die 
het werk op de buik inleidt. Derde stap is een pakking 
met zuiverende eigenschappen die het ontgiften van de 
weefsels activeert. De verzorging wordt afgerond met 
een massage van de voeten en de hals voor een diepe en 
duurzame ontspanning. 
www.dolcelahulpe.com

T’Gin!
De gin tonic is uitgegroeid tot een klassieker op hippe avondjes 
en dito cocktailparty’s. Dit inspireerde drie Antwerpse zussen om 
Clover Gin te creëren, een heerlijk brouwsel met een vrouwelijke, 
frisse en bloemige inslag. Hun vernieuwende aanpak is een suc-
ces, want dit is lekker, Belgisch en laat zich telkens opnieuw graag 
ontdekken. Met mate.
www.instagram.com/clovergin
www.facebook.com/clovergin
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Genieten in Le Toucan
Dit restaurant aan de Louis Lepoutrelaan blijft een van de popu-
lairste adressen in Brussel. Le Toucan, dat zijn baas Jean-Michel 
Harmon dierbaar is, beoefent de gastronomie op twee snelheden. 
Côté Brasserie legt het accent op de klassieke schotels met een 
vleugje bistronomie. Côté Mer focust dan weer op vis, schaal- en 
schelpdieren. De oesterbank is dan ook een referentie. In beide 
gevallen is de kwaliteit van de producten uitzonderlijk. Ideaal voor 
de feestdagen en voor gerechten en schotels om mee te nemen. 
7 dagen op 7 open. Valet parking.
www.toucanbrasserie.com

Isabelle Arpin op nr. 345
De bekende sterrenchef Isabelle Arpin is sinds kort actief 
in de keukens van ‘Louise 345’: een prachtig herenhuis 
met een restaurant, een sigaren & champagne lounge 
en een hotelservice met vier elegant ingerichte suites. 
Zij etaleert er haar talent in een exclusief en intimistisch 
kader, mix van British clubhouse en toprestaurant. Een 
topadresje op nummer 345 van de Louizalaan in Brussel.
www.louise345.com

Longeatude: the place to be
Ziehier een van de meest trendy adresjes in Waals-Brabant. Elf 
jaar geleden opende Le Lougeatude – naar een idee van Paul Van 
Havere – in de directe omgeving van het universitaire centrum 
van Louvain-La-Neuve. Het concept is overweldigend: salon, open 
haard, bar, bibliotheek, terras en natuurlijk ook een restaurant. 
De kaart van chef Pascal Marcin is niet alleen verfijnd, maar ook 
betaalbaar, en derhalve ideaal voor een zakenlunch, een roman-
tisch diner of een avondje met vrienden. Aan ruimte is er geen 
gebrek en bovendien werd er op de benedenverdieping ook een 
zaal ingericht speciaal voor seminaries en vergaderingen.
www.loungeatude.be

Odette en ville
Dit klasse hotel-restaurant, dat tussen het Kasteleinsplein 
en de Louizalaan in Brussel is gelegen, heeft een nieuwe 
bestemming. Het werd namelijk overgenomen door de 
familie Litvine (reeds eigenaar van de Villa Lorraine, de 
Villa Emily, de Villa in the Sky en de Sea Grill). U vindt 
er de chique allure terug van een Engelse club, het sexy 
Parijse van een Costeshotel, de glamour van een New 
Yorks boetiekhotel. Met daarbovenop een topgastronomie 
die focust op het product.
www.odetteenville.be

Naar de kerstmarkt met 
Bristol Stéphanie
De Brusselse kerstmarkt heeft een magisch aura. Om deze erva-
ring optimaal te beleven biedt het hotel Thon Bristol Stéphanie 
op de Louizalaan een speciaal pakket (vanaf 110 euro) aan met 
overnachting in een dubbele superior kamer, ontbijt en toegang 
tot verschillende attracties van de markt. Bovendien geniet men 
in het hotelrestaurant ‘Le 91’ van een korting. 
www.thonhotels.com



Sunny cars: rent a smile
Sunny Cars is een referentie in de wereld van de autoverhuring. 
Het is aanwezig in 120 landen en in 8000 bestemmingen wereld-
wijd. Het bedrijf heeft zelf geen auto’s, maar onderhandelt zijn 
contracten met de beste autoverhuurders. Resultaat: tarieven 
boven elke concurrentie en vooral een unieke ‘all-in’-formule 
(onbeperkt aantal kilometers, full verzekering en terugbetaling van 
de borgsom). Dankzij de premium service vermijdt u de file bij de 
luchthaven van aankomst. Wanneer u met een gerust gemoed wil 
vertrekken of wanneer een ‘rent a car’ een ‘rent a smile’ wordt…
www.sunnycars.be

Passie voor hockey
‘De Ground Zero à l'argent olympique’, een boek van onze 
confrater Jean-François Jourdain, is een schitterend document 
dat in 320 bladzijden het verhaal schetst van de Red Lions in 
de context van de hockeyboom in België. Dit boek vertelt het 
verhaal van de acht trainers die het nationale hockeyteam 
sinds 1992 hebben gecoacht. Er wordt, met het gepaste 
enthousiasme en afstand, stilgestaan bij de grote successen, 
zoals de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Rio, 
en bij de enkele ontgoochelingen, zoals de uitschakeling op 
de Spelen van Athene tijdens de kwalificaties in Madrid in 
2004, op 14 seconden van het laatste fluitsignaal.

Goffin in de wolken
Maui Jim, Inc.®, topmerk van gepolariseerde zonnebrillen, nodigde 
David Goffin uit in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal om 
daar, meer dan 80m hoog, zijn nieuwe collectie voor te stellen. 
De Belgische kampioen trad er vorig jaar toe tot het illustere rijtje 
merkambassadeurs: Martina Hingis, Garbiñe Muguruza, Belinda 
Bencic, David Ferrer, Patrick Mouratoglou, Robert Karlsson en 
Miguel Ángel Jiménez.
https://www.mauijim.com

Elephant Parade!
Sinds 15 november treft u in de 7 hoteletablissementen 
van de groep Pandox een beeld van een babyolifant op 
werkelijke grootte aan. Elk van hen werd versierd door 
internationaal bekende kunstenaars. De opbrengst van de 
verkoop van elk werk is bestemd voor een fonds dat ijvert 
voor de bescherming van de olifanten in Azië. De ‘Elephant 
Parade’ heeft de steun van heel wat personaliteiten, zoals 
Kate & William en Goldie Hawn. In België heeft Pandox 9 
etablissementen, waarbij The Hotel waar twee olifanten 
tentoongesteld worden.
www.pandox.se

Normandische kusten
‘Côtes Normandes’ werd in 1997 opgericht door François Mar-
chand en Pierre Schelfhout. Dit bedrijf importeert in België 
schitterende vis afkomstig van de duurzame visserij (kort cir-
cuit, kleine boten, ambachtelijke lijnvisserij, Ikejime-techniek) die 
rechtstreeks bij Franse vishandelaars wordt aangekocht. Heel wat 
topchefs komen hier hun voorraad producten – zoals de bekende 
rode tonijn – inslaan, die ook voor privéklanten te koop zijn, meer 
bepaald in ‘Le Cap du Vivier d’Oie’ in Ukkel en de ‘Poissonnerie 
des Tongres’ in Etterbeek.
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Callaway: de referentie Epic
Callaway heeft met zijn driver Epic een meesterstuk 
afgeleverd. Het Californische merk breidt dit gam-
ma nu ook verder uit met fairway woods en ijzers. 
De serie Epic heeft zo alles wat nodig is om de 
veeleisende amateur te overtuigen, want zij bevat 
het beste van de Callaway-technologie: de Face 
Cup 360 om de balsnelheid op te drijven en het 
verlies aan afstand bij niet-gecentreerde slagen 
te verminderen, de Exo Cage voor extra tole-
rantie en de Standing Wave in de zool voor een 
geoptimaliseerd zwaartepunt. Een must. 
www.callaway.com

X Forged ijzers
De nieuwe ijzers X Forged van Callaway zijn een 
referentie en dat zie je ook bij de kampioenen op 
de Tour. Gevoel en balcontrole, chirurgische pre-
cisie bij het slaan dankzij de 20V-groeven en een 
elegante afwerking: zij overtuigen op elk vlak. Zij 
werden ontworpen met het oog op prestaties, con-
trole en interactie met het gras, en integreren zo de 
volledige kennis van Callaway.
www.callaway.com

Bushnell in Ryder Cupversie
Bushnell, groot specialist van telemeters, kijkt al vooruit 
naar de Ryder Cup van 2018. Zo draagt de nieuwe Tour 
v4 de kleuren van deze beroemde competitie en onder-
scheidt zich op die manier door zijn uniek design. Ook 
qua prestaties is hij top: precisie tot op 1m, technologie 
PinSeeker, draagwijdte tot 400m voor de vlag, amper 159 
gram zwaar. De Bushnell, die in alle amateurcompetities 
is toegelaten, heeft zich opgewerkt tot een blijver in elke 
golftas en dit model is echt een must!
www.bushnellgolf.eu

Motocaddy: golfkar met GPS
De informatica doet zijn intrede op de nieuwe elektrische golfkar 
Motocaddy S5 Connect. Dankzij de gratis app Motocaddy GPS 
werkt het scherm op de greep van de kar, dat via Bluetooth aan 
de smartphone verbonden is, als een GPS en toont de golfer de 
afstanden tot het begin, het midden en het einde van de green. 
Dit systeem heeft geen telefoonverbinding nodig en genereert dan 
ook geen abonnementskosten. Een USB-stekker op de grip laat 
toe om de smartphone op te laden. De app is te koop op de Apple 
Store of bij Google Play. Speciale kerstactie: S5 Connect € 899; 
S5 Connect met rem € 1.099 
www.motocaddy.fr

De proshop van L’Empereur
Voor de liefhebbers van de swing is de nieuwe Proshop van 
de Golf de L’Empereur in Ways een echte grot van Ali Baba. 
Zij vinden er de grootste merken op het gebied van mate-
riaal (Callaway, TaylorMade, Odyssey, Ping, Titleist,Vega, 
Bettinardi, Radius,…) alsook een grote collectie trendy 
kledij. Het snelle en efficiënte herstellingsatelier vervol-
ledigt het aanbod van deze shop die geleid wordt door 
Laurent Bakker, een echte expert die voor alles het juiste 
advies heeft. En natuurlijk ligt de practice om nieuwe clubs 
uit te proberen slechts een paar stappen verwijderd.
www.proshoplempereur.be



Jean Mailian, de man achter ‘Marché des Chefs’ – een van 
de meest gerenommeerde gastronomische adressen in de 
hoofdstad – is een kenner. Speciaal voor Members Only 
verlaat deze tovenaar de toonbank van zijn traiteurzaak om 
stil te staan bij zijn 10 droomproducten voor de jaarwisseling.

Door Philippe Bidaine
Kaviaar

I
k heb jaren gezocht naar de textuur, de 
look en de smaak van de grote keizerlijke 
beluga’s van weleer. Omdat er tegenwoordig 
zoveel kweekproducten op de markt zijn 

met zeer uiteenlopende kwaliteiten – zelfs bij een 
zelfde producent – heb ik het probleem achterste-
voren aangepakt. ik koop enkel nog op degustatie 
en kies enkel de kaviaar uit die me het beste 
bevalt, welke ook zijn afkomst is. Hierdoor kan ik 
mijn klanten een constante kwaliteit aanbieden. 
Vandaar dat mijn kaviaar vaak het beste scoort 

bij confrontaties met die van de concurrentie. 
Verder wil ik ook aanstippen dat ik, in tegenstel-
ling tot veel verkopers, eis dat hij ingeblikt wordt 
zonder boraat, wat hem veel beter maakt voor de 
gezondheid!’

Gerookte zalm
‘ik heb gekozen voor wat ik zelf het beste product 
op de markt vind: een Schotse zalm die via het 
bedrijf Le Borvo ook in Frankrijk heeft vertoefd, 
meer bepaald in de Yonne. Deze zalm wordt maar 

‘

Met deze 
producten

is het

keer feest!
10
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heel licht gezouten – met droog zout en niet met 
pekel – en amper gerookt. Hij kreeg een traag 
groeiproces en wordt geregeld uitgekozen door 
chefs als Joël Robuchon. Fijn gesneden of uitge-
werkt als een hartvormige filet voor meer kauwple-
zier is hij zonder meer een must in zijn soort.’

Ganzenlever
‘Voor eenden- en ganzenlever zweer ik bij het 
recept dat door mijn vader Abel Bernard werd uitge-
werkt en dat onder meer in de Cravache d’Or werd 
gebruikt. Henry Gault vond het destijds de beste 
ganzenlever ter wereld! Door zijn lange nasmaak 
en zijn perfecte textuur is hij heerlijk op zich, maar 
waarom hem bijvoorbeeld niet combineren met 
kreeft? Zonder de rauwe ganzenlever van de boer-
derij Jeansarthe in de Landes te vergeten, die men 
zowel kan bakken als grillen op de barbecue...’

Truffels
‘naast de witte Albatruffel, die ik enkel in 
de mooiste versie verkoop – hele-
maal rond, geborsteld, gewas-
sen en mooi glad – heb ik 
ook een zwak voor de 
zwarte wintertruffel 
– Tuber melano-
sporum – die ik 
als een van de 
weinigen nog 
kan aanbieden. 
Mijn wintertruf-
fels komen regel-
recht uit de Périgord. 
Zij zijn tegenwoordig vrij 
zeldzaam, maar hun geur is uniek… 
Een van de beste manieren om hem te 
degusteren is wellicht ‘à la croque au sel’, 
zoals mijn vader Abel Bernard hem klaarmaakte. 

Dat wil zeggen: simpelweg een 10-tal 
minuten verwarmd in een 

bouillon met porto, 
k a l f s f o n d  e n 

t ru f fe lsap . 

Dit degusteer je met gegrilde sneetjes stokbrood 
die bij het bakken ingesmeerd worden met boter 
en enkele korrels fleur de sel.’

Gevogelte
‘ik heb het geluk dat ik bijna het volledige assor-
timent gevogelte van Racan kan aanbieden dat 
op een diervriendelijke manier en in volle natuur 
grootgebracht wordt door Julien Plesel. Hij is een 
echte tovenaar van het neerhof en produceert 
gevogelte met een unieke smaak en textuur. Dit 
verklaart waarom de grootste Franse chefs, zoals 
Alain Ducasse, Pierre Gagnaire en Joël Robuchon, 
er zich bevoorraden. Hetzelfde bedrijf fokt en 
slacht ook duiven, kippen – hetzelfde ras als in 
Bresse, maar minder duur! –, parelhoenen, kalkoe-
nen en kapoenen, waardoor de kwaliteit optimaal 
gegarandeerd is.’

Schaaldieren
‘Mijn blauwe kreeften komen rechtstreeks 

uit Guilvinec. idem dito voor 
mijn zachte en sappige roze 

kreeften, die qua kwaliteit 
kilometers verwijderd lig-
gen van de meer exoti-

sche, maar vaak ook 
rubberachtige pro-

ducten. Bij deze 
wil ik aanstippen 
dat de schaaldie-
ren levend of ▼



gekookt (met gratis mayonaise) kunnen gele-
verd worden. Reken 500 gram voor een couvert of 
een kilo voor twee. Verder biedt Marché des Chefs 
een exclusiviteit aan die eveneens uit Bretagne 
komt: de reuzenlangoustines waarvan er drie in 
één kilo gaan! ik ben de enige die ze kan aanbieden 
omdat ik continu samenwerk met mijn vishande-
laars. En verder zijn er natuurlijk ook de gamba’s 
die er al even fantastisch uitzien!’

Vis
‘Mijn tarbot, tong, zonnevis, baars en goudbrasem 
geuren nog naar ile d’Yeu of Guilvinec. Zij liggen 
vaak op het bord van de klant minder dan 24 uur 
nadat ze uit de zee zijn gevist. ik hanteer het prin-
cipe dat ik enkel wildgevangen vis aanbied: vis die 
met de lijn is bovengehaald of afkomstig is van 
kleine bootjes die niet langer dan 12 uur naeen 
zijn uitgevaren.’

Vlees
‘Feestelijk vlees, dat is voor mij in de eerste plaats 
melklam van het ras manech. Dit wordt volgens 
een Baskische traditie geproduceerd die meer 
dan 500 jaar teruggaat en waarbij de dieren in 
de natuur kunnen opgroeien. Bij mij vind je even-
eens een heerlijk rundvlees dat zijn roots heeft in 
de Limousin, maar eveneens uit het Baskenland 
komt. Ook daar worden de dieren in de natuur 
grootgebracht. Er is keuze uit T-bone, tussenrib-
stuk, lendestuk en kraaibiefstuk. Verder kan je ook 
onmogelijk voorbij aan ons vlees van zuigkalveren 

uit Corrèze die opgroeien bij hun moeder. Bijzon-
der lekker wanneer het rozig gebakken wordt met 
een beetje peterselie.’

Fijnslagerij
‘ik ben behoorlijk trots op wat ik mijn “hamotheek” 
zou kunnen noemen. Zo vind je bij mij – ere wie ere 
toekomst – de overheerlijke “iberico de bellota” 
van het Huis Domecq die 36 maand heeft gerijpt. 
Liefhebbers zullen trouwens ook genieten van de 
‘paletta’ van het hetzelfde huis: dat is in wezen de 
schouder van hetzelfde iberische varken dat op 
dezelfde manier is gerijpt, maar ietsje wilder is 
van smaak omdat hij kleiner is. Wij snijden hem 
dun met de unieke handmatige Berkel vleessnij-
machine. Die gebruiken we trouwens ook voor de 
zeldzame Parmaham van het Huis Ruliano: een 
specialiteit die 36 maanden wordt gedroogd.’

Dessert
‘naast een groot assortiment kazen, alle op basis 
van rauwe melk, ben ik bijzonder trots om mijn brie 
met zwarte truffel te mogen voorstellen. Hij wordt 
in dit huis gemaakt op basis van een ambachtelijke 
brie die op het ‘Concours Agricole de Paris’ winnaar 
werd van een gouden medaille. Wij combineren hem 
met de prachtige truffels uit de Périgord waarover ik 
het eerder al had. Wat de eigenlijke desserts betreft: 
waarom niet kiezen voor de ijsjes en de sorbets van 
Martine Lambert uit Deauville? Zij zijn amper gezoet, 
maar hun smaak is overheerlijk. Eén hapje van het 
Tahiti-vanilleijs en je bent meteen overtuigd!’

Marché des Chefs, Lensstraat 38, 1050 Elsene. 
Tel.: 02 647 40 50 - marchedeschefs@skynet.be
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10
Paul van Dievoet, een van de laatste kelderhouders in 
Brussel, is eigenaar van de winkel ‘Vins & Compagnie’ in 
Elsene. Speciaal voor Members Only selecteert hij 10 
flessen die de degusteerder in deze eindejaarperiode in 
verrukking moeten brengen.

Door Philippe Bidaine

10 flessen,

D
e wijnpassie van Paul van Dievoet 
dateert uit zijn kinderjaren en meer 
bepaald van de lunches bij zijn opa, 
toen directeur van Wagons-Lits. Daar 

maakte de jongeman vanaf zijn 14e – in hoeveel-
heden aangepast aan zijn prille leeftijd – kennis 
met de geneugten van een aantal wijngaarden. 
Het werd een passie die hem zou blijven bezielen, 
ook al reikte zij voor deze marketingspecialist in 
eerste instantie niet verder dan een hobby. Tot hij 
op zijn 24e voor een andere koers koos en wijn 
professioneel ging benaderen, wat in 1996 leidde 
tot de opening van zijn winkel Vins & Compagnie. 
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht vroegen 
wij deze bekende en doorgewinterde specialist 
om uit zijn groot kelderboek 10 favorieten aan te 
prijzen die niet tot het klassieke aanbod behoren.

 favorieten10
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Crémant de Bourgogne AOC 
‘blanc de noir’
Vignerons de Terre Secrète
‘Zeer mousserend, maar zonder overdadige 
zurigheid. Dit is een echt schitterend product. 
ik, die doorgaans meer amateur ben van een 
blancs de blanc, proef in deze fles een ver-
bluffend evenwicht. Je kan rustig stellen dat 
hij het niveau van een goede champagne 
haalt. ik ben mogelijk een beetje partijdig, 
want mijn schoonvader is actief in dezelfde 
coöperatieve, maar in alle objectiviteit: dit 
is een bijzonder mooie fles.’

€ 14,95 (€ 80 voor 6)

Crémant du Jura AOC BBF 
‘blanc de chardonnay’
Domaine André et Mireille Tissot
‘Dit is een onberispelijk product: opulent, rijk, met 
een ronduit indrukwekkende con-
centratie. De druiven rijpen op een 
natuurlijke manier, zonder gebruik 
van onkruidverdelgers, chemische 
meststoffen of synthetische pro-
ducten. Deze crémant rijpt voor 
75% op vaten gedurende een jaar 
en veroudert dan minimaal 52 
maanden vooraleer hij ontgist 
wordt. Dat maakt hem best 
apart. niet gedoseerd, dwz. 
zonder toevoeging van suiker 
bij de expédition, zal hij gega-
randeerd in de smaak vallen bij 
verbruikers die op hun hoede 
zijn voor de al te smeuïge kant 

van producten die te 
hard mousseren.’

€ 31,85

Champagne Duval Leroy 
‘Rosé Prestige 1er Cru’

‘Eindelijk een rosé champagne waar-
van de aromatische structuur verder 
gaat dan de fruitsmaak. Hij wordt 
in Vertus gemaakt door onze land-
genote Carole Duval Leroy, die 

 favorieten

eveneens aan de basis ligt van de schitterende 
cuvée ‘Femme de Champagne’. Dit is een zeer 
interessante fles, in die zin dat deze wijn zich pro-
bleemloos laat combineren met zeer smaakvolle 
gerechten, maar door zijn fond ook heel lekker 
is als aperitief. Zijn smaakpalet heeft alleen maar 
prettige verrassingen.’

€ 46,45

Jurançon sec AOC 
2015 ‘Cami Salié’
Lionel Osmin et Cie
‘Dit product is gemaakt van de 
traditionele druivenrassen “gros 

manseng” en “petit manseng” 
en verleidt meteen door zijn 
droog karakter, met daarnaast 
een mooie diepgang. Dit is geen 
vettige wijn, maar de grote aro-
matische kracht geeft hem bij-
zonder veel présence, die geac-
centueerd wordt door noten van 
wit fruit, zoals perzik en enkele 
vleugjes honing. Deze jurançon 
sec is heerlijk als aperitief, maar 
hij is ook een interessant alter-
natief voor de Sancerre bij, bij-

voorbeeld, gerookte zalm.’
€ 13,45

Costières de Nîmes AOC 2015 
‘Buti Nages’
Château de Nages
‘Deze Rhone is opgebouwd volgens de 
klassieke assemblage met grenache, 
syrah en mourvèdre. Hij is een absolute 
parel, want zeer soepel en zeer zijdeach-
tig. Deze cru heeft een grote frisheid en 
diepe tannines die voor veel fond zor-
gen in de afdronk. Hij laat zich op elk 
moment van de dag drinken: ietsje 
koeler bij het aperitief, ietsje warmer 
aan tafel bij niet al te kruidige gerech-
ten. in november was deze bij mij nog 
de “Wijn van de Maand”!’

€ 9 (€ 50 voor 6)



Saint-Romain AOC 2015 La 
Combe Bazin
Pascal Prunier-Bonheur
‘Hier hebben we te maken met een 
gewoonweg adembenemende wijn die 
in zijn eentje alles heeft wat je van een 
witte bourgogne mag verwachten: fris, 
houtachtig, vettig, een tikkeltje boter-
achtig… De perfecte mineraliteit van 
een Chablis gecombineerd met de weel-
derigheid van een Côte-de-Beaune: dit 
komt in de buurt van het perfecte even-
wicht. Deze fles heeft een gewoonweg 
unieke prijs/kwaliteitverhouding en is in 

mijn ogen interessanter dan een rully.’
€ 29,70

Eagles’ Nest 
‘Verreaux’ 2009
Constantia
(Zuid-Afrika)
‘Vanuit een van de oudste Zuid-
Afrikaanse appellaties, die reeds 
door napoleon werd geappreci-
eerd, komt dit mooie voorbeeld 
van wat men een “bordeaux 
blend” noemt: 85% merlot, 7% 
cabernet sauvignon, 7% caber-
net franc en 1% petit verdot… 
Deze wijngaard ligt boven in 
de vallei, op 400m hoogte, en 

de assemblage is even 
gestructureerd als ver-
leidelijk. Bij Parker scoort 
hij 93/100. Een echte 
revelatie…!’

€ 30,45

Bourgogne Hautes Côtes 
de Beaune ‘Au Meix 
Genêts’ 2015
Nuiton-Beaunoy
‘Het archetype van een mooie en 
betaalbare rode Bourgogne, met een 
lichte houtsmaak en afgeronde tanni-
nes. Een authentieke lekkernij met een 
uitzonderlijke prijs/kwaliteitverhouding 

en dit dankzij een prachtig evenwicht. Deze unieke 
jaargang drink je liefst ietwat fris, maar als hij iets-
je warmer geserveerd wordt, past hij bijvoorbeeld 
ook uitstekend bij pakweg een lekkere fazant.’

€ 14,95 (€ 80 voor 6)

Valpolicella DOC 
2003 Superiore
Dal Forno Romano 
‘Een ronduit heerlijke wijn, zowel 

in kracht als in concentratie, 
met behoorlijk wat tannines, 
maar zonder hardheid. Met 
ouder worden krijgt hij accen-
ten van pessac-léognan, met 
tegelijk gekonfijte en brande-
rige toetsen, maar ook met 
mooie noten van viooltjes. Dit 
is zonder meer een fles die je 
lang kan bijhouden en die in 
niets moet onderdoen voor 
het merendeel van de grote 
bordeauxwijnen!’

€ 107

Jurançon moelleux AOC 
2012 ‘Foehn’
Lionel Osmin et Cie
‘Rijk, evenwichtig, relatief weinig 
zurig en met een mooie rondeur, 
zonder daarom aan frisheid in te 
boeten. Deze wijn is extreem lek-
ker. Hij etaleert heerlijke noten van 
gekonfijt fruit, abrikozen en peren, 
en valt op door zijn mooie nasmaak. 
Een echte charmecru die je kan 
drinken en blijven drinken… De 
lichte gegrilde toetsen laten bijna 
vermoeden dat hij gebotryseerd 
is, wat liefhebbers van sauternes 
zou moeten bevallen.’

€ 18,75

Vins & Compagnie
Waterloosesteenweg 511, 1050 Brussel.
Tel.: 02 346 91 40 - info@vinsetcompagnie.be 
www.vinsetcompagnie.be
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Huis Degand trekt

In het Huis Degand wordt de klassieke 
sereniteit nu al enkele maanden verstoord door grote 
verbouwingswerken. Eens afgewerkt komt deze tempel 
van Brusselse stijl eindelijk thuis bij het stijlconcept dat 
zijn eigenaar al jaren in gedachten heeft.

Door Sylvestre Defontaine

A
lles is mogelijk als je genoeg lef hebt.’ 
Deze uitspraak van J.K. Rowling past 
ook al 40 jaar als gegoten bij Pierre 
Degand. Hij is een vernieuwer en dat 

al van sinds hij zijn eerste pak verkocht. Ook toen 
de zaken goed gingen - misschien wel vooral dàn! 
Terwijl de Europese mannelijke elegantie alle zei-
len bijzet om zo succesvol mogelijk te zijn, stort 
deze prelaat van de stijl zich in grote werken. ‘ik 
stond voor de keuze: ofwel op mijn lauweren gaan 
rusten, ofwel opnieuw de handschoen opnemen. 

ik ben een perfectionist en dus koos ik om te 
evolueren. Hebben we een mooi Huis? Dan wil ik 
het nog mooier. Laten we het daarom voor eens 
en voor altijd uniek maken, 1000 keer verheven 
boven de onpersoonlijke winkels die in alle steden 
van de wereld hoogtij vieren!’

De cirkel is rond
Voor Pierre Degand zijn de verbouwingen even 
symbolisch als esthetisch. Dit is de kwintessens 
in het groeiproces van zijn Huis. na de nieuwe 

«

Een prestigehuis in 
alle betekenissen 
van het woord.

‘

nieuw jasje aan
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opsmuk zal dit unieke huis er eindelijk uitzien zoals 
de jonge koper dat in 1983 in gedachten had. in 
die tijd kon de jonge dertiger trouwens al bogen 
op veel ervaring in de textielwereld; een vroegrijp 
talent dat tussen de stoffen van zijn moeders win-
kel werd geboren. Het ketje had ook honger: zijn 
eerste job op zijn 13e, zijn eerste winkel toen hij 
20 was. Op de Zeedijk van het Zoute verkocht de 
Brusselaar toen jeansbroeken, maar in zijn dromen 
ging het over zijde. Door de jaren en met het ver-
trouwen ruimden de bloemenhemden stelselmatig 
de plaats voor kwaliteitsstukken. Omdat de liefde 
riep, keerde Pierre naar Brussel terug en redde er 
het nr. 415 op de Louizalaan. Hij had geen geld en 
ook geen contacten, maar wel een visie. ‘ik had 
een unieke winkel nodig voor de mooie produc-
ten die ik wilde verkopen. De verpakking moest 

dezelfde uitstraling hebben als de Brioni-pakken, 
de Tod’s schoenen en de cosmetica Acqua di Par-
ma. ik droomde van schoonheid, zoals je die zag in 
de hotels en in de etalages van de winkels in Parijs. 
ik voelde me vanaf het begin geroepen om me te 
onderscheiden van de anderen.’

Zeldzame elegantie
Dat ‘anders zijn’ is een bijna overjaars concept 
van mooie kledij. Een wereld waar de perfectie 
primeert op de prijs en het geduld op de overhaas-
ting. Vestimentaire deugden die Pierre Degand op 
een natuurlijke manier in zijn Huis verenigt. ‘Kwa-
liteit, elegantie en respect voor de klant: ziedaar 
de essentie van een huis. Bij mij wordt evenveel 
uitleg gegeven als advies. De verkochte producten 
zijn de uitdrukking van een verhaal, een vak, een ▼

Pierre Degand: elegantie 
tot in het kleinste detail.



passie. Bij een bepaalde categorie van klanten 
spreekt deze filosofie nog tot de verbeelding. Zij 
komen bij ons in volle vertrouwen omdat ze weten 
dat ik onverbiddelijk ben op het gebied van kwa-
liteit. ik doe deze verbouwingswerken meer voor 
hen dan voor mij.’

Kleding en mannen
Deze chirurg van chic benadert zijn klanten als 
waren het patiënten. Vraag hem niet naar de – bij-
wijlen illustere – achternamen van de bezoekers 
die er over het tapijt wandelen in de gedempte 
salons. Het laat zich amper raden dat zijn Aston 
Martin hem soms naar Laken rijdt en dat trouwe 
klanten in het vliegtuig stappen voor een simpele 
pasbeurt. Het beste bewijs dat bij Degand alles rond 

Bar, barbier en groom
Degand is door de jaren heen uitgegroeid tot een 
bedrijf dat klanten een waaier van producten aan-
biedt die aansluiten bij de belangrijke afspraken in 
het leven. Daarbij voelden de verschillende departe-
menten zich bij momenten in het nauw gedreven en 
werden ze soms gedwongen om hun heil te zoeken 
aan de overkant van de straat. in een streven naar 
meer helderheid en een betere doorstroming tussen 
de verschillende departementen zullen de werken de 
ruimtes van het herenhuis beter stroomlijnen. Vanaf 
de lente 2018 zal Casual Chic de gelijkvloerse ver-
dieping inpalmen, met de keurmerken op de eerste 

etage. Bespoke, ceremoniekleding en de afdeling 
Gifts gaan naar het tweede. Elk van deze entiteiten 
zal actief zijn binnen zijn eigen perimeter. Rationeler 
en ruimtelijker, met meer licht en vooral ook met een 
grotere beleving. De nieuwe Degand krijgt ook een 
juweelafdeling voor mannen en vrouwen. De Antwerp-
se ontwerpster Christiana Cartalis zal er helemaal 
haar ding mogen doen.
Om het Degandgevoel compleet te maken, wordt de 
derde verdieping helemaal heringericht. De ateliers 
voor retouches en Bespoke krijgen er het gezelschap 
van een bar en een barber shop. nieuwsgierige klanten 
kunnen er de confectie van hun kledingstuk gadeslaan 
terwijl ze van een cognacje genieten. Zij kunnen hun 
haartooi zelfs onder handen laten nemen in de Bayer 
& Bayer-ruimte, de bekende barbier van de Zavel.
Al bij al dienen deze verbeteringen slechts één doel: 
de service. Bij Degand is de klant geen koning, maar 
keizer! Om hem het gevoel te geven uniek te zijn, 
verwend, gehoord, zal ook het personeel worden uit-
gebreid. Zo zal er op elke vooravond van het weekend 
een super conciërge/majordomus worden ingezet. 
naast het beheer van de bar in de nieuwe veranda/
salon tegenover de tuin zal hij ook beschikbaar zijn 
om vragen en de wensen van de klanten te beant-
woorden en deze in te vullen.
Met zoveel nieuwigheden in het Huis zal er aan sollici-
taties geen gebrek zijn. Maar zelfs de meest verstokte 
klant zal wellicht meer dan één bezoek nodig hebben 
om alle vernieuwingen door Monsieur Degand met 
eigen ogen te ontdekken. ■

de mens draait. Elke ontmoeting is een nieuwe kans 
om zijn visie te verrijken. Gesprekken die rijpen met 
de tijd: een onmisbare factor voor wie van schoon-
heid houdt. De nieuwe inrichting gebeurt volgens 
dezelfde logica. Als de omstandigheden er om vra-
gen, groeit een simpele structurele en technische 
modernisering uit tot een volledige make-over. Zoals 
de kleermaker een kostuum van dichtbij opvolgt, 
werkte Pierre Degand de aanpassingen uit tot in de 
kleinste details. Hij retoucheerde steeds opnieuw de 
plannen om een zekere graad van perfectie te berei-
ken. Toch is de afwerking nog niet voor meteen. De 
muren van het hoofdgebouw zijn immers nog maar 
net uitgedroogd of Pierre Degand gaat een aanpa-
lende brasserie verbouwen. Een investering die zijn 
imperium meer dan 3000 m2 groot zal maken.

▼
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+32 2 313 33 33 - www.sterea.be
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Hermès

Na de beroemde Saut Hermès 
palmt de Parijse zadelmaker 

Hermès opnieuw het Grand Palais in 
met de expo ‘Hermès à tire-d’aile’: een soort eerbetoon 
aan de fantastische ‘werelden’ van Leila Menchari. Deze 
ontwerpster was inderdaad meer dan 30 jaar lang de 
ziel van 24, Faubourg; het puntje op de i; het onmisbare 
kruidenboeket dat de etalages van Hermès pit gaf. Let 
the show begin! 

Door Raoul Buyle

H
ermès neemt alweer bezit van het 
schip van het Grand Palais, een 
plek die deze zadelmaker goed 
kent omdat het er de Saut Hermès 

heeft georganiseerd. Het keert terug met de 
indrukwekkende tentoonstelling ‘Hermès à tire-
d’aile’ die helemaal gewijd is aan het werk van 

Leila Menchari. Zij plaatste haar handtekening 
onder de etalages van het Huis. Haar kleurrijke 
denkwereld wordt tot leven gebracht met acht 
‘themaschilderijen’ (scenografieën door nathalie 
Crinière – als kleine toneeldecors). Want laten we 
niet vergeten dat deze decoratrice van 1978 tot 
2013 de decors van de Hermès-etalages bedacht, 

Leïla Menchari. 
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in het Grand Paais

Etalage 24, Faubourg 
Saint-Honoré; 1985 .

in het Grand Paais
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schetste en uitwerkte, terwijl ze ondertussen ook 
de afdeling ‘couleurs de la soie’ leidde.
‘Teken me je dromen’. Zo luidde het verzoek van 
Annie Beaumel, in die tijd verantwoordelijk voor de 
Hermèswinkel in nr. 24, Faubourg Saint-Honoré. 
We schrijven 1961 en Leila Menchari zwaait af aan 
de Beaux-Arts de Paris. Daarvoor heeft ze in Tunis 
plastische kunsten gestudeerd. Reeds van bij haar 
debuut bij Hermès overstijgt haar werk duidelijk 
het beeld dat de meesten hebben van een winkel- 
etalage. Deze exquise vrouw tekent vier keer per 
jaar de uitstalramen van 24, Faubourg. Zij laat zich 
inspireren door de geuren van haar geboorteland 
Tunesië, haar passie voor kostbare stoffen en haar 
unieke look op chic. De decors, die ogenschijnlijk 
met allerlei toevallige spulletjes en prachtstuk-
ken zijn opgebouwd, houden de blik vast, spreken 
aan, nodigen aan tot wegdromen. Zij wekken de 
bewondering op van elke Parijzenaar en andere 
voorbijgangers en vooral: zij geven al die passan-
ten goesting om de winkel binnen te lopen!
Voor deze poëtische en praktische realisaties doet 
Leila Menchari altijd een beroep op de ambachtslui 
en de vaklui die verbonden zijn met de unieke ken-
nis van Hermès. De ene keer brengt zij hulde aan 
de bombastische leefwereld van de maharadja’s, 
daarna bedenkt ze een faraonisch landschap in 
een Egyptische woestijn of laat ze zich inspire-
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Etalage Hermès, 1995.

ren door de latino vitaliteit van de archetypische 
actrice Maria Félix. Het resultaat is een mix van 
barokgeïnspireerde ornamenten, levende plan-
ten in houten ramen, vlinders op kostbare stof-
fen… en, overal, Hermèstassen in krokodillenleer, 
accessoires van het huis, zijden sjaals en andere 
decoratievoorwerpen.
Terwijl de materialen de rode draad vormen in 
deze expo die de dynamische decors van Leila 
Menchari doen herleven, is dit vooral een verhaal 
dat door elk van de taferelen wordt verteld. Want 
Leila Menchari is in de eerste plaats een vertelster: 
vertelster van haar dromen en van haar ontwerpen 
die ze uitwerkte met de schilders, beeldhouwers 
en steenkappers, schoen-, manden-, mozaïek- en 
glazenmakers, … die ze op haar talloze reizen 
leerde kennen. ‘ik heb altijd gewild dat mijn etala-
ges authentiek en eerlijk zouden zijn’, zegt ze. ‘Zij 
waren bij momenten surrealistisch, want daar houd 
ik van, maar ze waren altijd opgebouwd met echte 
dingen, dingen die de mensen konden herkennen. 
Zij moesten tegelijk verrassen, uniek zijn en apart, 
en zij moesten de voorbijganger aanspreken.’

Saut Hermès  
Paarden en leder. Het was uit die ontmoeting dat 
het Huis Hermès geboren werd. De eerste was 
zijn eerste klant, de tweede zijn eerste beroep. ▼



Zadelmaker is immers een vak waarin alle ande-
re ambachten besloten liggen. Zo heeft men het 
bij de lederwaren bijvoorbeeld over het ‘gestikte 
zadel’. De Saut Hermès in het Parijse Grand Palais, 
die voor het eerst in 2010 werd georganiseerd, 
groeide uit tot een unieke afspraak voor de elite 
van de internationale jumpingwereld. Onder het 
monumentale glaswerk van dit gebouw dat in 1900 
voor de Wereldtentoonstelling werd opgetrokken, 
organiseert Hermès elk jaar een jumping en een 
cultuurgebeuren rond het paard. Dit allicht om zijn 
zadelatelier extra focus te geven, want dat blijft 
de wieg van een knowhow die het huis graag wil 
doorgeven. Dit jaar kenmerkte de 8e editie van de 
Saut Hermès zich door een sportieve en feestelijke 
‘nocturne’. Die avond dienden de ruiters al hun 
ervaring en lef in de strijd te gooien om de titel 
te pakken in de nieuwe 5-sterrenproef ‘Prix du 24 
Faubourg’. Elke dag had zijn eigen programma. De 
klassieke competitietoppers – de CSi 5*-wedstrij-
den van de Saut Hermès, de Grand Prix Hermès, 
de concours Talents Hermès… – werden afgewis-
seld met dichterlijke intermezzo’s, zoals de ‘Songe 

▼

Het zadelmakersvak.
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de Don Quichotte’, een origineel spektakel dat 
door dramaturg Florient Azoulay in samenwerking 
met paardenkunstenaar Mario Luraschi was uitge-
werkt. Zoveel is duidelijk: de Saut Hermès in het 
Grand Palais zet de geest van het Huis verder. Een 
geest die zich laat inspireren door de uitdaging 
van elke atleet: jezelf blijven overtreffen en altijd 
proberen te verrassen.

Saut Hermès 2017.

■
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Omdat je keuken 
vertelt wie jij bent.
De keuken is uitgegroeid tot het hart 
van de woning. Het is de plek waar je 
leeft, geniet, je vrienden ontvangt.  
De keuken van vandaag moet dan 
ook vertellen wie je bent. Daarom 
brengt Smeg zijn uitgebreide gamma 
keukenapparatuur nu in een aantal 
designstijlen die beantwoorden aan 
de wensen van elk type man of vrouw, 
ongeacht smaak, leeftijd of budget.

Ontdek alle designstijlen op itssome.be 
of het hele gamma op smeg.be

24032017_GOLF Magazine_Ad SMEG_A4.indd   1 1/03/17   16:36



Het is een van de trends van het seizoen. Zowel in de 
mode als in de decoratie en zelfs in onze portefeuille 
spiegelen we ons graag aan enkele bescheiden of ultra 
glamour glimmende accenten om op te vallen. Een 
beetje, veel, uitzinnig! 

Door Raoul Buyle

T
ot voor enkele jaren zag men weinig 
(geel) goud in de modewereld en in 
de lifestyle. De bleke weerspiegeling 
van platina en zilver kregen de voor-

keur. Maar geel goud is helemaal terug, en 
hoe! Knallend, levendig, opgewekt!

Door zijn zonnige uitstraling is goud 
het onmisbare accessoire waar-

mee u deze winter in de kijker 
wil lopen. Dankzij dit kost-

baar metaal bij uitstek 
ziet alles wat u aantrekt 
er prachtiger en feestelij-

ker uit. Het is derhalve niet 
verwonderlijk dat vrouwen 
graag goud dragen. 
Terwijl dit edelmetaal zijn 
eigen (beurs)koers vaart, is 

ook de modewereld bezig om 
goud als een veilige belegging 

te beschouwen. Het past dan ook bij om het even 
welke outfit. De accessoires in geel of roze goud, 
horloges, juwelen en andere snuisterijen, die inte-
graal bekleed zijn als waren het Oscarbeeldjes, zijn 
de onmisbare ‘final touch’ voor al wie graag in de 
picture staat.
Opkomende sterren gaan voor een paar zorgvuldig 
georkestreerde accenten, terwijl de ‘fatal stars’ 
de total look aandurven. Voor Olivier Rousteing, 
de grote lieveling van de modeplaneet die bij Bal-
main actief is, is de ‘golden touch’ resoluut trendy. 
nu hij zijn ‘glitter too much’-look heeft ingeruild 
voor een iets subtielere allure, scoort goud bij 
zijn ontwerper… en bij de ontwerpers in het alge-
meen, want heel wat herfst/wintercollecties vol-
gen zijn voorbeeld. Daardoor fluisteren zij goud 
een luxueus chic (Dolce & Gabbana), bewust sexy 
(nicolas Ghesquière voor Louis Vuitton) of heer-
lijk girly (Édouard Vermeulen voor natan) aura in. 
Kleuren die passen bij goud? Glanzend bruin, 

Collection Dolce 
& Gabbana.

Rolex Oyster Perpetual 
Day-Date 40 met 18 
karaat geel goud.

Al goud
    wat blinkt
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zwart, taupe, oranje en poederige pastels, zoals 
indisch roos en bordeaux. Hoewel (bijna) iedereen 
goud kan dragen, is het niet onbelangrijk om te 
weten dat haar weerkaatsing beter tot zijn recht 
komt op donkere teints en op een matte huid. in de 
praktijk zal de dresscode die deze nieuwe goldrush 
begeleidt zich in elk geval moeten hoeden voor 
de total bling-bling look. Alhoewel... Terwijl goud 
zich voornamelijk opwerpt als een modeacces-
soire aarzelen sommige merken niet om rokken, 
jurken en broeken, tot en met jeans (Seven), aan 
te kleden met 24 karaatsgoud. Die zich natuurlijk 
laten dragen met adequate nonchalance. 

Ook in de decoratie
Goud heeft ook de chic om een 

decor ‘wakker te maken’. Beter 
nog: om alle blikken naar zich 
toe te trekken! in een een-
voudige decoratie genieten 
fragmentaire toepassingen 
de voorkeur, niet in het 
minst omdat goud het uit-
stekend kan vinden met 
wit en met alle natuur-

lijke (aarde)kleuren, 
zodat een warm en 

veilig gevoel 

Charlize Theron, 
muze van het 
parfum J'Adore, 
aangekleed met 
goud door de 
Haute Couture-
ateliers van het 
Huis Dior. 

Goud kleurt de 
decoratie, zoals 
bij deze ‘Brazil 
Gold’-zetel bij 
Marie’s Corner.

Monogram Gold 
Mirror Speedy Bag 
van Louis Vuitton.

▼



ontstaat. Als goud aan don-
kere kleuren wordt gekoppeld, 
gaat het nog meer glanzen. Een 
idee om te onthouden voor kamers 
waar geen daglicht binnenkomt.
Weet ook dat dit kostbare metaal zich aanpast aan 
alle stijlen en alle tijden, ook de moderne. Zoals 
een Louis XVi-zetel met een designlamp (Bourgie 
Or Kartell) van Philippe Starck. Contrasten zijn in. 
We houden van alles wat natuurlijk is, van linnen 
en bio, maar goud blijft niet achter, integendeel! 
Deze uitgepuurde, gebeitelde, ultra-chique konink-
lijke kleur siert alles: vazen, kussens, snuisterijen, 
schilderijkaders… tot en met een koelkast (Smeg). 
Luxe en natuur voeden elkaar. Zij trekken elkaar 
aan. Beter nog: zij versterken elkaar!

Veilige belegging
Al van bij het begin der tijden spreekt goud tot de 
verbeelding en… laat het ook de investeerders 
dromen. Volgens ‘Le Revenu’ (Franse website over 
Beurzen en Beleggingen, red.) is het gele metaal, 
dat zich in munten of baren laat verhandelen, 

Tijdloze klassieker: de 
‘Trois Ors’-ring (Trinity) 
van Cartier, met drie 
gevlochten ringen in 

geel goud, roos 
goud en platina.

▼ ‘een efficiënte diversifica-
tor, omdat het een eigen 

koers vaart en zich weinig aan-
trekt van andere investeringen en de 

belangrijkste economische indicatoren’.
Goud is de veilige belegging bij uitstek en daardoor 
ook een uitstekende levensverzekering. De gouden 
napoléon van 20 frank, de Mexicaanse 50 pesos, 
de Zwitserse 20 francs en de Amerikaanse 20 dollar 
blijven een goede investeringsbasis, temeer omdat 
ze zich vlot laten verhandelen. ‘La Monnaie de Paris’ 
biedt zelfs een collectie aan (in beperkte oplage) 
van munten (200 euro goud) ‘nominale waarde’ met 
Franse afbeeldingen en symbolen (monumenten, 
steden, provincies). Met dank aan de creativiteit 
van couturier Jean Paul Gaultier. Een must!
Door de lagere wereldproductie en de stijgende 
vraag (vooral dan uit China en andere ‘emerging 
markets’) stijgt het verschil tussen vraag en aan-
bod. Goud wordt weer trendy. Blijft de vraag of 
de grote goudvoorraden nog altijd in de banken 
liggen of zij de oversteek hebben gemaakt naar de 
vrouwelijke polsen en decolletés.

Door zijn zonnige 
uitstraling is goud het 
onmisbare accessoire 
waarmee u deze winter 
in de kijker zult lopen.

Gold Fever by Edouard 
Vermeulen voor Natan.
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