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Tijd voor de Dolce Vita!
Eindelijk is zij daar en dan hebben we het natuurlijk over de lente. Dat 
heerlijke seizoen met die mooie dagen in het vooruitzicht en de terug-
keer van de zon: een ster die we al te lang hebben moeten missen!
De lente heeft iets magisch. Zij is symbool van dagen die langer worden 
en van de rosé die terugkeert op de terrasjes. Voor de golfer betekent 
de lente dat hij zijn stokken uit de kast haalt en het jachtseizoen – op 
birdies – opnieuw geopend is. Voor de levensgenieter is het moment 
aangebroken om de ‘fun modus’ in zijn agenda te activeren en op alle 
denkbare manieren van het leven te genieten. Met een voorkeur voor 
het beste wat de markt te bieden heeft. En laat dat toevallig ook, al 
liefst 16 jaar, de filosofie zijn van Members Only. Een filosofie die we 
tot nader order niet gaan bijsturen.
In dit lentenummer bekleedt de golfsport vanzelfsprekend een voor-
keurplaats, vooral met de Masters in Augusta om de hoek. Het biedt 
ons de kans om enkele magische momenten van dit mythisch toer-
nooi te herbeleven met Tiger Woods als bijzondere gids. De Belgian 
Knockout, een nieuwe competitie op de European Tour, maakt zich op 
voor zijn vuurdoop. Dit toernooi, dat op initiatief van Thomas Pieters 
georganiseerd wordt, moet alle gepassioneerde golfers van 17 tot 20 
mei naar Rinkven lokken. Een langverwachte afspraak die men onder 
geen beding mag missen!
Maar Members Only, het magazine van plezier en traditie, is en blijft 
natuurlijk ook een permanente uitdaging om weg te dromen. Op de 
volgende bladzijden nemen wij u graag mee naar alle uithoeken van 
de wereld en naar exclusieve plekken waar het heerlijk toeven is, al 
dan niet met de golfclubs in de hand. We hebben ook enkele mooie 
verhalen voor u klaarstaan, zoals dat van James Dean, Jim Clark en de 
Royal Leopold Club die dit jaar zijn 125e verjaardag viert! We nodigen 
u uit op een rondvaart op een legendarische Riva die zo tekenend is 
voor la Dolce Vita.
Want ja: de lente is een unieke gelegenheid om onze zintuigen weer 
volop te prikkelen, van die momenten te genieten en van het geluk te 
proeven. Zonder ook maar ergens op te bezuinigen!
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Het was zeldzaam genoeg om er bij stil te staan: toen de 73e Sydney-Hobart 
–  een van de meest prestigieuze zeilraces ter wereld – eind december van stapel 
liep in de baai van Sydney was de weermaker de deelnemers bijzonder gunstig 
gezind. Met als gevolg dat de beslissing met betrekking tot de felbegeerde zege 
al vrij snel na de start viel. Wild Oats XI leek de race te gaan winnen, maar de 
jury zag graten in een overstag manoeuvre, dat als gevaarlijk werd beoordeeld, 
en een weigering om voorrang te geven. Hierdoor ging de winst finaal naar LDV 
Commanche dat tegelijk ook het wedstrijdrecord verbeterde.

2017 Rolex Sydney-Hobart !lle "ei#en $o%!
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Ook op zijn 47e blijft Phil Mickelson een winnaar! Na zijn zege begin maart 
tijdens het WGC-Mexico Championship droomt de geniale linkshandige Ame-
rikaan uit Californië ongetwijfeld van een nieuwe klapper tijdens de Masters 
op Augusta. ‘Lefty’ heeft al drie green jackets in zijn kleerkast hangen, maar 
hij zegt niet neen tegen een vierde. Daardoor zou hij meteen ook de oudste 
laureaat zijn van het beroemde toernooi in Georgia. Dat record staat momen-
teel op naam van Jack Nicklaus. Hij was er 46 toen hij in 1986 won.

Phil Mickelson
&e eeuwi'e (eug) va*
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Als er één toernooi is dat Tiger Woods 
in zijn hart draagt, dan zonder meer de 
Masters. De Amerikaanse kampioen 
won deze Major vier keer: in 1997, 

2001, 2002 en 2005. Het is trouwens op de schit-
terende Augusta National dat hij grotendeels zijn 
legendarische status uitbouwde.
Al vanaf prille leeftijd droomde Tiger ervan om ooit, 
op een dag, het legendarische ‘green jacket’ te 
mogen dragen dat de winnaar van de Masters elk 
jaar in ontvangst mag nemen. Daar maakte hij ook 
geen geheim van. Toen hij amper 14 was, praatte hij 

daar eerlijk over in een golfblad. Toen de journalist 
hem vroeg welk toernooi het hardst tot zijn verbeel-
ding sprak, zei Tiger meteen: ‘De Masters. Niet alleen 
omwille van het toernooi zelf, maar ook omwille van 
de clubpolitiek tegen kleurlingen. Als ik daar zou kun-
nen winnen, dan zou dat gigantisch zijn!’
In zijn boek ‘The 1997 Masters: My Story’ laat Woods 
zich uit over de problemen die hij in heel wat clubs 
had ervaren. ‘Op een dag gaf mijn moeder mij geld 
zodat ik aan de bar van het clubhouse een frisdrank 
kon kopen, maar men weigerde gewoonweg om me 
te bedienen. In sommige vestiaires mocht ik me 

Tiger Woods is verantwoordelijk voor heel wat mooie 
bladzijden tijdens de Masters. Zo is niemand zijn 
demonstratie uit 1997 vergeten. Flashback.

Door Miguel Tasso

+,gust-
De speeltuin van Tiger

+,gust-
niet omkleden omdat mijn huid donkerder was dan 
die van de andere kinderen. Ik mocht er zelfs niet 
binnenstappen. Ik voelde dezelfde woede als mijn 
vader toen hij niet in bepaalde restaurants mocht 
eten of hij niet in dezelfde hotels mocht verblijven 
als zijn teamgenoten van het honkbalteam van 
het Kansas University. Hij had mij daar klaar voor 
gemaakt. Hij had mij daarvoor gewapend.’
Tiger Woods werd door zijn vader, een US Army-
militair en een Vietnamveteraan, inderdaad van 
jongs af aan geprogrammeerd om te winnen. Earl 
Woods stimuleerde zijn zoon om zijn grenzen tel-
kens opnieuw te verleggen, bij zoverre dat hij hem 
tijdens zijn trainingssessies de huid vol schold. De 
sneren van het type ‘Hoe voelt het om een negertje 
te zijn?’ en ‘Je bent echt waardeloos!’ waren dage-
lijkse kost. Het was in zijn ogen de beste manier 
om hem te wapenen tegen de druk, hem een stalen 
zelfvertrouwen te bezorgen en haast bovenmense-
lijk te doen worden.

Het meesterwerk van 1997
De Augusta National, een privéclub bij uitstek, was 
lange tijd verboden terrein voor zwarte golfers. In 
1975 haalde de Afro-Amerikaan Lee Elder dan ook 
het nieuws omdat hij de eerste zwarte werd die – 

de caddies uitgezonderd – er het heilige gras van 
de greens en de fairways had mogen betreden. 
Een voorbeeld dat Tiger zou volgen. En hoe! Zijn 
eerste titel blijft voor altijd in het geheugen gegrift. 
Het was een van de grootste momenten uit de 
golfgeschiedenis.
Flashback. April 1997. Tiger is 21 en nog maar 
enkele maanden prof. Niettemin heeft hij al drie 
titels op zak. Specialisten bestempelen hem als 
een fenomeen. Maar niemand die een dergelijke 
demonstratie verwacht.
Het toernooi begint nochtans slecht voor de roo-
kie die liefst 40 slagen nog heeft voor de eerste 
9 holes (4 boven par). Catastrofaal. ‘Ik voelde de 
blikken op mijn rug. Sommigen hadden mij toen al 
begraven. Maar ik heb me niet laat kisten en ik ben 
me blijven concentreren’, zou hij later toegeven.
Op de laatste 9 holes etaleert Woods dan zijn grote 
klasse. De ene birdie na de andere. Zo wordt het 
uiteindelijk een eerste kaart van 70 en die levert 
een mooie 4e plaats op in de tussenstand.
Daags daarop bij het ontbijt: Earl Woods moedigt zijn 
zoon aan om agressiever te spelen. Een boodschap 
die goed overkomt. Tiger heeft nu alle druk van zich 
afgeschud en vliegt over het parcours. Een ronde in 
66 slagen brengt hem helemaal bovenaan het 

De meest prestigieuze 
club ter wereld: welkom 
op de Augusta National.

Historisch moment: Nick Faldo 
overhandigt de jonge Tiger het 
green jacket (1997).

De rode polo 
op  zondag : 
een legenda-
risch attribuut 
voor Woods in 
zijn topjaren.

De Woods 2.0 lacht weer, 
speelt pijnvrij en droomt 
van nieuwe titels. Waarom 
niet op de Masters 2018?
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leaderboard. ‘Echt indrukwekkend om hem bezig 
te zien’, bekende zijn flightgenoot Paul Azinger.  
Op dag 3 is het de beurt aan Colin Montgomerie om 
het nieuwe zwarte godenkind gezelschap te houden. 
De Schot had tijdens de persconferentie een beetje 
olie op het vuur gegooid door op te werpen dat het 
gebrek aan ervaring een zware handicap kon zijn 
voor zijn jonge tegenstander. Verkeerd gegokt van 
Monty die een dure les leert: prikkel nooit de ijdel-
heid van een Tijger. 18 holes later is het verdict een 
feit: met een score van 65 slagen (11 keer par, 7 
birdies en 17 greens in regulation) heeft het Ameri-
kaanse wonderkind de titel zo goed als op zak. 

‘Ik ben maar een gewone sterveling’, lacht Montgo-
merie groen. En wanneer iemand aan Constantino 
Rocca, tweede in de ranking op 6 slagen, de vraag 
stelt wat de concurrentie te doen staat om de tri-
omftocht van de leider af te remmen, antwoordt de 
Italiaan: ‘Misschien met een geweer?’

De gloriedag
Zondag 13 april 1997. De grote dag is aangebroken. 
De hele wereld kijkt naar Augusta waar een jonge 
zwarte zich opmaakt om geschiedenis te schrij-

ven. Speciaal voor deze slotdag, die qua spanning 
aan een stierengevecht doet denken, trekt Tiger 
zijn beroemde rode polo aan. Het publiek kijkt 
alleen maar naar hem. Heel Amerika verdringt 
zich voor de kleine scherm om de verwachte tri-
omf te volgen. Voor een land dat nog altijd gebukt 
gaat onder het racisme wordt dit golftoernooi 
plots zoveel meer dan 
zomaar ‘sport’.

Woods is op de afspraak. Nadat hij de eerste 9 
holes in par speelt, schakelt hij een versnelling 
hoger en maakt het publiek wild met 3 birdies. 
Na 72 holes heeft hij alle records verpulverd: de 
laagste eindscore ooit (270, -18), de grootste voor-
sprong op de nr. 2 in de eindstand (12 slagen) en de 
jongste winnaar (21 jaar). Na zijn laatste putt valt 
hij in de armen van zijn ouders en daarna in die van 

Lee Elder. A star is born.
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De overwinning van Tiger gaat de wereld rond. 
‘Die kerel gaat meer Majors winnen dan wij beiden 
samen’, zou Jack Nicklaus toen gezegd hebben 
tegen Arnold Palmer. De Amerikaanse golfer Fuzzy 
Zoeller formuleert het minder diplomatisch. ‘Ik 
hoop dat hij ons volgend jaar op het traditionele 
Champions Dinner geen kip met friet voorschotelt. 
Of kolen. Of die andere dingen die zij eten…’
De traditie wil inderdaad dat de titelverdediger 
het menu kiest voor het galadiner het jaar daarop. 
De opmerkingen van Zoeller zijn als grap bedoeld, 
maar schieten bij velen in het verkeerde keelgat. 
Zij dwingen hem al snel tot verontschuldigingen. En 
hoewel Tiger zich in eerste instantie gekrenkt voelt, 
reikt hij Zoeller vervolgens toch de hand. Tijdens 
het Champions Dinner van 1998 kiest Woods voor 
een menu dat bij elke 22-jarige in de smaak zou val-
len: cheeseburgers, chicken sandwiches, frieten en 
milkshakes. En iedereen vond het bijzonder lekker.
Tiger Woods zou vervolgens nog drie keer de Mas-
ters winnen en mocht daarna dus nog drie keer het 
Champions Menu samenstellen.

Tiger Slam
Tiger Woods speelde zelden beter dan in 2001. 
Hij won dat jaar trouwens zijn 4e opeenvolgende 
Major. In 2000 zegevierde hij immers achtereen-
volgens in de US Open, de British Open en het PGA 
Championship. Zijn titel in Georgia was dus zo’n 
beetje een ‘grand slam’, maar omdat hij de vier 
Majors niet in hetzelfde kalenderjaar won, houden 
de volgers het op de ‘Tiger Slam’.
In die tijd speelde Woods op een andere planeet. 
Nooit eerder was een golfer zo dominant. In 2000 
finishte hij liefst 14 keer in de top-3 tijdens de 20 
toernooien waaraan hij deelnam. Zijn gemiddelde 
kaart: een hallucinante 68!
Zijn titel van 2001 stond boven elke discussie. Na 
een matige start (70) ging hij steeds sterker spelen 
en won met 16 onder par, met twee slagen voor-
sprong op David Duval en drie op Phil Mickelson. In 
2002 verlengde hij zijn titel. Dit keer kwam Woods 
uit op 12 onder, wat drie slagen beter was dan Retief 
Goosen en vier dan Phil Mickelson. En in 2005 zette 
hij de kroon op het werk met een overwinning in de 
playoff tegen zijn landgenoot Chris DiMarco. Beide 
spelers beëindigden de 72 reglementaire holes in 
13 onder par. Tiger zette de kers op de taart met een 
birdie op de eerste extra hole. Hij tekende dat jaar 

ook voor een van de meest onvergetelijke slagen 
van het toernooi (en de eeuw) door zijn chip uit te 
holen op de 16. De bal maakte toen een onwaar-
schijnlijke krul om te sterven in de cup.
Met een beetje meeval had Tiger Woods de Mas-
ters nog vaker kunnen winnen, want de Augusta 
National, die door Bobby Jones en Allister McKen-
zie werd ontworpen, zit hem als gegoten. In 2000 
was hij 5e en hij werd 3e in 2006, 2e in 2007 en in 
2008, 4e in 2010, 2011 en 2013. 
Met zes titels blijft Jack Nicklaus recordhouder 
qua overwinningen, maar diep in zijn binnenste 
droomt Tiger er ongetwijfeld nog altijd van dat 
record scherper te stellen. Niet vergeten 
dat de Golden Bear al 46 jaar was 
toen hij het groene jasje voor de 
laatste won.
Nu hij eindelijk van zijn 
rugproblemen hersteld 
l i jkt ,  staat er Tiger 
Woods niets in de weg 
om dit jaar opnieuw 
aan de Masters deel te 
nemen. Het lijdt geen 
twijfel dat hij zal wor-
den ingehaald als een 
levende god.
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Hij was amper 24 toen hij in 1955 het leven liet achter 
het stuur van zijn zilveren Porsche 550 Spyder. James 
Dean was in de fleur van zijn leven en verpersoonlijkte 
de rebelse Amerikaanse jeugd aan de vooravond van de 
sixties. De acteur en sekssymbool, half engel, half duivel, 
verwierf na zijn dood een mythische status.

Door Philippe Janssens

James Dean:
enfant terrible

We schrijven 1955. James Dean is 
net klaar met de filmopnamen 
van East of Eden en gaat op zoek 
naar de auto van zijn dromen. 

De eerste Spyder Porsches 550 doen hun intrede 
in de States. Dean tekent meteen de bestelbon 
voor dit nieuwe model dat revolutionair is qua 
vormgeving en prestaties. Tussen de jonge acteur 
en de zilveren bolide slaat de vonk meteen over. 
Bij zoverre dat de toenmalige vriendin van de 
acteur – Ursula Andress – weigert in de auto te 
stappen wanneer die geleverd wordt. Hij steekt 
de draak met haar en verwijst naar een rivaliteit 
tussen vrouwen. Ook zijn vriend en acteur Alec 
Guinness heeft er geen vertrouwen in. Hij heeft 
een slecht voorgevoel wanneer hij de auto ziet en 

probeert James te doen afzien van de aankoop. Hij 
verwittigt hem zelfs: ‘Als je met deze Porsche gaat 
rijden, ben je over enkele dagen dood.’
Vergeefse moeite, want James Dean is niet onder 
de indruk. Hij vertrouwt zijn vriend Georges Bar-
ris de zorg van de carrosserie toe. Die brengt het 
nummer 130 aan op de neus en op de deuren, en 
schrijft op de koffer ‘Little Bastard’: de koosnaam 
die de filmster voor zijn Duitse bolide heeft geko-
zen. Op het ogenblik dat hij hem de sleutels over-
handigt, zegt ook hij dat hij geen goed gevoel heeft 
bij deze auto.

Het symbool van de jeugd
We schrijven 30 september 1955. James Dean is 
ongeduldig. Hij wil deelnemen aan een autocom-
petitie in het noorden van Californië. Hij verlaat 
Los Angeles bij dageraad aan het stuur van de Por-
sche 550 Spyder die hij enkele maanden daarvoor 
in een garage in de buurt heeft zien staan. Omdat 
hij weet hoe bezeten de jonge acteur is van de 
autosport had George Stevens, de regisseur die 
net zijn 3e langspeelfilm had ingeblikt (Giant), hem 
verboden om tijdens de opnames te racen.
James Dean, die zich laat vergezellen door zijn 
vriend en mecanicien Rolf Wutherich, rijdt die dag 
zoals een student die net klaar is met zijn exa-
mens. Op de weg naar Salinas wordt hij door de 
politie aan de kant gezet en krijgt een boete voor 
overdreven snelheid. Amper enkele minuten later 
en nadat hij al ruim 4 uur achter het stuur zit, wordt 
de Porsche die tegen 90 km uur rijdt op de Route 
66 de weg afgesneden door de student Donald Tur-
nupseed en zijn Ford Sedan. De klap is verschrik-
kelijk. Rolf Wutherich wordt eerst tegen het dash-
board gekatapulteerd en daarna uit de auto. James 
Dean is op slag dood, terwijl de student er met 

James Dean was gek van 
snelle auto's. In 1955 en na 
het afwerken van de film East 
of Eden verwende hij zichzelf 
met een Porsche 550 Spyder.
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enkele blauwe plekken vanaf komt en stamelt: 
‘Ik heb hem niet gezien, ik heb hem niet gezien…’ 
Het nieuws van de dood van de acteur raakt net 
voor 18 uur bekend en dompelt de vrijgevochten 
Amerikaanse jeugd in een diepe rouw. 
Enkele maanden later behoort James Dean tot de 
vijf acteurs die in aanmerking komen voor de Oscar 
van beste acteur. Hij is trouwens ook de enige die 
tot twee keer toe postuum genomineerd werd.

Een echte ster
Bij leven was James Dean een echte ster. Zijn 
vroegtijdige dood maakt van hem een mythe. Hij 
overlijdt op amper 24-jarige leeftijd. Dat zorgt ook 
nu nog voor verwarring, want ruim 60 jaar later lijkt 
het alsof hij nooit is weggeweest. De acteur met 
het engelengezicht leeft verder dankzij de briljante 
foto’s van Dennis Stock die hem lange tijd volgde. 
De mooie jongeling uit Hollywood met de ontwape-
nende charme droeg in zich een uitbundige drang 
naar vrijheid en een onbegrensd zelfvertrouwen. 
Ook vandaag inspireert hij de modewereld, de film-
industrie en heel wat anonieme enkelingen.
Met zijn zorgvuldig ‘gebrushte’ haarlok op het 
voorhoofd, zijn ingehouden glimlach, zijn ranke 
verschijning, zijn relaxte lichaamshouding en de 
eeuwige sigaret in de mondhoeken of tussen de 
vingers drukte James Dean zijn stempel op die 
periode en dat deed hij ook als acteur met de rol-
len van Caleb Trask in East of Eden, Jim Stark in 
Rebel Without a Cause en Jett Rink in Giant. 

naar. Maar hij straalde wel een enorme energie uit 
die ik als seksueel zou durven omschrijven’, stelde 
Tennesse Williams toen hij de jonge blonde man had 
leren kennen waarover hij veel lof had gehoord. 
En toch leest het privéleven van James alias ‘Jimmy’ 
Dean niet als een prachtige roman. De enige pas-
sionele liefdesgeschiedenis die bekend is, is die 
met een andere ster: Pier Angeli. Zij duurt niet lang 
en loopt slecht af. De mooie Italiaanse verlaat hem 
onder druk van haar ouders en trouwt enkele maan-
den later met iemand anders. Het laat een diepe 
wonde achter bij Dean die zich eens te meer in de 
steek voelt gelaten. Hij verwacht van een vrouw ook 
dat zij een mentor is. Zo onderhoudt hij ook een 
zeer bijzondere intellectuele relatie met Liz Taylor.
Bij zijn dood was hij samen met een andere jonge 
actrice met Zwitserse roots: Ursula Andress. Deze 
blonde nimf was net uit Europa en de transalpijnse 
studio’s van Cinecitta neergestreken. Daarvoor 
had hij een korte verhouding met Maila Nurmi: 
een actrice in horrorfilms en een adept van zwarte 
magie. Maila was de nicht van de bekende Finse 
marathonloper Paavo Nurmi. Zij was ook een van 
de eersten die de biseksualiteit van James Dean 
aan de pers openbaarde.
Er waren dus ook mannen in het leven van de 
acteur, ook al werd er in die jaren alles aan gedaan 
om dat uit het nieuws te houden. In de jaren 50 
was homofobie nog lang niet zo aanvaard als nu.
Was het atypisch personage James Dean echt 
gemaakt om gelukkig te zijn? Dat zullen we helaas 
nooit weten. Maar als we eerlijk zijn, moet we toe-
geven dat we twijfelen.

Dramatisch verhaal
James Byron Dean wordt op 8 februari 1931 gebo-
ren in Indiana. Zijn ouders heten Winton en Mildred 
Dean. Zijn favoriet tijdverdrijf is toneeltjes verzin-
nen. Dat doet hij samen met zijn moeder en met 
behulp van allerlei figuurtjes en een minitoneel. 
Hij is 9 jaar oud wanneer zijn moeder overlijdt aan 
kanker. Zij heeft hem altijd gestimuleerd. Als tiener 
stort hij zich zonder nadenken in allerlei rollen en 
soms bijna dierlijke interpretaties en dat zowel 
voor goede doelen als op school.
Wat later trekt hij naar New York en Los Angeles 
op zoek naar filmrollen. De mythe wordt stilaan 
geboren. ‘Hij beantwoordde nochtans niet aan het 
ideaalbeeld van toen. Hij zag er slecht uit en liep 
ietwat voorovergebogen. Zijn haar leek nergens 

Ursula Andress: een van 
de vriendinnen in het 
tumultueuze liefdesle-
ven van James Dean.
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Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Panamera Turbo. A!eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
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huurprijs van ' 15.516 excl. btw en met een aankoopoptie van 25%. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappe-
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Uw boekhouder kan geen kant meer uit.

De Porsche Panamera vanaf ! 799 per maand excl. btw  
in Financiële Renting *
www.porsche.be

De vloek van de 
‘Little Bastard’
Was James Dean voor het onge-
luk geboren toen hij zich in de 
armen van Maila Nurmi liet drij-
ven en zich door zijn vrienden 
liet meeslepen tijdens Rebel 
Without a Cause? Het is een 
terechte vraag, maar het is wel zo dat heel wat jonge 
acteurs in die periode op jonge leeftijd het leven 
lieten. Na James Dean stierf Nathalie Wood op haar 
43e. De omstandigheden rond haar dood zijn nog 
altijd duister. Sal Mineo werd op 37-jarige leeftijd 
neergestoken en Nick Adams overleed op zijn 36e 
aan een overdosis. 
Ook de legendarische Porsche bleef in het nieuws. 
Het wrak werd na het ongeluk op een truck geladen 
en gerecupereerd door Georges Barris. Bij het afla-
den schoof het van de helling en verpletterde zijn 
ongelukkige chauffeur die op slag dood was. Met-
een het tweede overlijden in amper enkele dagen 
tijd gerelateerd aan de Porsche. En spijtig genoeg 
slechts het begin van een lange reeks.
Enkele maanden later kopen twee artsen de motor 
en de transmissie met het oog op een race. Wanneer 
de auto een boom ramt, blijft de eerste verlamd 
achter. De tweede is dood.
Dezelfde pech overvalt een jonge fan van James 
Dean die twee banden van de Porsche heeft 
gekocht. Bij zijn eerste rit ontploffen de bei-
de banden op hetzelfde ogenblik. De jonge-

man overleeft het maar net. Dat is meteen ook 
het einde van de verkoop van wisselstukken… 
Nadat de Porsche aan de ‘motorway police’ van 
Californië wordt uitgeleend om het publiek bewust 

te maken van de gevaren van de 
weg, komt hij uiteindelijk in een 
showroom terecht. Die vervol-
gens helemaal uitbrandt! Alle 
auto’s gaan in de vlammen op 
behalve… het wrak.
Wanneer de Porsche naar zijn 
eerste tentoonstelling wordt 
gesleept die voor een middelba-
re school wordt gehouden, raakt 

hij los van de truck en veroorzaakt opnieuw een 
dodelijk ongeluk. Een jaar na de dood van de acteur 
hangt hij in de lucht tijdens een plaatselijke kermis. 
Drie bouten begeven tegelijk. Het voertuig stort naar 
beneden en verplettert de benen van een 15-jarige. 
Enkele weken later – nog altijd op de Route 466 rich-
ting Salinas – heeft de truck die de bolide vervoert 
een zwaar ongeval. De chauffeur is ongedeerd. Hij 
gaat meteen zijn lading inspecteren, waarna de Por-
sche kantelt en de arme man verplettert… 
Op dat moment vindt Georges Barris het welletjes. 
Hij stuurt het wrak naar de schroothandelaar, maar 
wanneer de gelode container in Californië aankomt, 
is hij… leeg. Niemand hoort nog wat over de ‘Little 
Bastard’ tot in 2005. Dan herinnert een 80-jarige 
uit de staat Washington zich plots dat hij, toen hij 6 
jaar oud was, een snijwonde opliep toen zijn vader 
en twee vrienden het wrak hadden ingemetseld in 
een gebouw dat nog altijd zou bestaan. 
Anno 2018 is de Porsche nog altijd spoorloos. Het 
Volo Museum heeft al enkele jaren een beloning van 
een miljoen dollar uitgeloofd voor degene die het 
beroemde wrak ontdekt.

Het verhakkelde wrak geeft een goed 
beeld van de impact bij het ongeluk. 
Spijtig genoeg maakte de mooie Porsche 
daarna nog meer slachtoffers...
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Met 3000 leden, waarvan bijna de 
helft juniores, ademt de Royal 
Léopold Club gezondheid en wel-
vaart uit. De prestigieuze Ukkelse 

club heeft zijn wedergeboorte perfect ingevuld die 
in 2009 werd ingeleid door de felbetwiste sloop 
van zijn Court Central. Vandaag beantwoorden de 
moderne en complete infrastructuren helemaal aan 

alle verwachtingen. De afdelingen tennis en hockey 
vullen elkaar perfect aan en parallel beschikt de 
club ook over een fitnesscenter, een centrum voor 
multidisciplinaire revalidatie, een kwaliteitsrestau-
rant en tal van diensten. Dit alles in een schitterend 
kader ten zuiden van Brussel. Er is dan ook een hele 
weg afgelegd sinds er voor het eerst tegen een bal 
werd… getrapt, nu 125 jaar geleden.

Voetbal voor tennis
Want ja: bij de oprichting was de ‘Léo’ een… voet-
balclub. De geboorteakte verwijst naar 11 febru-
ari 1893 en werd opgemaakt ten huize van Albert 
de Bassompierre, in aanwezigheid van een dozijn 
aristocraten. Zij waren gek van voetbal en wilden 
de sport in ons land promoten. Kapitein Reyntiens 
leidde de bijeenkomst en stelde de naam Léopold 
Club voor, als eerbetoon aan koning Leopold I waar-
van hij de ordonnansofficier was.
De Léopold FC speelde in een eerste fase in het park 
Leopold II en vervolgens op velden aan het Jubelpark, 
de Nationale Schietbaan, het Ter Kamerenbos en Ten 

Dit jaar viert de Royal Léo-
pold Club zijn 125e verjaar-
dag. Deze club, die in een 
groen kader in Ukkel geves-
tigd is, is met veel overtui-
ging de 21e eeuw binnen-
gestapt, zonder daarom zijn 
geschiedenis en zijn tradi-
ties te verloochenen.

Door Miguel Tasso

Léo:
125 jaar en nog
altijd even jong!

Bosch (de huidige Louis Lepoutrelaan). De laatste in 
het lijstje werd gehuurd van baron Georges Brugmann. 
Het was daar dat de tennisafdeling in 1898 geboren 
werd. Die omvatte een 15-tal velden, waarvan een 
derde op gras. Een paviljoen, dat op de Wereldten-
toonstelling van 1897 werd aangekocht, diende als 
clubhouse. Het jaarlijks lidgeld bedroeg 20 frank.
In die tijd was Ukkel nog bijzonder groen, maar al 
snel doken de eerste vastgoedprojecten op. Daarom 
verhuisde de Royal Léopold Club in 1900 een beetje 
verderop en naar een terrein van 7,5 ha dat even-
eens van de familie Brugmann werd gehuurd. Het-
zelfde waar het ook nu nog altijd gevestigd is!
Het is de grote verdienste van de toenmalige club-
leiders dat zij – als echte visionairen – de uitbreiding 
van de stad goed hadden ingeschat en zij de nodige 
grondwerken en de aanplantingen in het park lie-
ten uitvoeren. Het is dankzij hen dat de club, die in 
een echte groene oase werd opgericht, traditioneel 
beschouwd wordt als een van de mooiste van Europa. 
Met dank aan de honderdjarige eiken want zij zijn de 
bevoorrechte getuigen van dat prachtige verhaal. 

‘Belgische Wimbledon’
Reeds in het begin van de 20e eeuw trok de Royal 
Léopold Club de ‘multisportkaart’. Naast voetbal en 
tennis was er immers ook hockey op gras (afdeling 
opgericht in 1900), atletiek en zelfs – volgens som-
mige archieven – golf. Een DNA dat de club ook in de 
volgende 125 jaar zou behouden; een club ‘Réservé 
aux jeunes gens de la bonne société’, zoals in 1929 
te lezen stond in een ‘bulletin officiel’. Herman David, 
voormalig voorzitter van de prestigieuze All England 
Club, had beslist geen ongelijk toen hij de Royal Léo-
pold Club omschreef als het ‘Belgische Wimbledon’. 
De Ukkelse club is ook altijd blijven zweren bij de 
echte waarden, zoals respect, traditie en fair-play.
In 1952 kocht de club van de familie Brugmann 5,5 
van de 7,5 ha die het tot dan huurde. De verkoop-
prijs was bijzonder voordelig. De enige voorwaarde: 
het domein moest zijn sportieve roeping behouden. 
Dankzij een kapitaalsverhoging waaraan heel 

Wel ja: bij de geboorte was 
de Léo een… voetbalclub.

De Léo is enorm 
geëvolueerd in 125 
jaar tijd, maar heeft 
zijn DNA altijd weten 
te behouden.

De mythische Central 
tijdens een wedstrijd 
voor de Davis Cup.
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wat leden en enkele families van mecenassen 
deelnamen (Washer, de Launoit, Brugmann, enz.), 
werd de transactie snel afgerond. Iedereen blij, dus, 
maar toch één schaduwvlek: omdat de hockeysport 
groeide en er minder hectaren ter beschikking ston-
den, was er geen plaats meer voor de pionierende 
voetbalafdeling die zijn toevlucht moest zoeken op 
naburige terreinen.
Nu het eigenaar was geworden, deed de Royal Léo-
pold Club heel wat investeringen. Vanaf 1953 werd 
het chalet, dat als clubhouse diende, uitgebreid en 
gemoderniseerd. Uit die periode dateert ook de aan-
leg van de legendarische Court Central, een stadion 
dat tot 4500 toeschouwers kon ontvangen en zou 
uitgroeien tot dé Belgische tennistempel.
Er is een boek – zeg maar een bibliotheek – nodig 
om alle topmomenten te belichten uit zijn bestaan. 
Maar het is duidelijk dat de Inter-zonefinale van 
de Davis Cup in 1957, waar België het tegen Ita-
lië opnam, in het geheugen blijft gegrift van allen 
die dit moment van dicht of ver hebben beleefd. Er 
dienden tribunes bijgebouwd om de volksstroom 
te kanaliseren. Er moeten zo’n 7000 toeschouwers 
zijn geweest om de ontmoeting te volgen die op 
maandag werd afgerond en voor uitbundige vreug-
detaferelen zorgde. Dankzij de overwinning van Phi-
lippe Washer tegen Nicolas Pietrangeli ging de titel 
inderdaad naar België. Het was meteen het eerste 
topmoment uit de Belgische tennisgeschiedenis en 
dit vergrootte mee de internationale bekendheid van 
de Royal Léopold Club.

De evolutie
Door het grote succes had de Royal Léopold Club 
makkelijk op zijn lauweren kunnen gaan rusten of 
op zijn herinneringen teren. Dat deed het niet, inte-
gendeel, want de dynamische en ambitieuze club 
dacht en werkte toekomstgericht en evolueerde 
mee met zijn tijd. Zo was hij een van de pioniers bij 
de oprichting van jeugdscholen en dit zowel voor 
tennis als voor hockey. 

de familie Washer werd gesteund, bepleitte de radi-
cale omvorming van de club tot een centrum voor 
sport, revalidatie en wellness, naar het beeld van 
Aspria. Het andere, klassieker, beoogde een gelei-
delijke modernisering. Een evolutie in plaats van een 
revolutie. Uiteindelijk kozen de aandeelhouders na 
heel wat verhitte debatten voor optie 2.

Tegelijk stapte de club op een vastberaden manier 
de 21e eeuw in. Zo startte hij in 2009 en na lang wik-
ken en wegen een groot renovatieprogramma op. In 
die sleutelperiode dongen twee projecten naar de 
gunsten van de aandeelhouders. Het ene, dat door 

De nieuwe Royal Léopold Club zag het levenslicht in 
2009. De legendarische Central werd gesloopt om 
plaats te maken voor twee overdekte courts op de 
benedenverdieping en voor drie openluchtkunstvel-
den op het dak. Parallel werden twee hockeyvelden 
aangelegd teneinde in te spelen op de toenemende 
belangstelling van de jeugd voor deze sport.
De beslissing om de mythische Central te slopen 
kwam er niet zonder slag of stoot en deed enkele 
tranen vloeien. Maar zij sloot perfect aan bij de 
noodwendigheden van toen. Belangrijke tennispar-
tijen werden steeds vaker indoor gespeeld en daar-
door had de Central geen echte missie meer. 

Een moderne club in een 
droomomgev ing  w aar 
tennis en hockey in een 
perfecte harmonie leven.

Philippe Washer en Jacky 
Br ichant  t i jdens een 
dubbelspel op de Central.

De Central wordt afgebroken: 
pijnlijk, maar noodzakelijk. Het legendarische chalet.
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Met zijn gedurfde en krachtige coupé-look ziet de New Jaguar E-PACE 
er uitgesproken sportief uit. Dat voelt u ook aan het stuur, dankzij het 
dynamische onderstel en de krachtige motoren. Maar waar deze compacte 
SUV u nog het meeste in zal verbazen, is dat hij u het gebruiksgemak van 
een veel grotere wagen biedt: tot 1.234 liter laadruimte. Deze SUV laat 
niemand onbewogen, net als elke andere Jaguar. Er is een Jaguar E-PACE 
vanaf ! 36.050.
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Prijs op 1/12/2017 btwi. Jaguar Care: 3 jaar waarborg tot 100.000 km en bijstand en gepland onderhoud zonder kilometerbeperking.
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Dankzij deze nieuwe architectuur beschikken de 
clubleden nu over een zeer complete infrastructuur 
op topniveau.

Project ‘Léo 21’
De Royal Léopold Club is dus 125 jaar oud, maar 
voelt zich jonger dan ooit. Van rimpels is geen 
sprake. 25 tenniscourts op 6 verschillende bodems, 
2 hockeyvelden (1 nat en 1 zand), een fitnesszaal 
met de modernste apparatuur, een klasse-restau-
rant in het heringerichte clubhouse, ruimtes voor 
bar, snack en salons, een bridgezaal en zelfs een 
multidisciplinair revalidatiecentrum: het plaatje is 
compleet! Ook de padelcourt wordt niet vergeten, 
want die komt er bij in 2019. Kers op de taart: Pierre 
Wynants, de beroemde chef van Comme chez Soi, 
levert nu ook zijn bijdrage aan de samenstelling van 
de menukaart in het restaurant en dit in overleg met 
de nieuwe gerant Patrick Duhaut.
De Royal Léopold Club heeft 3000 leden, waarvan 
1100 in de afdeling tennis, 1100 in de afdeling hoc-
key en 500 in het fitnesscentrum dat steeds meer 
succes kent. Ter vergelijking: voor de transformatie 
in 2007 telde de club ongeveer 1800 leden. ‘Alles 
wel beschouwd is de overgang dus perfect verlopen. 
De Royal Léopold Club is trouw gebleven aan zijn 
ziel en zijn roeping. Het deed dat door zichzelf in 
vraag te stellen en een nieuw tijdperk in te slaan’, 
aldus Bernard Lescot, al 20 jaar voorzitter van het 
directiecomité. Hij begeleidde deze evolutie samen 
met Luc de Ridder en Philippe Verdussen, de huidige 
voorzitter van de raad van bestuur.
De Ukkelse club, die met trots en respect terugblikt 
op zijn verleden, focust meer dan ooit op de toe-

Een groen kader ten 
zuiden van Brussel.

De Léo is het per-
fecte symbool van 
de hockeyboom 
in ons land.

komst. Het is geen toeval dat de jeugdwerking er op 
volle toeren draait en dat de jeugdschool van tennis 
en hockey uitgroeiden tot echte referenties. Zo telt 
de tennisafdeling 650 juniores en de hockeysectie 
meer dan 700!
Het project ‘Léo 21’, zo genoemd naar analogie met 
COP 21, symboliseert deze ingesteldheid tot in de 
perfectie. ‘Het is bedoeld om van onze club een voor-
keurplek te maken waar het aangenaam toeven is. 
En waar de waarden van gezin, vriendschap, respect 
en sportieve prestaties essentieel zijn en van genera-
tie op generatie worden overgedragen’, stelt Philippe 
Verdussen, de locomotief achter dit project.
Het concept heeft eveneens tot doel om van de 
Royal Léopold Club de referentie te maken op het 
gebied van milieubeheer, duurzaamheid en eco-
verantwoordelijkheid. Alle clubjongeren worden bij 
deze uitgenodigd om die moderne filosofie te res-
pecteren. De toekomst ligt er in goede handen!
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Tussen 1960 en 1967 won Jim Clark 25 Formule 1-races 
en werd hij twee keer wereldkampioen. Daarmee was 
hij veruit de beste piloot van zijn generatie. We blikken 
terug op de carrière van deze geniale rijder van wie we op 
7 april de 50e verjaardag van zijn dood zullen herdenken.

Door Christian Lahaye

Jim Clark
James Clark, in de volksmond Jim, werd gebo-

ren op 4 maart 1936 in het Schotse Kilmany. 
Zijn ganse Formule 1-carrière – vanaf de 
eerste tot de laatste dag – stond in het teken 

van loyauteit. Zo reed hij nooit voor een ander 
merk dan Lotus: bolides die gebouwd werden 
door een man die eerst zijn tegenstander was en 
daarna naast zijn vriend ook zijn baas werd.
Colin Chapman was zonder enige twijfel de meest 
inventieve constructeur ooit. De teameigenaar met 
de beroemde pet schuwde immers de risico’s niet. 
De veiligheid was ondergeschikt aan de presta-
ties en dat de bolides minder betrouwbaar werden 
door gewicht uit te sparen, deerde hem ook niet. 
Daardoor reden heel wat piloten zich de dood in 
met een Lotus, zoals ook Jim Clark: de grootste 
fan van het merk en de meest heroïsche van de 

piloten die voor de Britse constructeur uitkwamen. 
Hij stierf op 7 april 1968 in een onbeduidende For-
mule 2-race in Hockenheim. Jim Clark vloog van 
de baan door een band die loskwam als gevolg van 
een leegloper.

Unieke piloot
In vergelijking met Juan-Manuel Fangio kreeg Jim 
Clark niet de tijd om zijn werk af te maken, maar 
enkele cijfers volstaan om dit unieke talent te dui-
den van de elegante Schot die even flitsend was 
achter het stuur als in het gewone leven. Hoewel 
hij slechts 72 Grote Prijzen reed, is zijn erelijst in 
de Formule 1 gewoonweg subliem en imponerend: 
28 snelste ronden in wedstrijden, 33 pole positi-
ons, 25 zeges, 32 podiumplaatsen en 2 wereldti-
tels bekroonden een carrière die relatief kort was, 
maar o zo rijk op het vlak van zuivere prestaties 
en resultaten.
Jim Clark praatte niet graag over de dood en over 
de ongevallen op de piste. Hoewel hij bijzonder 
snel was en over veel lef beschikte, was hij altijd 
bijzonder voorzichtig wanneer hij plaatsnam in een 
auto. Toen een mecenas voor hem een Formule 
2-bolide wilde kopen, weigerde hij omdat Graham 
Hill een wiel was kwijtgeraakt met een gelijkaar-
dige auto. Het noodlot wou dat hij het leven liet 
aan het stuur van een F2.
Nadat hij de stiel had geleerd aan het stuur van 
prototypes (met name in de 24 Uren van Le Mans) 
debuteerde Jim Clark in 1960 bij Lotus in de  

J im Clark, de 
koning van het 
tegensturen, in 
volle actie met 
een Lotus.

In 1978 vormden Mario 
Andretti (rechts) en Colin 
Chapman een uniek duo.

Vooraleer hij Formule 
1-bolides ging ontwerpen, 
was Colin Chapman ook 
een uitstekend piloot.

Jim Clark (links) en Colin Chapman 
konden het goed met elkaar vinden, 
ook al was Clark niet altijd wild over de 
technische vernieuwingen van zijn baas.

Racegenie
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Formule 1 toen hij John Surtees verving in de 
Grote Prijs van Nederland. Tijdens zijn tweede cam-
pagne in 1961 kwam hij in het nieuws toen hij in 
Monza tijdens de Grote Prijs van Italië van de baan 
ging en daarbij de Ferrari raakte van Wolfgang Von 
Trips. De rode bolide van de WK-leider belandde in 
het publiek en maakte 15 dodelijke slachtoffers, 
waaronder de Duitse piloot. Wolfgang Von Trips 
werd daarna ook geen postuum wereldkampioen, 
want die titel werd hem op het nippertje afgesnoept 
door zijn teamgenoot Phil Hill. Voor de Amerikaan 
was dat de enige wereldtitel in de Formule 1.

4 zeges in Spa
Jim Clark boekte zijn eerste F1-zege in 1962 in 
Spa. Hij won dat jaar 3 keer, verzamelde 6 pole 
positions en moest de titel enkel aan Graham Hill 
laten omdat zijn bolide hem voor de zoveelste keer 
in de steek liet.
Tijdens het daaropvolgende seizoen volgde de bekro-
ning voor de Schotse piloot die liefst 7 van de 10 
Grote Prijzen won. Hij boekte evenveel pole positions 
(7) als overwinningen, stond 9 keer op het podium en 
reed fluitend naar zijn eerste wereldtitel. 
In 1965 werd hij aan het stuur van een Lotus 33 
voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1. 
Ook dit keer overheerste hij de debatten: 6 poles en 
6 zeges. Graham Hill was tweede en een nieuwko-
mer Jackie Stewart derde. Een van de hoogtepun-
ten was zijn 4e zege in Francorchamps, ook al hield 
Clark niet van het 14 km lange circuit. Hij vond het 
te gevaarlijk, net zoals Jackie Stewart trouwens, 
die er enkele jaren later voor zorgde dat de race 
van de kalender verdween. Het duurde tot 1983 
vooraleer de Formule 1-bolides terugkeerden naar 
de tot 7 km ingekorte, gerenoveerde, magische 
en veiliger gemaakte natuurlijke omloop. In 1966 
boekte de Schot met de grillige Lotus 43 maar 1 
zege, maar het jaar daarop liep alles opnieuw naar 

The Maserati of SUVs. Verken de mogelijkheden  
vanaf ! 75.650 (1) of ! 699/maand (BTW Excl.) (2)

Altijd en overal in zijn element, ademt de Levante sportieve passie. Zelfs in extreme omstandigheden is zijn intelligente Q4 
vierwielaandrijfsysteem geoptimaliseerd voor uw veiligheid. U blijft meester over de weg. Een opwindende rit… als in een droom.

ACG BRUSSELS
Leuvensesteenweg 860 
1140 EVERE

ACG GENT
Ijzerweglaan 101 
9050 Gent

F.M.A. ANTWERP
Ertbruggestraat 108C 
2110 Wijnegem

3 jaar garantie
Onbeperkt aantal 
kilometers.

(1) Levante GranLusso aan ! 85.950 incl. btw. Prijs op 01/01/2018. Beperkte beschikbaarheid. (2) Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden op Maserati Levante. Enkel bestemd 
voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Crédit N.V., leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPM Brussel. BCE : 0445.781.316. IBAN: BE72 0017 
2508 8416. Voorbeeld gebaseerd op voorwaarden geldig op 01/01/2018, catalogusprijs van de wagen ! 62.520,66 (BTW Excl.), voorschot van ! 7.471,24 (BTW Excl.). Deze condities kunnen aangepast worden in 
functie van de marktrente. Adverteerder: Maserati Financial Services n.v., Jules Cockxstraat 12 a – 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO BTW: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Gelieve met u Maserati dealer 
contact te nemen om meer te weten. Bovenstaande foto komt niet overeen met de afgebeelde maandelijkse aflossing. Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km): 7,2. CO2-uitstoot (g/km): 189. Foto’s en kleuren zijn 
niet bindend en kunnen variëren. Meer informatie vindt u op: WWW.MASERATI.COM - V.U.: Bram Vanhengel. Maserati West-Europa. Automotive Media Centre Z. 1.Researchpark 20, 1731 Zellik.

wens: 6 pole positions en 4 overwinningen. Toch 
werd hij maar 3e in het WK, achter de Brabhams 
van Denny Hulme en Jack Brabham, piloot en ont-
werper van zijn eigen F1-bolide. Jim Clark rondde 
het seizoen perfect af met zeges in de USA en 
Mexico. In 1968 ging hij door op dat elan met een 
zege in de Grote Prijs van Zuid-Afrika. Het zou zijn 
laatste overwinning zijn.

Dood op zijn 32e

Op 7 april 1968 overleed Clark op het circuit van 
Hockenheim. Hij was amper 32 jaar oud. De Schot 
reed er met een Lotus 48 in Formule 2 en kwam 
per toeval aan de start, want hij was niet zinnens 
om aan die wedstrijd deel te nemen. Clark onder-
handelde tijdens de winterperiode met Ford en 
moest eigenlijk een GT40 besturen op Brands 
Hatch. Maar hij wou eerst de goedkeuring van 
Colin Chapman met wie hij net aan zijn 9e Formule 
1-seizoen was begonnen. Volgens de overlevering 
was Chapman bijzonder boos en verbood hij zijn 
piloot om in de GT40 te stappen. Om hem bezig te 
houden, stelde de baas met de snor hem voor om 
in Hockenheim een wedstrijd van het F2-kampi-
oenschap te rijden. Jim Clark gaf toe, maar begon 
met lood in de schoenen aan de race, vooral omdat 
de weersomstandigheden bijzonder slecht waren. 
Hij was 8e toen hij door de slechte zichtbaarheid 

de controle over zijn Lotus verloor. 
Het was 12.40 uur die zondag, toen 
degene die misschien de grootste 
piloot aller tijden had kunnen wor-
den zijn veel te vroege afspraak had 

met de dood.

Druk overleg tussen Clark 
(links) en Chapman.

Trevor Taylor (links) reed in 1962 en 1963 voor 
Lotus. Het was een vergiftigd geschenk, want 
hij werd er gewoonweg weggeblazen door Jim 
Clark, in die tijd veruit de beste.

Clark won vier 
keer in 1967, zoals 
hier in Mexico.
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Dit jaar viert de BMW Golf Cup zijn 30e 
verjaardag. Dit referentietoernooi 
voor alle Belgische golfliefhebbers 
doorkruiste drie decennia zonder 

sleet op de machine. De mechaniek loopt inder-
daad perfect gesmeerd. Zo worden de deelne-
mers bij het onthaal persoonlijk verwelkomd, 
met verder ontbijt, lunch, champagnecocktail en, 
vanzelfsprekend, ook een prachtige prijzentafel.
Op 27 april gaat de editie 2018 van start in het 
prachtige kader van de Royal Golf Club du Sart-Til-
man. Daarna strijkt het toernooi neer in een 15-tal 
andere clubs om te besluiten met de Belgische 
finale op 12 oktober in Cleydael. Zoals gebruike-
lijk worden de competities in ‘single stableford’ 
afgewerkt, met prijzen in drie categorieën (Heren 
1 & 2, Dames). Alle kwalificatietoernooien zijn 

voorbehouden aan de genodigden van de con-
cessiehouders van het automerk (meer info op 
www.bmwgolfcup.be).
De swing behoort al van oudsher tot het DNA van 
BMW. Het is echt geen toeval dat de autokoffers zo 
ontworpen zijn dat er voldoende plaats is voor een 
golftas! Het automerk sponsort trouwens ook heel 
wat internationale toernooien, waarbij de Ryder 
Cup. Het zal dit jaar ook een van de sponsors zijn 
van de allereerste ‘Belgian Knockout’: het nieuwe 
Belgische toernooi op de European Tour. 
De BMW Golf Cup wordt gespeeld op de vijf con-
tinenten en is een van de grootste internationale 
amateurtoernooien. Onlangs werd de wereldfinale 
van vorig jaar afgewerkt in het Zuid-Afrikaanse 
Fancourt. Aan dat toernooi namen drie Belgische 
laureaten deel.

BMW GOLF CUP

De BMW Golf Cup werd voor het eerst georganiseerd 
in 1988 en viert dit jaar dus zijn 30e verjaardag. Het 
toernooi vaart meer dan ooit een winnende koers.

Door Miguel Tasso

BMW GOLF CUP
INTERNATIONAL 2018
30TH 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 2018. Een gift van € 40 moet op het moment van de inschrijving 
gestort worden op de rekening van MAKE-A-WISH®. Een fiscaal attest zal automatisch 
bezorgd worden. Deze data blijven onder voorbehoud van wijzigingen. Goedkeuring Regel 
4-2g RBGF/89/2018.

Participation uniquement sur invitation d’un concessionnaire BMW ou d’un partenaire
de la BMW Golf Cup International 2018. Au moment de l’inscription, un don de
€ 40 devra être fait au profit de MAKE-A-WISH®. Une attestation fiscale sera délivrée 
automatiquement. Ces dates restent sous réserve de modification. Approbation Règle 
4-2g RBGF/89/2018.

April 25 The National Golf Brussels  Private Tournament for:  Jean-Michel Martin East and Jean-Michel Martin West
April 27 Royal Golf Club du Sart Tilman Private Tournament for:  Discar Liège, Verviers, Eupen and Malmedy
May 4 Kikuoka Country Club Luxembourg Private Tournament for: Bilia-Emond Arlon, Libramont and Luxembourg
May 23 Golf & Country Club Palingbeek Private Tournament for: Monserez Aalbeke, Ieper and Kortrijk
May 25 Naxhelet Golf Club Private Tournament for: Bortolin Huy and Bortolin Hannut
May 30 Kempense Golf Club Private Tournament for:  Beliën Neerpelt and Lommel
June 1 Golf de Falnuée Private Tournament for:  L. Louyet Charleroi, La Louvière, Mons and Sambreville
June 6 Winge Golf & Country Club Private Tournament for:  Juma Mechelen, Juma Leuven, Tanghe,

   Ottevaere and Patrick Smets
June 8 Antwerp International Golf &

 Country Club Rinkven Private Tournament for: Centrauto Malle and Wijnegem
June 12 Royal Golf Club des Fagnes Private Tournament for:  Delbecq
June 20 Cleydael Golf & Country Club Private Tournament for: Jorssen Aartselaar and Jorssen Schoten
June 22 Royal Antwerp Golf Club Private Tournament for:  Meeusen and Sneyers
August 16 Golf Château de la Tournette  Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 17 Golf Château de la Tournette  Private Tournament for: Gregoir Puurs, Jette and Dendermonde
August 24 Koksijde Golf Ter Hille Open Tournament for:  BMW Belux
August 30 The National Golf Brussels Open Tournament for:  BMW Belux
September 5 Royal Limburg Golf Private Tournament for: van Osch Hasselt, Halen and Tienen
September 7 Royal Waterloo Golf Club Private Tournament for: Ginion Group (Wavre, Waterloo and Overijse)
October 12 Cleydael Golf & Country Club BMW Golf Cup National Final

Sheer
Driving Pleasure

BME1800031 - Golf Cup'18 Calendrier 297x210 UK.indd   1 14/03/18   11:38

30  ./a0
plezier op
   de greens
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Never change a winning formula! Vandaar 
dat de 2e editie van de Porsche Golf 
Cup op 18 mei van start gaat in Spa 
en in het unieke kader van de RGC des 

Fagnes. Het toernooi zal vervolgens het hele land 
doorreizen naar de mooiste banen: Keerbergen (24 
mei), Millennium (1 juni), Royal Latem (15 juni), Royal 
Zoute (31 augustus), 7 Fontaines (7 september), 
Ternesse (14 september) en Bercuit (21 september). 
De Belgische finale staat voor 28 september gepro-
grammeerd op de Royal Waterloo. 
We herinneren er aan dat de Porsche Golf Cup is 
voorbehouden aan de genodigden van de conces-
siehouders (eigenaars en belangstellenden). De 
competities worden gespeeld in single stableford 
en in 3 categorieën. Het verhaal van het prestigieu-
ze automerk en de golfsport is er een van gedeelde 
passies. ‘Heel wat Porsche-rijders zijn ook golfers. 

De profielen sluiten trouwens vaak op elkaar aan. 
Zowel de ene als de andere zijn gepassioneerde 
levensgenieters die houden van precisie, prestaties 
en kwaliteit. Dankzij deze exclusieve competitie 
kunnen wij hen ontmoeten in een nieuwsoortige 
omgeving die niet alleen gezellig is, maar ook spor-
tief en B to B’, aldus Didier t’Serstevens, directeur 
van Porsche Import België.
De Porsche Golf Cup heeft een universele roeping. 
Dit toernooi wordt inderdaad in 20 landen tegelijk 
afgewerkt en er nemen jaarlijks meer dan 10.000 
spelers aan deel. Elke jaargang wordt afgerond met 
een wereldfinale. Hieraan mogen enkel Porsche-
eigenaars deelnemen. Dit jaar zal deze finale in mei 
gespeeld worden op de prachtige banen van Son 
Gual en Alcanada op Mallorca. Met de aanwezigheid 
– zoveel is duidelijk – van de Belgische winnaars van 
de editie 2017.

www.porschegolfcup.be

PORSCHE GOLF CUP

Gedeelde passies
De Porsche Golf Cup is een exclusief toernooi voor 
Porsche-eigenaars en belangstellenden waarin de grote 
waarden van het prestigieuze automerk voorop staan.

Door Miguel Tasso

Kopenhagen, Denemarken. Søren hijgt zwaar als hij aankomt op de derde 
verdieping. Bovenaan de trap neemt hij zich voor om een beetje meer op zijn 
gezondheid te letten. Als baas van een Scandinavisch modelbedrijf wil hij ook 
zijn werknemers hierin betrekken, zonder aan productiviteit in te boeten. Daarom 
schakelt hij een gezondheidsplatform in, dat technologie, gamifi cation en 
gezondheid combineert. Søren merkt heel snel een verschil. Zijn collega’s lachen 
meer, zijn fi tter en verzetten meer werk. Door de gedragsverandering bij het 
personeel dalen de ziektekosten voor zijn bedrijf. Zijn ervaring werd opgepikt 
door verschillende multinationals, die het platform ook inschakelen. Een teken 
dat de welzijnssector in volle ontwikkeling is. En dat de gezondheidszorg voor 
een omslag staat, net zoals de gezondheid van Søren.

Om die redenen adviseren onze Private Bankers om onder andere te beleggen 
in de vele opportuniteiten die de sector van gezondheid en welzijn biedt.

Dankzij de informatie van onze specialisten in 70 fi nanciële centra wereldwijd, 
kunnen ze rechtstreeks inspelen op marktevoluties en de beste beslissingen 
nemen. En dat maakt een groot verschil voor uw vermogen.

Meer info op deutschebank.be/privatebanking

Investeer in uw leven

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, 
RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester

Søren is helemaal buiten 
adem na al die trappen.
En dat zal een invloed 
hebben op uw vermogen. 

8200 Soren_H297xW210_NL.indd   1 02/03/2018   10:00

Het prachtige "La Marache' 
op de Royal Waterloo: hier 
wordt de finale van de 
Belgische editie gespeeld.
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Op 2 mei gaat de editie 2018 van de Audi 
quattro Cup van start op de prachtige 
baan van Royal Sart-Tilman in de heu-
vels rond Luik. In totaal staan 12 

kwalificatiewedstrijden op het programma. Daarna 
volgt op 14 september de finale in Golf Château de la 
Tournette. De wedstrijden staan open voor de geno-
digden van de verdelers en de concessiehouders van 
het Audi-netwerk (www.audiquattrocup.be).
Zoals gebruikelijk worden de competities afgewerkt 
in ‘greensome stableford’: een formule waarbij de 
twee spelers van een team elkaar aflossen nadat 
elk van hen heeft afgeslagen. Team spirit, spor-
tieve geest, gezelligheid: dit recept werkt, zoveel 
is duidelijk. In de marge van het eigenlijke toer-
nooi worden bij elke afspraak ook tal van andere 
competities en animaties georganiseerd, zoals de 
‘Nearest to the pin’ op een golfsimulator. Tijdens 

de ‘putting contest’ moeten de deelnemers hun 
bal onder een auto laten rollen. Dat zorgt natuurlijk 
allemaal voor een unieke sfeer op de zogeheten 19e 
hole; dit alles voor de prijsuitreiking.
Voor Audi is golf altijd een schitterende communi-
catietool geweest naar zijn bestaande en potentië-
le klanten toe. Het toernooi wordt trouwens overal 
ter wereld gespeeld, met elk jaar een wereldfinale 
met de winnaars uit alle landen. De finale van 2017 
werd in december gespeeld op het schitterende 
parcours van de Quivira Golf Club in het Mexicaan-
se Cabo San Lucas. Deze championship course 
– een ontwerp van Jack Nicklaus – biedt onver-
getelijke uitzichten op de Stille Oceaan en is een 
echte sportieve uitdaging. Kristof Van Ransbeeck 
en Steven Mens, de laureaten van de Belgische 
editie, genoten er met volle teugen van het decor 
en van dit unieke avontuur.

AUDI QUATTRO CUP

Magische recepten 
op de greens
De Audi quattro Cup is al ruim 25 jaar een begrip voor de 
Belgische golfliefhebber. Een winnende formule ook, en 
die verander je niet!

Door Miguel Tasso

WELKOM THUIS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be

Het schitterende 
parcours van de 
Quivira Golf Club 
in Mexico.

Het Belgische duo 
dat deelnam aan 
de wereldfinale.
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De tweede editie van de Belgian 
National Days is geprogrammeerd 
voor 18 tot 21 juli in Marbella. Men 
zegge het voort: deze vierdaagse ziet 

er veelbelovend uit, want op het menu staat een 
golfcompetitie op gerenommeerde banen, elke 
avond een prijsuitreiking met cocktail, en natuur-
lijk een gezellige en glamoureuze sfeer van de eer-
ste tot de laatste seconde, zoals je die enkel vindt 
in de chicste badplaats aan de Middellandse Zee.
‘Het golfprogramma, dat door onze toernooidirec-
teurs Michel Vanmeerbeek en Arnaud Langenae-
ken georkestreerd wordt, is bijzonder kwalitatief. 
Zo krijgen de deelnemers de kans om achtereen-
volgens te spelen op La Zagaleta (19/7), La Cala 
(20/7) en de Marbella Club (21/7). Parallel heb-
ben we een feestelijk programma voorbereid met 
onder meer een walking dinner in Claro Beach, 
een cocktail in de jachthaven van Puerto Banus en 
natuurlijk het diner met de ‘La Fête des Belges’-
avond op de slotavond op het strand van Casanis 
waar zowel golfers als niet-golfers welkom zijn’, 
aldus Bernard Stas en Alexandre Adlivankine, orga-
nisatoren van dit vijfsterrenevenement.
La Zagaleta, een zeer exclusieve club die door-
gaans enkel toegankelijk is voor leden, zal dus uit-
zonderlijk de deuren openstellen om de Belgische 

golfers te verwelkomen. ‘Een belangrijk extraatje 
dat mooi weergeeft hoezeer we van dit toernooi 
een echte must willen maken…’
Vorig jaar namen 48 spelers deel aan de eerste 
editie. ‘Dit jaar hopen we op het dubbele. Er blijven 
trouwens nog maar een paar plaatsen over’, zeg-
gen de organisatoren, die kwaliteit boven kwanti-
teit verkiezen en hun toernooi willen verankeren in 
de tijd en synoniem maken van uitmuntendheid.
Voor deze editie 2018 kunnen de Belgian National 
Days in elk geval rekenen op de medewerking van 
verschillende partners (Ace Ricoh, BMW, het Huis 
Degand, Sens Collection, Salmon Sea Food), de 
assistentie van touroperator Exclusive Destinati-
ons (dat verschillende pakketten aanbiedt), alsook 
de champagne van Deutz en de gin van Gaugin: 
ideale dorstlessers voor de 19e hole. Profirst, de 
internationale event- en communicatiespecialist, 
verzorgt de logistieke parameters.
Net zoals vorig jaar wordt het toernooi gespeeld 
met teams van twee spelers (formule 4 ball, best 
ball in stableford) met een dagklassement en een 
algemene rangschikking. De jacht op birdies wordt 
ondersteund door een gezelligheidskuur die zal 
worden afgesloten op de tonen van de Braban-
çonne. Dat alles op het strand van Casanis dat nu 
al de bijnaam draagt ‘Strand van de Belgen’.

Info & Inschrijvingen: www.belgiannationaldays.be

BELGIAN NATIONAL DAYS

Feestende Belgen 
in Marbella

Geen betere plek dan Marbella om de Belgische nationale 
feestdag te vieren! This is the place to be!

Door Miguel Tasso

© Foto's: Pierre-Olivier Tulkens

La Zagaleta: een van de 
meest exclusieve banen 
in Spanje.

Bernard Stas 
en Alexandre 
Adlivankine.

Feestelijk en 
gezellig! Leuke 19e hole.

42

E V E N T S
L E N T E  2 018



Aanbod voor bank-, financiële en/of verzekeringsdiensten, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. Voorwaarden en 
modaliteiten (reglementen of algemene voorwaarden, tarieven en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. ING België nv – Bank /Kredietgever – 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: Marie-Noelle De Greef – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

Danielle Marchand heeft zich volledig toegelegd op het helpen van 
jongeren met aandachtstoornissen, met of zonder hyperactiviteit. 
Ze stampte zelf een school uit de grond die helemaal op hun noden 
is afgestemd. Als het over haar bankzaken gaat, vindt Danielle 
een zelfde toewijding terug bij haar ING Private Banker. Ook u kan 
kennismaken met de zeer persoonlijke aanpak van ING Private 
Banking op ing.be/privatebanking

Danielle Marchand, 
Bestuurder van de stichting “Opgroeien met ADHD”

ING Private Banking, maar vooral 
Marchand Banking

Legend Boucles
de Bastogne

De kleine Belgische rallywereld zit zo in 
elkaar dat niemand een afspraak wil 
missen. Zelfs na het vooruitschuiven 
van een week als gevolg van wijzigin-

gen op de WRC-kalender lokten de Legend Boucles 
de Bastogne begin februari nog altijd veel belang-
stellenden naar onze mooie Ardennen. Sterren, 
auto’s, publiek en passie: veel passie! En terwijl 
de puristen zich ongetwijfeld over de prestaties 
en de klassementen bogen, kwamen de teams 
vooral naar het mooie winterweekend om plezier 
te maken. Door de sneeuwbuien aan de vooravond 
wachtte de deelnemers bij de start een mooie witte 
mantel bij de start van deze editie 2018.
Dat Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul, ons duo 
made in WRC de verplaatsing hadden gemaakt aan 
boord van de kleine Opel Corsa van hun debuutja-

ren, was ook – en in de eerste plaats zelfs – voor 
de fun. ‘Dat we hier samen zijn door onze passie is 
hetgene wat mij het meeste raakt’, vatte Nicolas 
Gilsoul samen. ‘Onze auto werd volledig heropge-
bouwd door het familieteam van Thierry: broer Yan-
nick en beste vriend Markus. Zijn papa is hier voor 
assistentie, mijn vriendin en haar vader verzorgen 
de catering. Dit is rally zoals in mijn beginjaren en 
het was bijzonder leuk om dat opnieuw te beleven. 
Hier zijn, zonder druk, is bijzonder leuk en dat is 
ook belangrijk voor mijn relatie met Thierry. Ook 
al waarderen we elkaar enorm en klikt het gewel-
dig tussen ons, het blijft een professionele relatie 
waar we resultaten moeten boeken en de consignes 
moeten volgen… Hier kunnen we alles doen wat we 
willen, lachen, initiatief nemen… Hier kunnen we 
alles loslaten en soms doet dat geweldig deugd.’

Thierry Neuville was de grote blikvanger tijdens de 
editie 2018 van de Legend Boucles de Bastogne: het 
grote Belgische rally-winterrendez-vous voor oldtimers.

Door Philippe Janssens

© Foto's: Jacques Letihon

Neuville voor de fun

44

E V E N T S
L E N T E  2 018



64e Rallye
Neige et Glace
Franse zege in de Vercors

Serge Garosi kan zijn oren nog altijd niet 
geloven. Toen hij zijn Mazda RX2 op het 
aankomstpodium reed dat in het centrum 
van Villard de Lans was opgetrokken, 

kreeg de piloot uit Cavaillon uit de mond van Patrick 
Zaniroli – de grote manitoe achter de wedstrijd – te 
horen dat hij de eindwinnaar was van de 64e Neige 
et Glace. Tien jaar na Pierre de Saint-Viance en zijn 
Citroën GS, die in de heuvels rond Aix-les-Bains 
uit de sneeuw geraakte, en voor de 2e keer en 15 
regelmatigheidsedities, zette een Franse piloot de 
Belgische kolonie een neus. Verrassend, want de 

voorbije jaren palmden de Belgen traditioneel de 
eerste plaatsen in tijdens de sportiefste van alle 
winterse competities bij onze zuiderburen.
‘Binnenkort word ik 60! Ik was gekomen om de Bel-
gen te verslaan die van deze Neige et Glace een van 
de moeilijkste wedstrijden hebben gemaakt om te 
winnen. Maar meer nog dan deze sportieve zege 
onthoud ik de vriendschappen die hier door de jaren 
heen zijn ontstaan…’, aldus Serge Garosi, voorma-
lig Frans kampioen van de Rallyes Terre. 
Voor aanvang van de laatste rit en de apotheose op 
het ijscircuit van Serre-Chevalier hadden onze land-

Voor de eerste keer in 10 jaar tijd geen Belgische winnaar 
in de Rallye Neige et Glace, maar een Fransman. Verslag 
van een unieke en memorabele editie 2018.

Door Philippe Janssens

genoten nochtans hun best gedaan om hun Franse 
uitdager naar de bar te lokken voor een Belgische 
opwarmer. Maar helaas: Garosi, in de wolken met 
de uitnodiging, hield het op een kamillethee...
Met de terugkeer naar de bron in de Alpen, op het 
prachtige plateau van de Vercors met zijn steile wan-
den en mythische cols, koos de organisatie duidelijk 
voor de combinatie van sportief en schoonheid. Meer 
dan 1000 km in 3 dagen tijd en evenveel etappes ver-
deeld in 18 RZ (Regelmatigheidszones), met op het 
programma de te duchten beklimmingen van de cols 
Echarasson, Menée en heel wat andere rallylegendes.
Marc Van Dalen, met Julien Minguet actief in een 
Ford Escort RS 2000, wist al na de eerste avond 
dat de overwinning op details zou beslist worden. 
Dat waren uiteindelijk vier punten, als bij een teer-
lingworp, daags daarop tijdens de dubbele manche 
als afsluiter op het prachtige en hypertechnische 
parcours van Serre-Chevalier.
‘Ik heb gereden zoals mijn oma’, lacht de baas van 
Kronos Events, vandaag verantwoordelijk voor de 

Racing en de Events van de Zwitserse horlogemaker 
Chopard. ‘Of sterker: ik denk zelfs dat zij beter rijdt 
dan dat. We verloren alles in de laatste manche. 
Garosi liep liefst 7 punten in op mij.’

Eerbetoon aan Thomas Sorel
Op het slotpodium van de 64e Rallye Neige et Glace 
waren er niet alleen vreugdetranen, maar ook tra-
nen van emotie. ‘Overtref jezelf, lach en wees 

Henri Pescarolo: 
altijd kandidaat op 
de zege.

Eddy Gully en Yves Deflandre reden 
met de Volvo Amazon van Patrick 
Sorel (rechts) en brachten op die 
manier hulde aan Thomas Sorel 
die vorig jaar tragisch overleed.
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blij’. Ziedaar het devies van Thomas Sorel, de 
jonge Belgische habitué van het evenement die iets 
meer dan een jaar geleden tragisch overleed in een 
auto-ongeval. Het was als eerbetoon aan zijn zoon 
dat Patrick Sorel toezegde om zijn Volvo Amazon 
uit te lenen aan de viervoudige winnaars van de 
wedstrijd Yves Deflandre en Eddy Gully. Om maar 
te zeggen dat, dankzij de in extremis veroverde 3e 
plaats, de emoties hoog opliepen bij het Belgische 
team dat de vingers naar de hemel richtte. ‘Op emo-
tioneel vlak was dit zonder twijfel de meest mar-
kante rally van mijn carrière’, aldus Luikenaar Yves 
Deflandre. ‘Ik vond het heerlijk om de Volvo door 
de besneeuwde cols van de Vercors en de Alpen te 
sturen. Ook al waren we niet altijd in het voordeel 
en moesten we hem stevig door elkaar schudden: 
we konden geen beter eerbetoon verzinnen voor 
Thomas en voor zijn papa Patrick die ons de hele 
rally lang met heel veel passie is blijven volgen.’
Ook organisator Patrick Zaniroli stak zijn tevreden-
heid niet onder stoelen of banken na zijn geslaagde 
terugkeer naar de Alpen, na een decennium in de 
Doubs en de Jura. ‘We kunnen terugblikken op een 
echt unieke editie 2018. We hadden een prachtig 
sportief plateau en het nieuwe tracé in de Alpen was 
een voltreffer. Verder hadden we een prachtige spor-
tieve strijd met spanning tot op de streep. Een Franse 

zege moet gevierd worden, maar natuurlijk wensen 
we onze Belgische vrienden proficiat voor hun gewel-
dige efficiëntie en hun immer goede sfeer!’
Met de onderliggende boodschap volgend jaar orde 
op zaken te komen stellen…
© Foto's: Richard Bord

Het ijscircuit van Serre-
Chevalier diende als 
apotheose voor  de 
kleurrijke editie 2018.

Serge Garosi 
en zijn Mazda 
RX2 wonnen 
voor de Belgen 
Van Dalen en 
Deflandre.

DE NIEUWE VOLVO XC40
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Hoewel het op ruim anderhalve eeuw 
wintersporten kan terugblikken, oogt 
het hyperactieve en o zo sportieve 
Sankt Moritz jonger dan ooit. Eén 

blik op de feestkalender is voldoende om te duize-
len want deze stad, die al twee keer olympisch was 
(1928 & 1948) blijft gek van competities. Daarom 

orkestreert zij geregeld topevenementen, zoals 
vorig jaar nog en al voor de 5e keer de wereld-
kampioenschappen alpijnse ski: een record. Deze 
oude dame is dus nog lang niet zinnens om in 
te dommelen in de zon en zich te koesteren in 
haar herinneringen en een knusse nertsmantel. 
Zowat 30 jaar geleden vond ook polo een plekje 

Volop sneeuwpret
in Sankt Moritz
Al 33 jaar lang dagen de 
wereldtoppers elkaar uit 
in Sankt Moritz tijdens 
de Polo World Cup op 
sneeuw.  Beha lve  een 
bijzonder select rendez-
vous is dit ook een uniek 
evenement waar sport, 
prestaties, luxe en traditie 
elkaar versterken.

Door Philippe Janssens

op de ruitersportagenda. Dat was toen een pri-
meur en Gianny Berry en Reto Gaudenzi waren de 
gangmakers. Deze peters van polo, zoals ze wel 
eens genoemd worden, werden allebei in Sankt 
Moritz geboren en zijn zelf uitstekende spelers. 
‘Sankt Moritz had stallen waar 100 paarden terecht 

Snow Polo World Cup 2018

konden. De oranje ballen bestonden al en werden 
gebruikt voor indoorpartijen. En bij het begin van de 
20e eeuw waren ook de schoenplaten voor hoeven 
uitgevonden voor renpaarden. Dat gebeurde trou-
wens hier. We hadden enkel nog een sponsor nodig’, 
herinnert Gianni Berry zich. Dat werd uiteindelijk een 
Parijse topjuwelier. ‘Reto kende de directeur voor 
Zwitserland. We hebben onze stoutste schoenen 
aangetrokken en zijn hem gaan opzoeken in Zürich 
en legden ons project voor. Daarna belde hij met zijn 
grote baas in Parijs en plots hadden we groen licht!’
De Franse juwelier is nog altijd partner van een festijn 
dat zo’n 10.000 toeschouwers lokt. Het spektakel 
diende tot dusver maar één keer geannuleerd. Dat 
was in 2012 toen het ijs niet de vereiste dikte van 30 
cm had om er de cavalerie op los te laten. 

Mondain en exclusief
Nergens anders in Zwitserland lokt een mondain en 
exclusief evenement als dit zoveel gefortuneerde 
Helveten en buitenlanders. Er loopt dus tijdens het 
weekend heel wat schoon volk rond, zoals de mil-
jardair Urs Schwarzenbach, voorzitter van Polo St. 
Moritz AG en al 16 jaar organisator van het toernooi. 
‘Dankzij hem is het evenement echt kunnen door-
groeien’, benadrukt Christoph Richterich, lid van de 

raad van bestuur. ‘Maar ondanks de grote inbreng 
van de sponsors vraagt de kwaliteit van het onthaal 
om een steeds geavanceerdere infrastructuur. Tege-
lijk verplicht de organisatie van het toernooi op het 
bevroren meer tot gesofistikeerde technieken. Dat 
is ook de reden waarom het polotoernooi van Sankt 
Moritz en White Turf, het andere unieke evenement 
in deze regio, vandaag de kosten delen die in de mil-
joenen Zwitserse franken lopen.’
De kwaliteit van de polospelers, die voornamelijk uit 
Argentinië, Australië en Groot-Brittannië komen, laat 
zich aflezen aan hun handicap. Daar maakte de editie 
2018 van de Snow Polo World Cup geen uitzondering 
op, want de meeste aanwezige ‘polistas’ konden een 
6 tot 8 voorleggen op de maximale schaal van 10.
Wie tot dit polo-WK op het ijs van Sankt Moritz wordt 
uitgenodigd, behoort automatisch tot de zeer beslo-
ten kring van de ‘happy few’. Op de sneeuw, die begin 
dit jaar uitvoerig neerviel, werden de meest extra-
vagante pakjes gedragen. Terwijl de paarden in een 
dolle vaart voorbijraasden, werden in de tribunes 
andere duels uitgevochten: de lynxmantels die tot op 
de grond hingen tegen de sabelmarters met de grote 
kappen. Nochtans is Gianni Berry formeel: ‘Er zijn er 
veel minder dan vroeger en er zit ook veel kunstbont 
tussen. Vandaag zijn de nertsmantels in Sankt Moritz 
folklore!’ Het einde van een mythe? Misschien wel, 
maar toch: elegantie blijft troef in dit alpijnse paradijs 
voor gefortuneerden. De opeenvolgende generaties 
van aristocraten he bben ervoor gezorgd dat de parel 
van Graubünden een unieke klasse blijft uitstralen.
Ter afronding nog een laatste belangrijk detail. Na de 
epische finale tegen het Maserati-team veroverden 
de ‘Diables Rouges’ onder leiding van Dario Musso, 
Chris Hyde, Rommy Gianni en Juan Cruz Greguoli 
opnieuw de felbegeerde trofee van de Snow Polo 
World Cup.
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Meteen noteren in de agenda: de eer-
ste editie van de BNP Paribas Fortis 
Champions Tour wordt van 24 tot 26 
mei gehouden in het prachtig kader 

van tennisclub David Lloyd in Ukkel. Dit toernooi 
is geboren op initiatief van Andy Hancock (Golazo 
Consulting). Het verenigt voormalige tenniskampi-
oenen en het vintagesfeertje zal ongetwijfeld in de 
smaak vallen bij de fans die met heimwee terugden-
ken aan de passing-shots van weleer. Bij het afron-
den van dit artikel waren alle deelnemers nog niet 
bekend, maar er stonden al wel heel wat topnamen op 
de affiche. Zo hebben John McEnroe, Henri Leconte, 
Tim Henman en van Belgische kant Xavier Malisse, 
Sabine Appelmans en Kim Clijsters hun deelname 
bevestigd, maar daar komen natuurlijk nog heel wat 
namen bij! In de marge van het officiële enkelspel-
toernooi (dat meetelt voor de ATP Champions Tour) 
worden ook enkele gemengde dubbels georgani-

seerd. De wedstrijd op vrijdag, waarin John McEnroe 
en Kim Clijsters samen op de baan zullen staan, mag 
u als tennisfan echt niet missen! David Lloyd Brussels 
is vlakbij het Zoniënwoud gelegen. Een groen kader 
dus voor deze exclusieve club die als referentie geldt 
en zijn leden tal van activiteiten aanbiedt (tennis, 
zwemmen, padel, fitness, spa…) Speciaal voor dit 
prestigieuze evenement worden rond de court tribu-
nes opgetrokken waar tot 1600 fans kunnen plaats-
nemen. Er wordt ook een VIP Village voorzien waar 
de verschillende sponsors, waarbij vanzelfsprekend 
BNP Paribas Fortis, maar ook Jaguar en Sofitel, hun 
genodigden zullen ontvangen. Het concept van het 
toernooi heeft al wereldwijd succes geboekt, zoals 
enkele jaren geleden ook in het Zoute. Het lijdt geen 
twijfel dat de Brusselse toeschouwers (sponsors, 
leden van David Lloyd en het grote publiek) de weg 
naar deze exclusieve tennisclub zullen vinden, want 
de spektakelwaarde zal hoog zijn.

www.championsclassic.be

   BNP Paribas Fortis
                 Champions Tour! 

Van 24 tot 26 mei zullen heel wat oude tennisgloriën te 
gast zijn in de prestigieuze Ukkelse tennisclub David Lloyd 
voor een toernooi van de ATP Champions Tour. John 
McEnroe en Kim Clijsters hebben al toegezegd!

Door Miguel Tasso

B!"##$%# L$ L&"'#$

Follow us on:

1in2a34 2enni%
bij David Lloyd
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De nieuwe route van de Star Clipper in Indonesië laat de 
reiziger kennismaken met de onbekende wereld van Nusa 
Tenggara. Deze rozenkrans van mysterieuze eilanden 
bevindt zich op het kruispunt van de Stille Oceaan, de 
Chinese Zee en de Indische Oceaan. Daar waar nog 
altijd draken leven, houten schepen gebouwd worden en 
voorouders het heden bepalen.

Door Béatrice Demol

5ntdekkingscruis6 Wat een schoon schip’, riepen de 
Nederlandse zeevaarders in de 
17e eeuw toen ze kennis maakten 
met de ‘four-masted barkentines’ 

die de zuidelijke zeeën doorkruisten. Hun afgelijnd 
en bijzonder elegant profiel fungeerde later als 
inspiratiebron voor de Franse ‘goélette’ (van ‘goé-
land’ – meeuw). Deze clippers waren zeer actief in 
het hart van de Indonesische archipel en werden 
ingezet op de Zijderoute (later thee, kruiden en 
goud). Zij zeilden onder Europese militaire kleuren 
of voor de Indische Compagnie. 
Het land, dat heel wat groeipolen kent en evenveel 
culturen, talen, legendes en tradities, moet inder-
daad zijn toevlucht nemen tot de zee om dit giganti-
sche patchwork verenigd te houden. Deze grootste 
archipel ter wereld is inderdaad goed voor 18.000 
eilanden, 50% water en 265 miljoen inwoners.
De Lijn van Wallace – naar de wetenschapper 
die de denkbeeldige scheidingslijn tussen Bali en 
Lombok ontdekte – verdeelt Indonesië in de Grote 
en de Kleine Soenda Eilanden (Nusa Tenggara in 
bahasa). Dit zijn de meest mysterieuze eilanden, 
want hoewel zij de grootst mogelijke afwisseling 
van landschappen en culturen bieden, is het mas-
satoerisme er nog niet doorgedrongen. In deze 
onbekende wereld wisselen maagdelijke stranden, 
droge savannes en oerwoud elkaar af en laten zich 
via een nieuwe route ontdekken. Dit gebeurt op een 
ouderwetse manier, namelijk met een legendari-
sche schoener: stalen romp, prachtig houtwerk, 
blinkend koper, vier masten en indrukwekkende 
zeilen (samen liefst 3365 m2). Dat alles gecombi-
neerd met het comfort van een luxecruise.

Groenten snijden of 
mastklimmen
Inschepen op de Star Clipper is al een avontuur 
op zich. Alleen al de keuze van de route maakt van 
deze reis meer dan een cruise: het is een unieke 

‘

Eindbestemming Indonesie

Op zijn route naar de onbekende 
wereld van Nusa Tenggara komt 
de Star Clipper honderden 
kleine verlaten eilandjes tegen.

De Star Clipper 
in Indonesische 
wateren.

Muziek alom. De gamelanorkesten 
performen overal: in straten, 
zalen en op de boot.

ervaring. U maakt kennis met een wereld die zich in 
verschillende microkosmossen laat opdelen. Deze 
eilanden in de Zeeën van Java, Timor, Florès en 
Banda behoren tot de best beschermde van de 
archipel. Het contrast is dan ook des te groter met 
het comfort van het schip waar de sfeer het midden 
houdt tussen sportief zeilen en een groot luxejacht. 
Comfortabele kamers, klok rond dineren, assiste-
ren bij het manoeuvreren en bij de voordrachten 
die elke ontscheping voorafgaan en die stilstaan 
bij de geschiedenis van het land, bij de oude en 
nieuwe geopolitieke belangen van de regio, bij pira-
terij en de grote zeilverhalen van weleer. De passa-
giers mogen aan land gaan als zij willen. Het staat 
hen vrij om de gids te volgen of zelf op avontuur te 
gaan, met als enig risico dat de bijzonder gastvrije 
eilandbewoners hen thuis uitnodigen!

Ongerepte stranden,
jungle en savanne
Kaai, zodiac, tender of met de voeten in het water: 
een duikbril en een snorkel volstaan om het tur-
quoise aquarium in te duiken waar reusachtige 
schildpadden u gezelschap komen houden. Iets 
roekelozer is een tocht in de weelderige jungle of 
op de verschroeide velden die deze ‘gili’ – mini-
eilanden – afboorden. Al naargelang hun positi-
onering ten westen of ten oosten van deze geo-
grafische grens hebben ze elk hun eigen karakter: 
vulkanisch of koraal. Met alles wat dat inhoudt 
voor de fauna op het land en in de zee. Zo zie je 
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’s morgens apen, herten en tapirs en na de mid-
dag – enkele mijlen verderop – slangen en vleer-
muizen. De ‘gilis’ die het dichtst bij Bali liggen zijn 
sublieme confettisnippers van wit zand waar de 
Balinezen en de expats graag hun weekends door-
brengen. Zij worden evenwel netjes omzeild door 
de Star Clipper die liever aanlegt in minder druk 
bevolkte gebieden. Dat is het voordeel van de klei-
ne diepgang voor een schip dat al bij al toch zo’n 
170 passagiers en 75 crewleden aan boord heeft.

Meer toeristisch Bali
Bali is niet langer de koningin voor wie het avontuur 
opzoekt. Inschepen in Benoa, op het zuidoosten van 
het godeneiland, is dan ook een goed idee, want 
daardoor kan men met de taxi doorrijden tot Kuta 
en heeft men toch de meest toeristische plek van de 
archipel gezien. Sea, surf and shopping. Fastfoods 
met gebakken noedels en massages voor 3 euro. 
Golven voor getatoeëerde surfers en een leuke sfeer, 
zoals ook elders langs de kust die een opeenvolging 
is van kleine badplaatsen. Desondanks gooit de Star 
Clipper op de terugweg het anker uit ten noorden van 
het eiland, vlakbij Lovina Beach: een van de plekken 
waar het traditionele dagelijkse leven net buiten de 
stranden nog niet in de wurggreep van het toerisme 
zit. Dorpsbewoners leiden er u maar al te graag rond 
door de rijstvelden en de unieke wijngaarden van de 
archipel, naar de warmwaterbronnen of in de hindoe-
istische en boeddhistische tempels.

Soft Sumbawa
Op de Sumbawa Islands ontscheep je al wadend 
door het water. In Wera mag men niet aarzelen om 
het strand met zwart zand te doorkruisen om er 
speelse kinderen aan het werk te zien. Een kader van 
visnetten, kippen en afval. Op de kleine scheepswer-
ven worden nog boten gebouwd die tot de laatste 
klinknagel van hout zijn gemaakt. Hier leeft men in 
de straten of op de terrassen van de paalwoningen. 
De ikats en songkets worden er met de hand gewe-
ven, de maïs en de pinda’s geplet in plastic kuipen, 
de bananen rijpen aan de daken van de huizen die 
zich openen voor de hitte. De vloer is van gestampte 
aarde. Maar in hun zak dragen de jonge vrouwen een 
gsm die ze bij elke ontmoeting ontgrendelen, want 
ook hier heerst de cultuur van de selfie.

Vulkanisch Satonda
Op Satonda Island dringt een verkenning van 
de duizendjarige caldera zich op. Indonesië telt 
immers de meeste vulkanen ter wereld en som-
mige daarvan zijn zeer actief. Het zoute water van 
de krater is een gevolg van de tsunami die werd 
veroorzaakt door de enorme uitbarsting van de 
Mount Tambora in het ‘zomerloze jaar’ 1815. Moyo, 
het natuurreservaat ten noorden van het vulka-
nisch eiland, wordt omringd door een koraalrif en 
lokt heel wat nieuwsgierige duikers. In Labuan 
Haji wachten de lokale bewoners de passagiers 
op aan de kaai en aan het stuur van hun kleurrijke 
scooters. Van daar gaat het richting waterval Brang 
Rea. Deze ligt in het hart van een diepgroene jun-
gle die men na een 15-tal kilometers bereikt. Het 
is er druk, want buffels, everzwijnen, makaken, 
luidruchtige grootpoothoenders en dito kaketoes 
proberen er elkaar te overbluffen. Een duik in het 

of kleine houten sculpturen van deze monsters te 
verkopen. De reuzenvaraan, een late afstamme-
ling van de dinosaurus, kan tot 3m lang worden en 
100 kg zwaar. Toch haalt hij vlot 20 km per uur. Hij 
is even beschermd als de Balinese Barongdans. Net 
zoals de draken heeft ook de muziek op het water 
rond Nusa Tenggara een grote spirituele dimensie.

Spiritueel Lombok
Want in deze archipel is alles spiritueel: zowel aan 
land als op zee. In Lombok geldt de vulkaan Gunung 
Rinjani, met zijn 3726m de op een na hoogste maar 
wel veruit de mooiste top van het land, als de wieg 
van de goden. Volgens de legende veranderde de 
moeder van de apengod Hanoeman zichzelf in een 
berg om haar zoon te helpen het koninkrijk van de 
demonen te overwinnen. Zijn flanken zijn populair 
bij ervaren trekkers en bij Sasak en Hindoe-pelgrims 
die er hun giften van meer tot meer neerleggen tot 
aan de top. Aan de voet van de berg nodigen de 
paradijselijke stranden en de surfspots de toeristen 
uit die Bali al zijn vergeten. Het dorp Senaru, waar 
alle excursies starten, wordt bestuurd door vrou-
wen. Zij begeleiden u door het Nationaal Park, de 
rijst- en katoenvelden en de jungle die leidt naar de 
watervallen op de flanken van de vulkaan. Daarna 
nodigen ze u uit in de kleine nederzettingen, met 
naast een ‘cleaning Friday’ ook heel wat lectuur. 
Naast de verkoop van siervoorwerpen aan het 

water voelt nog heerlijker aan wanneer men deze 
plek te voet bereikt. Het levert ook applaus op van 
iedereen aan boord.

Voorhistorisch Komodo
Het Nationaal Park van Komodo laat zich dan weer 
niet ontdekken zonder een gids en zonder een 
bewaker die gewapend is met lange stokken. De 
beroemde draken van Komodo, die al miljoenen 
jaren aanwezig zijn op drie eilanden van de archi-
pel, zijn in al die tijd amper geëvolueerd. Zij voeden 
zich dus nog altijd met vers vlees, waterbuffels, 
herten, everzwijnen en onvoorzichtige mensen. 
Zodra hun prooien geen weerstand meer bieden als 
gevolg van hun dodelijk gif, worden zij letterlijk uit 
elkaar gereten. Ook de eigen familieleden zijn niet 
veilig. Vanaf hun geboorte verschuilen de kleine 
varanen zich in de bomen. Dat doen ze tot ze drie 
jaar oud zijn, want vanaf dan zijn ze sterk genoeg 
om zich te verdedigen. Ook de dorpsbewoners, 
die samentroepen aan de overzijde van dit Juras-
sic Park, zoeken de hoogte op. Zij verlaten hun 
paalwoningen enkel om toeristen rond te leiden 

Hoewel de draak van Komodo er 
ogenschijnlijk vrij rustig uitziet, 
is hij bijzonder gevaarlijk.

De terrassen van de 
paalwoningen bieden 
bescherming tegen 
de hoge vochtigheid.

In Sumba leven de geesten 
van de overledenen in de 
daken van de huizen die 
soms tot 25m hoog reiken.

Watervallen, meertjes en ravijnen 
doorkruisen de jungle in het hart 
van de eilanden, zoals hier op 
Satonda Island.
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einde van de rondleiding vragen ze er de bezoe-
kers ook om aan elk kind van het dorp een boek 
te schenken. 

Passionerend Sumba
De oversteek tussen Austronesisch en Melane-
sisch vertaalt zich ook in andere landschappen 
en bevolkingsgroepen. De stranden zijn nog altijd 
even ongerept, maar primaire bossen en droge vel-
den wisselen elkaar nu af. Hoe verder oostwaarts, 
hoe meer de tradities bijna intact zijn gebleven. De 
Sanskritische rites voeren ons weg van het Indo-
nesië dat voornamelijk moslim is. En de eilanden 
worden er steeds woester. Sumba, op de weg naar 
Papua, opent zich amper voor de wereld. Zoals wel 
vaker worden de bevoorrechte paradijselijke plek-
jes eerst ingepalmd door zij die daar de middelen 
voor hebben. Zo vindt u in het oosten van het eiland 
enkele zeldzame ecolodges voor surfkampioenen 
en vips die er de anonimiteit komen opzoeken. Ter-
wijl het westen blijft zweren bij een verleden dat bol 
staat van de legendes en de seculaire tradities.
Sumba is het laatste bastion van de marapu-religie 
waar de voorvaderen alles mee bepalen. Hun graven 
staan centraal in het centrum van de dorpen terwijl 
hun geesten huizen in de rieten daken die soms tot 
25m hoog reiken. De levenden wonen in paalwonin-
gen en de dieren onder de huizen. Zoek een lokale 
gids met vervoer die u meeneemt naar de prachtige 
verborgen lagune van de Kodi-stam. Ga dan praten 
met de families die, in ruil voor enkele betelblade-
ren en areka-noten en met de hulp van een tolk voor 
de tientallen dialecten, vertellen hoe belangrijk en 
bepalend deze tradities zijn in hun leven. Elke cere-
monie in hun dagelijks en religieus leven impliceert 
het offeren van dieren. De mausolea, die almaar 
groter worden, maken de families armer. In sommi-
ge clantwisten wordt nog altijd bloed vergoten. En 
de ‘pasala’, het spirituele steekspel waar ruiters te 
paard het tegen elkaar opnemen, zorgt elk jaar voor 
enkele doden. Het kapmes dat aan hun broeksriem 
bungelt, is niet zomaar een gereedschap voor in de 
velden. Niettemin is het onthaal er super hartelijk. 
Sumba is dan ook de meest opwindende stopplaats 
op de hele cruise.

© Foto's: Movi Press/Eeman

Routebeschrijving
Star Clipper www.starclipper.com verzorgt de 
opvang van bij uw aankomst en verwent u vanzelf-
sprekend tot in de kleinste details. Een cruise met 
een zeilschip is een geweldig avontuur op zee en 
deze nieuwe Indonesische route is in alle opzichten 
uniek. Weinig formaliteiten, universele vaccins, 
voorzichtigheid geboden voor bepaalde insecten in 
sommige zones en 6 uur tijdverschil in de zomer. 
En voor er wie graag alleen op uittrekt, is er Lonely 
Planet www.lonelyplanet.fr 

De prachtige 
lagune van 
d e  K o d i -
stam in het 
opwindende 
Sumba.

Cursus mondharp in 
het dorpje Senaru 
(Lombok).
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Barbados! Een reis naar dit 
paradijselijk land dat ooit aan het 
Britse koninkrijk toebehoorde, 
vergeet je nooit. Ook golf 
scoort er hoog en nodigt uit 
tot een ontdekkingstocht die 
georkestreerd wordt door onze 
partner Active Golf Travel.

Door Philippe Van Holle

Barbados78l9 :; <et =/>adij%

De vraag van 1 euro: waar ligt 
Barbados? We hebben er allemaal 
van gehoord, maar dit kleine eiland 
aan het eind van de wereld laat 

zich niet altijd even vlot aanduiden op een kaart. 
Vandaar dit woordje uitleg. 
Eerst en vooral: het ligt niet zover weg als men 
soms denkt, want dit stukje aarde van 431 km2 

behoort tot de Kleine Antillen, een eilandengroep 
naast Venezuela. De afstand tot Brussel? Welge-
teld 7064 km. Dat betekent dus een eindje vliegen, 
maar de beloning volgt al meteen bij de landing: de 
94 km gouden stranden dragen inderdaad meer 
dan hun steentje bij tot de faam van het eiland.

Ook de buren hebben namen die even fris klinken 
als een mango die net uit de boom is gevallen: Saint-
Lucia, Saint-Vincent en de Grenadines in het wes-
ten, Trinidad en Tobago in het zuiden. Vul dit aan met 
een azuurblauwe zee, een (stevige) dosis zon, een 
vleugje rum en enkele opwindende piratenverhalen, 
en u hebt meteen de nodige ingrediënten voor een 
geslaagde vakantie. Met daarbovenop een aantal 
heerlijke golfbanen om eindeloos van te smullen!
Want golf in Barbados, dat is genieten! Puur genot 
voor de ogen en voor de swing, met adembene-
mende panorama’s langs de zee en een magisch 
klimaat het hele jaar door. Natuurlijk is duiken hier 
de nationale (toeristische) sport bij uitstek, al dan 

niet met zuurstofflessen. Wat altijd goed is om 
weten en de vakantiekiekjes extra kleur te geven. 
Maar meteen hierna volgt golf. Het is dan ook geen 
toeval dat men op Barbados heel wat referentie-
clubs vindt: exclusief en uitdagend, maar tegelijk 
ook chic en ontspannen qua sfeer. Want je bent in 
de Caraïben of je bent het niet…

Sandy Lane Golf Resort
Eerste stop is het Sandy Lane Golf Resort. Dit is de 
grote blikvanger van het eiland. Het verbaast dan 
ook niet dat Tiger Woods deze plek uitkoos voor 
zijn huwelijksreis. Er is keuze uit liefst 45 holes met 
gemanicuurde fairways en greens waar het lijkt 

alsof het gras er met de schaar wordt bijgeknipt. 
Maar je hoeft hier niet als een professional te kun-
nen slaan om je te amuseren. Ongeacht hun niveau 
zullen alle golfers hier hun gading vinden, ook al 
door de vele afslagzones.
U hebt ongetwijfeld al begrepen dat dit super-de-
luxe resort, dat amper op 13 km van Bridgetown – de 
grootste stad van het eiland – ligt, over alle troeven 
en infrastructuren beschikt om zich voor en na een 
dagje op een van de 3 golfbanen te ontspannen.
Green Monkey, een ontwerp van Tom Fazio, is een 
18 holes parkland die men vooraf beter kan instu-
deren indien men een goede kaart bij elkaar wil 
slaan. Door een caddie in te huren, voorkomt 

Panoramisch zicht van 
hole 9 van Green Monkey 
in het Sandy Lane Resort.

Farniente in de zon 
van Barbados.

Met zicht op zee.
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men trouwens al een aantal onaangename ver-
rassingen, vooral dan bij het aanspelen van een 
aantal doglegs waar men ten allen prijze zijn afslag 
moet verzorgen. Het hart van Green Monkey is een 
opeenvolging van kalkkliffen die ooit een kandij-
suikerrietplantage beschermden. Dit is een fabel-
achtige mooie plek, vooral dan hole 16 (par 3), 
waar bunkers de beroemde aap verbergen. Drie 
dagen na zijn huwelijk speelde Tiger Woods hier 
en scoorde 74 op deze par 72. Wellicht zat hij toen 
met andere dingen in zijn hoofd.
Het parcours van de Country Club beleefde zijn 
gloriemoment in 2006 toen het gastheer was van 
de World Golf Championships. Voor de toerist/
golfer is dit een uitdagende baan met water, reliëf 
en zand en met talloze honderdjarige bomen in 
de tweede helft van het parcours. Opgelet: het 
beruchte Bermuda-gras, dat de greens bedekt, 
laat de bal snel rollen in één richting en traag 
in de andere, zodat men niet altijd goed weet 
hoe en waaraan. Dat maakt ook het putten een 
stuk uitdagender dan men op het eerste gezicht  
zou verwachten.

Barbados Golf Club
De Barbados Golf Club, die in 1974 de deuren 
opende, werd in 2000 de eerste publieke baan 
van het land. Het zijn vooral de prachtige bomen 

die hier tot de verbeelding spreken; bomen die er 
tijdens de voorbije kwarteeuw ruim de kans kregen 
om groot te worden. In tegenstelling tot de meeste 
banen op het eiland speelt deze golf relatief vlak. 
Dat vergemakkelijkt het stappen in een regio waar 
de temperaturen makkelijk kunnen oplopen. Er zijn 
heel wat hindernissen. Twee grote meren bakenen 
de fairways af. Er dient dus verstandig en stra-
tegisch gespeeld. Maar ook hier is het genieten, 
want dit is een magische plek.
Sir Gary Sobers, een van de bekendste mensen op 
Barbados, golft regelmatig op elk parcours van het 
eiland. Maar er gaat geen week voorbij zonder een 
ronde in deze club.

Royal Westmoreland
19 km ten noorden van Bridgetown ligt de Royal 
Westmoreland Golf and Hotel. Deze golf werd 
getekend door de beroemde architect Robert Trent 
Jones Jr. De club speelde een pioniersrol in de ont-
wikkeling van golf op Barbados en dwong er Sandy 
Lane toe om de lat nog hoger te leggen.
Westmoreland bouwt momenteel een tweede 
18 holes op recent aangekochte gronden vlakbij 
Sugar Hill. Heel wat Britse sportvedetten hebben 
hier hun vaste gewoonten. Michael Vaughan, Gary 
Lineker en Ian Woosnam zijn zelfs eigenaar van 
een villa op de golfbaan. 

In het begin kostte de rough van Westmoreland 
heel wat slagen, maar gelukkig zag de club snel 
in dat ze dit hoge gras maar beter wat korter kon 
maaien om de doorstroming van het spel te bevor-
deren. Met het zicht op de oceaan, de pittores-
ke rotsen en de kleurrijke bloemperken is deze 
championship course even mooi als moeilijk. Het 
venijn zit in de staart, want de laatste hindernis is 
een vulkanische ravijn die de green van de fairway 
scheidt. ‘May the wind be at your back and your 
shot-making skills tested when you play this chal-
lenging hole’, schreef Trent Jones over de afslag 
van deze lange par 4. Hij wist duidelijk waarover 
hij sprak…

Paradijselijk hotel
Het hotel Fairmont Royal Pavilion, dat op amper 
vijf minuten rijden van de golf ligt, sluit helemaal 
aan bij dit prachtige parcours. Het is gewoonweg 
uniek. Het werd gebouwd op het strand van Glit-
ter Bay, op 2 km van Holetown in Saint James, en 
heeft een grote tuin waar men na het golfen kan 
verpozen. Tenzij u natuurlijk het zwembad verkiest 
of een massage.
De kamers en de suites, die in 2017 gerenoveerd 
werden en zich voor hun decoratie laten inspire-
ren door de plantages die het eiland dierbaar zijn, 
beschikken over al het comfort dat men verwacht 
in een etablissement met een dergelijke standing 
(wifi alom, airco, een salonhoek, flatscreen satel-
liet-tv met dvd-lezer, enz.). Alle verblijven hebben 
een balkon of terras met zicht op zee. De private 
badkamer heeft een bad en een afzonderlijke dou-
che. De beide restaurants van de Fairmont Royal 
Pavilion Barbados Resort bieden een internationale 
keuken aan en, natuurlijk, de typische schotels van 
de Caraïben.
Er is keuze uit heel wat activiteiten. Populair zijn: 
kano-kajakken, diepzeeduiken, vissen en snor-
kelen. Het etablissement beschikt tevens over 

Op Barbados lijken 
zelfs de bunkers 
aantrekkelijk…

Magisch decor 
op de Barbados 
Golf Club.
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 First ever integrated GPS/Laser Display
  Dual Battery Source (CR2 for Laser and USB for GPS)
 Range to a Flag: 400 Yards (400 yards/360m)
 PinSeeker with JOLT Technology
 Preloaded with 36,000+ Courses in 30 Countries
 Bluetooth for Auto Course Updates

©2018 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.

THE NEW

LASER RANGEFINDER + GPS

DISTRIBUTOR : CHANTAL GRIMARD - S.A. EDGARD GRIMARD N.V. 
AVENUE DE L’ENERGIE, 9 - B-4432 ALLEUR - WWW.GRIMARD.BE bushnellgolf.eu

FRONT BACK

SEE DISTANCE  
L I K E  N E V E R  B E F O R Eeen gym, tennisbanen, een uitleendienst van 

laptops, een wasserij en een souvenirwinkel. En 
als u uw kinderen meeneemt, wordt de opvang 
verzekerd door geoefend personeel. Kortom:  
het paradijs…

Apes Hill Club
We richten de steven naar de Apes Hill Club: een 
van de meest recente golfbanen in de Caraïben, 
want hij opende in 2009, maar desalniettemin een 
volwaardige (par 72) championship course. Het 
parcours ligt ongeveer 300m boven zeeniveau en 
is een echte en opwindende uitdaging voor elke 
golfer die naam waardig. Het is perfect onder-
houden en met zijn (twee) meren, zijn ravijnen en 
koraalrotsen – Barbados heeft geen vulkanische 
roots, maar bestaat uit koraalkalksteen – sluit het 

Waarom geen eigen villa afhuren?
En waarom zou u zich niet laten verleiden door het 
voornemen om een villa te huren voor een onverge-
telijk verblijf op Barbados? Het is een heerlijk alter-
natief voor het hotel! Active Golf Travel beschikt 
over een uitgebreide catalogus om alle wensen in 
te lossen, of dit nu met zicht op zee is of, rustiger, 
meer in het binnenland. Dankzij zijn ervaring en 
zijn expertise kan het team van Active Golf Travel 
– en zijn partners ter plekke – voor u een exclusief 
verblijf op maat uitwerken en u bijstaan tot in de 
kleinste details. Ja: tot zelfs de restaurants en de 
tee times boeken. Zodat de ontdekkingsreis op 
Barbados een en al genot wordt en dat van de eer-
ste tot de laatste seconde. 

Info & boekingen:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be (klik op ‘Promotions’)

schitterend aan op het natuurlijk decor van deze 
plek. Kers op de taart: de vergezichten op een aan-
tal tees zijn gewoonweg onvergetelijk. Kortom: 
een ervaring om intens van te genieten!
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De Golf de la Sainte Baume ligt in het hart van de 
Provence. Een parcours in hartje natuur met tjirpende 
krekels op de achtergrond.

Door Michel Thibaut

?/in2@-A/umB
De Provence 
op z’n mooist

In de lente trekt de Provence zijn mooiste 
kleuren aan en geurt zij op haar best. Deze 
favoriete regio van de Belgen is ook een 
bijzonder vruchtbare golfbestemming. Er is 

keuze uit heel wat kwaliteitsbanen die doorgaans 
in prachtige sites werden neergelegd. De kenners 
jagen er graag op birdies met de tjirpende krekels 
als luidruchtige getuigen. 
Dit keer nemen we u mee naar de Golf de la Sainte 
Baume. Deze club ligt in het hart van de Proven-
ce: tussen Aix, Marseille en Brignoles. De baan 
opende in 1988 op initiatief van de Open Golf Club 
en draagt de handtekening van architect Robert 
Berthet. ‘Het is een van de eerste golfbanen in 
deze streek en zij richt zich tot een breed publiek. 

Vanaf de witte tees speelt dit parcours behoorlijk 
lang en uitdagend (ruim 6000m), maar vanaf geel 
wordt het veel toegankelijker (5600m)’, aldus club-
directeur Richard Stanislas.

Waterhindernissen
Het parcours, dat aan de voet ligt van het 
bekende Sainte Baume-massief, deint op en 
neer tussen de sparren en de garrigue. Het is 
bijzonder goed onderhouden en plaatst de gol-
fer voor diverse uitdagingen. ‘Tal van waterhin-
dernissen bemoeilijken de opdracht, maar over 
het algemeen is dit een relatief open baan met 
behoorlijk brede fairways. Ook de gemiddelde 
handicapper vindt er dus zijn gading, al moet 

ik wel waarschuwen voor de drie-putt, want de 
doorgaans verhoogde greens zijn snel en wor-
den sterk verdedigd.’
Ook de omgeving is bijzonder mooi. Tijdens zijn 
wandeling over de fairways swingt de golfer tussen 
aleppodennen, groene eiken, eeuwenoude platanen 
en geurende planten. ‘Hier dicteert de natuur de 
wet. Omdat dit het platteland is, nodigen flora en 
fauna zichzelf uit op alle holes’, vervolgt onze gids.
De sportieve infrastructuur (practice op gras, gro-
te putting green, pitching green, oefenbunkers) is 
bijzonder compleet en lost alle verwachtingen in. 
Het verhuurmateriaal is in voldoende mate aan-
wezig (karren en buggy’s). Vooral die laatste zijn 
welkom in de zomer wanneer de zon hier zijn dap-
pere best doet.

Gezelligheid troef
De Golf de Sainte-Baume behoort toe aan Open 
Golf Club, de nummer 1 van premium golfclubs 
(www.opengolfclub.com). De club telt ongeveer 
300 leden, voornamelijk streekbewoners. ‘We ont-
vangen heel wat gastspelers, waarbij tal van Bel-
gen’, aldus Richard Stanislas. Het greenfeetarief is 
best redelijk en wisselt van 45 tot 82 euro, al naar-
gelang de periode van het jaar. Tegelijk biedt Open 
Golf Club heel wat interessante pakketten aan, 
zoals de Golf Pass Provence-Côte d’Azur. Hiermee 
speel je drie verschillende banen tegen een zeer 
interessant tarief (van 150 tot 180 euro). Ideaal om 
de streek te verkennen.
Kortom: dit is een sportieve en gezellige club met 
een sfeer ‘van op de buiten’. Hier geen stress, 
maar ontspanning vanaf de eerste seconde. En 
zoals het hoort in dit stukje Frankrijk wordt ook de 
19e hole niet vergeten. De restaurantkaart van het 

clubhouse is een hymne aan de levenskunst en dat 
merk je vooral wanneer je de rosé laat aanrukken 
op het terras.
Omdat de Golf de la Saint Baume ideaal gelegen is 
op de weg naar de Azurenkust strijken er jaarlijks 
heel wat Belgische bezoekers neer die deze epicu-
rische halte graag in hun routeplan opnemen. Er 
is dan ook keuze uit heel wat van hotels: Domaine 
de Châteauneuf, Couvent Royal en, ietwat verder-
op, Mercure Barbaroux dat uitkijkt op een andere 
golfbaan. Tussen de swingsessies door is er geen 
gebrek aan culturele excursies in de regio.

 Golf de la Sainte-Baume
 2664 route de Brignoles
 83860 Nans-les-Pins
 saintebaume@opengolfclub.com

Open Golf Club in de Provence
La Grande Bastide (par 72 - 5 929 m)
Opio Valbonne (par 72 - 5 698 m)
Barbaroux (par 72 - 6 053 m)
La Sainte-Baume (par 72 - 6 005 m)
Pont Royal (par 72 - 6 537 m)
Grand Avignon (par 72 - 5 838 m)
Marseille La Salette (par 70 - 5 106 m)
Nîmes Vacquerolles (par 72 - 6 185 m)
Servanes (par 72 - 6 041 m)

Een afwisselend parcours met 
de nodige struikelblokken, 
vooral op de greens. Opgelet 
voor de gevreesde drie-putt!
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De Royal Monceau, het 
paleishotel dat volledig werd 
heringericht door designer 
Philippe Starck, draagt de 
kunst en de cultuur in de 
genen. We leiden u rond in dit 
Parijse juweel dat lid is van de 
prestigieuze keten ‘Leading 
Hotels of the World’.

Door Miguel Tasso

Royal Monceau
Uniek paleishotel

De Royal Monceau is een uniek paleis-
hotel waar de bezoeker meteen zijn 
draai vindt. Luxe op alle verdiepingen, 
dat zeker, maar wel discreet en uiterst 

smaakvol. Dit hotel, dat op een steenworp van 
de Arc de Triomphe ligt, vult het 
begrip ‘levenskunst’ op een eigen-
zinnige manier in, want het laat 
zich gangmaken door een subtiele 
en gepassioneerde ‘french touch’.
Dit paleishotel uit de ‘Années Fol-
les’, toen artiesten, schrijvers, 
gentlemen en avonturiers er elkaar 
opzochten, straalt van oudsher een 
Parijse elegantie uit: spontaan, 
gecultiveerd, scherpzinnig. Hoewel 
het 10 jaar geleden door Philippe 
Starck volledig werd opgefrist en 
zichzelf als het ware heruitvond, 
bleef zijn DNA van weleer onaangetast. ‘In wezen is 
een hotel enkel een verblijf voor de mensen, maar 
het is belangrijk om dat de omkaderen met de juis-
te aandacht, vrijgevigheid, zorgzaamheid’, zegt de 

beroemde Franse designer daar zelf over. Vandaar 
ook dat kunst en cultuur, schoonheid en design 
een dominante plaats kregen. Dat merk je overal: 
aan de inrichting van de kamers, het meubilair, de 
service. En vooral aan de sfeer. Hier vindt iedereen 

een plek die bij hem past, rustig 
of gezellig druk. Al naargelang het 
verlangen op datzelfde moment. 
Dit maakt de Royal Monceau tot 
een uniek paleishotel waar men 
het gevoel heeft om thuis te zijn 
en toch elders, soms gastheer, 
soms genodigde. En men voortdu-
rend lijkt te reizen tussen droom 
en werkelijkheid.

Het werk van 
Philippe Starck
De Royal Monceau opende de deu-

ren in 1928. Locatie: de prestigieuze Avenue Hoche. 
Het werd meteen een voorkeurplek voor artiesten 
en intellectuelen die er genoten van de tuin, de gro-
te bar, de salons, de sterrenservice en het gastrono-

misch restaurant. Heel wat politici kwamen er over 
de vloer, maar ook grote sterren, zoals Joséphine 
Baker, Maurice Chevalier, Ernest Hemingway en 
Mistinguett. Het was de tijd van overdaad, glamour, 
vrijheid. Dadaïsten en later surrealisten prikkelden 
de verbeelding, de jazzdeuntjes zweefden door de 
Parijse nachten, de theaters en filmzalen stroom-
den elke avond vol. Nadat het hotel tijdens WOII 
werd opgeëist, kreeg het in 1945 zijn onafhanke-
lijkheid terug – zo kwamen generaal Eisenhower, 
maarschalk Montgomery en de staf van de geal-
lieerden er langs – om het jaar daarop zijn klas-
sieke activiteiten te hervatten. Heel wat prestigi-

De Spa My Blend by Clarins 
gaat prat op een van de mooiste 
binnenzwembaden van Parijs.

euze gasten kwamen en zouden blijven terugkeren: 
Joseph Kessel, Walt Disney, de maharadja’s van 
Indore en Kasjmier, de Egyptische koning Faroek, 
de Aga Khan... Later en in hun voetsporen: Michael 
Jackson, Madonna, Robert de Niro, Lou Reed en 
Sofia Coppola.
Nadat het ietwat was ingedommeld, vond het  
paleishotel in 2010 en na twee jaar renovatie zijn 
glorie van weleer terug. De geïnspireerde en gepas-
sioneerde Philippe Starck koos voor een volledige 
‘make-over’. Zijn revolutionaire aanpak van ruimte, 
licht, schaduw en spiegels leverde een spraakma-
kend eindresultaat op.

Kunst en cultuur
De Royal Monceau, een van de topleden van de 
‘Leading Hotels of the World’, behoort toe aan Qat-
arese investeerders die het beheer hebben toever-
trouwd aan de Group Raffles. Het telt 85 kamers, 
54 suites en 10 appartementen, waarvan één van 
liefst 380 m2! 
Door de strakke elegantie uit de jaren 40 en 50 – 
strenge lijnen, edele materialen, warme kleuren – te 
combineren met de poëzie van gevoelige details 
vertelt elke van de 149 kamers en suites zijn eigen 
verhaal. Boeken op een schap, een lampenkap met 
een boodschap, een schelp in geblazen Murano-
glas, een akoestische gitaar, liefdesbrieven die aan 
het beddenhoofd zijn opgehangen, een parelsnoer… 
Stuk voor stuk verraden zij de liefde van de reiziger 
voor verre bestemmingen, de aanwezigheid van 
een dandy, een vrouw die graag brieven schrijft, 

Schitterend decor 
voor een suite.

Spiegels à 
volonté in de 
badkamer: 
heerlijk!

Het terras op 
de binnenkoer: 
magisch.

Philippe Starck richtte 
zelfs de kamers in. Het 
bed staat vaak centraal.
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een kunstenaar of gepassioneerde verzamelaar. 
Overal zorgen de vele spiegels voor een euforisch 
en bij momenten ronduit magisch lichtspel. 
In dit ontwapenend hotel reiken kunst en cultuur 
elkaar de hand en dat doen ze als het ware van in 
de kelder tot op de zolder. Al van bij de inkom wordt 
de toon gezet door een bibliotheek over moderne 
kunst die uniek is in zijn soort, want er is keuze 
uit 700 boeken en zeldzame voorwerpen (‘limited 
editions’). De rest sluit hier bij aan. Zo heeft het 
hotel zijn eigen private filmzaal (99 zitplaatsen, 
voor exclusieve vertoningen of avant-premières), 
een kunstgalerij die een begrip is in Parijs en een 
private collectie van meer dan 300 werken die in 
alle uithoeken van het etablissement zijn verspreid. 
Superieur detail: bij de ‘Art Concierge’ kunnen alle 
klanten terecht voor info over de huidige artistieke 
activiteiten in Parijs en, indien gewenst, voor een 
programma op maat.

Gastronomische sfeer
De gastronomie blijft natuurlijk niet achter en ook 
die wordt op een bijzondere manier ingevuld. Er is 
namelijk keuze uit twee gereputeerde restaurants: 
een Italiaan en een Japanner.
Il Carpaccio heeft een ster in de Michelingids. Het 
decor is geïnspireerd door Siciliaanse barok, al valt 
toch vooral het licht op dat via een gigantische 
veranda naar binnen valt. De keuken haalt zijn ver-
fijnd karakter uit de traditionele recepten die in alle 
hoeken van Italië werden opgepikt.
De Matsuhisa Paris staat voor een zeer moderne 
invulling van de keuken en is de vrucht van de com-

www.sterea.be - +32 2 313 33 33 - info@sterea.be

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

binatie van twee culturen die chef Nobu Matsuhisa 
dierbaar zijn: Azië en Latijns-Amerika. De genereuze 
en onthemende kaart nodigt uit tot een Peruviaans-
Japans culinair avontuur. Sashimi van Albacore-
tonijn begeleid met jalapeños chilipepers, zwarte 
kabeljauw en miso-saus, taco’s of traditionele sushi: 
het zijn maar enkele van de ‘signature’-gerechten 
van dit populaire adres in ‘Tout-Paris’.
Ook het ontbijt is trendy met als blikvanger de crea-
ties van Pierre Hermé en de broodselecties van Eric 
Kayser. Een aanbod dat elke ochtend ook CEO’s van 
CAC 40-bedrijven en politieke tenoren verleidt. 
En hoe zou men ook kunnen weerstaan aan de lok-
roep van het aperitief of het afzakkertje in de Bar 
Long die door Philippe Starck in het verlengde van 
de hotellobby werd neergezet. In dit levendige kader 
worden het ordentelijk karakter en de strakheid van 
de architectuur doorbroken door grote gordijnen in 
wit linnen, leuke snuisterijen, kunstwerken en een 
verrassende collectie lampen en luchters. Centraal 
in deze Bar Long staat een hoge, lange, smalle en 
goed verlichte tafel. Voor deze bar brak Starck met 
de klassieke configuratie van de ‘face to face’ tus-
sen de klant en de barman achter de toog. Deze 
tafel wordt zo een plek van gesprekken, overleg, 
lectuur. Honger, dorst? Met de chique tapas en de 
onuitgegeven cocktails is er voor elk wat wils.
Tenslotte is er ook het tuinterras dat op zonnige 
dagen voor een unieke zomerse toets zorgt. Deze 
plek opent zich voor de lunch en voor heerlijke kof-
fie, gebak en ijs. De gigantische theepot van Joana 
Vasconcelos geeft de plek een unieke invulling en 
herinnert eraan dat kunst wel degelijk overal aan-
wezig is in de Royal Monceau-Raffles Paris. In deze 
tuin van Eden kan de bezoeker wegdromen, de 
anonimiteit opzoeken op een van de banken rond 
de vijver en neerkijken op het prachtig zwembad 
(23m lang) van de Spa My Blend by Clarins. Een 
soort van wit paradijs in het teken van de ontspan-
ning en het hedonisme in kamerjas. Dat alles in 
hartje Parijs!

Het Italiaanse 
restaurant I l 
Carpaccio: één 
Michelinster.

Het Japanse restaurant 
Matsuhisa: zeer populair 
bij de kenners.
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Het Grand Hôtel de Cala Rossa in het zuiden van 
Corsica ligt naast een diepblauwe zee. Het is een pure 
lofzang aan de levenskunst en de farniente.

Door Miguel Tasso

Een oCe aan De EarnientB
Een stukje paradijs in het zuiden van 

Corsica en in een rustige uithoek van 
de golf van Porto-Vecchio. Een van die 
plekjes die qua schoonheid doen den-

ken aan de prentbriefkaarten uit de Seychellen 
of de Malediven. Zodra men de halldeuren ach-
ter zich heeft gelaten, voelt men zich geparachu-
teerd in een andere wereld. Achter de sparren 
van de bloemrijke tuin strekt de baai van Cala 
Rossa zich uit zover het oog reikt. Diepblauw 
water, een privéstrand met fijn zand, een kleine 
steiger: met een dergelijk decor lijkt het alsof 
de tijd stilvalt. Welkom in het Grand Hôtel de 
Cala Rossa, een Relais & Châteaux-bestemming 
die helemaal in het teken staat van levenskunst  
en genieten.
Deze Eden is een oase van rust en een uitnodiging 
tot nietsdoen. Een ode aan Corsica ook, het eiland 
van de schoonheid bij uitstek. Pootjebaden, nabu-
rige inhammen verkennen met de privéboot van 
het hotel, heerlijke gegrilde vis op het terras. En 
nog zoveel meer… ‘Bedoeling is dat de klant zich 
hier meteen thuis voelt’, zegt Patricia Biancarelli, 
de meesteres des huizes. Opdracht volbracht!

Het huis van het geluk
In 1977 werd Toussaint Canarelli in een opwelling 
eigenaar van dit etablissement dat in een schitte-
rend kader is gelegen. Vier decennia lang verbouw-

de de familie de plek tot een echt pelgrimsoord 
voor de levensgenieter. Hier gaan gezelligheid en 
elegantie samen. Chic en relax. Het blauw van de 
zee met het blauw van de lucht.

Een rondgang in dit Huis van geluk, waar modern 
en antiek elkaar afwisselen, overtuigt de grootste 
scepticus. Het onthaal is hartelijk en persoonlijk. 
De kamers zijn helemaal mee met de tijd: aange-
naam, modern, bekleed met pasteltonen. Met in de 
meeste gevallen zeezicht.
Alles is navenant. Luxe, rust en weelderigheid. ‘Een 
van de vaakst toegepaste rituelen is een ochtend-
wandeling in het water langsheen het 2 km lange 
strand. Waarna men zich beloond weet met een 
ontbijt dat de allure heeft van een brunch’, aldus 
Patricia Biancarelli. 
Want ja: in Cala Rossa wordt genoten. Zowel let-
terlijk als figuurlijk. Lunch aan de boorden van de 
zee of zelfs op het strand voor wie geen zin heeft 
om zich te verroeren. ’s Avonds genieten van het 
aperitief in de tuinen, op de plankenvloer met uit-
zicht op de baai of in de salonbar, met open haard 
en piano, bij koelere buitentemperaturen.
Ook de gastronomie wordt verheven tot een levens-
kunst. Pascal Cayeux en Francis Péan orkestreren 
met talent en subtiliteit het huwelijk van de beste 
producten van het eiland met de schatten die ze ’s 

morgens uit hun prachtige bio-moestuin hebben 
geplukt. De lunches zijn heerlijk, met suggesties 
in de wok en à la plancha. ’s Avonds worden de 
tafels gedekt, onder de sterren, in het hart van 
het seculaire sparrenbos, voor een smaakvolle 
reis met als rode draad de smaken en geuren van 
het Zuiden.
Het vijfsterren Grand Hôtel, dat sinds 1993 het 
Relais & Châteaux-label draagt, heeft vanzelf-
sprekend een eigen spa. 500 m2 in het teken van 
wellness: 8 zorgcabines, hypermoderne Techno-
gym sportzaal, binnenzwembad met onderwater-
muziek, sauna, hammam, theekeuken, kapsalon 
Leonor Greyl en nagelsalon Kure Bazaar. Sinds 
vorig jaar wordt de lichaamsverzorging toegepast 
in samenwerking met Nucca: ‘home made’ cosme-
tica met natuurlijke producten die voornamelijk  

Grand Hôtel Cala Rossa

Een Spa met binnenzwembad.

De golfbaan van Sperone: 
adembenemende panorama’s.

Een privéstrand om van 
de Corsicaanse dolce 
vita te proeven.

Dineren aan de rand van het water.
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zijn opgebouwd met planten van het eiland. 
De rondleiding zou niet volledig zijn zonder een 
halte in de tuin. U ontdekt er onder meer een klei-
ne hut op palen die aan een spar is vastgemaakt. 
Deze houten, intimistische en knusse Bambou-
hut (want zo heet ze) nodigt de klant uit voor een 
droom van een overnachting. Je slaapt in op het 
ritme van de golven en wordt wakker bij het gezang 
van de mezen. What else?

Spérone en Murtoli
In dit betoverende zuiden van Corsica met zijn 
unieke landschappen is er geen gebrek aan excur-
siemogelijkheden. Te voet, met de fiets, met de 
auto of de boot: er is voor elk wat wils. Stuk voor 
stuk droombestemmingen, met de azuurblauwe 
zee als getuige.
Ook de golfer wordt daarbij niet vergeten. De 
Golf de Spérone vlakbij Bonifacio, dat op 40 
minuten rijden van Cala Rossa ligt, wordt alge-
meen beschouwd als een van de spectaculair-
ste van Europa, met een decor dat doet denken 
aan de Caraïben. De eerste 9 holes zijn, alles 
welbeschouwd, vrij klassiek. Maar dan, bij de 
2e slag op hole 10, nodigt de zee zichzelf uit 
op het feest. En wordt de scorekaart ook een 
prentbriefkaart. Een feest voor de ogen dat 8 
holes lang zal duren. Swingen aan de rand van 
kliffen, vlakbij de boten die in de omringende 
baaien aanmeren of de zonnende vakantiegan-
gers op de aanliggende stranden. Spérone, een 
werkstuk van Robert Trent Jones Sr., is zonder 

meer een must. Bij zoverre dat de golfer er vaker 
het fototoestel ter hand neemt dan de driver! 
Ook de Murtoli Golf Links, die door architect Kyle 
Phillips werd ontworpen, loont de moeite. U vindt 
deze 9 holesbaan met 12 verschillende greens in 
het hart van een uniek domein van 2500 ha (zie 
ook Members Only nr. 63). Door deze originele 
configuratie ontstaat een moduleerbare golf met 
verschillende mogelijkheden. Al naargelang de 
keuze van de greens hebben golfers hierdoor keu-
ze uit 7 verschillende 9 holesbanen.
De familie Canarelli is niet alleen eigenaar van het 
Grand Hôtel Cala Rossa, maar ook van het Domaine 
de Murtoli waar men op de unieke site keuze heeft 
uit een 20-tal luxe-‘bergeries’. Er zijn dus synergie-
en mogelijk tussen deze beide etablissementen.

www.hotel-calarossa.com

In het Grand Hôtel van Cala Rossa 
voelt de klant zich helemaal thuis.

Murtoli: een golfbaan in 
een unieke omgeving.
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naire fans te verwennen. De alomtegenwoordige 
Eric Frechon leidt deze indrukwekkende brigade en 
superviseert alle menukaarten: vanaf de ontbijtkaart 
over degene van de roomservice tot deze in het Café 
Antonia. Maar het is natuurlijk in Epicure dat deze 
kunstenaar zijn mooiste partituren uitschrijft.
De eetzaal van dit heiligdom werd ondergebracht 
in de salons van Le Bristol, onder de luchters en 
de lambriseringen, met uitzicht op de prachtige 
tuin in de binnenkoer. Hier wordt de tafelkunst in 
alle toonaarden bezongen met een voorkeur voor 
de ultieme uitmuntendheid. Hagelwit tafellinnen, 
porseleinen borden, glazen in geslepen kristal: elk 
detail is bestudeerd. Het menu is een hymne aan 
lekker tafelen en nodigt uit om weg te wegdromen. 

Zwarte truffel uit de Périgord, kavi-
aar van Sologne, wijting uit 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Oost-Indische kers, groene 
asperges, Normandische 
boter, bosaardbeien: Eric 
Frechon componeert met 
zijn producten zoals een 

muzikant met muziek-
noten. Zijn gerech-

ten laten zich 
inspireren door 
een geur  of 
een verhaal en 
zij laten zich 
altijd schra-
gen door het 

Frans culinair 
patrimonium. 

Le Bristol is een van de meest 
betoverende en prestigieuze 
Parijse paleishotels. Met 
dank aan zijn geschiedenis, 
de magie van de plek 
en natuurl i jk ook zi jn 
gastronomie. We praatten 
er met Eric Frechon, de chef 
met 4 sterren.

Door Miguel Tasso

Eric Frechon

In Le Bristol, een van de meeste prestigieuze 
paleishotels van Parijs, is de gastronomie 
verheven tot een echte levenskunst. Dit 
gebouw telt immers twee sterrenrestaurants: 

Epicure (3 sterren) en 114 Faubourg (1 koksmuts). 
Liefhebbers van fijne kookkunst komen hier dus 
altijd aan hun trekken!

producten waaraan ik mijn intuïtie en mijn gevoel 
toevoeg. Eigenlijk heb ik me nooit laten meeslepen 
door de dictatuur van de trends, want wat geen 
mode is, kan ook niet uit de mode raken. Ik keer 
dus altijd terug naar de basis.’
Het zijn wijze woorden uit de mond van deze lief-
hebber van smaak en excellentie voor wie de keu-
ken in de eerste plaats een passie blijft. ‘Als die 
weg is, zal ik mijn schort aan de kapstok hangen. 
Maar dat is nog niet voor morgen…’

Epicure
Met 110 werknemers, die 365 dagen per 
jaar actief zijn, is het altijd bijzonder 
druk in de keukens van Le Bris-
tol. Dat moet ook om de culi-
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De grote manoeuvres in de keuken worden geor-
kestreerd door chef Eric Frechon. Deze Normandi-
er behoort tot de legendes van de Franse keuken. 
Hij werkt al 20 jaar in Le Bristol en bouwde het 
etablissement uit tot een verplichte stop voor alle 
kenners. ‘Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn 
filosofie. Ik bereid dingen die ik zelf graag eet en 
met anderen wil delen. Ik werk graag met mooie 

?ter tussen sFerre*

Le Bristol in Parijs: 
en daarmee is 
alles gezegd.

Klasrijke sfeer voor een 
driesterrendiner.

Een indrukwekkende 
gevel: in Le Bristol 
logeerden alle groten 
van deze aarde.
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Sommigen hebben zelfs een legendarische sta-
tus verworven, zoals de ‘poularde de Bresse cuite 
en vessie, suprême au vin jaune, bonbons d’abats, 
écrevisses et truffes noires’ en natuurlijk ook ‘les 
macaronis farcis, truffe noire, artichaut et foie gras 
de canard gratinés au vieux parmesan’. ‘Dat is het 
favoriete gerecht van Nicolas Sarkozy die, toen hij 
president was, hier geregeld binnenliep om het te 
degusteren’, lacht de chef. Epicure ligt binnen de 
Triangle d’Or van Parijs en op een steenworp van het 
Palais de l’Elysée. Het is dan ook zeer populair bij 
de CEO’s van de bedrijven uit de CAC 40, politici en 
sterren. ‘Maar wij ontvangen ook meer bescheiden 
gastronomen die soms een jaar hebben gespaard om 
zich hier de maaltijd van hun leven te kunnen veroor-
loven. Die zeldzame momenten liggen mij bijzonder 
nauw aan het hart’, aldus de meester des huizes die 
zijn gasten ook graag rondleidt in zijn keukens.

Dankzij de fiets
Eric Frechon werd in 1968 geboren in Corbie (Som-
me) en maakte al op prille leeftijd kennis met de 
culinaire genoegens. Met een grootvader-landbou-
wer, een vader-fruitverkoper en een moeder-kok 
kon dat ook moeilijk anders. Maar toch kwam de 
echte ‘déclic’ er bij toeval. ‘Toen ik 13 was, droom-
de ik van mijn eerste fiets. Waarop mijn vader zei 
dat ik zou moeten werken om hem te betalen. Ik 
ben dus gaan aankloppen bij Tréport, een restau-
rant waar ik tijdens het weekend en de vakantie 
ging bijklussen. Ik opende er oesters, stak een 
hand toe bij de desserts…’
Dat bleek de eerste stap van een weg die hem naar 
de grootste toppen zou voeren. Na zijn opleiding in 
de beste Parijse restaurants kwam hij in 1999 naar 
Le Bristol – zoals sommigen in het klooster stap-
pen. Hij maakte van de Epicure al snel ‘the place 
to be’ voor alle liefhebbers van de klassieke top-
gastronomie. De derde ster, die hij in 2009 mocht 
opspelden, loodste hem definitief naar binnen in de 
besloten kring van de grootste chefs ter wereld.
In zijn kantoor, dat in de keukens is ondergebracht, 
is deze boss nochtans de bescheidenheid zelve. 
Dat past ook bij de stijl van het huis. Hoewel hij 
heel wat onderscheidingen mocht ontvangen (Meil-
leur ouvrier de France en 1993, Chevalier de la 
Légion d’honneur in 2008,…), is hij trouw gebleven 
aan zichzelf, met een open geest en de gepaste 
bescheidenheid. Hij is elke dag op de afspraak, van 

’s morgens tot ’s avonds: aandachtig, veeleisend, 
gepassioneerd. En even enthousiast als op dag 1. 
‘Koken is een kunst. De wereld verandert elke dag 
en de technologie werkt zich overal naar binnen. 
Maar geen enkele robot zal er ooit in slagen om 
lekkere en verfijnde gerechten te bereiden. Hier is 
alles handwerk, op intuïtie. Het is die manier van 
werken die ik ook naar de jongeren probeer over 
te brengen.’
De Epicure verwelkomt geregeld Belgische bezoe-
kers die soms gewoon de heen- en terugreis 
maken om te komen eten. ‘Het zijn echte kenners. 
Geen betere klanten dan zij’. Zo, dat weten we dus  
ook weer…

Reisgids
Le Bristol: 112 rue du Faubourg Saint-Honoré in Parijs.
www.oetkercollection.com
Restaurant Epicure (3 sterren): het ganse jaar door open ’s 
middags en ’s avonds. Reserveren is een must.
Thalys: de Thalys brengt u in 1u22 van Brussel naar Parijs en 
dat tot 24 keer per dag. Tickets vanaf 29 euro per reis. Gratis 
wifi aan boord. www.thalys.fr
Atout France: het Frans Bureau voor Toerisme zorgt voor de 
promotie van Frankrijk als toeristische bestemming.
www.france.fr

Bristol: echt paleishotel
In 1923 ontdekt Hippolyte Jammet, zoon van beroemde res-
taurateurs, op het nummer 112 van de Rue du Faubourg-
Saint-Honoré een bijzonder gebouw uit de 18e eeuw dat had 
toebehoord aan de Comte de Castellane. De ligging is ideaal: 
hartje Parijs, op een steenworp van het Palais de l’Elysée, 
maar tegelijk ook ver buiten het stadsrumoer. Hij koopt het 
en twee jaar later, in het hart van ‘Les Années Folles’ opent 
‘Le Bristol’. De naam is overigens een eerbetoon aan de 
Duke of Bristol, een Britse gast die verzot was op luxe. Het 
is het begin van een schitterend avontuur.
Vandaag draagt dit paleishotel het label van ‘Leading Hotels 
of the World’. Het is eigendom van de Duitse familie Oetker. 
Deze groep bezit ook Brenner’s Park in Baden-Baden, Cap-
Eden-Roc in Antibes, l’Apogée Courchevel en Château Saint-
Martin & Spa in Vence. Le Bristol telt 188 kamers, waarvan 
92 suites. Gordijnen van chintz, zijde, oude etsen, kristallen 
luchters, Perzische tapijten, badkamers in witte Carrara-
marmer: deze plek ademt een unieke sfeer uit. De decoratie 
wordt trouwens gesuperviseerd door Maja Oetker die dat 
doet met passie en respect.
Wie binnenloopt in Le Bristol, stapt een andere wereld bin-
nen: elegant, maar ook intiem, met een service op maat voor 
het exclusieve cliënteel uit alle hoeken van de wereld. Ster-
rengastronomie, Spa La Prairie, zwembad op het dak met 
zicht op de Eiffeltoren, zomertuin: het plaatje is helemaal 
af. Wat Fa-raon, de kat des huizes, bijzonder trots moet 
maken. Hij laat zich leiden door zijn oceaanblauwe ogen 
en trippelt met een fluwelen tred door de tuin. Of hij loopt 
mee de antieke lift in om de klanten te vergezellen naar hun 
privé-appartement. Volgens sommigen houdt hij mee een 
oogje in het zeil...

De trappen van 114 Faubourg, 
de topbrasserie van Le Bristol.
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Het Relais & Châteaux-
hotel Club de Cavalière 
kijkt uit over een van de 
mooiste stranden aan de 
Azurenkust. Puur genot 
aan de boorden van de 
Middellandse Zee.

Door Miguel Tasso

Club de Cavalière
Uw eigen privéstrand

Het hotel Club de Cavalière & Spa, dat 
deel uitmaakt van de keten Relais 
& Châteaux, is een van de mooiste 
adressen aan de Azurenkust. Het ligt 

vlakbij Bormes-les-Mimosas, kijkt uit op de eilanden 
Le Levant en Port-Cros (Îles d’Hyères) en heeft alles 
om de levensgenieter te verwennen. ‘Ooit was dit 
een grote en mooie Toscaanse villa die uitkeek over 
de zee. Zij behoorde toe aan een advocaat die er 
zijn zomerverblijf had en er zijn vrienden uitnodigde. 
Zo werd, beetje bij beetje, de Club de Cavalière 
geboren’, vertelt Edouard Ruchti, die samen met zijn 
echtgenote Marielle het hotel leidt sinds 1995.
De Club de Cavalière & Spa ligt aan de boorden van 
een schitterend zandstrand, te midden van para-
soldennen en bougainville, op amper 30 km van 
Saint-Tropez. Het behield zijn ziel van weleer, maar 

moderniseerde ook met tal van renovaties. Deze 
oase van rust heeft alles wat men bij een exclusief 
verblijf verwacht. ‘Onze ligging op amper 3m van een 
privéstrand is ronduit uniek’, aldus de meester des 
huizes, die zich goed bewust is van dit bijzondere 
privilege.

Service op maat
Het hotel telt 37 kamers, 5 suites en 2 villa’s. Zij 
werden ingericht in een cosy en uitgepuurde sfeer en 
beschikken over het modernste technologische com-
fort. Het gastronomisch restaurant La Vieille Fontai-
ne, dat uitkijkt over de zee, heeft de allures van een 
prentbriefkaart. De creatieve keuken van chef Marc 

Dach is mediterraan geïnspireerd met een voorkeur 
voor de beste streekproducten en – dat spreekt voor 
zich – voor vis. ‘Vichysoisse froide d’asperges et jus 
de truffes’; ‘langoustines crues en marinade et en 
nems’; ‘turbot en tronçon cuit en papillote’; ‘loup 
de pleine mer doré sur la peau à l’huile de thym’: de 
smaakpapillen worden verwend!
De Spa maakt het aanbod compleet. Er zijn 3 cabi-
nes en een groot gamma verzorgingen, met onder 
meer massages met Thaïse, Balinese of Hawaïaanse 
accenten. Er is ook een fitnesszaal en een hammam. 
‘Wij hebben een trouw, familiaal en internationaal 
cliënteel. We prijzen ons gelukkig dat we al heel lang 

De Club Cavalière & Spa is seizoengebonden en 
opent enkel in de zomerperiode (van mei tot okto-
ber). Tijdens de winter verkast het personeel naar 
het hotel Le Grand Cœur & Spas (eveneens Relais & 
Châteaux) in de sneeuw van Méribel, dat aan dezelf-
de eigenaar toebehoort. ‘Sommige klanten komen 
ons zowel tijdens de zomer als de winter opzoeken’, 
lacht Edouard Ruchti.
Cavalière is een charmant dorpje aan de Azuren-
kust, een badplaats op mensenmaat, ideaal om te 
herbronnen ver van de drukte. Wie graag de streek 
verkent, komt aan zijn trekken in Bormes-les-Mimo-
sas, Toulon en Saint-Tropez. De golfer heeft er keuze 
uit verscheidene bijzonder mooie banen, zoals Val-
cros, Saint-Endréol, Sainte-Maxime, Sainte-Baume, 
Roquebrune, Beauvallon en Frégate. Met de zingen-
de krekels op de achtergrond. 

tal van Belgische gasten mogen verwelkomen die 
de levenskunst hoog in het vaandel dragen. Met 96 
bedienden in het hoogseizoen bieden we een geper-
sonaliseerde service aan die op maat is gesneden. 
Wij willen onze klanten ontvangen in een paradijse-
lijke omgeving, met de voeten in het water, en hen op 
alle mogelijke manieren verwennen’, zegt adjunct-
directeur Anthony Costa.

Mensenmaat
Het hotel heeft zowaar zijn eigen privéboot: de 15m 
lange Crunchy Méditerranée. Deze kan per dag wor-
den afgehuurd voor een uitstap op zee om van dicht-
bij kennis te maken met de eilanden Le Levant, Port-
Cros, Porquerolles en hun beroemde inhammen.

Schitterend uitzicht!Een ideale plek om van het 
leven te genieten.

Met het label Relais 
& Châteaux is de 
kwaliteit verzekerd.

Chef Marc Dach kiest voor 
een creatieve, mediterraan 
geïnspireerde keuken. Heerlijk!

Een hote l  waar 
service, luxe en 
familiesfeer elkaar 
versterken dankzij 
de meesters des 
huizes Marielle en 
Edouard Ruchti.

Voor de golfliefhebbers 
zijn er heel wat mooie 
adressen in de regio.
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Ponant, de Franse rederij van cruiseschepen, is een 
trendsetter, want het cruiseconcept wordt er op een nieuwe 
en unieke stijl ingevuld. Exclusiviteit op mensenmaat. 

Door Miguel Tasso

Wie de catalogus van Ponant door-
bladert, is in gedachten al op 
reis, want dit is een sublieme 
manier om via de zee de schat-

ten van onze Aarde te verkennen. Neem ons mee 
naar dromenland, kapitein! Met de jaren en de 
zeemijlen heeft deze beroemde Franse rederij 
zich opgewerkt tot de referentie in de wereld 
van de luxecruises. Dit alles door een uniek 
concept uit te bouwen voor het reizen op zee en 
door heerlijke routes te combineren met vijfster-
renprestaties. ‘Ponant is zo’n beetje de Relais 
& Châteaux van de cruises’, bekent ook Patrice 
Janssens, zaakvoerder van Pasteels/Navicruise 
en adviseur voor België. Ponant, dat in 1988 
werd opgericht door Emmanuel Sauvée, behoort 
tegenwoordig toe aan Artémis, de familieholding 
van François Pinault. Het bedrijf heeft vijf boten: 
vier jachten en een zeilboot. Binnenkort wordt 
deze vloot uitgebreid met vier nieuwe ‘sisterships’ 
jachten. Op die manier zal men de liefhebbers van 
topcruises wereldwijd kunnen verwennen met de 

unieke ‘French touch’: een mix van ontspannen 
elegantie en gezelligheid. Dankzij deze schepen 
op mensenmaat wordt de levenskunst er het hele 
jaar uitgedragen en dat zowel aan bak- als aan 
stuurboord. Sterrenservice, topgastronomie, luxu-
euze cabines: enkel het beste is genoeg om op de 
golven van het geluk te surfen en te kiezen uit het 
schitterend aanbod dat vaak thema-gebonden is, 
maar altijd grandioos. Zwemmen in het spoor van 
een zeeschildpad in Tobago Cays, van een coupe 
champagne genieten aan de voet van de Etna, 
een familie zeeleeuwen bestuderen in de Golf van 
Californië: alles is à la carte en ‘all inclusive’. De 
reizen naar de Noord- en de Zuidpool behoren tot 
de musts van een rederij die duidelijk de wind in 
de zeilen heeft en nu ook een afdeling in Brussel 
heeft geopend om de Belgische markt te bedienen. 
Speciaal voor de golfliefhebbers worden geregeld 
golfcruises georganiseerd – in de Caraïben en de 
Middellandse Zee – met de mogelijkheid om bij 
elke stop een exclusieve baan te bespelen.

www.ponant.com

Ponant:
de sterren van de zee

 Gepersonaliseerde medische en paramedische begeleiding door een multidisciplinair team

 

 Een ruim aanbod aan animatieactiviteiten

 Nieuwbouw voorzien van alle hedendaagse materialen en technologieën

 Ideale ligging

 Opvang van bewoners met dementie

voor elke bewoner
Woonoplossing

 Residentie Ter Eyke

Verblijf vanaf ! 85 / dag

Contacteer ons (bezoek / afspraak)

Ponant:
de sterren van de zee
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Het afscheid dit jaar van de Land Rover Defender maakt 
van de Porsche 911 de oudste overgebleven ‘seriewagen’ 
in de autogeschiedenis. En toch lijkt hij jonger dan ooit!

Door Stéphane Lémeret

Porsche 911

In 1959 leggen Ferdinand Porsche – de twee-
de met die naam, bijnaam ‘Butzi’ – en zijn 
team ingenieurs de laatste hand aan het 
prototype van een project met de codenaam 

T7. Dit prototype moet op termijn de Porsche 356 
vervangen: die wordt sinds 1948 geproduceerd en 
was toen het eerste wegmodel van de construc-
teur. Bij Porsche laat men zich evenwel niet opja-
gen. Daardoor is de T7 een echte, maar tegelijk 
ook zachte evolutie van de 356 die goed scoort bij 
sportieve chauffeurs en ook in competitieverband 
zijn graantjes meepikt. De doelstellingen werden 
keurig ingevuld: een opfrisbeurt met behoud van 
de globale lijnen en het concept van de motor 
laag achterin. 

Design op de tweede plaats
Het eerste prototype is niet echt een voltreffer, 
maar het geeft wel de richting aan. Men wil nog 
beter gebruik maken van de achterliggende motor 
om een cockpit te bouwen voor vier personen. De 
prototypes krijgen er zo beetje bij beetje extra 

lengte bij en de lijnen worden steeds harmoni-
scher. De tekening van wat een van de meest ico-
nische auto’s uit de autogeschiedenis zal worden, 
krijgt langzaam vorm…

Flat 6
Er wordt lang nagedacht over datgene wat er uit-
eindelijk onder de achterklep moet komen. Ter-
wijl men vrij snel beslist om trouw te blijven aan 
de boxermotor (de cilinders liggen horizontaal en 
twee per twee tegenover elkaar) en aan de over-
schakeling van 4 naar 6 cilinders, talmt men met 
betrekking tot wat uiteindelijk en tientallen jaren 
lang het fabrieksmerk van Porsche zal worden: de 
koeling. Er wordt getest met water en een combi-
natie van olie en lucht, maar net zoals voor de 356 
wordt uiteindelijk gekozen voor luchtkoeling. De 
legendarische ‘flat 6’ is geboren!

Dank u, Peugeot!
12 september 1963 en het Autosalon van Frank-
furt. We laten u raden waar Porsche mee uitpakt. 
De 911? Verkeerd gegokt, want de kleine 2+2 cou-
pé die op de stand wordt voorgesteld, heet 901. 
Dat wordt ook het type waaronder de auto vanaf 
oktober 1964 gebouwd en verkocht zal worden, al 
tekent Peugeot wel protest aan. De Franse con-
structeur heeft inderdaad de exclusieve rechten 

55 jaa0
pure liefde

om auto’s te verkopen met een benaming van drie 
cijfers, met de nul in het midden. Hoewel die exclu-
siviteit enkel voor Frankrijk geldt, beslist Porsche 
toch om bij te sturen. Na het produceren en afle-
veren van de eerste tientallen exemplaren wordt 
de 901 zo de… 911.

Permanente evolutie
Na de eerste 901’s rollen vanaf november 1964 
de eerste 911’s van de band. Zij zijn uitgerust met 
de 2-liter flat 6 die goed is voor een (vandaag zeer 
bescheiden) 130 pk. Maar door zijn sportief karakter 
en zijn dan reeds tijdloze lijnen valt hij meteen in de 
smaak. Van 1965 tot 1969 krijgt hij evenwel concur-
rentie van zijn kleine broertje: de 912. Hij is qua looks 
identiek aan de 911, maar uitgerust met de ‘oude’ 
motor van de 356 die amper 90 pk produceert.
Er wordt soms gezegd dat de 911 al 50 jaar lang 
dezelfde auto is. Fouter dan dat kan een analyse 
niet zijn, want Porsche is evoluties van de 911 blij-
ven produceren: verschillende versies die samen in 
de catalogus werden opgenomen. Terwijl de begin-
fase van deze nieuwe versies vooral op extra pk’s 
zijn gericht, wordt de geschiedenis van de 911 ook 
gekenmerkt door de komst van een eerste topver-
sie in 1972, die de voorbode wordt van een lijn die 
bijzonder goed in de smaak zal vallen. Dat jaar komt 
inderdaad de Carrera RS op de markt. Door de 

Project T7: de voorloper 
van de 911.

In het begin heette 
de 911 nog 901. Maar 
dat was niet naar de 
zin van… Peugeot.
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210 pk sterke 2,7 liter, de gespoten velgen en de 
‘duck tail’ achterspoiler is dit een bijzonder emble-
matische versie voor alle Porscherijders ter wereld 
en de stamvader van alle 911 RS van nu.

Widowmaker
In 1973 brengt Porsche de tweede generatie van 
de 911 uit. Voor velen is dit dé 911-generatie en 
degene die het meest tot de verbeelding spreekt, 
ook al door zijn enorme spoiler op de achterklep. 
Maak kennis met de duivelse Porsche 911 Turbo, 
codenaam 930, die in 1974 op de markt komt. 
De flat 6 is nu een 3-liter met 255 pk geworden. 
In 1977 wordt dat zelfs een 3,3-liter met 296 pk. 
Het is een auto met een slechte reputatie en dat 
maakt hem extra… aantrekkelijk. De ‘mechani-
sche’ rugzak op de 911 zorgt er immers voor dat 
de achtertrein durft uit te breken en dat moet je als 
chauffeur kunnen opvangen. Als de turbo van de 
930 in een bocht begint te duwen, raak je de auto 
makkelijk kwijt en moet je al een zeer bedreven 
chauffeur zijn om er zonder kleerscheuren af te 
komen! Vrijwel tegelijk met de 930 verschijnt een 
nieuwe variant: de niet minder emblematische en 
bijzonder sexy 911 Cabrio.

Vierwielaandrijving & Tiptronic
Met de 964, die in 1988 gelanceerd wordt, veran-
dert ook het imago van de 911. Van puur sportief 
en zonder veel franjes wordt hij een technologische 
pionier. Zo kan de 911 inderdaad – voor het eerst – 
worden uitgerust met vierwielaandrijving waardoor 
ook de minder ‘bedreven’ chauffeur er het maxi-
mum kan uithalen. Het is ook op deze generatie dat 

Lelijk eendje
1997 is het jaar van de grote omwentelingen. De 
911 type 996 kiest voor waterkoeling, maar dat 
is wellicht niet de enige reden waarom hij, tot op 
de dag van vandaag, de minst populaire van alle 
911 is. Het probleem is zijn look. De algemene 
aanblik is gebleven, maar de koplampen kunnen 
niet overtuigen – ze kregen de bijnaam ‘spiegelei-
eren’ – en de achterlichtblokken zijn te groot. Het 
is een echte stijlbreuk met de natuurlijke elegantie 
van deze mythische auto. Ondanks de verbeterde 
prestaties en efficiëntie zijn de Porscherijders er 
niet wild van en dat merk je ook wanneer Porsche 
de volgende versie uitbrengt.
Er gebeuren heel wat interessante dingen tijdens 
deze generatie. Zo is er de GT2-versie, maar het 
is vooral de GT3 die aanspreekt. Hij zal op zijn 
beurt een klassieker worden bij de fans van de 
meer gespierde 911. En laten we vooral ook niet 
de fenomenale 911 GT1 vergeten. Hij is gebouwd 
voor het racecircuit en er worden 25 exemplaren 

de eerste versnellingsbak met commando’s aan 
het stuur wordt gemonteerd. Het is de beroemde 
Tiptronic waardoor elke 911-bestuurder zich race-
piloot kan wanen. Tegelijk is het ook een mooie 
manier om bij het grote publiek de ‘gehate’ automa-
tische versnellingsbak ingang te doen vinden.

De laatste
In 1993 wordt de 911 type… 993 gelanceerd. Hij 
geldt bij puristen als een echte 911, want hij is de 
laatste die trouw blijft aan de luchtkoeling, al tege-
lijk opent hij de deur voor de eerste elektronische 
rijhulpsystemen. Deze generatie staat ook voor een 
bijzonder opmerkelijke 911-lijn: de GT2. De eerste 
versie is een lichtere versie van de 911 Turbo en 
goed voor 420, later 450 pk. Er worden maar 57 
exemplaren van gebouwd. Dit is dan ook een bijzon-
der waardevolle collector (rond 1 miljoen euro).

voor de weg van gemaakt. Hij produceert 537 pk 
en weegt net iets meer dan een ton. Akkoord: de 
overeenkomsten met de klassieke 911 zijn ver te 
zoeken, maar wat een monster!

PDK
In 2004 keert de 911 (type 997) terug naar een 
design dat het model verzoent met zijn fans. Nie-
mand neemt nog aanstoot aan de waterkoeling 
en vanaf nu bekijkt men de auto als een symbool 
van technologische vernieuwing. Deze generatie 
is ook de eerste in zijn categorie die met een 
gerobotiseerde mechanische ‘dubbele koppe-
ling’ versnellingsbak wordt uitgerust: de beruchte 
PDK, de eeuwige referentie in dit segment. Dit 
is ook de eerste Porsche met een gestuurde 
ophanging. Met deze auto brengt Porsche trou-
wens een gans systeem van afgeleide modellen 
op gang: Turbo, GTS, GT2, GT3, RS of niet, 4- of 
2-wielaangedreven… Het gamma van de 997 telt 
liefst 24 modellen! 

De Porsche 911 GT1 
had in wezen maar 
weinig van de 911.

Voor een hele generatie 
is de Porsche 930 Turbo 
dé 911.
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Bescherm 
wat u  

dierbaar is 

Uw projecten verdienen om mee te evolueren op 
het ritme van uw leven. Daarom moet u eenvoudig  
kunnen beschermen wat voor u essentieel is.  
Bij AXA staat uw verhaal centraal. Ga voluit voor 
je ambities, want met AXA aan uw zijde kunt u 
bouwen aan een mooie toekomst.

MAN770021FY3 Axa DG corp ad 297x210 BEL NL v2.indd   1 12/03/18   16:14

7 versnellingen
De actuele generatie – de 991 – wordt in 2011 
gelanceerd. Ook dit keer hebben de puristen kri-
tiek. Niet op de look, die misschien een van de 
zuiverste is in de geschiedenis van de 911, maar 
wel op de trend naar gentrificatie. Hij is inderdaad 
langer, breder en comfortabeler dan ooit. En sta-
bieler, want door de generaties heen is de motor 
meer naar voor komen te liggen.
Het kan vreemd klinken om een sportauto een 
gebrek aan stabiliteit te verwijten, maar het blijft 
een feit dat de 911 de handigste bestuurders altijd is 
blijven bevallen door zijn nukkig karakter. Hen beve-
len we de recente GT2 RS aan, een monster met 700 
pk met standaard achterasbesturing. Een wild beest 
dat – we spreken uit ervaring – altijd klaar staat om 
in de nek te bijten. Nog nieuw voor deze generatie 
is de eerste 7-trapsautomaat ter wereld.
De 991 maakt de nostalgici blij door terug te keren 
naar het originele Targa-concept. Geen panora-
misch open dak meer, maar een ingewikkeld sys-
teem dat, zoals in de sixties, de 911 bevrijdt van 
zijn dak en zijn roofrails zonder de ingewikkelde 
handelingen van weleer. Een pure schoonheid.

Wat een erelijst!
Sommigen onder u betreuren wellicht dat wij in het 
kader van deze verjaardag niet nadrukkelijker stil-
staan bij de sportieve erelijst van de 911, maar met 
dat palmares vul je een hele encyclopedie! De 911 
is immers simpelweg de vaakst bekroonde auto 
in de geschiedenis en dat op alle fronten: sprint, 
uithouding, tot en met rally en Dakar. De 911 heeft 
alles gereden en alles gewonnen!
Kikkerogen, een golvende lijn vanaf bovenaan de 
voorruit tot de achterbumper, de motor achteraan, 
4 plaatsen, puur rijplezier: het recept werd 55 jaar 
geleden bedacht en behalve Ford met de Mustang 
is geen enkele andere constructeur erin geslaagd 
om een sportauto te bouwen met een vergelijkbare 
legendarische levensduur.

Op circuit of in de woestijn: 
de erelijst van de 911 is 
een van de mooiste in de 
autogeschiedenis.
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Ja, er hangt elektriciteit in de lucht. Nooit eerder sprak de 
elektrische auto zo tot de verbeelding. Een overzicht van de meest 
actuele ontwikkelingen in deze bijzonder dynamische sector.

Door Philippe Van Holle

Green cars

In 2015 berekenden de grote bazen bij 
Volkswagen dat de wereldmarkt voor elek-
trische auto’s in drie jaar tijd zou verviervou-
digen. Dat klopt bijna. Vandaar dat de groep 

doorgaat met zijn investeringen. Zo keurde de raad 
van commissarissen bij Porsche recent een budget 
van 6 miljard euro goed – zijnde het dubbele van 
wat initieel voorzien was – voor de elektrische 
projecten, waarbij de prachtige Mission. Het merk 
Volkswagen zelf zet in op twee van zijn meest 
geavanceerde producten in herlaadbare hybrides: 
de Golf GTE, een soort van energiezuinige GTI, en 
de nog recentere Passat GTE, die te koop is als ber-
line en als break (Variant). Deze laatste is goed voor 
218 pk gecombineerde kracht (TSI-motor en elek-
trogroep) die via de automatische DSG 6-trapsver-
snellingsbak naar de wielen wordt overgebracht. 
De elektrische motor wekt zijn eigen stroom op 
en werkt als een generator bij het remmen en het 
opladen van de hoogspanningsbatterij. De aan-
gekondigde autonomie in 
full-electric 

mode bedraagt 50 km. Deze modus, waarbij de 
maximumsnelheid beperkt wordt tot 130 km/u, 
verdient de voorkeur in het stadsverkeer, waar de 
elektrische motor weinig kracht moet leveren en… 
de stilte en het onmiddellijk beschikbare koppel 
heerlijk aanvoelen. In de file rijdt men dankzij de 
‘file-assistent’-optie in alle rust en (bijna) helemaal 
afgesloten van de buitenwereld. Het verbruik? Dat 
is nul, voor zover u op uw werkplek en thuis kunt 
opladen, en de woon-werkafstand lager is dan 35 
km. Niettemin wordt afgeraden om de batterij 
systematisch op te laden. Dankzij een app op het 
smartphone kunt u het laadniveau trouwens voort-
durend monitoren. Door de handige combinatie 
van ecologie en sportieve prestatie timmert de 
Passat GTE onweerlegbaar aan de toekomst voor 
de andere producten van de groep.

I.D Vizzion een concurrent 
voor Tesla?
Nu we het toch over VW hebben: deze groep stelde 
op het laatste Autosalon van Genève zijn elektrisch 
en autonoom concept I.D. Vizzion voor – met een 
agressieve look – dat mikt op een toekomst die 
mogelijk niet zo ver meer verwijderd is. In de 
cockpit vallen de afwezigheid op van het stuur 
en de zichtbare bedieningsinstrumenten. Op die 
manier wordt een totaal nieuw rij- en interieurge-
voel gecreëerd. Het idee achter de… I.D. is om de 
innoverende technologie te gebruiken om de auto 
properder, bedrijfszekerder en vooral heel wat 
praktischer en comfortabeler te maken. De 5m11 
lange berline is goed voor 225 kW. De topsnelheid 
bedraagt 180 km/u, want in een ideale elektrische 
en autonome wereld zijn er wellicht geen snel-
heidsbeperkingen meer! De lithium-ionbatterijen 
van 111 kWh hebben een autonomie tot 665 km 
dankzij de teruggewonnen remenergie. De beide 
intelligent gestuurde elektrische motoren stimule-
ren elkaar naar maximale efficiëntie en zijn actief 
op de vier wielen. Van hier tot 2025 heeft het merk 

meer dan 20 elektrische modellen gepland. Vanaf 
2020 zal de I.D. op de markt komen als een com-
pacte elektrische auto. Daarna volgt de I.D. Crozz, 
een nieuwe elektrische SUV, en de I.D. Buzz, een 
elektrische combi. Inderdaad: er ontwikkelt zich 
stilaan een nieuwe autowereld.

Het I.D. Vizzion concept: een 
vol-elektrische auto met een 
autonomie van meer dan 650 km.

De I.D. Buzz is de 
elektrische ver-
sie van de VW-
combi die we al 
jaren kennen.

De Passat GTE is 
te koop in versies 
variant... ... en berline.

VW kiest voor elektriciteit

Elektriciteit in de lucht
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De Passat GTE. 

Alles wat u verwacht van een hybride.

www.volkswagen.be

Volkswagen

Hybride versus sterke sensaties? Aan het stuur van de Passat GTE stuurt u elke twijfel de laan uit!
In hybridemodus bereikt de elektrische motor van 85 kW in combinatie met de 1.4 l TSI benzine-
motor een ongeziene dynamiek. Dit duo gooit hoge ogen op korte én lange afstand. Sportief rijden? 
Schakel over op GTE en ontketen een vermogen van 218 pk. U zal het meteen voelen aan de acceleratie-
snelheid. Rijdt u 100% elektrisch, dan ervaart u de stad op een andere manier: zonder uitstoot en 
met een indrukwekkende stilte. Wat comfort betreft mag u zich verwachten aan de hoogste kwaliteit, 
die 100% aftrekbaar is voor bedrijven en zelfstandigen. 

Aarzel niet om een testrit bij een Volkswagen-concessiehouder te reserveren.

* Volkswagen Passat Berline GTE 1.4 TSI Plug-in-Hybrid 218 pk DSG. Catalogusprijs incl. BTW: 47.310 !. Huurprijs incl. BTW: 598,95 !. Offerte in Financiële Renting Volkswagen Financial Services berekend op basis van 60 maanden, 
zonder eerste verhoogde huurprijs en met een aankoopoptie van 20%. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappelijke zetel te 
Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België - RPR Leuven - KBO 0402623937. Prijzen vanaf 01/03/2018 en geldig tot 30/04/2018. Volkswagen Financial Services is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease n.v. (filiaal van 
Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). D’Ieteren Lease NV (FSMA 20172A) is een niet verbonden agent van P&V Verzekeringen (FSMA 0058).

Vanaf 495 ! / maand 

excl. BTW in Financiële Renting*

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

1,7 L /100 KM ! 38 G CO2 /KM "NEDC#

DIETVWG7354_PasGTE_297x210_NL.indd   1 16/02/2018   15:50

Toyota bereidt een elektrische 
motor voor die minder 
afhankelijk is van zeldzame 
aardmetalen
Toyota werkt aan een motor die minder neody-
mium bevat. Het probeert zo te anticiperen op de 
torenhoge vraag naar de zeldzame aardmetalen die 
nodig zijn voor de fabricage van zijn hybride auto’s 
en op het risico op schaarste en prijsstijgingen. 
Zeldzame aardmetalen zijn momenteel onmisbaar 
bij de fabricage van de batterijen en de motoren 
voor elektrische en hybride auto’s, en daardoor 
extreem belangrijk. De productie van deze grond-
stoffen loopt evenwel achter op de toenemende 
vraag. Om het risico op schaarste te voorkomen 
en de prijzen onder controle te houden, bestuderen 
sommige constructeurs – waarbij Toyota – de intro-
ductie van legeringen en alternatieve materialen in 
het fabricageproces. De Japanse constructeur zou 
naar verluidt een manier hebben gevonden om de 
aanwezigheid van neodymium met 50% te redu-
ceren dankzij het gebruik van magneten en veel 
goedkoper cerium en lanthaan. Wordt vervolgd…

Nieuwe Outlander PHEV 
van Mitsubishi in 2019
De Outlander PHEV is een echt succes voor Mit-
subishi dat er sinds de lancering in 2013 meer dan 
100.000 verkocht in Europa en 140.000 wereld-
wijd. Vijf jaar na dat debuut kondigt het Japanse 
merk een aantal grote evoluties aan voor de power-
train. In de eerste plaats wordt de cilinderinhoud 
van de benzineversie opgedreven van 2.0 naar 
2.4 liter, met een vinniger motor bij lage toeren 
dankzij de Atkinsonmethode. Op het elektrische 
gedeelte wordt de kracht van de generator met 
10% verhoogd, net zoals op de achterste motor. 
De capaciteit van de batterij zal lichtjes toenemen 
(met maximaal 15%) tot 13.8 kWh (huidig model: 12 
kWh). Verder kondigt Mitsubishi ook de komst aan 
van twee nieuwe modi: de modus Sport, die meer 
comfort moet bieden op kronkelende wegen, en de 
modus Snow voor besneeuwde routes. 

Volgend jaar een hybride 
Peugeot 508?
De grote berline van de ‘Leeuw’ werkt zich op en 
gaat steeds nadrukkelijker de confrontatie aan 
met de Duitse premiums, zoals de Audi A5 en 
de Volkswagen Arteon. Een gewaagde gok, maar 
met de 508 II gaat Peugeot er vol voor. Dit korter 
(4m75, of 8 cm minder) en breder (1m84 m, +2cm) 
model kiest voor een veel dynamischere look dan 
de vorige generatie om zich sterker te positioneren 
in het topsegment. De herlaadbare hybride versie, 
die voor 2019 wordt aangekondigd, zou worden 
uitgerust met een elektrische motor van 80 kW op 
de voortrein en aangedreven door een 12 kWh-bat-
terij. Dankzij de ingebouwde herlader van 3.3 kW 
zou dat moeten volstaan voor een autonomie van 
40 tot 50 km in elektrische modus. Voor het ther-
mische deel moet de benzinemotor PureTech 180 
zorgen in combinatie met de 8-trapsautomaat.

Volvo V60 hybride 
in twee versies
Terwijl Volvo op de meeste van zijn modellen reeds 
met herlaadbare hybrides uitpakt, breidt de Zweed-
se constructeur – eigendom van de Chinese groep 
Geely –zijn aanbod op de nieuwe Volvo 60 break 
verder uit met twee herlaadbare hybrides. Deze 
beide ‘plug-in hybrid’-motorisaties, die de techno-
logie van het SPA-platform gebruiken, worden de 
T6 Twin Engine met 340 pk en de T8 Twin Engine 
met 390 pk. Momenteel heeft de constructeur nog 
geen concrete info vrijgegeven over de prestaties 
en de elektrische karakteristieken van het model.

De nieuwe berline 508 wordt 
volgend jaar uitgebreid met 
een hybride versie.
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Deze lente heeft ons land twee internationale 
golfafspraken op de kalender staan: van 17 tot 20 mei 
de Belgian Knockout op Rinkven en van 7 tot 10 juni de 
KPMG Trophy op L’Empereur. Topswings gegarandeerd!

Door Miguel Tasso

Feest voor 
Belgisch golf

België staat eindelijk weer terug op de 
Europese golfkaart. In amper enkele 
weken tijd speelt het gastheer voor twee 
toptoernooien, met eerst en vooral de 

Belgian Knockout. Deze nieuwe versie van de 
Belgian Open kreeg een plekje op de Europese 
Tourkalender. Een primeur sinds de Belgacom 
Open in 2000. De formule van dit nieuwe toer-
nooi straalt originaliteit uit én fun. De eerste 
twee ronden worden als een klassieke stroke 
play gespeeld. Daarna gaan de 64 best geplaats-
ten door voor een toernooi met rechtstreekse 
uitschakeling – zoals in tennis: dat betekent dus 
matchplay tijdens het weekend (over 9 holes, met 
optelling van punten). Dit onuitgegeven concept 
moet a priori voor spektakel zorgen, goed zijn 
voor de kijkcijfers op tv, het grote publiek boeien 
én de spanning verzekeren.

nooi een vaste afspraak maken op de kalender, 
zoals bijvoorbeeld de Memorial Van Damme of de 
GP Formule 1’, aldus Lieselotte Pieters.
Om een toernooi van de Europese Tour te organise-
ren, is geld nodig. Veel geld. Naast het prijzengeld 
van een miljoen dollar zijn er inderdaad ook de 
kosten van de infrastructuur. Die lopen hoog op, 
want het lastenboek is dik en veeleisend. Gelukkig 
kan de Belgian Knockout voor zijn vuurdoop reke-
nen op de steun van gerenommeerde sponsors 
(onder meer Rolex, Delen Private Bank en BMW), 
de Koninklijke Belgische Golf Federatie en de Euro-
pese Tour, die blij is dat België opnieuw een plekje 
claimt op het Europese toneel.

Mooi deelnemersveld
Laten we hopen dat het toernooi ook een populair 
succes wordt. Dit wordt voor de liefhebbers – en 
de nieuwsgierigen – inderdaad een schitterende 
kans om de sterren van de Tour in levende lijve aan 
het werk te zien!
Het is nog te vroeg om namen naar voor te schui-
ven, maar het staat vast dat de vier beste golfers 
van het ogenblik – Thomas Pieters, Nicolas Col-
saerts, Thomas Detry en Christopher Mivis – van 
start zullen gaan. Verder hopen we natuurlijk ook 
op de aanwezigheid van een aantal internationale 
toppers. In de coulissen zal Thomas Pieters inder-

daad al zijn invloed aanwenden om enkele tenoren 
van de Europese swing te overtuigen naar Antwer-
pen te komen. In dit Ryder Cupjaar kan elk puntje 
voor de RC-ranking inderdaad doorslaggevend zijn 
voor de selectie. Zo wordt al luidop gefluisterd dat 
Lee Westwood, in 2000 de laatste winnaar van de 
Belgian Open, naar Rinkven zou komen.
Dit wordt hoe dan ook een groot golffestijn ‘made 
in Belgium’. Het parcours van Rinkven mag dan 
niet het prestige en de geschiedenis hebben van 
pakweg de Royal Zoute, Royal Waterloo of de 
Ravenstein: het is zeer competitief, vlot te berei-
ken en vooral, perfect geschikt voor tribunes, VIP-
ruimtes, een tv-wagenpark en catering.

KPMG Trophy op L’Empereur
In de slipstream van de Belgian Knockout wordt 
van 7 tot 10 juni op L’Empereur in Ways de KPMG 
Trophy gespeeld. Zoals gebruikelijk zullen aan 
deze Belgische afspraak op de Europese Chal-
lenge Tour de toekomstige sterren van de inter-
nationale swing deelnemen. ‘De Challenge Tour is 
een bijna verplichte stop voor alle sterren van de 
greens. Deze Tour heeft al heel wat toppers groot 
zien worden en bood onze grote Belgische kam-
pioenen, zoals Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters 
en Thomas Detry, een platform om progressie te 
maken’, herinnert Emmanuel Rombouts, voor-

Getekend Thomas Pieters
Voor de organisatie van het toernooi komen we 
terecht bij niemand minder dan Thomas Pieters. 
‘De Belgische golfsport beleeft hoogdagen en een 
van de mooiste periodes in zijn geschiedenis. Onze 
sport krijgt steeds meer aandacht in de media en 
spreekt daardoor ook tot de verbeelding van een 
nieuw publiek. Ik ben er zeker van dat de timing 
ideaal is voor een nieuw toptoernooi op het hoog-
ste niveau’, aldus de Antwerpse kampioen.
Thomas Pieters, die zich gesteund weet door zijn 
familie – en voornamelijk door zijn zus en tevens 
manager Lieselotte – neemt de handschoen op. 
Zoals men weet is het niet altijd gemakkelijk om in 
ons land de mensen uit hun luie stoel te jagen om 
een sportwedstrijd bij te wonen. Bovendien strijdt 
golf nog altijd tegen een ietwat elitair imago. ‘Maar 
wij denken op lange termijn en willen van dit toer-

Thomas Pieters wil België 
aan het swingen krijgen.

De Europese sterren 
zullen neerstrijken op het 
parcours van Rinkven.

Nicolas Colsaerts wordt een 
van de grote attractiepolen 
van de Belgian Knockout.
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1912

GOLF DE L!EMPEREUR
Relais & Country Club

KPMG 
Trophy
Bezoek ons van 7 tot 10 juni 2018
op Golf de L�’Empereur Relais & Country Club
te Ways (Genappe)

Meer informatie op www.kpmgtrophy.be
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zitter van de Koninklijke Belgische Golf Fede-
ratie (KBGF), de organisator achter dit toernooi. 
KPMG, de trouwe partner van de federatie, schenkt 
ook dit jaar zijn naam aan het toernooi. ‘De waar-
den van de golfsport sluiten perfect aan bij dege-
ne van ons bedrijf, want dit gaat over etiquette, 
fairplay, respect, controle en technisch meester-
schap’, zegt Olivier Macq, vennoot van KPMG in 
België en zelf een gedreven golfer.
In de marge van de sponsoring van het toernooi is 
dit audit-, taks- en advieskantoor inderdaad ook 
achter de schermen actief bij de algemene ont-
wikkeling van golf en vooral bij de begeleiding van 
jong talent. ‘Wij investeren bij de Federatie, zodat 
jonge kampioenen progressie kunnen boeken 
dankzij een optimale omkadering. Zo sponsoren 
wij het “Belgian Team” dat de grootste amateur-
beloften groepeert. De technische en menselijke 
opleiding van de jeugd is zeer belangrijk en dat 

geldt zowel voor topsport als binnen onze com-
petenties. Bij KPMG hechten wij traditioneel zeer 
veel belang aan de begeleiding van de juniores die 
tot onze teams toetreden. Onze positionering op 
de greens is dezelfde. Het niveau van het wereld-
golf ligt steeds hoger. Op de lange termijn is het 
onze bedoeling om onze dames- en herenkampi-
oenen de kans te geven om te schitteren op de 
Olympische Spelen waar golf zijn grote comeback 
heeft gemaakt.’
Een ding is zeker: het spektakel is verzekerd op 
L’Empereur, want dat biedt een uitdagend parcours 
waar de wind een belangrijke factor kan zijn. Dit 
toernooi biedt in elk geval een mooie kans om 
enkele van de beste Belgische pro’s aan het werk 
te zien en ook enkele van onze jonge beloften, 
zoals Adrien Dumont de Chassart, die zich klaar-
maakt om naar de USA te verhuizen om er univer-
sitaire studies met topgolf te combineren.

De prijsuitreiking van de KPMG 
Trophy 2017 op de Royal Waterloo: 
Emmanuel Rombouts en Olivier 
Macq samen met de Oostenrijkse 
winnaar Martin Wiegele.

De Golf de L’Empereur: hier wordt 
de KPMG Trophy 2018 afgewerkt.96
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Heel wat legendarische paarden schreven geschiedenis 
in jumping en andere ruitersportdisciplines. Niet alleen 
door hun prestaties, maar ook door hun charisma. 
Sommige werden zelfs echte sterren want zij inspireerden 
regisseurs tot een film!

Door Christian Simonart

Van Milton
tot Ourasi

Milton

Eind jaren 80 en begin jaren 90 konden 
de jumpingfans zich verkneukelen in de 
opwindende duels tussen Milton, een 
Britse grijze ruin, en zijn grote rivaal 

Jappeloup, een kleine Franse ruin. Hoewel Milton 
relatief goedkoop werd gekocht, ontpopte hij zich 
onder het zadel van de illustere John Whitaker al 
snel tot een winnende machine. Op zijn erelijst 
staan ontelbare Grand Prixzeges, maar ook een 
titel van Europees kampioen in 1989, twee titels 
van Europees kampioen per ploeg, een titel van 
vicewereldkampioen in 1990 en datzelfde jaar 
ook winst in de finale van de Wereldbeker. Milton 
overleed in 1999 op 22-jarige leeftijd.

Jappeloup
Toen Jappeloup in 1975 geboren werd uit een Fran-
se draver en een volbloed moeder liet niets zijn 
fenomenale carrière voorspellen. Ook al door zijn 
klein postuur (1m58) en zijn moeilijk karakter. Hoe-
wel hij vooral geschikt leek voor de hippodroom 

toonde hij zijn groot talent in de jumpingwereld. 
Toen Pierre Durand hem in 1987 naar de Europese 
titel en het jaar daarop in Seoel naar de olympische 
titel stuwde, werd hij al snel een van de bekendste 
Franse paarden. Bij zijn sportief pensioen (1991) 
werd er trouwens een groot feest georganiseerd 
aan de voet van de Eiffeltoren. Hij overleed amper 
twee maanden later aan de gevolgen van een hart-

aanval, maar leeft voort dankzij een documentaire 
uit 1993 en een film uit 2013 met Guillaume Canet 
als acteur/regisseur.

Baloubet du Rouet
Baloubet du Rouet werd in 1989 in Frankrijk gebo-
ren en was een van de meest prominente verte-
genwoordigers van het moderne tijdperk. Zijn car-
rière was nauw verbonden met de familie Pessoa. 
De bijzondere eigenzinnige hengst kwam tot rust 
onder het zadel van vader Nelson en leidde daarna 
zoon Rodrigo naar de absolute jumpingtop. Naast 
drie overwinningen in de Wereldbeker (1998, 1999 
& 2000) scoorde Baloubet ook heel wat titels in 
de Grote Prijzen. Toch blijft zijn olympische titel in 
Athene (2004) zijn grootste wapenfeit. Nadat hij 
in 2006 stopte met springen, bleef hij daarna ook 
belangrijk als dekhengst. Hij stierf in 2017 in het 
eigendom van de familie Coutinho in Portugal.

Hickstead
De in Nederland (1996) geboren Hickstead drukte 
zijn stempel op de jumpingcompetities. De vurige 
en temperamentvolle hengst won met zijn ruiter, 
de Canadees Eric Lamaze, de meest prestigieuze 
Grote Prijzen op de kalender: Genève, Aken, Calga-
ry, Rome, La Baule… Hij won ook olympisch goud 
op de Olympische Spelen van Hong Kong en leidde 
onze landgenoot Philippe Le Jeune naar de titel 
met een foutloos parcours in Lexington. Het schit-

terende verhaal van Hickstead werd in november 
2011 brutaal afgebroken toen hij in Verona het 
slachtoffer werd van een aortabreuk tijdens een 
competitie.

Totilas
Totilas werd in 2000 in Nederland geboren en 
blijft de internationale dressuur op de voorgrond 
plaatsen in het moderne tijdperk. Hoewel de hem 
opgelegde trainingsmethodes zijn hele leven lang 
al voor heel wat polemieken hebben gezorgd, rie-
pen zijn kwaliteiten nooit vragen op, integendeel! 
Zijn bijzondere zweverige stijl overtuigde ook de 
jury’s, bij zoverre dat hij de eerste werd die de 
mythische grens van 90% oversteeg. Met zijn rui-
ter, de Nederlander Edward Gal, was hij goed voor 
twee wereldrecords, maar ook voor een wereldtitel 
(2010), een Europese titel (2009) en een overwin-
ning in de finale van de Wereldbeker (2010). Nadat 
hij door de Duitser Paul Schockemöhle voor ruim 
10 miljoen euro werd overgekocht, werden de suc-
cessen voor Totilas onder het zadel van Matthias 
Alexander Rath heel wat minder. Hij was vaker 
geblesseerd dan rijklaar en werd in 2015 uit de 
competitie gehaald.

Valegro
Ook Valegro werd in Nederland geboren (2002) 
en domineerde de dressuur met kop en schouders 
van 2012 en 2016. Vijf jaar lang verbeterden de 
ruin en zijn ruiter, de Britse Charlotte Dujardin, 
niet alleen alle wereldrecords, maar scoorden ook 
op de grootste afspraken op de internationale 
kalender. Tweevoudig olympisch kampioen (2012 
& 2016), tweevoudig Europees kampioen (2013 
& 2015), wereldkampioen (2014) en tweevoudig 
winnaar van de Wereldbeker (2014 & 2015): 

Elke sport leeft van duels. 
Zoals de ruitersport 
in de jaren 80 met de 
prestaties van Jappeloup 
en Milton.

Hickstead gaat de jumpinggeschiedenis 
in voor zijn talloze zeges, maar ook door 
zijn dood op de piste in Verona.
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Vader Nelson bereidde 
hem voor en zoon Rodrigo 
Pessoa voerde Baloubet 
de Rouet naar de top in de 
jumpingcompetities.
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M e t  To t i l a s 
b e t r a d  d e 
dressuur een 
nieuw tijdperk.

10 legendarische paarden
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Valegro won alles wat er te winnen viel. Zijn 
eigenaar Carl Hester en zijn ruiter namen de juiste 
beslissing door hem op zijn toppunt (eind 2016) 
uit de competitie te halen na een laatste staande 
ovatie van het Londense publiek.

Sam
De in 2000 in Duitsland geboren Sam bouwde met 
de jaren het mooiste palmares op in eventing, een 
bijzonder zware discipline voor het paard. Samen 
met zijn ruiter, de buitenaardse Michael Jung, 
was hij goed voor liefst 24 zeges en dat waren 
niet de minste. Zo won het duo onder meer op de 
beroemde parcoursen van Badminton, Burghley en 
Luhmühlen. Naast twee olympische titels (2012 & 
2016) werd Sam ook wereldkampioen in 2010 en 
Europees kampioen in 2011.

Ourasi
De in 1980 geboren Ourasi schreef geschiedenis in 
de drafsport waar hij een glorierijke carrière kende 
en de fans begeesterde. Dit charismatische, maar 
tegelijk ook bijzonder nonchalante paard had de 
gewoonte om zijn inspanning pas te leveren wan-
neer de finish in zicht kwam, wat hem de bijnaam 
‘roi fainéant’ (koning luiwammes) opleverde. Hij is 
het enige paard dat er in geslaagd is om de Prix 
d’Amérique, algemeen beschouwd als het wereld-
kampioenschap voor dravers, vier keer te winnen 
(86, 87, 88 & 90). Toen hij in 1990 stopte met 
draven, kreeg hij elk jaar nog veel bezoek in zijn 
rustoord in het departement Calvados waar hij in 
2013 is gestorven.

Ready Cash
De draver Ready Cash werd in 2005 geboren in 
de Haras de la Fesnière (Frankrijk) en drukte zijn 
stempel op de beroemde Prix d'Amérique. Als 
tweevoudig winnaar van deze wedstrijd in 2011 
en 2012 op de hippodroom van Vincennes was 
het logisch dat Ready Cash een plekje kreeg in de 
besloten cirkel van de beste dravers aller tijden. 

Toen hij eind 2014 afscheid nam van de piste was hij 
met 4.282.300 euro prijzengeld de op één na rijkste 
Franse draver aller tijden. Blijkbaar had hij ook uit-
stekende genen, want na Ready Cash voerden zijn 
zonen het hoge woord. Zo werden de laatste drie 
edities van de Prix d’Amérique gewonnen door Bold 
Eagle (2016 & 2017) en Readly Express (2018).

Seabiscuit
Hoewel Seabiscuit heel wat boeken en films inspi-
reerde – de laatste was in 2003 zelfs kandidaat voor 
een Oscar – onthouden we van haar vooral haar 
prestaties op de hippodroom en haar lange carrière. 
In de jaren 30 en tijdens de Grote Depressie was het 
Amerikaanse publiek helemaal wild van dit paard 
van een bescheiden afkomst dat zich zou ontpop-
pen tot een zeer regelmatige winnaar. Seabiscuit 
werd in 1938 uitgeroepen tot ‘Horse of the Year’ 
na een overwinning in een ‘one on one’ tegen War 
Admiral. Een duel dat door de media van weleer was 
uitgeroepen tot de ‘Battle of the Century’.

Sam, nog altijd actief met 
Michael Jung, legt het mooiste 
eventingpalmares voor.
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Va l e g r o  s t o p t e  d e 
dressuurcompetitie op 
zijn hoogtepunt. Zijn 
wereldrecords zouden 
nog lang op de tabellen 
moeten blijven.

Record

Elegance  is  an  attitude

Simon  Baker

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
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De luxueuze en geraffineerde Riva-boten symboliseren ten 
volle de dolce vita op het water en laten generatie na generatie 
dromen. Dit prestigemerk heeft een kleurrijke geschiedenis.

Door Christian Lahaye

Riva
Levenskunst op z’n Italiaans

Anno 2018 leest de geschiedenis van Riva 
als een prachtige roman. Toch stond 
de Riva-dynastie letterlijk en figuurlijk 
onderaan de ladder vooraleer zij zou uit-

groeien tot het symbool van de levenskunst op z’n 
Italiaans. Toen het Iseomeer in 1842 door een bru-
tale storm werd geteisterd, werden alle boten van de 

lokale vissers vernield. Omdat zij daar zelf niet waren 
voor opgeleid, konden ze een jonge botenbouwer en 
een ambachtsman ervan overtuigen om de schade 
te herstellen. Pietro Riva en zijn gezel gingen meteen 
aan het werk. Zij verrichten echte mirakels en won-
nen zo snel het vertrouwen van de professionals van 
de zee. De eerste stap op weg naar de legende.

De boot van de grote sterren
Ernesto, zoon van Pietro, verzorgde de aflossing 
en bouwde snelle vissersboten. Daarna kwam 
kleinzoon Serafino: hij rustte de gezinsboten uit 

met motoren. Maar het was Carlo die bij het begin 
van de jaren 50 het merk echt op de kaart zette 
door het product te laten evolueren en zich te con-
centreren op luxueuze boten met buitenboord-
motor. Zij werden snel de favoriete speeltjes van 
de aristocratie, de zakenlui, de sterren van het 
witte doek en de jetset. Omdat zij het concept 
genegen waren, gaven prins Rainier en Grace Kelly 
hun zegen dat Riva van Monaco zijn commerciële 
uitvalsbasis maakte.
De Riva-modellen, symbolen van luxe, de Italiaan-
se levensstijl en de dolce vita, schitterden langs 
de pontons, zoals de Ariston die gestroomlijnd is 
als een renpaard. Ook de Tritone, de Sebino en de 
Florida begeesterden het publiek. Toch dateert 

Prins Albert van Monaco, hier samen 
met Lia en Carlo Riva, blijft de 
uitstekende merkrelaties onderhouden 
die door zijn vader werden opgestart.

Dit document dateert uit 1971 
en verenigt de Monegaskische 
prinselijke familie met (vlnr.) 
prinses Grace, Albert, Caroline, 
Stéphanie en Rainier.

Carlo Riva schonk zijn 
adelbrieven aan het 
merk dat nu wordt geleid 
door zijn dochter Lia.

Anita Ekberg, een 
s c h o o n h e i d  u i t 
het noorden, had 
niemand nodig om 
haar leven te leiden.

Br ig i t te Bardot, 
toen de mooiste 
vrouw ter wereld, 
was een bijzonder 
trouwe klant.

Idyllisch kader voor 
een uniek merk.102
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de echte geboorte van deze mythe pas van 
november 1962 toen de Aquarama zijn opwachting 
maakte. De bolide, die bulkt van de luxe, wordt al 
snel het vlaggenschip van het merk, bij zoverre dat 
vele toenmalige sterren, zoals Sophia Loren, Alain 
Delon, Brigitte Bardot, Aristoteles Onassis en ook 
John Fitzgerald Kennedy, ervoor bezwijken en zich 
maar al te graag aan boord laten fotograferen.
Carlo Riva is een visionair. Omdat hij in het huis is 
opgegroeid, kent hij zijn producten door en door. Hij 
maakt van de Riva de ‘Ferrari van de zee’. Voor ultra-
rijke klanten of gekroonde hoofden worden som-
mige boten helemaal op maat gefabriceerd. Maho-
nie, leder, chroom, lak: om de verfijnde en elegante 
jachten aan te kleden, is niets te mooi of te duur.
Riva evolueerde met de jaren en breidde zijn aan-
bod uit met verscheidene modellen met verschil-
lende motoren. Maar dankzij de twee voorste zitjes 
die door een windscherm worden afgeschermd, 
behield de emblematische boot in mahoniehout 
(24 laklagen) altijd zijn DNA.

De erfenis van Lia
In 1969 raakte Carlo Riva gefrustreerd door de com-
plexe syndicale werksfeer. Hij verkocht zijn scheeps-
werf aan het bedrijf Whittaker, maar bleef wel nog 
2 jaar lang voorzitter en algemeen directeur. Enkele 
jaren later kocht de Engelse groep Vickers, al eige-

Le premier yacht avec 
garage flottant.

de internationale communicatie. Zij is de verbin-
dingspersoon van heel wat potentiële kopers en 
staat er op dat er niet geraakt wordt aan de tech-
nische desiderata en de designvoorschriften van 
haar vader Carlo.
Riva vaart nog steeds een winnende koers. Het 
kantoor van Carlo Riva is gevestigd in Sarnico. 
Dat ligt vlakbij het Iseomeer. Het centraal gelegen 
kantoor is het hart van de werf en werd destijds 
door Riva ingericht met een bijzondere aandacht 
voor functionaliteit. Het wordt overspannen door 
een 40m brede boog die steunt op twee pijlers. 
Hierop staan twee rijdende bruggen die boten tot 
meer dan 20 ton kunnen tillen. De werf is in totaal 
3,6 ha groot, waarvan 1,7 ha overdekt. De andere 
scheepswerf van Riva bevindt zich in La Spezia. Hij 

werd gebouwd om het gamma te kunnen uitbrei-
den, opende in 2004 en is vandaag de grootste 
van de groep Ferretti. De oppervlakte is meer dan 
6 ha. De grootste Riva-modellen worden in deze 
moderne fabriek gebouwd. Het is eveneens het 
grootste centrum voor proefvaarten en de plek 
waar de jachten van de groep worden afgeleverd.
Zal de geest van de familie Riva, die 5 generaties 
lang zorgvuldig werd bewaakt, ook bestand zijn 
tegen de gretigheid van nieuwe investeerders? Het 
is een vraag waar alle familiebedrijven die verkocht 
werden ooit mee te maken kregen. Maar bij Riva 
waakt Lia over de roots. Zij is nadrukkelijk aanwe-
zig en onderhoudt het contact met de grote ster-
ren. Zij is het beeld van de groep en ook al buigt ze 
soms, plooien doet ze nooit!

naar van Rolls Royce, 100% van de aandelen over. 
Op 1 mei 2000 kocht de Groep Ferretti het merk 
over dat zo opnieuw in Italiaanse handen komt. Om 

dat unieke moment te vieren, defileerden op 10 
september 2000 meer dan 100 jachten op het Ise-
omeer onder aanvoering van de Aquarama waarin 
Carlo Riva en Norberto Ferretti plaats hebben 
genomen. Beide mannen zijn al jaren zeer goede 
vrienden en koesteren een grote waardering voor 
elkaar.
Lia, de dochter van Carlo, leidt vandaag het kantoor 
in Monaco waar natuurlijk alle financiële transac-
ties worden uitgevoerd. De hartelijke, praatgrage 
Lia, die een goede band heeft met alle sterren die 
in een Riva ronddobberen, past perfect in de tra-
ditie van de groep. Hoe bescheiden haar rol ook 
is: zij vertegenwoordigt de familie en verzekert 

Prachtig beeld van Lia 
Riva aan het roer van 
de Aquarama.

Een rij van Riva-buitenboordmotoren 
in de haven van Monaco in 1961. Zij 
mogen binnenkort de zee op.
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Liberté  Eternité  Fiabilité *

”From the hands of our watchmakers,
our vision comes alive on your wrist”

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Infos et points de vente : 02 896 93 90
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Fiat en Riva: het stond in de 
sterren geschreven
Het prestigieuze huis Riva en autobouwer Fiat dra-
gen in zich het imago van een Italië van plezier, 
passie en die heilige band tussen de aarde en de 
zee. Het stond dan ook in de sterren geschreven 
dat zij op een dag hun lot aan elkaar zouden verbin-
den in een subliminaal huwelijk van luxe en sport.
Met de Fiat 500 Riva in 2016 en een jaar later de 
Abarth 695 Rivale vond het partnership snel zijn 
draai. Het is dan ook geen toeval dat de leiders 
van beide bedrijven elkaar de hand reikten met 
producten die de schijnwerpers zochten. Zo stond 
de 500 Riva in het teken van luxe terwijl de Abarth 
695 Rivale het vlaggenschip moest zijn van de 
sportieve versies van de autoconstructeur.
Omdat de Riva meer levenskunst is dan product 
werd ook de kleine Fiat vanuit dat perspectief ont-
wikkeld. Hoewel je aardig wat centen moet hebben 
om een boot met buitenboordmotor te kopen, en 
een auto een stuk goedkoper is, heeft dit huwelijk 
zijn bestaansrecht. Ten minste toch voor wat het 
imago van het merk betreft, want qua magie en 
karakteristieken hebben boten en auto’s meer met 
elkaar gemeen dan men zou denken. In één woord: 
klasse. De samenwerking was ook gebaseerd op 
de originaliteit van de inrichting en de kwaliteit 
van de materialen. En natuurlijk werd er ook zorg 
besteed aan het kleinste detail. Zo is de 500 Riva, 
limited edition, te koop in berline en cabrio. De 
buitenkleur ‘Evening 

Blue’ is identiek aan die van de Aquariva Super. 
De turquoise rand, die rond de auto loopt, doet 
denken aan de waterlijn van de boten. Het centrale 
gedeelte van het dashboard is opgebouwd rond 
een kern van het meest exclusieve mahoniehout. 
Het interieur is bekleed met crèmekleurig leder, 
zodat een sfeer wordt gecreëerd die zeer dicht 
aansluit bij de wereld van Riva.
In 2017 vierde Riva zijn 175e verjaardag: een leef-
tijd die maar zelden door bedrijven wordt gehaald. 
Om dat ultra-bijzonder moment te vieren, bracht 
Abarth een ultra-limited edition uit van de 695 
Rivale, de ‘175 Anniversary’, met 175 berlines en 
175 cabrio’s. Deze bijzondere editie is een eerbe-
toon aan de Italiaanse knowhow en dat zie je aan 
de stoelen in zwart en blauw leder, het dashboard 
in carbon, de genummerde identificatieplaat en 
het herdenkingswapenschild aan de buitenkant.
Abarth en Riva steunen op hun erfgoed om samen 
aan de toekomst te werken. Het parcours van 
beide Carlo’s is nauw verbonden met de dromen 
die zij hebben gerealiseerd. Uitmuntendheid: daar 
draaide alles om. De auto’s en boten die zij bouw-
den, benaderen de perfectie en groeiden met de 
tijd uit tot internationale iconen. Fiat en Riva: het 
stond in de sterren geschreven.

Thuisgevoel 
voor de Fiat 
500 Riva.
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Isabelle Arpin:

Qua opzet doet de Legends Classic Corporate, een bedrijfstoernooi 
georganiseerd door Michael Jones, een beetje denken aan de 
Interclubs. Afspraak op 14 mei op de Royal Waterloo.

Door Miguel Tasso

Isabelle Arpin regeert in de keukens van restaurant Louise 
345. Daar neemt ze haar gasten mee op een bijzonder 
verrassende culinaire reis.

Door Miguel Tasso

Het is een bekend gegeven: tal van 
bedrijfsleiders en kaderpersoneel hou-
den van golf. De enen vanuit een pure 
passie, de anderen om hun relaties 

te verzorgen. Sommigen combineren beide en kop-
pelen het nuttige aan het aangename. Dat is ook het 
concept van de Legends Classic Corporate waarvan 
de eerste editie geprogrammeerd is voor 14 mei: 
een shotgun op het parcours van La Marache (Royal 
Waterloo). ‘Het betreft een origineel en exclusief 
toernooi voorbehouden aan bedrijven. Het wordt 
gesponsord door de Groupe Ginion, Ace Ricoh en 
Degroof Petercam. De 40 deelnemende bedrijven 
mogen elk 4 spelers afvaardigen: klanten, mede-
werkers of genodigden’, aldus Michael Jones, orga-
nisator en bedenker van dit event. De Legends 
Classic is niet nieuw, want hij bestaat al een aantal 
jaar. Elke zomer namen golfclubs het tegen elkaar 
op in een sportieve en gezellige sfeer. ‘Het leek me 
interessant om het concept te verbouwen naar een 
Corporate-versie met een echte businessapproach 
als achtergrond. Elk deelnemend bedrijf zal 2 teams 
van 2 spelers (formule 4BBB) mogen opstellen. 
Dankzij een systeem van livescoring – om de 3 holes 

Isabelle Arpin, die beschouwd wordt als een 
van de briljantste ladies chefs van haar gene-
ratie, etaleert tegenwoordig haar talent op de 
Louizalaan 345 in Brussel. In dit 19e-eeuwse 

herenhuis, eigendom van zakenadvocaat Me. Jo 
Vanbelle, lijkt het alsof de tijd stilstaat. Een exclu-
sieve plek, een tiental tafels, een gepersonaliseerde 
service met obers/serveersters met handschoe-
nen, een intimistisch kader en een gedempte sfeer: 
het adres heeft alles om de culinaire liefhebber te 
overtuigen. ‘Sommigen hadden mij misschien in een 
iets meer rock-’n-roll-omgeving verwacht. Maar ik 
heb het hier enorm naar mijn zin…’
Het concept is verrassend: een mix van een klassiek 
restaurant met een Londense privéclub. Eens binnen, 
voelt men zich meteen thuis. ‘Bedoeling is dat de 
klant het gevoel heeft hier te zijn uitgenodigd. Voor 
wat de keuken betreft, heb ik “carte blanche”. Mijn 
enige doel is om mensen gelukkig te maken en mijn 
passie met hen te delen. Ik hou van mensen en de 
gastronomie is een manier om dat te tonen…’, lacht 
Isabelle Arpin, die blij is dat zij haar heerlijke gerech-
ten kan bereiden in deze bijzonder verfijnde locatie.
De ladies chef blijft hierbij trouw aan haar DNA van 

– zal men in real time het klassement kunnen volgen. 
Dat laatste zal natuurlijk een bijzondere spanning 
helpen creëren.’ Michael Jones is een bekende 
naam in de Belgische golfwereld. Deze uitstekende 
amateurspeler was bijna 20 jaar actief voor de IMG-
Mc Cormackgroep en weet dus dat fairways een 
even groot networkingpotentieel hebben als meeting 
rooms. ‘Wanneer een bedrijfsleider 4 uur op de golf-
baan staat met een klant of potentiële klant, hebben 
beiden de tijd om te praten en elkaar beter te leren 
kennen. Om synergieën te creëren, is er trouwens 
geen betere plek dan de 19e hole. Heel wat bedrijven 
zijn al beter geworden van dit soort toernooien. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de Inter-Company die mijn 
vriend Denis Heskin dierbaar is. Maar de Legends 
Classic Corporate zal andere emoties oproepen, niet 
in het minst door de aanwezigheid van twee pro’s 
van de Europese Tour: Raphaël Jacquelin en Grégory 
Havret. Zij zullen hier de ganse dag zijn, met elk 
team een hole meespelen, een clinic verzorgen en 
van gedachten wisselen met alle deelnemers. In de 
marge van de competitie voorzien we ook animaties 
die de B to B stimuleren, met verder ook een lunch 
en een cocktail bij de prijsuitreiking.’

www.legendsgolf.eu

intuïtief en creatief kunstenaar. Zij is allergisch 
voor de dictatuur van de trends en laat haar ver-
beelding de vrije loop wanneer de menu’s worden 
samengesteld. Zij volgt haar passie voor lekkere 
producten en nodigt de gasten uit op een verras-
sende culinaire reis. Haar kaart sluit daar volop bij 
aan, met subtiele combinaties van tonijn-saké-rode 
kool-sesam, ozen ei-topinamboer-amandel-miso, 
duif-selder-cantharel-gember, Sint-Jacobsvrucht-
butternut-pinda en gerookte paling-aardappel-kavi-
aar avruga-tuinkers. De rest is navenant. ‘Het cli-
enteel is gevarieerd en de verschillende generaties 
zijn vertegenwoordigd. De lunch valt bijzonder in 
de smaak bij zakenmensen. Het diner is klassieker 
en romantischer. Sommige klanten blijven zelfs 
overnachten in een van de bijzonder cosy kamers 
die we op de verdieping aanbieden.’
De Louise 345 beschikt eveneens over een prach-
tige Engelse rookzaal. Qua sfeer doet deze kamer 
trouwens denken aan de 19e hole. ‘Zij voert me 
in gedachten terug naar een Engelse linksbaan, 
zoals de Royal St. Georges’, lacht de lady chef 
met kennis van zaken, want ze speelt inderdaad  
uitstekend golf.

Legends
Classic
Corporate
Gezelschapsspellen op de greens

Gady HheIdé
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Alexandra
De Boeck

De nieuwe CEO van de Club 
van Lotharingen wil verjon-
gen en vervrouwelijken.

Door Miguel Tasso

Ze aarzelde om de uitdaging aan te gaan 
– dat geeft ze zelf ook toe – maar 
ze heeft absoluut geen spijt van haar 
keuze. Nadat ze in mei jongstleden pro-

moveerde tot CEO van de Club van Lotharingen 
heeft Alexandra De Boeck inderdaad heel snel haar 
draai gevonden in deze prestigieuze kring annex 
tempel van de zakenwereld. ‘Mijn opdracht bestaat 
er in om deze club te verjongen, te vervrouwelijken 
en te openen naar de internationale gemeenschap, 
zonder daarbij te raken aan zijn ziel en zijn DNA. De 
wereld verandert en dus moeten wij mee evolueren, 
bewegen, innoveren…’, zegt ze.
De Club van Lotharingen heeft zijn uitvalsbasis op het 
Poelaertplein tegenover het Brusselse Justitiepaleis. 
Het is een echt instituut en de lunch-business talks 
met gerenommeerde sprekers zijn er bijzonder in 
trek. ‘Maar onze 1500 leden kunnen er ’s middags 
eveneens terecht in het privérestaurant met zijn 
unieke wijnkelder, er zijn burelen om aan te werken, 
salons om bij te praten en ruimtes voor evenementen. 
Verder bieden wij parallel ook afterworks aan, exclu-
sieve uitstappen, vernissages, cocktails en diverse 
thema-activiteiten via onze secties tennis, classic 
cars, jagen, zeilen, sigaren, bridge, moto en golf…’
Heel wat leden zijn inderdaad verknocht aan de golf-
sport. ‘Meer dan 250 leden staan geregeld op de 

baan. Vandaar dat wij hen gedurende het seizoen 
enkele uitstappen aanbieden naar bekende banen. 
Daar werk ik aan, samen met onze captain Philippe 
Mercelis’, aldus Alexandra De Boeck die zelf actief is 
op de fairways van de Royal Waterloo Golf Club.
Na haar studies Economische Wetenschappen aan de 
ULB begon zij haar carrière bij Texaco in de afdeling 
marketing. Daarna volgde zij haar echtgenoot naar 
Madrid en Parijs. Bij haar terugkeer in Brussel was 
ze 13 jaar lang actief als financieel directeur, daarna 
als vennoot bij de groep D-Side die gespecialiseerd 
is in eventcommunicatie. Bij de Club van Lotharingen 
stelt deze perfect viertalige Alexandra De Boeck al 
haar expertise ten dienste van de nieuwe uitdaging: 
de Club 2.0. De eerste resultaten zijn positief met de 
komst van een 70-tal nieuwe leden jonger dan 40 jaar. 
Haar volgend doel: een grotere vrouwelijke inbreng in 
deze club met voornamelijk (87%) mannen.

Nieuwe uitdagingen 
voor de Club van 

Lotharingen
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Duurste smartphone
Maak kennis met de duurste smartphone ter wereld, want dit is de 
iPhone 5 Black Diamond waarvoor een (rijke) Chinees 11,75 mil-
joen euro betaalde. We kenden reeds de iPhone in 24 karaatsgoud 
en de versie bekleed met diamanten, maar deze  – die door de Brit 
Stuart Hughes werd ontworpen – is nòg kostbaarder. Logisch ook, 
want het massiefgouden chassis werd versierd met 653 witte dia-
manten (briljanten) en de (grote) zwarte diamant op de plaats van 
de homeknop is nòg meer waard. (Enkel) te koop op bestelling.

Sushi met kaviaar
De Sushi Shop viert zijn 20e verjaardag met de introductie van de 
nieuwe en unieke box ‘Autour du caviar’. Deze zeer gelimiteerde editie 
wordt vergezeld door een doos Sturia-kaviaar en verkent zo nieuwe 
smaakakkoorden. De nieuwe creaties, die door de subtiele en fijne 
aroma’s van de kaviaar gesublimeerd worden, maken van elke degustatie 
dan ook een unieke belevenis.

Tollet: een huis van vertrouwen
Professionalisme, ernst, passie voor het perfecte onthaal en per-
soonlijk advies: al deze waarden – in het meervoud – vormen 
samen het raderwerk en de karaten van het huis Tollet waar hor-
logerie en juwelen elkaar in evenwicht houden. Een 100% fami-
liebedrijf dat in 1902 werd opgericht en generatie na generatie 
blijft aanspreken. De boetiek in Waterloo, die recent helemaal 
gerenoveerd werd met respect voor de tradities en de geest voor 
innovatie, sluit perfect aan bij de duurzaamheid van deze kennis. 
Zo vindt u er bijvoorbeeld de nieuwe Collection Confidence in wit 
goud met diamanten.
www.tollet.com

Michel Herbelin: verjaardageditie
Newport is een iconisch horloge dat in 1988 werd ontworpen door het Franse Atelier 
d’Horlogerie van Michel Herbelin. Speciaal voor de 30e verjaardag brengt het merk 
een beperkte oplage (voor de ganse wereld) van 500 genummerde exemplaren 
uit van zijn model met drie wijzers en automatische datumaanduiding. Behalve 
het exclusief karakter staat deze editie ook voor een modernistische herinter-
pretatie van de Newport.

Olympic Games Collection
Omega nam de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea te baat 
om er de nieuwe reeks horloges (in beperkte oplage) voor te 
stellen die aansluiten bij het evenement: de collectie Seamaster 
Olympic Games. Prijsvriendelijke, sporty chic horloges, 39,5 
mm, in inoxstaal, met de kleuren van de olympische ringen, 
die zich laten inspireren door 86 jaar verleden van het merk als 
officiële tijdopnemer op de Olympische Spelen. Van elk model 
worden slechts 2032 exemplaren gebouwd. Dit getal verwijst 
naar het jaar 2032 waarin Omega de 100e verjaardag zal vieren 
van zijn missie van officiële tijdopnemer. 
www.omegawatches.com - prijs 5000 euro

Diamants are for men
Messika imponeert met de reeks Move Titanium: nieuwe, rock, 
viriele mannenjuwelen. Ringen, armbanden (bangels), kettingen 
en manchetknopen, goud en titanium, zwart grafiet en diamanten: 
er is voor elk wat wils. Een zeer draagbare collectie! Op de foto de 
armbanden Move Titanium Naturel, Graphite en Total Black.
www.messika.com
Vanaf 1690 euro (titanium armband en zwarte diamanten)

Beautiful Day van Castelbajac
De visionaire iconoclast, productieve ontwerper en geboren kunstenaar Jean-
Charles de Castelbajac staat voor een eigen stijl waarin hij zich laat leiden 
door drie primaire kleuren: geel met een menselijke warmte, passioneel rood 
en verwachtingsvol blauw. In een parfumversie geeft dat ‘Beautiful Day’: een 
weelderige, resoluut vrouwelijke geur.

Restaurant van het Atomium
Het restaurant van het Atomium, 100m hoog en gelegen in 
de hoogste van de 9 bollen van het beroemde monument, is 
een prachtig adres om te (her)ontdekken. Het wordt geleid 
door chef Alexandre Masson wiens kwaliteitsvolle bistronomi-
sche kaart zweert bij Belgische producten (mosselen, garna-
len, karbonade, waterzooi, vol-au-vent, filet pur, wafels…) en 
traditionele recepten in een modern jasje. Heerlijk tafelen dus 
met op de achtergrond een fantastisch zicht op Brussel en de 
omgeving. Dit emblematisch restaurant, dat u bereikt via een lift 
die van de Expo 58 dateert, lokt zowel toeristen als zakenlui en 
vaste klanten/kenners.
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Arceau Chrono Titane
Hermès maakte van de SIHH in Genève, 

waar het voor het eerst aanwezig was, 
gebruik om een nieuw model van de 

Arceau voor te stellen: de Arceau 
Chrono Titane. Met de horloge-
kast in titanium, de galvanische 
zwarte wijzerplaat en de secon-
dewijzer op 3 uur – wat toelaat 
om de goede werking van het 
kaliber te controleren (42 uur 

gangreserve) – sluit dit model 
helemaal aan bij de chique en 
sportieve trends van nu. Elegan-

te armbanden (zadelmakerleer) in 
natuurlijk Barénia kalfsleder of zwart 

met reliëfstempel.
www.hermes.com - prijs 4200 euro 
(armband natuurlijk leer)

Serpenti Three-Gold
De nieuwe modellen van de iconische Serpenti-collectie van Bvlgari zijn een hulde aan 
het favoriete dier van het merk. Zij zijn bekleed met goud, leder, ceramiek of juwe-
lierssmeedwerk. Met de lijn Serpenti Tubogas brengt de Italiaanse juwelier de drie goud-
varianten samen: grijs, roos en geel. Deze combinatie vergt bijzondere kennis om de 
kleuren naadloos te verenigen. De contouren van het (kwarts)horloge werden versierd 
met 38 diamanten en de opwindknop draagt een roze toermalijn (maat cabochon).
www.bulgari.com – vanaf 13.000 euro (dubbele armband roos goud en staal)

?ti.Jvo#         KLoMNeO
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Zeg het met kleur
Dat de met de Truvis-technologie uitgeruste bal 
Chrome Soft een beetje aan een voetbal doet 
denken, is puur toeval. Met dit originele design 
wil Callaway vooral de visibiliteit van de speler 
verbeteren bij het raken van de bal en dat zowel 
op de tee als op de green. Door te kiezen voor 
een bal uit 4 delen worden de snelheid en de spin 
vergroot en krijgt men bij alle slagen een beter 
resultaat. Keuze uit verschillende kleuren. Effect 
gegarandeerd, ook bij uw partners op de baan.  

Rogue van Callaway
Callaway gaat door op de ingeslagen weg. Na de Epic is er nu 
de Rogue: een driver voor golfers van alle niveaus die graag 
ver willen slaan met maximale tolerantie. De Californische 
ingenieurs maakten gebruik van de allernieuwste spitstech-
nologieën (Jailbreak-effect, kroon in triaxiaal carbon, Speed 
Step-effect…) om een echt juweeltje te bouwen. Zij werkten 
zelfs samen met hun collega’s bij Boeing om de luchtcirculatie te 
maximaliseren en de clubsnelheid te verhogen. Dit kleine broertje 
van de Epic mag dan ook echt gezien worden!

Odyssey: sublieme putter
Odyssey gaat hard met de ‘Toulon Design’. Wat deze putter zo bijzonder 
maakt? Het clubhoofd uit roestvrij staal voor een soepel balcontact, de 
contactzone die de trillingen kanaliseert zodat de bal goed blijft rollen én 
het oppervlak met onderling verwisselbare zolen, zodat men het gewicht 
van het clubhoofd zwaarder of lichter kan maken. Kortom: er werd geen 
detail over het hoofd gezien en ook zijn klank is uniek! Een echt precisie-
instrument voor al wie een chirurgische precisie nastreeft op de greens.

Pep’ss Golf Cup
Op 9 mei gaat de editie 2018 van de Pep’ss Golf Cup 
by Mercedes Waterloo van start op de Golf de 7 Fon-
taines. Dit origineel toernooi is speciaal uitgewerkt 
voor de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar. Het wordt op 
weekdagen gespeeld, op 9 holes en in een after-work 
spirit met dj-sfeer. ‘Wij verwachten een 12-teams van 
8 spelers aan de start, waarbij er telkens 4 spelers 
aanwezig zijn op elke competitiedag’, aldus François 
Verheyen, organisator van dit zeer eigentijdse golf & 
fun event.
www.pepssgolf.be

Leve de Belgian Golf League!
België heeft nu ook zijn eigen golfkampioenschap: de Belgian 
Golf League. 11 clubs schreven in voor de eerste editie. Zij zullen 

het (net zoals in voetbal en hockey) het ganse seizoen tegen 
elkaar opnemen vooraleer ze op 27 oktober de play-offs spe-

len op Rigenée. Voor de beste clubspelers wordt dit een 
bijkomende uitdaging en een ideale aanvulling op de tradi-
tionele Interclubs. Bij elk duel zullen de teams uit 5 spelers 
bestaan. Er wordt gespeeld in matchplay. De BGL, een 
initiatief van Thibault De Saedeleer, wordt voorgezeten 
door Christophe Descampe.
www.belgiangolfleague.be

Nog fijner ondergoed
Het Zwitserse traditiemerk Zimmerli produceert al sinds 
1871 het ondergoed dat geldt als het fijnste ter wereld. 
In tijden van massaproductie is het een onwaarschijnlijke 
luxe om stoffen te kunnen dragen die volledig met de hand 
zijn gefabriceerd. De legendarische Tank Top van de col-
lectie Richelieu wordt al sinds 1930 gemaakt. De ‘tricotage 
à plat’ kniptechniek is specialistenwerk dat door de puris-
ten wordt gesmaakt. U vindt dit merk in het prestigieuze 
Huis Degand op de Louizalaan.
www.degand.be

200 jaar Veuve Clicquot Rosé
De Veuve Clicquot Rosé viert zijn 200e verjaardag en dat ver-
dient een feestje. In 2018 zijn de nieuwe jéroboam en alle cuvées 
Veuve Clicquot Rosé zonder jaargang versierd met een elegante 
zwarte huls rond de flessenhals. Als u die losmaakt, ontdekt u de 
verborgen boodschap die herinnert aan de uitvinding van de rosé 
d’assemblage: ‘En 1818, Madame Clicquot inventa le premier Rosé 
d’assemblage’.

Nieuwe lijnen op TUI fly
De luchtvaartmaatschappij TUI fly opende 15 nieuwe lijnen vanuit 
België voor het zomerseizoen. Bij deze nieuwe bestemmingen 
onder meer de Griekse eilanden Thassos en Kavala, de Spaanse 
steden Murcia en Valencia en de eilanden Curaçao en Aruba in de 
Nederlandse Antillen. TUI fly biedt vandaag in totaal 111 bestem-
mingen aan vanaf de verschillende luchthavens in België met een 
vloot van 32 vliegtuigen.
www.tuifly.be

Bushnell in hybride versie
Bushnell stelt de enige rangefinder voor die het beste van 
laser en GPS combineert! De Hybrid is uitgerust met de 
technologie PinSeeker. Dit is goed voor een precisie van 
+/-1m. Dankzij de combinatie met de GPS-technologie 
kunnen nu op elk ogenblik de afstanden worden berekend 
tot het begin, het midden en het einde van de green. De 
GPS-functie heeft meer dan 33.000 banen ter wereld in 
zijn geheugen zitten alsook de automatische verkenning 
van de baan en de gespeelde holes, dit alles zonder enig 
inschrijvingsgeld. Ook downloaden hoeft niet.
bushnellgolf.eu

Duivelse headcovers
De familie van de Amimono-headcovers wordt uitgebreid 
met een reeks gewijd aan… duivels. Leuk nieuws dus voor 
de fans van onze nationale voetbalploeg aan de vooravond 
van het WK in Rusland. Deze ‘covers’ voor drivers, fairway 
woods, hybrides, putters en zelfs voor ballen zijn te koop 
via de site www.amimono.be
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Er is al jaren sprake van de herinrichting 
van de Brusselse Kanaalzone. Onlangs 
pakte de Brusselse Regio uit met een 
groot ontwikkelingsplan. Hieruit blijkt 

dat de toekomst duidelijk zal verlopen via dit 
waterlint dat zich over heel wat kilometers uit-
strekt binnen de hoofdstad.
Heel wat zones werden afgebakend, prioriteiten 
vastgelegd en werven opgestart. Sommige daar-
van zijn zelfs reeds afgewerkt. Dat is bijvoorbeeld 
het geval voor de UP-site: de hoogste bewoonde 

City Dox
of genieten
langs het water
Na de UP-site focust Atenor volop op een ander 
groots project langs de Brusselse Kanaalzone, met 
wooneenheden in een groen kader en vlakbij het water. 
En toch in de stad.

Door Michel Thibaut

toren van Brussel, waarmee Atenor een duidelijk 
standpunt heeft ingenomen. Het wil een hoofd-
rolspeler worden in dit stuk van de stad dat ooit 
door diverse industrieën werd ingepalmd en geani-
meerd wordt door het af- en aanvaren van binnen-
vaartschepen.

Vernieuwend stadsproject
Langs de andere kant van het kanaal Brussel-
Charleroi, naast de Industrielaan die naar het 
Zuidstation leidt (het eiland ligt tussen de Indus-

trielaan, Klein-Eiland, de Ontwikkelingsstraat en 
de Vaartdijk) ligt het project City Dox. Dit is een 
ander speerpunt van deze promotor die aansluit 
op zijn ambitie om in de hoofdstad een hoofdrol te 
spelen want Stéphan Sonneville, de CEO van Ate-
nor, heeft zijn liefde voor de stad – en voor Brussel 
in het bijzonder – nooit onder stoelen of banken 
gestoken. Hij houdt ook van waterlopen, zoals ook 
blijkt uit het door hem geleide en succesvolle ‘Port 
du Bon Dieu’-project in Namen. ‘City Dox wordt 
een schitterend voorbeeld van vernieuwende 
stadsreconversie’, zegt hij. ‘Onze teams hebben 
de kans gekregen om samen met de architecten 
en stedenbouwers een multifunctioneel vernieu-
wend stadsproject te ontwikkelen. City Dox werd 
bedacht als een gloednieuwe wijk met een unieke 
charme, waar de rust en de faciliteiten van een 
kleine stadswijk elkaar aanvullen.’
De indrukwekkende bouwwerf die in 2016 werd 
opgestart – en die men vanaf de Industrielaan kan 
gadeslaan – geeft nu al de eerste contouren vrij 
van deze nieuwe wijk die gemaakt is om dit stuk-
je Brussel te herbevolken. Op een braakliggend 
terrein van 5,4 ha bouwt City Dox op meer dan 
40.000 m2 een flatgebouw met 93 appartemen-
ten, omringende handelszaken, een crèche, een 
school, cafés en restaurants, innoverende bedrij-

ven, maar ook een rusthuis met 180 bedden en 
een woonzorgcentrum met 71 serviceflats. Door 
de groene omgeving vlakbij het kanaal wordt het 
voor de bewoners mogelijk om van de voordelen 
van de stad te genieten terwijl ze toch de indruk 
zullen hebben op het platteland te wonen.

Veilig, vredig en gezellig
Alle leeftijden zullen er samenwonen in een vei-
lige, vredige en gezellige omgeving. De nabijheid 
van het Zuidstation, een van de drukst bezochte 
treinhubs van het land, zal deze nieuwe plek een 
dynamiek en een toegankelijkheid bezorgen die 
momenteel zeer in trek is, niet in het minst door 
de vele mobiliteitsproblemen waar Brussel mee 
kampt. Ook het stadscentrum is vlakbij.
Naast het accent op het samenleven, zijn ook zach-
te mobiliteit, energie- en afvalbeheer prioritair. Stuk 
voor stuk elementen waaraan een wijk de dag van 
vandaag moet beantwoorden om het label ‘duur-
zaam’ te verwerven en op die manier zijn steentje 
bij te dragen tot de politiek van energiebesparende 
maatregelen die België moet voeren indien het 
tegen 2050 aan de milieucriteria wil voldoen. 
De plannen van City Dox werden uitbesteed aan 
architectenbureaus met veel ervaring in ruimtelijke 
ordening: Architectesassoc, Etau Architects en 

Leven naast het water in een 
groene omgeving en toch 
vlakbij het Zuidstation en het 
openbaar vervoer: dat is wat 
City Dox nastreeft.

City Dox is een gecombineerd project dat 
de Kanaalzone in Anderlecht nieuw leven 
zal inblazen. Woningen, kantoren, crèche, 
serviceresidenties: alle generaties zullen 
er vertegenwoordigd zijn.
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JNC International. Kers op de taart: omdat het 
terrein onbebouwd was, konden zij starten vanaf 
nul en op die manier de verschillende gewenste 
functies van de wijk op elkaar afstemmen.
Zo plant Atenor bijvoorbeeld serviceresidenties die 
uniek zullen zijn in hun soort en dit door hun ligging 
en de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening. 
Buurtwinkels (zoals Carrefour Express, dat al beves-
tigd heeft) zullen de dynamiek binnen City Dox sti-
muleren. De wandelpaden langsheen het kanaal 
alsook de tuinen en de parken moeten het mogelijk 
maken om de ‘verse lucht te tanken’ die bijzonder 
welkom is wanneer men in de stad woont.
Het beheer van de serviceresidenties zal worden 
uitbesteed aan Armonea: de woonspecialist voor 
senioren die meer dan 80 soortgelijke etablis-
sementen in België uitbaat. In City Dox worden 
gepersonaliseerde diensten op aanvraag en op 
maat voorzien teneinde de bewoners een warm en 
huiselijk kader te garanderen.
In dit verband heeft Atenor een prijsvoorstel voor 
geïnteresseerden: 167.500 euro, exclusief BTW, voor 
een appartement met één slaapkamer. Met daarbo-
venop voor de eigenaar een gegarandeerd rendement 
van 4% gedurende twee jaar. ‘In City Dox investeren, 

is de kans grijpen om te valoriseren in een wijk in volle 
ontwikkeling’, klinkt het bij deze promotor die in Ter-
hulpen gevestigd is. Wat de appartementen betreft, 
hun prijzen zijn als volgt: van 167.500 tot 245.000 
euro (exclusief BTW) voor de 63 appartementen met 
1 slaapkamer, en van 213.000 tot 299.000 euro 
voor de 8 appartementen met twee slaapkamers. Er 
werden ook 27 binnen- en 11 buitenparkeerplaatsen 
voorzien. Deze kunnen worden aangekocht voor res-
pectievelijk 18.500 en 13.000 euro.
We zegden het reeds: Atenor is niet aan zijn proef-
stuk op het vlak van projecten in Brussel. Terwijl 
de UP-site al een meesterzet was, heeft ook City 
Dox alles om te scoren. De toekomst zal uitwij-
zen of de Belgische promotor verder doorgaat met 
projecten in de hoofdstad waar de concurrentie 
groot is en bouwen moeilijk is geworden, niet in 
het minst door de vele kronkels van het adminis-
tratieve labyrint waarin elke bouwaanvraag zijn 
weg moet zoeken. 
Op dit ogenblik blijft Atenor volop kiezen voor 
diversificatie, zoals ook blijkt uit de projecten die 
met succes werden opgestart in Hongarije, Roe-
menië, het Groothertogdom Luxemburg, tot en 
met in de omgeving van Parijs.

Met City Dox slaat Atenor na de 
UP-site opnieuw een grote slag 
in de Brusselse woonsector.

Videobewaking
Inbraakbeveiliging
Branddetectie
Toegangscontrole en parlofonie
Geïntegreerd beveiligingsplatform

Meer info? Neem contact met ons op:
Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles

www.alsec.be
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Jean Mailian is eigenaar van de bekende Marché des Chefs 
in Brussel. Hij golft zelf niet, maar vergelijkt wel graag de 
tafelgenoegens met die van de swing. 

Door Miguel Tasso

De lekkernijen van
Jean Mailian

Voor de levensgenieters zijn golf en 
gastronomie perfect compatibel. In 
tegenstelling tot zijn zoon, die zich 
opmaakt voor een carrière van tea-

ching pro, speelt Jean Mailian zelf geen golf. Maar 
omdat hij geregeld in een golfclub binnenloopt, is 
de emblematische big boss van de Marché des 
Chefs zich wel bewust van de vele synergieën 
tussen beide disciplines. ‘De waarden zijn vaak 
identiek, want het gaat over traditie, authentici-
teit, bescheidenheid, respect…’, zegt hij, waarna 
enkele voorbeelden volgen. 
‘In de keuken doet de chef zijn best om smaken te 
combineren die het gerecht sublimeren. De chef 

Authenticiteit
Golf en gastronomie delen ook heel wat mense-
lijke waarden. ‘Golf is per definitie een gezellig 
gebeuren. Het is een sport waar je in een zelfde 
flight spelers van verschillende niveaus kan groe-
peren. Ook aan tafel kan je eenvoudige en geso-
fistikeerde gerechten laten afwisselen. Golf zweert 
bij etiquette en traditie. Op de golfbaan schakel je 
je gsm uit en geniet je van het nu. Zoals bij een 
gastronomisch diner. En verder is er de 19e hole: 
een echte ritus. Het moment om te filosoferen, de 
wereld te verbeteren en naast de score- ook visite- 
en menukaarten uit te wisselen. Bij het beschrijven 
van zijn mooiste banen gebruikt de golfer dezelfde 
epicurische termen als de gastronoom die zijn laat-
ste degustaties verheerlijkt.’
Beiden zijn ook permanent op zoek naar authen-
ticiteit. Golf wordt vaak op oude banen gespeeld. 
De legendarische Schotse links werden in de 19e 
eeuw uitgetekend tussen de duinen, vaak zonder 
de inbreng van een architect. Authentieker kan 
niet. De natuur in alle staten. ‘Op dezelfde manier 
houd ik ervan om met kleine, authentieke produ-
centen te werken die zweren bij de waarden van 
weleer en zuivere kwaliteitsproducten afleveren.’

The place to be
Jean Mailian werd in Parijs geboren. Hij kwam 
naar België in 1969. Hij was eigenaar van heel 
wat sterrenrestaurants – Cravache d’Or, Café de 
Paris en Carlton – en startte in 1986 een bedrijf op 
dat hem paste als een handschoen en gedreven 
werd door passie. Particulieren vinden in Le Mar-

ché des Chefs kwaliteitsproducten die met veel 
zorg werden geselecteerd, zoals vis uit Guilvinec 
of Ile-d’Yeu, melklam uit het Baskenland, ganzen-
lever naar een recept van zijn vader Abel Bernard, 
witte Alba-truffel of zwarte truffel uit de Périgord, 
bio-eieren van een boerderijtje in de Aisne, de 
gekweekte gerookte zalm die ze bij Robuchon ser-
veren, de traditionele kaviaar die zijn eigen naam 
draagt en waarvan de eitjes dezelfde smaak en 
grootte hebben als de bekende wilde Beluga van 
weleer. ‘Mijn grootvader, die uit Baku afkomstig 
was, was leverancier bij de tsaren…’
Het adres lokt kopers vanuit alle hoeken van de 
hoofdstad. In de loods in de Lensstraat kruis je 
dan ook geregeld bekende gezichten. ‘Het is een 
trend: steeds meer mensen ontvangen thuis. Bij 
mij vinden ze topproducten die zich makkelijk laten 
bereiden of degusteren. Akkoord: dat genoegen 
heeft zijn prijs, maar het is een investering waar 
je later met plezier aan terugdenkt. Zoals de gol-
fer die zichzelf verwent met een greenfee op een 
mythische baan of met een fonkelnieuwe driver.’
Tijdens zijn carrière heeft Jean Mailian zowel hoog-
te- als laagtepunten gekend. Topsuccessen, maar 
ook tegenslagen. Waarvan hij telkens terugvocht. 
‘Ook dat is zoals in golf: je moet bescheiden blij-
ven en positief ingesteld. En altijd terugkeren naar 
de basis. Ik ben nooit bang geweest voor een uit-
daging, al leer je natuurlijk altijd uit het verleden. 
Maar ik kijk altijd vooruit. Dat is de motor van 
mijn leven…’
Hoewel hij zelf niet op zoek gaat naar birdies, 
volgt hij de grote toernooien geregeld op televi-
sie. Zijn visie op het spel is vaak biomechanisch. 
‘Ik word sprakeloos als ik Rory McIlroy zie slaan. 
Wat een afzet! Ah, als hij maar kon putten zoals 
Jordan Spieth. Bij de Belgen kijk ik graag naar het 
agressieve spel van Thomas Pieters en blijf ik het 
vreemd vinden dat Nicolas Colsaerts met al zijn 
talent niet vaker gewonnen heeft…’
Mogelijk neemt Jean Mailian zelf ooit de golfclubs 
in de hand, met zijn zoon als teaching pro. Het is 
immers nooit te laat om leuke dingen te leren en 
met zijn achtergrondkennis zou hij snel progressie 
moeten maken!

creëert en doseert. Ook de golfer zoekt, vindt sla-
gen uit, slaat al dan niet met effect. Hij heeft 14 
stokken in zijn tas zitten, wat wil zeggen dat er 
oneindig veel mogelijkheden zijn. De golfslagen 
zijn even talrijk en verschillend als de recepten 
in de keuken, maar het einddoel is hetzelfde: je 
probeert een soort symfonie te creëren.’

Gérald Watelet, 
Alain Passart en 
Jean Mailian in 
de Carlton.

Thomas Pieters: offensieve golfer 
die van uitdagingen houdt.

Golf en gastronomie delen heel wat 
waarden, zoals traditie en authenticiteit. 
Echte linksbanen (zoals hier de Old Course 
in St. Andrews) en echte producten.
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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

nasmaak, perfecte textuur. Een must. Laat zich 
solo eten of samen, bijvoorbeeld met een slaatje 
van zeevruchten.

Vis en schaaldieren
Krabben, kreeften en rivierkreeften: de schaaldie-
ren bij Le Marché des Chefs worden rechtstreeks 
aangevoerd uit Guilvinec. De beste vis (tarbot, 
tong, zonnevis, baars, dorade) ruikt nog naar Ile 
d’Yeu wanneer hij in Brussel ontscheept. Onwaar-
schijnlijk smaakvol en doorgaans duurzaam gevan-
gen. Met de huisgemaakte visfumet wordt elke 
amateurkok plots een sterrenchef!

Vlees en gevogelte
Het melklam van het ras Manech, dat geproduceerd 
wordt in het Baskenland, is een echt topproduct 
van het huis, net zoals het melkkalf uit de Corrèze. 
Het Racangevogelte, dat door Julien Plesel wordt 
gefokt, wordt door de grootste Franse chefs aange-
boden. En verder is er natuurlijk ook de beroemde 
ham ‘Iberico de Bellota’ van het huis Domecq. 48 
maanden gerijpt en goddelijk bij het aperitief.

Fruit en groenten
Zij worden door een selecte groep van producen-
ten aangeleverd en hebben hun gelijke niet op 
het vlak van smaak. Gewoonweg het beste wat 
de natuur te bieden heeft. Frambozen, aardbeien, 
kersen, sla, tomaten, courgetten, selderij, witloof: 
het hele stalletje nodigt uit om te genieten.

Marché des Chefs
Lensstraat 38, 1050 Brussel
Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur
Tel.: 02 647 40 50 – Gratis levering aan huis
marchedeschefs@skynet.be - www.caviarmalian.com

Kaviaar
De kaviaar van Mailian laat zich niet in woorden 
beschrijven: die moet je proeven! Wit, goud, licht-
grijs: de neus is neutraal. Maar wat is hij heerlijk in 
de mond! De eitjes komen los en rollen tussen de 
tong en het verhemelte. Jodiumrijk, licht gezouten, 
een nasmaak van hazelnoten. Zoals de Beluga van 
weleer. Logisch ook, want de broers Mailian-Maïlov 
stonden bekend als de ‘Koningen van de Kaviaar’. Zij 
waren hofleveranciers bij de tsaren en stonden aan 
het hoofd van de beroemdste steurkwekerijen van 
weleer. De lentevangst is net binnen en is uniek.

Gerookte zalm
Puur genot. Het is een duurzaam gekweekte Schotse 
zalm die in Frankrijk wordt afgewerkt door het bedrijf 
Le Borvo. Weinig gezouten, nauwelijks gerookt. Hij 
komt ook bij Joël Robuchon op tafel. Een referentie.

Ganzenlever
De Franse culinaire journalist Henry Gault 
beschreef hem ooit als ‘de beste ter wereld’. Aan 
het originele recept van Abel Bernard (vader van 
Jean Mailian) werd geen jota veranderd. Lange 

Jean Mailian bereidt de 
ganzenlever terwijl zijn vader 
Abel Bernard aandachtig 
toekijkt.

Jean Mailian of de passie 
voor uitmuntendheid.

De musts van de lente in deMa>Pé Qes ReE%
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Wijnen
Thierry Groeteclaes voert sinds 2003 

de leiding over de Relais St-Job op 
het gelijknamige plein in Ukkel. Omdat 
zijn traditionele bistrokeuken bijzonder 

goed in de smaak valt bij een grote schaar van 
trouwe volgers, opende hij twee jaar geleden vlak 
naast zijn etablissement een traiteurzaak, zodat 
de aficionado’s van het huis een aantal van zijn 
grootste smaakmakers ook mee naar huis kunnen 
nemen. Zoals de garnaalkroketten die tot de beste 

van het land worden gerekend. Minder bekend 
daarentegen is dat Thierry Groeteclaes ook een 
groot wijnliefhebber is. Dat enthousiasme vind je 
terug op de wijnkaart van de Relais, met een mooie 
selectie van crus: sommige aan het glas, maar ook 
in de winkel, met een prachtige collectie die zich 
onderscheidt van het klassieke aanbod. Dit Huis 
stelt zich immers niet tevreden met de populaire 
labels, want het heeft zich gespecialiseerd in wij-
nen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de natuur.

Drie categorieën
‘Eerst en vooral: we onderscheiden drie verschil-
lende categorieën. Om te beginnen zijn er de zoge-
heten bio-wijnen. Over het algemeen betreft het 
wijnen uit de bio-landbouw. Dit houdt in dat er 
tijdens de wijnbouw geen gebruik gemaakt 
wordt van kunstmatige chemische produc-
ten en onkruidverdelgers. Heel wat ver-
schillende labels eigenen zich die kwalitei-
ten toe, maar zij staan niet of nauwelijks 
stil bij wat er tijdens de vinificatie gebeurt. 

Het blijft dus voornamelijk een 
landbouwmethode’, zegt Thierry 
Groeteclaes.
De biodynamische wijnen vor-
men de tweede categorie. 
‘Hier dienen zowel de wijn-
cultuur als de vinificatie aan 
zeer strikte principes te 
beantwoorden. Het ganse 
proces wordt geïnspireerd 
door de doctrine van 
Rudolf Steiner, de paus 
van de antroposofie. De 
voorschriften reiken 
trouwens verder dan 
enkel de landbouw. 
Bij dit concept draait 
alles om het dynami-
seren van de bodem 
en op die manier de 
ontwikkeling van de 
plant te bevorde-
ren. Hiervoor wordt 
niet alleen een bepaalde 
sterrenkalender gevolgd. Er wordt 

ook gewerkt met kruideninfusies die over 
de culturen verspreid worden en met water 
dat door de maan is gedynamiseerd. In de 
vaten zijn alle kunstmatige gisten of enzy-

men verboden. Het chaptaliseren, de 
collage en het zwavelen worden 
tot het minimum beperkt. De 
beide labels die deze biodyna-
mie dekken heten Demeter en 
Biodyvin.
De derde categorie ten slotte is 
die van de zogeheten natuur-
wijnen. ‘Zij vallen onder geen 
enkel label. De benaming 

verwijst hoofdzakelijk naar 
de vinificatie en niet spe-

ciaal naar de landbouw, 
ook al kiezen de meeste 
wijnboeren hierbij voor 
de bio-cultuur. In de 
praktijk wordt in het 
vat geen enkele invoer 
getolereerd tijdens de 
vinificatie. Men laat de natuur 
maximaal zijn werk doen. Er wordt 
enkel lichtjes bijgestuurd met kleine 
hoeveelheden zwavel wanneer de 
wijn gebotteld wordt.’
Thierry Groeteclaes kan uren door-
gaan over zijn passie. ‘Ik heb gele-
zen dat de wijnstok en de cultuur van 
fruitbomen goed zijn voor ongeveer 
20% van de fytosanitaire producten 

die in de Franse landbouw worden 
gebruikt. Terwijl wat mij betreft de wijn 

het spiegelbeeld moet zijn van zijn terroir. Deze 

   dicht bij
de natuur

Bio-wijnen, biodynamische wijnen, natuurwijnen: het zijn 
stuk voor stuk kwalificaties en labels die heel wat grand 
cru-liefhebbers de wenkbrauwen doen fronsen. Meer 
uitleg door Thierry Groeteclaes, de grote man achter 
Relais St-Job en groot liefhebber van streekproducten. 

Door Philippe Bidaine
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In de traiteurzaak van de Relais 
St-Job biedt Thierry Groeteclaes 
een schitterend wijngamma aan, 
vooral biodynamische wijnen.
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wijnen zijn, soms, een beetje duurder, 
maar dat komt mee door hun lager ren-
dement. En vergeet ook niet de posi-
tieve effecten voor de gezondheid.’

Heerlijke flessen
Om zijn woorden kracht bij 

te zetten, toont hij ons een 
aantal flessen die hij zowel 
in zijn restaurant als in zijn 
traiteurzaak op de kaart 
heeft staan. ‘Bij de witte 
wijnen ben ik bijzonder 
enthousiast over de 
cuvée Amphibolite. 
Deze Muscadet de 
Sèvre et Maine AOP 
in biodynamie wordt 
geproduceerd door 
Jo Landron. Het is een 
prachtige fles met een 
unieke mineraliteit en 
expressie. Nog steeds 
bij de witte wijnen heb 
ik ook een zwak voor 
de generische Sauvig-
non Touraine AOP van 

François Chidaine. Dit 
biodynamische product is een 

wijn met zeer bloemige aroma’s en een 
grote levendigheid.’
Bij de rosés bezwijkt hij graag voor een Côte-de-
Provence ‘de propriétaire’: de cuvée Pétale de 
Rose van Régine Sumeire. ‘Een wijn die de brug 

slaat naar de biodynamie, met een vinificatie zon-
der voorweken. Hierdoor heeft hij een bijzonder 

heldere roze kleur.’
Bij de rode wijnen schuift hij meteen een 
Beaujolais naar voor, meer bepaald de Mor-
gon Côte du Py van Damien Coquelet. ‘Deze 
natuurwijn valt op door zijn heerlijke aroma’s 
van rood fruit.’
Vervolgens bezingt hij ook de lof van 
een heerlijke Mercurey ‘Les Montots’ 
van het Domaine A. et P. de Villaine 

(mede-eigenaar van Romanée-Con-
ti). ‘Deze cru kan wedijveren met 
de grote rode Bourgognes van de 
Côte de Nuit.’
Wat de bubbels betreft, schuift 
Thierry Groeteclaes een cham-
pagne naar voor die synoniem 
is van kwaliteit en gezelligheid: 
de cuvee Latitude van het huis 
Larmandier Bernier. ‘Deze 
extra-brut is een blanc de 
blanc, dat wil zeggen uitslui-
tend gemaakt op basis van 
chardonnay en dat in bio-
dynamie. Een wijn die even 
opgewekt is als de rijkdom 
van zijn bodem!’

Traiteur & Vin du Relais St-Job,
Sint-Jobsplein 3, 1180 Brussel. 

Tel.: 02 375 23 01 - www.relaisstjob.be. 
Open: maandag tot zaterdag van 10 tot 
21 uur – zondag van 10 tot 20 uur
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Petit Bateau : 
het slipje wordt 100 jaar!

Van in de wieg tot in het 
middelbaar: vele generaties 

k i n d e r e n  h e b b e n  h e t 
ondergoed van Petit Bateau 

gedragen. Het was een eeuw 
van innovaties en humoristische 
creaties ,  maar vooral  van 
bewegingsvrijheid. Het cultslipje 
slaagde er namelijk met glans in 
om tegelijk onweerstaanbaar én 

onwaarneembaar te zijn.

Door Raoul Buyle

Onze kindertijd vergeten we nooit. 
Maar wie kindertijd zegt, zegt ook 
Petit Bateau. Het (Franse) merk 
begon met het ontwerpen van 

ondergoed in 1893, maar ontwierp pas 25 jaar 
later, in 1918, haar bekende ‘petite culotte’. 
Revolutionair! In de jaren die volgden breidde 
Petit Bateau haar knowhow verder uit door vele 
uitvindingen en innovaties die steevast hetzelfde 
doel hadden: meer comfort en nog betere kwali-
teit bieden. Maar het bleef niet bij het slipje. Ook 
de babybody, de typische streepjes, handdoek-
stof en de zachte, warme mix van wol en katoen 
zagen we voor het eerst bij Petit Bateau.
1893. Frankrijk heeft net het Panamaschandaal 
achter de rug, Zola schrijft ‘Au bonheur des Dames’ 
– een boek dat de populariteit van de net geopen-
de warenhuizen boost – en iedereen fietst. Het is in 
dezelfde eeuw dat Pierre Valton en zijn zoon André 

in Troyes de breigoedfabriek Valton-Quinquarlet & 
Fils oprichten. De fabriek produceert ondergoed 
voor kinderen met het slimme idee om traditionele 
wol te vervangen door het nieuwe gestreepte brei-
werk in (wit) katoen, die ‘petit 
piqué’ wordt genoemd en soe-
peler en aangenamer is om te 
dragen.
1918. Het verhaal gaat dat Pierre 
Valton toen hij zijn zoon ‘Maman, 
les p’tits bateaux, qui vont sur 
l’eau, ont-ils des jaaambes…’ 
hoorde zingen niet één, maar 
twee geniale ingevingen kreeg. 
Ten eerste koos hij de naam voor 
wat een mythisch merk zou wor-
den. Ten tweede besloot hij de 
beentjes van de lange ‘caleçons’ af 
te knippen. Het eerste kinderslipje 
(zonder beentjes) in katoen met elastiek in de taille 
en aan de dijen was geboren – een erg modern 
product. De jaren 20 waren bijzonder succesvol. 
Het omzetcijfer van Petit Bateau werd 20 keer 
zo groot, onder andere doordat reclame steeds 
meer alom vertegenwoordigd werd. Het is de tijd 
waarin Citroën zijn naam in verlichte letters op de 
Eiffeltoren schreef en iedereen Marinette kende, 

het schattige, mollige meisje in een geribd slipje 
(bedacht door tekenaar Beatrice Mallet) die het 
merk 25 jaar lang zou vertegenwoordigen.

Het gebruikte materiaal bleef altijd evo-
lueren. Later werd voornamelijk jer-
seykatoen-elastan gebruikt, een stof 
die erg aangenaam is om te dragen 
met een micro-rechtse tricotsteek 
langs de binnenzijde als kenmerk. 
Deze innovaties hadden maar één 
doel: dat een aangenamer materiaal 
het lichaam zou toelaten vrijer te 
bewegen. Dat lichaam was bij het 
begin van de twintigste eeuw name-
lijk net op zoek naar gezondheid, 
sport, expressie en zelfontplooiing.
Net als alle grote ‘klassiekers’ 
zal het slipje zichzelf altijd blijven 

heruitvinden, zodat het altijd even 
gewild blijft. In de jaren 2000 werd Petit Bateau 
bijvoorbeeld weer erg in. Moderedactrices kozen 
massaal voor de slipjes, T-shirts en de bekende 
slaapkleedjes met kartelrandje en maakten er 
echte modestatements van. De verkoop van het 
ondergoed van Petit Bateau in maat 14-16 jaar 
steeg zelfs met maar liefst 1000% in drie jaar tijd. 
Het gaat het merk duidelijk voor de wind!

Het originele hoge-tailleslipje, 
2018

La culte’ met 
ballonprint, 
2018.
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Boucheron

De Franse (Parijse) juwelier 
Boucheron, het familiebedrijf 

dat in 1858 door Frédéric 
Boucheron werd opgericht, is 

al vele generaties populair bij 
een werelds en select publiek. We 

blikken terug op zijn geschiedenis en 
enkele van zijn meest iconische ontwerpen. 

Door Raoul Buyle

Januari 2018. In de Monnaie de Paris opent 
Vendôrama de deuren: een unieke kennis-
making met het avantgardistische univer-
sum van Boucheron. Deze baanbrekende 

tentoonstelling is dan ook veel meer dan een klas-
sieke retrospectieve: dit initiatieparcours dringt 
door tot het hart van de ‘materie’: van de geboorte 
van het juweel tot het moment dat het zich open-
baart. De knowhow, het innoverend karakter en 
de creativiteit – het DNA van Boucheron – komen 
helemaal tot hun recht in dit natuurlijk en heden-
daags kader waar digitale apparaten de bezoeker 
nog sneller binnenloodsen in de wereld van het 
Huis dat dit jaar 160 jaar actief is.

26, Place Vendôme
De naam van de tentoonstelling verwijst natuurlijk 
mee naar het historische adres van Boucheron. In 
1893 vestigde Frédéric Boucheron zich immers op 

de Place Vendôme en werd zo de eerste moderne 
juwelier op de mythische ‘stenen achthoek’ die 
Mansart ontwierp ter ere van de Zonnekoning. Fré-
déric zou voor nr. 26 (waar Boucheron ook van-
daag nog altijd gevestigd is en dat sinds december 
gerenoveerd wordt) hebben gekozen omdat het 
de zonnigste plek was op het plein. Wellicht dacht 
hij dat de diamanten in zijn etalages zo nog har-
der zouden schitteren! De passie van Boucheron 
voor kwaliteitsvolle edelstenen is dit Huis eigen. 
Tijdens de veiling van de diamanten van de Franse 
kroon in 1887 was Frédéric Boucheron de enige 
Franse koper. Zijn aanwinsten maken het makke-
lijker om de juwelen te ontwerpen die in de smaak 
vallen bij de nieuwe Amerikaanse miljardairs, zoals 
Astor, Singer, Vanderbilt, Rockefeller en andere. 
Het geheim van Boucheron schuilt in de manier 
waarop zijn vakmensen de natuurlijke schoonheid 
van de edelstenen tot hun recht laten komen. Door 

de combinatie van de juiste slijptechnieken en 
metaalbewerking maken zij het verschil. Hierdoor 
leggen de edelstenen hun ziel bloot en etaleren zij 
hun perfecte schoonheid aan de wereld.

Ode aan de natuur
De natuur is de grootste inspiratiebron van Bou-
cheron. Dat betekent heel wat egels, kikkers, 
kameleons, vogels en bijzondere bloemen in de 
collecties. Die liefde vindt men terug sinds 1878 
wanneer het beroemde halssnoer ‘Feuillage’, een 
parure van saffieren en diamanten met een saf-
fier van 159 karaat als hanger, op de Wereldten-
toonstelling in Parijs met de Grand Prix bekroond 
wordt. Sindsdien is deze ‘feuillage’-stijl een must 
van het Huis. Heel wat later, in 1970 om precies te 
zijn, ziet een ander topsucces van Boucheron het 
daglicht: de collectie die geïnspireerd wordt door 
een slang (waarbij de beroemde ‘Bracelet-Serpent’ 
in geel goud met diamanten). Louis Boucheron, 
zoon van Frédéric, laat zich op zijn beurt inspireren 
door het Oosten en door India in het bijzonder. Het 
verhaal doet de ronde dat de maharadja van Pati-
ala hem in 1928 alle edelstenen uit zijn schatkist 
toevertrouwde en hem opdroeg om elke steen in 
een topjuweel te verwerken. Met een uniek resul-
taat. Later zou de sjah van Iran hem de waarde van 
de nationale Perzische schatkist laten schatten 

Ring ‘Serpent 
B o h è m e ’ , 
roos  goud 
en rhodoliet 
granaat.

Ring ‘Yaroslov’, wit 
goud, kussenvormige 
diamant, briljanten 
en witte parelmoer.

 D:amonSs          /T U8TveV

De voorgevel van de beroemde boetiek 
op de Place Vendôme is dit keer speciaal 
versierd voor het bezoek van de Engelse 
koning George V en koningin Mary, 1914 
(Archives Boucheron).

Portret van Frédéric 
Boucheron door 
Aimé Morot, 1894.
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met daarin de twee grootste roze diamanten ter 
wereld. Omdat hij gezworen had om de waarde van 
die schat nooit te openbaren, overleed hij in 1959 
zonder zijn geheim te verklappen. Dit verklaart wel-
licht mee waarom de sjah 20 jaar later aan Bouche-
ron de opdracht gaf om de bruidskroon voor zijn 
toekomstige echtgenote Soraya te ontwerpen. 
Tot de andere innovaties behoren de technische 
hoogstandjes van het graveren op diamant, het arm-
bandhorloge met de onzichtbare glijdende sluiting 
(gebrevetteerd in 1947) en het subtiele weefcon-
cept met goud (zoals onlangs nog te zien was in de 
juweelsjaal ‘Delilah’). Iconisch: de collectie ‘Quatre’ 
uit 2004. Wat de horloges van Boucheron betreft: 
zij staan bekend voor hun klassieke lijnen, hun luxu-
euze materialen en hun discrete finesse, gecom-
bineerd met de knowhow van de beste Zwitserse 

horlogemakers. Een ervan is de Manufac-
ture Girard-Perregaux die een geper-

sonaliseerd kaliber ontwierp voor 
het horloge Reflet XL.
Boucheron behoort tot de 
groep Kering, een van de 
wereldleiders in het domein 

van Luxe en van Sport & 

Lifestyle. Het familiebedrijf werd in 1994 inder-
daad verkocht aan het bedrijf Schweizerhall. Het 
werd vervolgens in 2000 overgenomen door de 
groep Gucci vooraleer onder het beheer te vallen 
van François-Henri Pinault. Het Huis telt meer dan 
55 verkooppunten in de wereld. In Brussel is La 
Maison Du Diamant, op het nr. 10 van de Water-
loolaan, exclusief verdeler van het juweel- en hor-
logegamma van Boucheron.

Zetting rond de 78,33 karaat 
Santa Maria aquamarijn in het 
halssnoer Baäkal. Collection 
Hiver Impérial, 2017.

Expo Vendôrama 
in La Monnaie de 
Paris, januari 2018.

Ring ‘Toi et Moi Serpent 
Bohème’, geel goud en 
witte parelmoer.
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Harrods
Groot, groter, grootst
Het is het meest mythische 
grootwarenhuis. Harrods, 
dat in 1850 in Londen werd 
opgericht door de bes-
cheiden kruidenier Char-
les Harrod, groeide uit tot 
het Britse mekka van alles 
wat mooi… en luxueus is, 
of course. Het motto van 
het huis: Omnia Omnibus 
Ubique, oftewel: alles, voor 
iedereen, op elk moment.

Door Raoul Buyle

Het was bepaald shocking toen 
Harrods in januari 2014 de defini-
tieve (en onherroepelijke) sluiting 
van haar dierenafdeling aankon-

digde. Het beroemde grootwarenhuis zou niet 
langer kunnen voldoen aan elke behoefte van 
haar cliënteel. Vroeger was het voor wie een 
Birmaanse python, Bengaalse tijger of dwergkees-
hond bestelde in het ‘Pet Kingdom’ (het koninkrijk 
der gezelschapsdieren) voldoende wanneer hij 
of zij bewees een goed baasje te zullen zijn… 
en Harrods leverde het (levende) dier om het 
even waar ter wereld. De afdeling, oorspronkelijk 

Al een eeuw lang worden 
de deuren traditioneel 
geopend door portiers 
in groene livrei, 2013.

Interieurs die uit een 
1001-en-nachtpaleis 
lijken te komen, 2017.

ontwikkeld om gevogelte te verkopen, veranderde 
aldus in een echte zoo. In 1976 werden, ten gevol-
ge van de nieuwe wet op met uitsterven bedreigde 
soorten, wilde dieren niet langer tentoongesteld 
in de winkel. Ze bestellen kon wel nog steeds. Zo 
wordt verteld dat Harrods ooit een baby-olifantje 
verstuurde naar de Gouverneur van Californië, een 
zekere Ronald Reagan, uit naam van een bewonde-
raarster. Bovendien vond je er ook diamanten hals-
kettingen voor hondjes (net als voor hun baasje) 
of hemelbedden met zijden baldakijn voor (zeer) 
rijke aristocraten. ‘Harrods zal nooit meer Harrods 
zijn!’, riepen mopperaars uit. Anderen waren wel 

tevreden dat het warenhuis weer mee zou zijn met 
haar tijd (en de hoofdrol niet langer was weggelegd 
voor excentrieke ladies). 

Tempel van weelderigheid
Harrods is niet alleen in Londen een monument, 
maar overal ter wereld. Het mythische warenhuis 
wordt door even veel Londenaars als door toeris-
ten bezocht, met jaarlijkse naar schatting zo’n 15 
miljoen klanten. Wie een uitgebreide keuze wil, is in 
elk geval aan het juiste adres! Binnen haar 330 afde-
lingen biedt Harrods alles met de stempel ‘luxe’: van 
de beste kaviaar, exotisch fruit, (Franse) parfum en 

luxueuze lederwaren tot 250 soorten kaas en 130 
soorten brood. In de afdeling zoetigheden wordt er 
maar liefst 100 ton chocolade per jaar verkocht!
Harrods, dat ook een bank en een vastgoed-
bedrijf is, maakt zich zo sterk elke bestelling 
te kunnen invullen: van rode bessen naar Sau-
di-Arabië, (vroeger) verse haring naar Alfred 
Hitchcock in Hollywood tot (kleine) zilveren 
kerstcadeautjes aan het personeel van Her 
Majesty. In 1939 was de begrafenisonderne-
ming van Harrods zelfs verantwoordelijk voor 
de dienst van Sigmund Freud himself.

Ongelooflijke cijfers
Het verhaal begint in 1849. De kruidenier 
Charles Henry Harrod besluit om het druk-
ke East End in te ruilen voor de mooi-

Harrods, 1900.
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Join us on Facebook and follow
the belgian golf news live !

ere buurten van Knightsbridge. Aan de voor-
avond van de Wereldtentoonstelling (1851) is de 
Engelse hoofdstad de meest voorspoedige van 
Europa. In 1891 verbouwt Richard Burbidge, op 
dat moment directeur van de winkel, het gebouw 
(onder de leiding van architect Charles William 
Stephens) tot Harrods, de naam die het huis 
vandaag nog steeds draagt. Op het menu: een 
koepel in Barokstijl, Rococo-plafonds, Art Nou-
veau-glas, Egyptische zuilen, cherubijntjes,…  
In Harrods wordt daarna de eerste lift van Groot-
Brittannië gebouwd. Tussen 1889 en 1902 vertien-
voudigde het aantal werknemers tot 2000 men-
sen. Het personeel werd lukraak geselecteerd om 
vervolgens intra-muros te worden opgeleid om de 
vereiste stijl en voorkomen te kweken. Vandaag 
zijn ze met ongeveer 5000, spreken ze 72 talen, 
werken ze verspreid over een verkoopoppervlakte 
van bijna 100.000 m2 over 7 etages en verzekeren 
ze een omzet van rond een miljard euro per jaar.

Qatarese fondsen
In de loop van haar geschiedenis veranderde Har-
rods dikwijls van eigenaar. In 1985 kregen de 
meeste beursgenoteerde aandelen van het groot-
warenhuis (toen nog in handen van de invloedrijke 
Fraser-familie) een nieuwe baas: de controversiële 
Mohamed Al-Fayed, een steenrijke zakenman met 
Egyptische roots die financieel adviseur was van 
de Sultan van Brunei. Van toen af werd Harrods 
‘exclusief eigendom’ van de familie Al-Fayed die 
er een bewust ‘theatrale’, luxehandelszaak van 
zou maken, een onmisbare stop van elke toerist in 
de stad. Iedereen moet minstens één keer in zijn 
leven de eerste dag van de solden (vooral in de 
winter) bij Harrods hebben meegemaakt. Enkele 
uren voordat de winkel opengaat (om 9 uur stipt) 
beginnen duizenden mensen al aan te schuiven – 
velen komen zelfs toe in het midden van de nacht – 
om als eerste te kunnen genieten van de koopjes.
In 2010 liet de Egyptische miljardair het grootwa-

renhuis voor naar schatting 1,7 miljard euro ‘over’ 
aan Qatar Holding, een filiaal van het Staatsfonds 
van het gelijknamige emiraat. Het doel? Het ‘merk 
Harrods’ verder ontwikkelen, vooral als luxeho-
tels. Binnenkort dus een Harrods Palace in Londen, 
Parijs of Kuala Lumpur?

Harrods, Knigthsbridge, 
Londen, 2017.

Stijl- en houdingstraining 
voor de werknemers van 
Harrods, 1920.
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Het swingt op Route 66
De zomer staat voor de deur: het seizoen bij uitstek om te reizen, te 
relaxen en zijn eigen dolce vita te creëren. In deze tijd van het jaar is 
de zon bijzonder uitbundig en straalt een apart temperament uit, alsof 
zij ons wil verwennen met geluksvitaminen. Met een resem heerlijke 
zomerbestemmingen zweeft dit nummer mee op hetzelfde enthousi-
asme. We nemen u mee naar Quiberon, de hoofdstad van de thalasso, 
naar Abama, een sterrenresort op de Canarische Eilanden, naar de 
Malediven voor een duik in het azuurblauwe water en naar Mallorca 
waar de levenskunst eveneens in een luxeversie wordt bedreven. Om 
de band met het thuisfront niet te verliezen, trekken we ook – of course 
– naar het Zoute, kwestie van de allerlaatste topadresjes te ontdekken 
in de meest trendy badplaats van ons land.
Deze Members Only focust natuurlijk ook op golf. Met de Knockout 
op Rinkven en de KPMG Trophy op L’Empereur trok de Belgische golf-
sport de voorbije weken heel wat internationale aandacht. Binnenkort 
is het natuurlijk weer tijd voor The (British) Open. Dit jaar strijkt deze 
beroemde Major neer in Carnoustie, een van de meest te duchten links 
op deze aarde. Het was daar, in de Schotse wind, dat Jean Van de Velde 
in 1999 op de allerlaatste hole een wenkende titel niet kon verzilveren 
en de bijnaam ‘Carnasty’ voor de hele wereld werd uitvergroot.
Autosportliefhebbers verlangen ook altijd naar de zomer omdat de 
focus dan op Spa-Francorchamps komt te liggen. Eerst en vooral met de  
24 Uren, daarna met de Grote Prijs Formule 1. Francorchamps is immers 
die mythische bocht van de Raidillon aan Eau Rouge. Een unieke plek 
waar heel wat topmomenten van de racesport werden geschreven en 
waarvan we alle geheimen onthullen. Verder leek het ook ons aangewe-
zen om onze trouwe lezers voor dit 66e nummer mee te nemen naar de 
legendarische Route 66. Fasten seatbelts en veel leesplezier!
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De Giraglia Rolex Cup, die dit jaar aan zijn 66e editie toe is, behoort tot de meest 
gerenommeerde zeilafspraken in het Middellandse Zeegebied. Na een regatta met 
vertrek in Sanremo verzamelt de vloot in de elegante haven van Saint-Tropez voor 
drie in-shore competitiedagen. Daarna volgt een regatta van 241 zeemijl naar het 
Italiaanse Genua via Giraglia: een rotsformatie net boven Corsica.

Giraglia Rolex Cup
!e"iterrane sc#oon#e"e$
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Vijf minuten nadat de tweede auto 
klaar was, werd het racen geboren’, 
zei Henry Ford ooit. Of hij nu gelijk 
had of niet – want zijn uitspraak levert 

voer voor discussie – feit is dat de Benz Patent 
Motorwagen als de allereerste echte auto wordt 
beschouwd. Hij zag het levenslicht in 1885. Daarna 
duurde het niet lang vooraleer de eerste automobi-
listen goesting kregen om te kijken wie de meeste 
stuurmanskunst had. De eerste competitie voor 
auto’s – daarover bestaat wel overeenstemming – 
was Paris-Rouen, in juli 1894 georganiseerd door 
toedoen van de Parijse krant Le Petit Journal.

Een club voor de auto
Ook België, in die tijd een land van de zware indus-
trie en derhalve ideaal voor de ontwikkeling van 
de auto, toonde snel interesse voor dit nieuwe 
transportmiddel, bij zoverre dat het er een club 

voor oprichtte. In 1896 zag de RACB, alias Royal 
Automobile Club de Belgique, het levenslicht. Zijn 
eerste taak bestond er in om een samenkomst 
te organiseren die de auto-eigenaars de kans 
bood om hun nieuwste speelgoed te tonen en het 
publiek in de gelegenheid stelde om van naderbij 
kennis te maken met deze vreemde ‘karren’ zonder 
paarden. Omdat autorijden toen inderdaad een 
hobby van de rijken was, koos de RACB ervoor om 
deze samenkomst te houden in een van de hipste 
steden van toen en, wellicht niet toevallig, ook de 
favoriete vakantieplek van koning Leopold II: Spa.
De eerste meeting in Spa werd gehouden van 10 
tot 12 juli 1896. Op het programma: een showde-
filé, een behendigheidswedstrijd en een klimkoers 
van 12 km. Aan dat historisch evenement namen 
welgeteld… acht auto’s deel. Vanaf die datum 
groeiden Spa en zijn omgeving uit tot het grootal-
taar van de autosport in België.

Deze zomer verwelkomt Spa-Francorchamps de 24 Uren 
en de Grote Prijs Formule 1. Het circuit geldt als een van 
de mooiste in de wereld en heeft één mythische bocht: 
de beruchte Raidillon.

Door Stéphane Lémeret

Raidillon:de %oc#t "er %oc#te& Driehoek Stavelot-Malmedy-
Francorchamps
Na deze eerste samenkomst steeg het aantal autoraces 
in ons land, waarna de groei werd stopgezet door het 
uitbreken van WOI. In 1920 sprak ridder Jules de Thier, 
baas van de Luikse krant La Meuse die een gelijkna-
mige Beker organiseerde, de wens uit om de jaarlijkse 
competitie herop te starten. Hij sprak daar in Francor-
champs baron Joseph de Crawhez, toen burgemeester 
van Spa, over aan alsook autopiloot Henri Langlois 
van Ophem. Samen kwamen ze tot het besluit dat de 

wegen 22, 33 en 440 (die een driehoek vormden met 
als hoekpunten Malmedy, Stavelot en Francorchamps) 
samen een ideaal parcours zouden vormen. Zo werd 
het eerste tracé geboren dat later zou uitgroeien tot 
het 15 km lange circuit van Spa-Francorchamps. Dat 
is met andere woorden ouder dan Monza (1922), de 
Nürburgring (1927) en Monaco (1929). 
Spijtig genoeg was de respons van de auto’s voor 
de allereerste wedstrijd, die in 1921 werd georgani-
seerd, beneden alle verwachtingen, want er schreef 
slechts… één auto in. Daarom werd beslist om een 
motorrace te organiseren die 23 deelnemers lokte. 
Het jaar daarop koos de RACB voor Spa-Francor-
champs om er de derde Grote Prijs van België de orga-
niseren, toen nog een uithoudingswedstrijd. Met dat 
soort competities bouwde Spa-Francorchamps 

‘

‘In Spa moet je klaar zijn 
om zeven kilometer lang je 

adem in te houden.’
 (Jarno Trulli)

1er meeting de Spa.
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beetje bij beetje de reputatie van een echt cir-
cuit op. In 1923 werd een toren voor de tijdopnames 
gebouwd, een uitslagenbord en een perstribune. 
Daarmee was alles klaar om in 1924 een eerste 
legendarische wedstrijd te ontvangen: de 24 Uren 
van Francorchamps.
Ook 1928 was een belangrijk jaar, want toen werden 
de… aardewegen eindelijk geasfalteerd. Hierdoor 
evoleerde Spa-Francorchamps tot het vaste circuit 
voor de Grote Prijs van België die vanaf de geboorte 
van het WK Formule 1 in 1950 op de kalender zal 
staan. De eerste GP van België van dit nieuwe tijdperk 
werd trouwens gewonnen door niemand minder dan 
de legendarische Juan-Manuel Fangio.
Spa-Francorchamps is een bijzonder snel circuit en 
dat brengt niet altijd geluk. In 1960 kostten twee 
afzonderlijke crashes het leven aan twee piloten. Met 
de jaren en de steeds sneller wordende auto’s werd 
het circuit steeds meer ervaren als zijnde gevaarlijk 
en dit ondanks de bouw van de eerste veiligheids-
rails in 1963. Al waren het niet zozeer de snelheid 
en de auto’s die buiten de piste belandden die deze 
reputatie opbouwden. Het probleem was vooral de 
lengte van het circuit waardoor men bij een onge-
val niet altijd voldoende snel kon ingrijpen. In 1970 
werd de laatste GP Formule 1 gereden op het lange 
tracé. Daarna zou de Grote Prijs van België zijn tenten 
opslaan in Nijvel (1972 en 1974), en vervolgens gedu-
rende enkele jaren in Zolder.
In 1979 werd het 6,9 km lange nieuwe tracé ingehul-
digd. Hoewel er voortdurend motorraces, toerisme- en 
uithoudingswedstrijden georganiseerd werden, werd 
de terugkeer van de Formule 1 toch vooral in de hand 
gewerkt door een tragisch ongeval op Zolder. In 1982 

Spa-Francorchamps. Het beste bewijs hiervan zijn de 
uitspraken die we naast dit artikel hebben samenge-
vat. Dat zij van Francorchamps houden, komt omdat 
het tracé de natuurlijke contouren van het landschap 
volgt, de ultra technische stukken een feilloze stuur-
manskunst vereisen met de nodige risico’s, en door 
de adrenalinerush die zij allemaal ervaren in het 
beroemdste deel van het circuit: de Raidillon van 
Eau Rouge.
In tegenstelling tot wat velen denken, is de Raidillon 
geen erfenis van de bestaande routes die gebruikt 
werden om het circuit uit te tekenen. In werkelijk-
heid werd de Raidillon uitgewerkt in 1939 om aan te 

vond de legendarische Gilles Villeneuve de dood op 
Zolder dat zijn afspraak met de toekomst had gemist 
en nu zelf een dodelijk circuit was geworden. De For-
mule 1 keerde in 1983 terug naar Francorchamps. Met 
uitzondering van de GP van 1984 (Zolder) zou deze dis-
cipline de Ardennen enkel de rug toekeren omwille van 
een dispuut over onveiligheid (2006) en een geschil als 
gevolg van het verbod op tabaksreclame (2003). 

De mooiste kronkel
Jim Clark en Jackie Stewart niet te na gesproken, die 
zich onveranderlijk openlijk negatief hebben uitgela-
ten, zijn bijna alle andere piloten unaniem verliefd op 

‘Het is daar dat je 
het verschil ziet 

tussen de mannen 
en de kleuters.’

(Dan Gurney)

Chiron en Guy Bouriat tijdens de 
Grote Prijs van België in 1930.

Grote Prijs van België 1912.

sluiten bij de oorspronkelijke wensen van de stichters 
van Spa-Francorchamps. Zij wilden dat het circuit op 
elk gebied een must zou zijn en vooral: heel snel. Dat 
was niet het geval in de U-bocht aan de voormalige 
douanepost, want die vertraagde de auto’s. Vandaar 
het besluit om die bocht af te snijden door de Raidil-
lon uit te tekenen. Die is natuurlijk zelf een opeenvol-
ging van bochten, maar wel van hele snelle bochten 
die men volgas neemt, of toch bijna.
En bij deze moet u mij toestaan dat ik in de ik-vorm 
verderga. Omdat ik de Raidillon in mijn carrière ontel-
bare keren ben doorgereden – zoals tijdens mijn 20 
deelnames aan de 24 Uren – kan ik proberen te 
beschrijven hoe dit aanvoelt, ook al is het moeilijk 
om dergelijke momenten in woorden te vatten. Als 
je in GT rijdt, zoals in de 24 Uren, is de Raidillon een 
monument, want het is bijna onmogelijk om er volgas 
doorheen te flitsen. Terwijl dat nochtans de uitda-
ging is die men ronde na ronde wil aangaan. Om de 
2 minuten en 20 seconden – want zo lang doet men 
over een ronde met een Gran Turismo-auto – houdt 
men dus de adem in wanneer men aan de voet komt 
van die indrukwekkende heuvel en probeert men het 
gaspedaal zo laat mogelijk los te laten om het ver-
volgens zo snel mogelijk weer in te drukken, zodat 
men de hoogst mogelijke snelheid kan halen op het 
rechte stuk dat volgt. Maar de Raidillon duldt geen 
‘ongeveer’. Tien centimeter verschil naast de juiste 
lijn beneden kan catastrofale gevolgen hebben voor 
de klim, vooral omdat je vanuit de auto onmogelijk 
de bovenkant van de heuvel kan zien. Je moet er dus 
‘op je geheugen’ doorheen, wat maximale concentra-
tie vereist. Maar wat een heerlijk gevoel als je er  

Start van de GP van 
België in 1933. ‘Eau Rouge is de reden waarom 

ik dit beroep uitoefen.’
(Ayrton Senna)

‘Net als Monaco, Silverstone en Monza was Spa een van die 
historische circuits waar ik met open mond naar keek toen 

ik jong was. Het is ook een prachtige plek en een circuit 
waar men de F1-bolides naar hun maximum vermogen 

kan jagen. Elke doortocht in Eau Rouge, Pouhon en 
Blanchimont is een kippenvelmoment. Je hele 
lichaam zit op de limiet en toch blijf je duwen 
om nog harder te gaan. Ik vind dat dit circuit 

nooit mag verdwijnen van de F1-kalender.’ 
(Lewis Hamilton)

‘Elke doortocht is een gevecht
tussen je overlevingsinstinct dat je 
aanport om de voet van het gas te 

halen en je verlangen om je grenzen te 
verleggen. Je moet bijzonder veel lef 

tonen als je aan de voet van die heuvel 
komt. Maar zonder risico zou racen 

natuurlijk veel minder leuk zijn.’
(Jacques Villeneuve)
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Als goede smaken elkaar kruisen.

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

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 718 Cayman S & 718 Boxster S. A" eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

6,6 # 12,3 L/100KM $ 186 # 205 G CO%/KM &NEDC'
Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 140

1 km/uur sneller doorheen raast als in de vorige 
ronde: het resultaat is ook meteen zichtbaar op het 
dashboard, want de snelheid in dat rechte stuk ligt 
meteen merkelijk hoger. 
De Raidillon vereist ook specifieke afstellingen van de 
auto’s. Ik herinner me bijvoorbeeld een test-day voor 
de 24 Uren van 2011, toen ik de Mercedes SLS GT3 
ontdekte waarmee ik vervolgens 3e zou worden in 
de race. Mijn Duits team had nog nooit voet gezet op 
het mythisch Belgisch tracé en wist dus niet dat men 
de auto enkele millimeters hoger moest afstellen om 
zeer snel door de duik van Eau Rouge (onderaan de 
Raidillon) te geraken. Resultaat: tijdens de 8e ronde 
schuurde de mooie Benz over het asfalt – wat voor 
miljoenen gensters zorgde – en knalde vervolgens 
rechtdoor in de bandenmuur. Zwart gat, hospitaal… 
Ook dat is de Raidillon: een uitdaging die men met 
respect moet aangaan en met alle eerbied die men 
aan de ‘mooiste bocht ter wereld’ verschuldigd is. 

Zoals een van de deelnemers aan het WK Uithouding 
(WEC) in mei jongstleden nog kon vaststellen.
Omdat zijn prototype vooraan te weinig neerwaartse 
druk had, ging hij echt van de grond, schoof over 
de curbstones aan de linkerkant van de klim en ein-
digde die dolle rit in de kant. Het was een schrikwek-
kend beeld dat natuurlijk wel helpt om de mythe van 
deze bocht in stand te houden; een bocht waar enkel 
eenzitters, zoals in de Formule 1, zonder al te veel 
problemen vol gas door kunnen rijden… zolang het 
droog blijft. 
Want de Raidillon in de regen, dat is pas echt tover-
kunst! Dan kan men inderdaad niet het normale 
traject volgen, omdat het rubber dat zich gaande-
weg op het droge heeft vastgezet verandert in een 
glijbaan bij regen. Op dat moment moet men de 
rechtse bocht veel meer langs de buitenkant aan-
snijden om een minimum van grip te vinden en de 
daaropvolgende rechte lijn met een stevig tempo 
aan te vatten. Die uitdaging is nog groter dan bij 

droog weer en omdat Francorchamps nu eenmaal 
een van de streken in België en Europa is waar 

het het vaakst regent, is het een uit-
daging die de piloten vaak moeten 
waarmaken. Want ook dat behoort 
tot de magie van deze plek.

‘De Raidillon van Eau Rouge
wekt unieke gevoelens op die zich 

niet laten beschrijven. Wat mij 
betreft, is dit het beste circuit. De 

wedstrijdstrategieën dienen
zeer zorgvuldig bepaald.’

 (Michael Schumacher)
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De 147e British Open – Britse golffans 
zeggen: ‘The Open’ – wordt van 18 
tot 22 juli gespeeld op de mythi-
sche baan van Carnoustie. Het is 

meteen de 8e keer in de geschiedenis dat deze 
Schotse links dit beroemde toernooi mag ver-
welkomen. De vorige laureaten heetten Tommy 
Armour (1931), Henry Cotton (1937), Ben Hogan 
(1953), Gary Player (1968), Tom Watson (1975), 
Paul Lawrie (1999) en Padraig Harrington (2007). 
Grote namen op een legendarische links.
Bij heel wat kenners staat Carnoustie inderdaad te 
boek als dé moeilijkste linksbaan ter wereld. Zeg 
maar de Parijs-Roubaix van de golfsport. Wanneer 
de wind van de partij is – wat wel vaker gebeurt in 
dat deel van Schotland… – heeft dit parcours alles 
in huis om het de meest ervaren toppers moeilijk 
te maken. Stevige rough, diepe bunkers, brem en 
struiken, beekjes die de fairways doorkruisen: het 
is een totaalpakket dat geaccentueerd wordt met 
snelle greens over verschillende niveaus.

CarnoustieD' ()tieme *it+a,-n.
Carnoustie is een golf-
monument  en di t  jaar 
gastheer voor de British 
Open. Ideaal dus voor 
een terugbl ik  naar  de 
topmomenten op deze 
legendarische Schotse links.

Door Miguel Tasso

De Carnoustie Golf Links toont geen genade. Hij 
verplicht de speler tot een maximale concen-
tratie van de eerste tot de laatste slag. Op de 
Old Course van St. Andrews kan je soms wat 
stoom aflaten. Zoals bijvoorbeeld op de finishing 
hole. Idem dito voor de 12 en de 13 op Muirfield 
en tijdens de eerste holes op Troon. Niet zo op 
Carnoustie, waar elke hole een uitdaging is voor 
de swing. Dit betekent dat je behalve fysiek ook 
mentaal sterk in je schoenen moet staan, vooral 
dan in een Major als The Open waar de belangen 
groot zijn.

De stempel van Old Tom Morris
Officieel dateert het parcours van Carnoustie uit 
1870. De legendarische Old Tom Morris zette zijn 
handtekening onder het plan dat sindsdien amper 
evolueerde. Toch speelde men al veel vroeger golf 
in deze stad in het historische graafschap Angus 
langs de Schotse oostkust. Sommige archieven 
situeren de golfsport er al halverwege de 16e 

eeuw. In elk geval staat vast dat er in 1840 een 
parcours van 10 holes werd geopend door toedoen 
van Robert Chambers, een prominente schrijver en 
uitgever uit Edinburgh. Daarmee werd ingespeeld 
op de lokale belangstelling en op de aanleg van 
een spoorweg die langs Carnoustie passeerde. Het 
was op basis van Chambers’ origineel ontwerp dat 
Old Tom Morris het werk afmaakte.
Toen het parcours in 1926 door James Braid, vijf-
voudig winnaar van The Open, tot een ‘champion-
ship course’ werd geüpgraded, opende dit al snel 
de deur om topcompetities te ontvangen, zoals de 
Scottish Amateur in 1930. Waarna de organisatie 
van de British Open in 1931 de baan wereldwijd op 
de kaart zette.
Bij die allereerste editie eigende de Amerikaan 
Tommy Armour zich de titel toe met vier kaarten 
boven 70 (73, 75, 77 en 71). Dat was goed voor 
een eindtotaal van 12 onder par. Het prijzengeld 
bedroeg 500 pond, waarvan 100 voor de winnaar.
In 1937 won de Engelsman Henry Cotton.  Zijn 

Een legendarische baan met 
de wind als vaste factor: 
welkom op Carnoustie, een 
pure links.
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scores van 74, 72, 73 en 71 mochten gezien 
worden, want zij kwamen tot stand in felle regen en 
wind. De Amerikaan Byron Nelson, enkele maan-
den voordien nog winnaar in Augusta, diende zich 
tevreden te stellen met de 5e plaats.

De magie van Ben Hogan
De editie van 1957 blijft voor eeuwig in de annalen 
gegrift. De Amerikaan Ben Hogan speelde rond-
uit fantastisch en reeg de winnende slagen aan 
elkaar. Mede dankzij een slotkaart van 68 won hij 
de Claret Jug met een eindtotaal van twee slagen 
onder par.
Ben Hogan gold als een unieke kampioen en werd 
beschouwd als een van de beste golfers van zijn 
generatie. Hij was goed voor enkele schitterende 
hoofdstukken in de golfgeschiedenis en zijn titel 
op Carnoustie was daar één van. Hogan was op 
zijn best op zijn 40e, domineerde zijn sport en sta-
pelde de titels op. In 1949 kostte een zwaar auto-
ongeluk hem ei zo na het leven, maar ondanks de 
vele breuken keerde hij terug naar zijn absolute 
top. Hogan liet de British Open doorgaans aan zich 
voorbijgaan, maar nadat hij in 1953 de Masters en 
de US Open had gewonnen, liet hij zich toch over-
halen om de Atlantische Oceaan over te steken en 
zijn status van beste speler ter wereld eer aan te 
doen. Het leverde hem een derde opeenvolgende 
Major op: een unicum. 
Omdat hij weinig vertrouwd was met de specifieke 
vereisten van Schotse linksbanen, reisde Hogan 
een week op voorhand naar Carnoustie om zich 
aan te passen. Zijn swing – die lange tijd als de 
referentie bij uitstek gold – deed de rest. Veni, 
vidi, vici. Het Texaanse genie voelde zich al snel 
thuis en haalde het met vier slagen voorsprong. 
De media beschreven zijn Major-hattrick als de 
‘Hogan Slam’. Het zou tot 2000 duren vooraleer 
een andere golfer – de grote Tiger Woods – op zijn 
beurt de eerste drie Majors van het jaar op zijn 
naam zou schrijven. Met die titel was de honger 
van Ben Hogan meteen ook gestild, want hij zou 
daarna nooit meer aan The Open deelnemen. Dat 
maakt van hem de enige ongeslagen laureaat in 
deze Major.

De twee eagles van Gary Player
Carnoustie kroont enkel toppers. Zoals in 1968 
toen Gary Player de begeerde wijnkan in ontvangst 
mocht nemen. De wind raasde over het parcours, 

Henry Cotton.

Gary Player won The 
Open op Carnoustie 
toen hij 50 was. Hij 
maakte het verschil 
met twee eagles in 
de slotronde.

De Amerikaan Tom Watson 
won de eerste van zijn vijf 
titels op Carnoustie.

Jordan Spieth start 
als titelverdediger.

maar de Zuid-Afrikaan wist op alles een antwoord. 
De tactisch onderlegde ‘Black Knight’ maakte royaal 
gebruik van zijn ijzer 2 om de ballen laag over de 
fairways te jagen. Hij bezegelde zijn titel op hole 
14, bijgenaamd ‘Spectacles’ omwille van de twee 
fairwaybunkers – het lijkt wel een bril – zo’n 70m 
voor de green. Daar scoorde hij in de 3e en 4e ronde 
telkens eagle. Tegen zoveel suprematie was ook de 
grote Jack Nicklaus niet tegen opgewassen.
In 1975 drukte Tom Watson zijn stempel op de 
Schotse baan. Voor de toen 25-jarige Amerikaan 
was Carnoustie ook een grote stap in het onbe-
kende, maar zijn talent sprak boekdelen. Hij con-
troleerde de bal als geen ander, vond ter plekke 
nieuwe slagen uit en liet zich amper verrassen door 
de grillen van de wind. Na afloop van de reglemen-
taire ronden deelde Watson de eerste plaats met 
de Australiër Jack Newton. Zoals de traditie het 

toen wilde, namen beide mannen het op zondag – 
want het toernooi eindigde altijd op een zaterdag 
– tegen elkaar op in een play-off over 18 holes. 
Watson haalde het in de regen met een par op de 
laatste hole. Hij zou de British Open daarna nog 
vier keer winnen: een record. En hij zou zich daar-
mee ontpoppen tot de grootste linksspecialist uit 
de golfgeschiedenis.

De tragedie Van de Velde
Wie met golffans over Carnoustie praat, komt 
onvermijdelijk ook uit bij de surrealistische beel-
den van The Open editie 1999. Herinner u: op de 
tee van de 72e hole had Jean Van de Velde de Cla-
ret Jug zo goed als gewonnen. De Fransman ging 
zo comfortabel aan de leiding dat hij zich op de 
slothole een double bogey kon veroorloven om de 
legende in te stappen. In het clubhouse moest 

Bon Hogan won The 
Open in Carnoustie bij 
zijn enige deelname aan 
de Britse Major.

Terwijl de zege hem toelachte, 
beleefde Jean Van de Velde een 
echte nachtmerrie op de laatste 
hole van The Open in 1999. 

De Brit Henry 
Cotton won 
The Open op 
Carnoustie in 
1937.
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de sculpteerder zich inhouden om de naam 
van de Fransman al niet in de trofee te krassen. 
Maar in golf is niets zeker, vooral niet toen de Bask 
voor zijn driver koos op de tee van de 18e hole: een 
par 4 van 450m. Een gedurfde keuze, want een 
ijzer had ook gekund. Al bij al viel het resultaat nog 
mee: geen fairway, maar de rough en een behoor-
lijke lie. Het verhaal werd pas dramatisch vanaf 
zijn tweede bal. Van de Velde koos voor een ijzer 
2: een stok die hem al de hele dag voldoening had 
geschonken. Maar de bal verloor zijn koers, raakte 
de tribune en stuikte neer in het hoge gras. Hij was 
zo goed als onspeelbaar. Toen Van de Velde met 
zijn 3e slag probeerde de green te vinden, plofte 
de bal in het water en daarmee was het catastro-
fale scenario nog niet afgelopen… Van de Velde 
was duidelijk de kluts kwijt. Hij overwoog even om 
de bal uit het water te slaan en begaf zich zelfs 
blootsvoets in de hindernis. Peter Alliss, die com-
mentaar leverde voor de BBC, geloofde zijn ogen 
niet. De foto’s zouden de wereld rondgaan. Geluk-
kig koos de Fransman voor de verstandigste optie, 
zijnde een drop. Hij sloeg de bal in de bunker en 
beëindigde de hole met een triple bogey. Daarmee 
leek alles nog niet verloren, want er volgde een 
play-off. Maar de rust was weg en zo ging de buit 
uiteindelijk zeer verrassend naar de Schot Paul 
Lawrie. Nooit eerder in de geschiedenis van The 
Open werd een wenkende titel zo dramatisch uit 
handen gegeven!
Ook Sergio Garcia flirtte in de editie van 2007 met 
de overwinning. De Spanjaard putte voor de titel 
op de finishing hole, maar zijn bal rolde over de 
hole en botste er terug uit. De beroemde ‘horse 
shoe’. In de play-off over vier holes ging de Ier 
Padraig Harrington met de titel lopen.
Zoveel is duidelijk: Carnoustie is altijd goed voor 
straffe verhalen. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

De beroemde ‘Claret Jet’:
de droom van elke golfer,
van generatie op generatie.
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De voormalige mecanicien en 
matroos Steve McQueen over-
leed toen hij 49 was. Hij brandde 
niet alleen zichzelf te snel op, 

maar was ook een gesel voor Hollywood. ‘Ik 
ben de enige die beslist wat goed of slecht 
is en hoef me daar niet voor te verantwoor-
den. Ik hou van vrouwen, maar tegelijk 

ben ik er ook een beetje bang voor. 
Ik engageer me niet tot een relatie, 

want ik ben bang om gekwetst te worden. Ik ben 
geen vechter, maar wie mij op de tenen trapt, zal dat 
geweten hebben.’ Met die bewoordingen beschrijft 
Alan Trustman, zijn trouwe mentor en scenarioschrij-
ver van de ‘Thomas Crown Affair’ en ‘Bullit’, wat er bij 
Steve McQueen door het hoofd ging telkens hij zich 
meldde op een filmset.
De legendarische acteur is geen gokker, maar wordt wel 
gedreven voor snelheid. Ook de rol die Alan Trustman 
voor hem heeft uitgeschreven in de ‘Thomas Crown 
Affair’ en waarbij de voorbeeldige miljardair uiteindelijk 
ook een meesterlijke inbreker blijkt te zijn, inspireerde 
McQueen. Vandaar ook zijn reputatie dat hij een echte 
gesel is voor al zijn regisseurs. Het duurt dan ook niet 
lang vooraleer McQueen kiest ervoor om zijn eigen 

producer te worden en zijn eigen productiestudio op 
te starten, want hij heeft nu eenmaal een dubbele per-
soonlijkheid: hij wil de baas zijn én de vedette. Daarom 
ook zal het nooit boteren tussen hem en Hollywood. 
Al van bij zijn debuut op Broadway in de jaren 50 wei-
gert hij zich te schikken naar de voorschriften en volgt 
hij zijn eigen instinct, wat niet altijd de beste raadgever 
blijkt. De lijst met filmaanbiedingen die hij aan zich 

Steve McQueen was elke dag verliefd: op de filmwereld 
en op de vrouwen. Tegelijk was hij verslaafd aan snelheid, 
op twee en op vier wielen. Hij leefde tegen 200 km/uur, 
maar in 1980 viel het doek. McQueen werd niet eens 
vijftig. Portret van een vallende Hollywoodster.

Door Philippe Janssens

De gevallen ster

Als matroos in The 
Sand Pebbles in 1966.

In 'The Magnificent Seven' 
deelde Steve McQueen 
d e  a f f i ch e  m e t  Y u l 
Brunner, Charles Bronson 
en James Coburn.
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laat voorbijgaan is bijna even indrukwekkend als zijn 
eigen filmografie. Oordeel zelf: ‘Butch Cassidy and the 
Kid’, ‘Dirty Harry’, ‘The French Connection’, ‘Heaven’s 
Gate’, ‘One flew Over the Cuckoo’s Nest’, ‘Apocalypse 
Now’... ‘Hij was integer, scrupuleus en wantrouwend. 
Soms zelfs te veel’, aldus Michael Cimino, zijn vaste 
motorgezel in de Californische woestijn. ‘Ik ben een 
kind van de straat’, verweerde McQueen zich. ‘Geen 
man van compromissen.’
McQueen is amper twintig wanneer hij zich in 1953 
aanmeldt in de Actor’s Studio in New York om er 
toneelschool te volgen, maar door een problematische 
jeugd is zijn karakter dan al duidelijk gevormd. Hij was 
door zijn vader in de steek gelaten en door zijn moeder 
verwaarloosd. Dit verklaart waarom hij thuis was weg-
gelopen en actief was in de koopvaardijvloot, Amerika 
doorkruiste met een reizend circus, vaak te vinden was 
op perrons van goederentreinen, een tijdlang in een 
verbeteringstehuis werd opgesloten… Hij was hout-
hakker, taxichauffeur, mecanicien. Mooie kerel, dat 
zeker. Harde bolster, blanke pit.

Rivaliteit met Paul Newman
Door de ironie van het lot vertoonde zijn leven heel wat 
gelijkenissen met dat van James Dean, de koning van 
zijn generatie, maar eveneens een slachtoffer van een 
verslaving aan snelheid. Toch opende de dood van de 
bezieler van ‘Rebel Without a Cause’ aan het stuur van 
zijn Porsche Spyder perspectieven voor zijn vrienden 
Paul Newman en Steve McQueen. Zo werden plots niet 
alleen de mooiste hoofdrollen beschikbaar, maar ook 
de positie van een cool en viriel idool in het Amerika 
van Elvis Presley, waar de sky the limit was.
Paul Newman en Steve McQueen vochten daar een ste-
vig duel voor uit. Bij zoverre dat de ster van ‘The Great 
Escape’ de topper ‘Butch Cassidy and the Kid’ aan zich 
liet voorbijgaan omdat hij de affiche niet wilde delen 
met zijn grote rivaal. Net zoals James Dean hadden 
McQueen en Newman een passie voor snelle auto’s, 
al had de fantastische motorrijder McQueen daar toch 
wel een stevige lengte voorsprong. 
Wanneer McQueen filmproducer is geworden, schiet 
hij met ‘Bullit’ meteen in de roos. De legendarische  
autoachtervolging door de straten van San Francisco 
is een absolute voltreffer. De acteur heeft zijn imago 
en carrière goed onder controle en laat zich meedrij-
ven op de golven van een vruchtbare periode. Vrije 
liefde, coke en marihuana. In zijn Californische manoir 
geeft hij uitbundige en lichtjes decadente feestjes, 

waar onder meer Neil Young en Johnny Rivers voor 
de muziek komen zorgen. Hij gaat nooit de straat op 
zonder wapen (Magnum) – McQueen was enkel dank-
zij een galant rendez-vous aan de moordpartij door 
Charles Manson ontsnapt, want hij was een van diens 
doelwitten. McQueen voelt dat hij eindelijk zijn levens-
droom kan waarmaken: een film over autoraces. ‘Enkel 
het racen loont de moeite. Tussenin is er alleen maar 
wachten.’ Zijn project voor ‘Le Mans’ is een visionair 
avontuur. Hij wil gebieden verkennen die niemand voor 
hem heeft bezocht. Hij wil tegelijk producer, acteur en 
piloot zijn, en alle denkbare technieken gebruiken om 
diepgang te vinden, een beetje zoals ‘Gravity’ onlangs 
met de ruimtevaart.
Steve McQueen werkt al van halverwege de jaren 60 
aan een scenario – ‘Day of the Champion’ – maar tij-

dens de opnames van ‘The Sand Pebbles’ krijgt hij het 
onaangename bericht dat iemand hem voor is geweest. 
In 1966 heeft John Frankenheimer op de Europese race-
circuits ‘Grand Prix’ opgenomen met in de hoofdrollen 
James Garner en Yves Montand. McQueen is bijzonder 
boos op zijn vriend Garner, omdat hij zelf lange tijd 
kandidaat was voor de hoofdrol. En het wordt nog ver-
velender voor McQueen wanneer Paul Newman in 1969 
‘Winning’ uitbrengt: een langspeelfilm waarin hij op het 
circuit van Indianapolis zelf het racepak aantrekt…
Steve McQueen mag dan niet de eerste zijn, hij wil wel 
de beste zijn. Hij weigert om in te binden en slaagt 
er ook in om zijn investeerders te overtuigen. Bij het 
begin van de jaren 70 zijn alle hindernissen eindelijk 
opgeruimd en moet zijn film over de grootste race ter 
wereld een gigantisch box-officesucces worden. Om de lat nog wat hoger te leggen, doet hij op de allereerste 

lentedag van 1970 (en met een gebroken voet) mee 
aan een van de beruchtste autoraces in de USA: de 12 
Uur van Sebring. De profpiloten denken er het hunne 
van wanneer zij hem in de paddock zien toeko-
men, maar na afloop van de wedstrijd heeft 
McQueen hun respect verdiend: zijn team 
wordt tweede en er was een sublieme Mario 
Andretti nodig om hen van de zege te houden. 
Het verschil? Amper 12 seconden…

Le Mans: droom wordt 
nachtmerrie
McQueen wil dat succes overdoen in 
Le Mans, maar de verzekeringsmaat-
schappijen denken daar anders over. 
Omdat het hele filmbudget van 60 

Zo'n 50 jaar geleden werd 'Bullit' 
opgenomen, met daarin een 
legendarische achtervolging: 
meteen de echte doorbraak voor 
Steve McQueen.

De opnamen van 'Le Mans' 
waren een nachtmerrie, zowel 
op filmisch als financieel vlak.

Motoren en golf: de 
twee andere passies 
van Steve McQueen.
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miljoen dollar op zijn schouders rust, laten ze hem 
niet starten. Een niet onlogisch veto, want in die jaren 
eiste de autosport bijzonder veel slachtoffers. Maar in 
juni 1970 schrijven McQueen en zijn partners toch in 
voor de 24 Uren van Le Mans omdat zij de race vanop 
de piste willen filmen. Daarna puzzelen zij de verschil-
lende stukjes in elkaar voor het fictieve verhaal en zijn 
zij lange maanden werkzaam op het circuit. Voor de 
realisatie van deze unieke film is Steve McQueen op 
zoek naar de verborgen parel. Uiteindelijk legt hij de 
kandidaturen van Steven Spielberg (‘te jong’) en Geor-
ges Lucas (‘te klein’) naast zich neer om scheep te gaan 
met een van zijn maatjes: John Sturges.

Maar Le Mans blijkt niet het begin van een schitterend 
verhaal dat hem naar een nieuwe dimensie had moeten 
stuwen. Erger: voor Steve McQueen is dit het begin van 
het einde. Het loopt al snel fout. De acteur-producer 
wil zijn passie in beeld brengen en is enkel geïnteres-
seerd in de spanning van de race. John Sturges en zijn 
producers rukken zich de haren uit het hoofd. Behalve 
de goddelijke onzekerheid van de racesport heeft de 
film inderdaad geen enkele intrige te bieden, want 
McQueen wil er niet van weten. De scenarioschrijvers 
volgen elkaar op, maar geen van hen heeft het laatste 
woord. Met elke werkdag en de auto’s die over het 
circuit razen rijst het budget verder de pan uit. Uit-
eindelijk gooit John Sturges de handdoek en sturen 
de financiers de jonge en onervaren regisseur Lee H. 
Katsin naar Frankrijk om de film af te werken. McQueen 
weigert in te binden, maar zijn droom valt beetje bij 
beetje aan diggelen. Hij neemt meer en meer afstand 
en komt zelfs niet naar de première van ‘Le Mans’ die 
een gigantische flop wordt…
Zijn ster taant evenwel niet. Zo werkt hij met Sam Pec-
kinpah (‘The Getaway’ en ‘Junior Bonner’) en schittert 
hij in ‘The Towering Inferno’. Daar speelt hij aan de zijde 
van zijn ‘favoriete vijand’ Paul Newman, die hem alweer 
een neus zet door in 1979 tweede te worden in de 24 
Uren van Le Mans. 
Maar de acteur wordt nooit regisseur en lijkt het hei-
lige vuur te zijn kwijtgeraakt. Hij heeft ook nog maar 
enkele jaren te leven. Kort voor zijn dood in Mexico in 
1980 is zijn krakende stem te horen in een reportage. 
McQueen probeert uit te leggen dat hij net voor zijn 
50e gediagnosticeerd is met longkanker. Door asbest, 
beweert hij. Dat hij linkt aan zijn jaren bij de marine. Al 
werd asbest in die tijd ook gebruikt voor de fabricage 
van… racepakken.

Bij het grote publiek het gevoel 
van snelheid overbrengen: dat 
was de ultieme droom van Steve 
McQueen, de filmproducer. 

Steve McQueen tijdens 
de 24 Uren van Le Mans.
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1947, een strand in Anglesey in het noord-
westen van Engeland. Op het strand 
tekent een man met een stokje de vor-
men van een auto die hij handig zou 

vinden voor zijn uitgestrekte eigendom. Een vage 
schets die zal uitgroeien tot een icoon…
Alhoewel: vage schets? Dat klopt niet helemaal, want 
de man die hem tekent, heet Maurice Wilks en is 
designdirecteur bij Rover. Zes maanden later is zijn 
idee werkelijkheid geworden en wordt het voorge-
steld op het Autosalon van Amsterdam. Zijn idee was 
de Land Rover Series 1: niet alleen een 4x4-legende, 
maar ook van de autowereld in het algemeen. Noch-
tans leek dit model niet bestemd voor een glansrol 
en dat in tegenstelling tot de Jeep: de oorlogsheld die 
overduidelijk als inspiratiebron diende.

Multifunctioneel
In eerste instantie was de Land Rover inderdaad 
vooral bedoeld als werkbeest. Zijn bedenkers zagen 
voor hem een carrière in de grote landbouwbe-
drijven van de Commonwealth en de uitgestrekte 
jachtdomeinen van de aristocraten. Maar er wacht 

de Land Rover een andere toekomst. Zijn rustieke 
stoerheid en zijn unieke all-terrain-kwaliteiten over-
tuigen snel een breder cliënteel. Eerst en vooral 
zijn er de legers in heel wat landen. Dan volgen de 
gentlemen-farmers en nog meer militaire markten. 
In de missieposten zet Land Rover een koloniale 
helm op. Hij wordt de auto van het administratief 
personeel dat de gigantische koloniën verkent en 
er naast de contouren ook de bevolking in kaart 
brengt. Hij vervoert wetenschapslui die op zoek 
gaan naar nieuwe dierlijke of plantaardige soorten. 
Hij is de vector van hoop wanneer de UNO, Unicef, 
het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen… hem in 
de armen sluiten. Het is wellicht dankzij al die uit-
eenlopende missies dat de Land Rover zijn eigen 

Dit jaar viert de legendarische 
Land Rover zijn 70e verjaar-
dag. Vandaar dat we stilstaan 
bij deze legendarische, mythi-
sche alleskunner die koningin 
Elisabeth II vaak inschakelde 
voor de verplaatsing naar haar 
domein in Balmoral.

Door Stéphane Lémeret

Land Rover
Het begon met een tekening op het strand

legende schrijft. Hij verschijnt bijna dagelijks in het 
televisienieuws omdat hij op alle fronten actief is 
en de zwaksten op deze aarde ter hulp komt.

Diversificatie
23 jaar lang blijft Land Rover een merk met slechts 
één model. Maar omdat wordt vastgesteld dat het 
succes zich tot een kapitaalkrachtig publiek beperkt, 
terwijl de uitbundige Jeep Wagoneer zeer goed scoort 
aan de overkant van de Atlantische Oceaan, over-
weegt Land Rover een nieuw model dat zich niet alleen 
thuis voelt op een ruwe bodem, maar ook raffinement 
biedt. En zo maken we in 1970 kennis met de Range 
Rover: een elegant en comfortabel model dat zich 
evengoed in zijn sas voelt op asfalt als op een geacci-
denteerd parcours. Het is een luxueuze 4x4 die eigen-

Maurice Wilks.

lijk als voorloper fungeert van de huidige SUV-golf. 
De Range Rover vindt snel een eigen publiek en 
dat groeit wanneer hij bij het begin van de jaren 80 
ook wordt toegelaten tot de Amerikaanse wegen. 
Maar toch dringt al snel een nieuwe vaststelling 
zich op: er gaapt een te grote kloof tussen de Land 
Rover Series III en de Range Rover en daar profi-
teren andere constructeurs van. Niet alleen Ame-
rikaanse, maar ook Toyota, Nissan en de 4x4-ster 
van de jaren 80: de Mitsubishi Pajero. Land Rover 
reageert daarop in 1989 met de Discovery. Deze 
gezinsauto, die minder luxueus is dan de Range 

Rover, blijft trouw aan het DNA van het merk en 
onderstreept dit in de epische rallyraids die ken-
merkend waren voor de jaren 90, zoals de Camel 
Trophy. Het is een even efficiënte etalage voor de 
Discovery als het tv-nieuws voor de Land Rover, 
die in 1990 Defender werd. 

Met de Range en de Discovery 
verruimde Land Rover de grenzen 
van de 4x4 en werd het werkbeest 
een auto om te genieten.
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Helemaal mee
Halverwege de jaren 90 voelt het grote publiek zich 
steeds meer aangesproken door deze recreatieve 
4x4’s, die misschien iets minder te bieden hebben 
als all-terrain, maar zich niettemin overal uit de slag 
trekken en bovendien almaar comfortabeler en… 
compacter worden. De Toyota Rav4 is de pionier in 
het genre en dit keer is Land Rover helemaal mee 
met de trend. In 1997 wordt de Freelander gelan-
ceerd: de eerste compacte SUV van het merk.
De ontwikkeling van de SUV-markt wekt de pre-
mium Duitse constructeurs die de Range Rover 
onderhuids beginnen te bestoken met de Mer-
cedes ML en de BMW X5 op kop. Maar het ant-
woord laat niet op zich wachten: in 2005 wordt 
de Range Rover Sport gelanceerd. Wanneer het 
Duitse offensief zich verderzet in de lagere cate-
gorieën, is de reactie van Land Rover opportuun 
met de Range Rover Evoque die in 2011 op de 
markt komt.

Volger?
Wie dit verhaal leest, kan zich moeilijk van de 

indruk ontdoen dat Land Rover meer een ‘vol-
ger’ is geweest dan een trendsetter. Een 

merk dat zich tevreden stelde door bij 
de anderen in de pas te lopen. Dat is 

niet helemaal fout, maar tegelijk 
stellen we vast dat het elke zet 

van de concurrentie op een 

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Infos & points de vente : 02/896 93 90
Infos & verkooppunten : 02/896 93 90
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bijzonder stijlvolle manier beantwoordde. De laat-
ste nieuwkomer bij Land Rover is daar trouwens 
het mooiste bewijs van, want wanneer de Duitsers 
een geblokte SUV-coupé uitbrengen, die op esthe-
tisch vlak toch wel vragen oproept, pakt Land Rover 
uit met de Range Rover Velar: een absoluut subliem 
werkstuk qua design.
En laten we tenslotte ook dit niet vergeten: in deze 
SUV-hectiek, die behalve het opgeschoten pos-
tuur niets meer gemeen heeft met de auto’s uit de 
beginfase, bleef Land Rover – net als Jeep – zijn 
modellen uitrusten met iets wat onlosmakelijk met 
zijn imago verbonden is: de oerechte all-terrain 
kwaliteiten. Niet alle constructeurs kunnen zeggen 
dat zij hun authenticiteit 70 jaar na hun geboorte 
behouden hebben!

Hoewel het inspeelde op de 
SUV fashion-victimtrend, 
verloochende Land Rover 
nooit zijn all-terrain DNA.
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Op 25 april ging de editie 2018 van de 
BMW Golf Cup van start op de gloed-
nieuwe The National in Sterrebeek. 
Meteen een echte uitdaging, want 

deze Brabantse championship course staat bekend 
als een stevige kluif.
Dit gerenommeerde toernooi, dat in ons land zijn 
30e verjaardag viert, zal daarna neerstrijken in Royal 
Sart-Tilman, Kikuoka (Groothertogdom Luxemburg), 
Palingbeek, Naxhelet, Kempense, Rinkven, Cleydael 
en Royal Antwerp. Vooraleer de grote finale er aan 
komt, zijn er ook nog competities voorzien op Falnuée 
(3 juli), La Tournette (16 en 17 augustus), Golf Ter Hille 
(24 augustus), The National (30 augustus), Royal Lim-
burg (5 september) en Royal Waterloo (7 september). 
De finale wordt op 12 oktober in Cleydael afgewerkt.
De BMW Golf Cup, een emblematische amateurgolf-
competitie in België en in het buitenland, spreekt elk 

jaar opnieuw tot de verbeelding. Ter herinnering: de 
wedstrijden worden gespeeld in single stableford  
(3 categorieën) en zijn voorbehouden aan de genodig-
den van de merkconcessiehouders.
Zoals gebruikelijk is ook de editie 2018 gekoppeld 
aan een goed doel. Zo wordt aan elke deelnemer een 
gift van 40 euro gevraagd. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar ‘Make-A-Wish’. Deze vereniging helpt kinderen 
met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. 
BMW en golf: dat is een liefdesverhaal over heel 
wat jaren. Het Duitse automerk is zeer aanwezig 
op de greens. Het sponsorde de recente Belgian 
Knockout in Rinkven en is eveneens partner van 
de Ryder Cup en van heel wat toptoernooien op de 
Europese Tour en de PGA Tour. De BMW Golf Cup, 
die op de vijf continenten wordt gespeeld, sluit hele-
maal aan bij de passie van de amateurgolfer voor de 
sport van St. Andrews.

BMW GOLF CUP

De BMW Golf Cup, een emblematische competitie in de 
amateurwereld, viert zijn 30e verjaardag in België. 

Door Miguel Tasso

BMW GOLF CUP 
SPECIAL EDITION.

MAURITIUS, 5-16 NOVEMBER 2018. 

DISCOVER MORE ON  
BMW.BE/GOLFCUPSPECIALEDITION

AND SUBSCRIBE TO THIS WONDERFUL JOURNEY.

Sheer
Driving Pleasure

Startschot op The National
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Eind mei werd de editie 2018 van de 
Porsche Golf Cup opgestart. Het kader? 
De prachtige Golf Club des Fagnes in 
Spa. Het toernooi streek daarna neer in 

Keerbergen, Millennium en Royal Latem. Op het 
einde van de zomer wordt de draad opnieuw opge-
pikt met afspraken in Royal Zoute (31 augustus),  
7 Fontaines (7 september), Ternesse (14 september) 
en Royal Bercuit (21 september). De Belgische 
finale wordt zoals vorig jaar afgewerkt op de 
greens van de Royal Waterloo (28 september).
Gepersonaliseerd onthaal, lekker ontbijt, degusta-
tie aan de turn verzorgd door Choux de Bruxelles, 
champagnecocktail Drappier en prijsuitreiking: de 
mechaniek van het toernooi loopt al jaren gesmeerd 
en heeft alles om de golfliefhebber te behagen.
Alle wedstrijden worden afgewerkt in single stable-
ford en zijn voorbehouden aan de genodigden van 
de verschillende concessiehouders van het merk. 

Bovenop de klassieke competities en wedstrijden 
is er dit jaar ook een nieuwe uitdaging, speciaal 
voor de 70e verjaardag van Porsche: een ‘Nearest 
to the Pin’ op de oefenbaan, met de vlag op 70m. 
Sfeer gegarandeerd!
Porsche en golf: het is al heel wat jaren een mooie 
liefdesgeschiedenis en dat niet alleen in België, 
maar ook internationaal. Zo verbindt het merk 
inderdaad zijn naam met de Porsche European 
Open waarvan de editie 2018 eind juli in Hamburg 
wordt gehouden. De Porsche Golf Cup, die voor 
amateurspelers gereserveerd is, wordt in een 20-tal 
landen afgewerkt. In totaal nemen er meer dan 
100.000 spelers aan deel. De grote wereldfinale, 
met de laureaten van de verschillende landen, sluit 
traditioneel het evenement op de prachtige banen 
van Son Gual en Alcanada op Mallorca. Vorig jaar 
werd de Belg Julien Richelle er schitterend winnaar 
in de categorie Bruto bij de mannen.

www.porschegolfcup.be

PORSCHE GOLF CUP

70 jaar: dat vier 
je ook op de greens!

De editie 2018 van de Porsche Golf Cup heeft een 
bijzonder tintje, want dit jaar viert het prestigieuze 
automerk inderdaad zijn 70e verjaardag!

Door Miguel Tasso

CEO  

Outlook  

2018
“Belgische CEO’s zijn 

optimistisch over de groei van 

hun onderneming, maar moeten 

reageren op complexe uitdagingen 

en groeipijnen.”

Koen Maerevoet

CEO, KPMG

Ontdek de grootste uitdagingen 

waarmee Belgische CEO�’s worden 

geconfronteerd op: 

kpmg.com/be/ceooutlook

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (�“ESV/GIE�”) en lid van 

het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative 

(�“KPMG International�”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België.

De prijsuitreiking na 
afloop van de eerste 
manche in Spa.
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Never change a winning formula! De 
Audi quattro Cup is een toernooi 
dat in ‘greensome’ wordt gespeeld. 
Concreet betekent dit dat beide 

teamspelers elk hun afslag verzorgen van op de 
tee, hierna de beste bal kiezen en elkaar vervol-
gens afwisselen. Teamspirit, sportieve uitdaging, 
strategisch denken en gezelligheid: deze originele 
spelformule heeft het allemaal en past als een 
handschoen bij de waarden die Audi verheffen tot 
een emblematisch automerk.
Het toernooi, dat is voorbehouden aan de genodig-
den van de verdelers van dit bekende automerk, is 
al 26 jaar present op de greens en evolueert mee 
met de wereld waarin we leven. Zo worden er naast 
de zuivere golfcompetitie ook heel wat parallelle 
animaties georganiseerd die veel bijval genieten 
bij de deelnemers. Zoals de ‘Nearest to the pin’ op 
een golfsimulator en de ‘putting contest’ waar de 
spelers hun bal onder een auto door moeten put-
ten. Dat alles garandeert een feestelijke en trendy 
sfeer op de 19e hole.

De eerste slag van de editie 2018 werd gegeven 
op het prachtig parcours van Royal Sart-Tilman in 
de heuvels rond Luik. Het toernooi streek vervol-
gens neer in Rougemont, Royal Waterloo (met een 
‘hole in one’ voor Nele Verniers op hole 7 van La  
Marache), The National in Sterrebeek, de Royal 
Zoute en op Rinkven. Op 31 augustus is nog een 
manche voorzien in de Royal Golf des Fagnes te 
Spa. Hierna volgt de Belgische finale op 14 sep-
tember op te duchten ‘Amerikaanse baan’ van Golf 
Château de la Tournette.
Voor Audi, een sportief luxemerk, is golf een belang-
rijke communicatievector, want golf stimuleert de 
klantenbinding en het contact met mogelijke nieu-
we klanten die men ontmoet in een aangenaam en 
exclusief kader. De Audi quattro Cup staat trouwens 
elk jaar in een 50-tal landen op het programma en 
er nemen wereldwijd meer dan 100.000 spelers 
aan deel. De laureaten van de verschillende lan-
den nemen het op het einde van het seizoen tegen 
elkaar op in een grote wereldfinale. Deze vindt dit 
jaar plaats in het Oostenrijkse Kitzbühel.

AUDI QUATTRO CUP 

Audi:
Met de swing in het bloed
Het automerk met de vier ringen heeft van golf een van de pijlers 
van zijn marketingstrategie gemaakt. In België is de Audi quattro 
Cup een van de populairste toernooien bij de amateurgolfers.

Door Miguel Tasso

Verloren tijd 
is verleden tijd.

Haal meer uit uw tijd.
De nieuwe Audi A6 Berline

*  Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. 
Model enkel ter illustratie en uitgerust met te betalen opties.

5,5 - 7,1 L/100 KM ! 142 - 161  G CO2/KM (NEDC)

De nieuwe Audi A6 Berline met zijn fascinerende design is even veelzijdig als u. 
Niet enkel met de adaptieve rij-assistent maar ook met de natural speech technologie waarmee u 

onderweg e-mails beantwoordt. Zo hebt u meer tijd om te doen wat u echt graag doet. 

Ontdek hem bij uw Audi verdeler en op audi.be
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De eerste editie van de Members Only 
Golf Tour ging van start met drie 
exclusieve toernooien. Deze werden 
kort na elkaar afgewerkt op de Golf 

ter Hille in Koksijde, in de Golf de Naxhelet in 
Wanze en op The National in Sterrebeek. Te 
weten: de drie meest recente ‘championship 
courses’ in België.
Members Only, een magazine waar genieten en 
traditie voorop staan, koos voor een competitie 
die daar op aansluit. Epicurisch en kwalitatief. 
Toernooien voor de trouwe partners en volgens 
het DNA dat sinds 2002 de editoriale lijn van het 
blad bepaalt. 
De 4BBB-spelformule is al langer een grote klas-
sieker op toernooien waar golf, business en ple-
zier elkaar versterken, maar zoals dat hoort drukte 
Members Only ook zijn eigen stempel. Zo bekom-
merde de valet van ‘Gentleman Valet & Drivers’ 
zich over de voertuigen van alle deelnemers zodra 
ze de parking opreden. De auto’s werden vervol-
gens met de hand gewassen door de teams van 

MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2018

Exclusiviteit in de 
stijl van uw blad
Members Only is al 16 jaar present in de Belgische golfclubs. 
Na al die jaren op glanzend papier was het logisch dat het ook 
actie zou ondernemen op de greens. Dat is bij deze een feit.

Door Miguel Tasso

‘Ooh Clean’, bedrijf gespecialiseerd in ecologisch 
reinigen. Gepersonaliseerd onthaal, welcome 
gift pack met heel wat leuke verrassingen, lichte 
brunch als ultieme voorbereiding: bij de eerste 
afslag voelden de spelers zich helemaal klaar om 
te scoren en te genieten!
Zij werden aan de turn opgewacht door het beken-
de Brusselse (Elsene) restaurant ‘Le Toucan’ dat 
Jean-Michel Hamon dierbaar is. Hij verwende zijn 
gasten met een degustatie van Baskische ham 
– met de handtekening van Pierre Oteiza – die 
door een authentieke cortador met de hand werd 
versneden. Puur genot om weer op krachten te 
komen. Idem dito op de 19e hole met dit keer een 
degustatie van Utah Beach-oesters en zeevruch-
ten. Dit alles begeleid met de roséwijnen Château 
Real Martin en Pétale de Rose. Heerlijk om het 
enthousiasme van de birdies te vieren en de 
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UW VOLGENDE GOLFBESTEMMING
Reis in stijl naar

EMIRATES BUSINESS

Geniet van uw reis naar de volgende spectaculaire golfbestemming met onze gourmet menus, tot wel 

3.500 entertainmentkanalen en een brede aanbod aan dranken. Met onze ruime toegelaten bagage

kan u uw eigen clubs meenemen. Onze gratis Chauffeur Drive Service zal u in stijl van de luchthaven 

naar het golfterrein brengen.

ontgoocheling van de bogeys door te spoelen.  
Dankzij de vrijgevigheid van de partners van het 
evenement ademde de prijzentafel een zelfde 
epicurische sfeer uit: prachtige uurwerken van 
horlogemaker Michel Herbelin, hypermoderne 
koffiemachines van Segafredo, fonkelnieuwe 
‘360°’-fototoestellen van Ace Ricoh, autonome 
speakers van Alsec, originele covers van Amimono 
en een pakket cosmeticaproducten van Louis Wid-
mer. De winnaars van de drie ‘Nearest to the Pin’-
competities zagen zich beloond met een prach-
tige reiszak (Jaguar), een diner met een schotel 
zeevruchten (Toucan) en een schitterende golftas 
Members Only. De laureaten van de ‘Longest Drive’ 
– die met een persimmon wood werd geslagen! – 
wonnen een koffiemachine (Segafredo) en de win-
naar van de ‘putting contest’ ging naar huis met 

een Bettinardi-putter. De tombolaprijzen waren 
zo mogelijk nog uitzonderlijker, met een weekend 
voor twee in een luxehotel en vervoer met Jaguar 
en, last but not least, een VIP-ticket voor de eerst-
komende Ryder Cup aangeboden door ABN Amro 
Private Banking. Het leek bij momenten alsof Sin-
terklaas in de buurt was!
Members Only, dat sinds zijn oprichting aanwezig 
is in de clubhouses van België en het Groother-
togdom Luxemburg, heeft nog altijd de swing in 
het bloed. Dit nieuwe en zeer exclusieve toernooi 
beantwoordde dan ook aan een echt verwachtings-
patroon. Afspraak in 2019 voor een ongetwijfeld 
spannend vervolg!

© Foto's: Philippe Gaudy

42

E V E N T S
Z O M E R  2 018



Van 7 tot 10 juni werd de editie 2018 
van de KPMG Trophy afgewerkt op het 
parcours van de L’Empereur Golf & 
Country Club in Ways. Deze Belgische 

afspraak op de European Challenge Tour loste alle 
verwachtingen in. Zon, schitterend golf, sportieve 
en ontspannen sfeer: alle ingrediënten waren ver-
enigd voor een groot golffeest.
De eindzege was weggelegd voor de Portugees 
Pedro Figueiredo. Hij beëindigde het toernooi op 
22 onder par, wat even goed was als de Zweed 
Anton Karlsson en de Welshman Stuart Manley. De 
25-jarige prof uit Lissabon pakte de trofee met een 
prachtige birdie op de eerste play-offhole. Globaal 
bekeken lag het niveau van het toernooi bijzonder 
hoog. Zo lag de cut na twee ronden op 4 onder par. 
Er diende dus duidelijk stevig uitgepakt.
Het was al voor het 13e opeenvolgende jaar dat 
ons land een wedstrijd van de Challenge Tour 
mocht ontvangen. ‘Het toernooi heeft als belang-

rijkste doel om onze beste spelers, of het nu profs 
zijn of amateurs, de kans te geven om zich met de 
top te meten, ervaring te laten opdoen en punten 
te laten scoren in hun respectievelijke klassemen-
ten. De Challenge Tour is voor golf wat de Chal-
lengers zijn voor het tennis. Het is een categorie 
die jonge proftalenten de kans biedt om stappen 
te zetten die leiden naar de Europese Tour’, aldus 
Cédric de Woot, beheerder van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie, de organisator van de 
wedstrijd. Moeten we er aan herinneren dat Nico-
las Colsaerts, Thomas Pieters en Thomas Detry, 
samen met heel wat andere kampioenen, via dit 
kanaal zijn gepasseerd?
Dit jaren deden 11 Belgen mee aan de KPMG Trop-
hy: de profs Kevin Hesbois, Hugues Joannes, Lars 
Buijs, Gaëtan Weyds-Caessens en Laurent Richard, 

en de amateurs Jean de Wouters d’Oplinter, Alan 
De Bondt, Yente Van Doren, Giovanni Tadiotto, 
Kristof Ulenaers en Aurian Capart. Drie van hen 
overleefde de cut: Kevins Hesbois, Hugues Joan-
nes en Gaëtan Weydss-Caessens.
Het was voor het eerst dat de Golf de L’Empereur 
gastheer was voor een evenement van deze 
omvang. De club loste de hoge verwachtingen 
helemaal in, want de baan lag er schitterend bij.
Als trouwe partner van de Federatie en al vier jaar 
lang hoofdsponsor van dit toernooi heeft KPMG 
dus eens te meer zijn steentje bijgedragen tot de 
ontwikkeling van de Belgische golfsport. ‘Zowel 
op internationaal als op Belgisch vlak heeft KPMG 
heel veel ervaring in de golfwereld. Het is onze 
bedoeling om die sport verder te helpen groeien 
en nieuw talent te helpen ontluiken. De waarden 

CHALLENGE TOUR

KPMG Trophy:

De jonge Portugees Pedro 
Figueiredo won de editie 
2018 van de KPMG Trophy, 
de Belgische manche van 
de Challenge Tour op een 
zonnig L’Empereur.

Door Miguel Tasso

leve L’Empereur!
zijn trouwens dezelfde op de greens als in onze 
kantoren: respect, fairplay, discipline, technische 
vaardigheden en etiquette’, aldus Olivier Macq, 
beheerder van dit audit-, taks- en advieskantoor. 
Opdracht volbracht!
Met de Belgian Knockout op Rinkven en de KPMG 
Trophy op L’Empereur heeft de Belgische golfsport 
in elk geval opnieuw zijn toonaangevende plaats 
teruggevonden op de Europese golfkaart. Dat alles 
helpt natuurlijk bij de mediatisering en de promotie 
van de golfsport in ons land.
In theorie moet België ook in 2019 opnieuw gast-
heer zijn voor een toernooi op de Europese Tour 
en een ander op de Challenge Tour. De fans kijken 
daar nu al naar uit.

De Portugese winnaar 
Pedro Figueiredo.

Een champagnedouche voor 
de laureaat na de play-off.

Olivier Macq (KPMG), Hugues Joannes, Gaëtan 
Weydt-Caessens en Emmanuel Rombouts (KBGF).

Kevin Hesbois.

Hugues Joannes 
in actie.
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Tussen twee toernooien van de Europese 
Tour door streken Thomas Pieters en 
Thomas Detry op 6 juni neer op het par-
cours van Royal Sart-Tilman ter gelegen-

heid van een demo-dag georganiseerd door Delen 
Private Bank. Op het programma: een clinic, een 
oefenpartijtje over 18 holes, show en gezelligheid!
Thomas & Thomas vergastten het publiek de hele 
dag op een festival van verrassende slagen. Puur 
genot, want ook de zon was op de afspraak. De 
Luikse baan verdedigde zich evenwel uitstekend, 
want na afloop tekenden beide spelers voor een 
kaart van 71, zijnde 1 onder par. De greens van 

Sart-Tilman zijn berucht en bovendien waren 
ook de vlagposities niet van de poes! Voor beide  
Thomassen, ambassadeurs van de prestigieuze 
bank, was het al de 5e afspraak op de ‘Pieters & 
Detry Belgian Tour’. Zij hadden het helemaal naar 
hun zin, waren zeer ontspannen en toegankelijk, 
en vonden het duidelijk leuk om aan dit evenement 
deel te nemen dat door vele bewonderaars van 
dichtbij werd gevolgd.
Voor Delen Private Bank is deze demo-dag de ideale 
gelegenheid om klanten uit te nodigen die van golf 
houden en zich te positioneren als een van de voor-
aanstaande spelers van de swing in België.

PIETERS & DETRY BELGIAN TOUR

Thomas & Thomas 
op Sart-Tilman

Op initiatief van Delen Private Bank verzorgden Thomas 
Pieters en Thomas Detry het spektakel op de Luikse baan.

Door Miguel Tasso
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zeer geslaagde première

De Spanjaard Adrian Otaegui heeft de 
eerste editie van de Belgian Knockout 
gewonnen die op de Rinkven 
International GC werd gespeeld. Met 

dit toernooi streek de Europese Tour voor het eerst 
in ons land neer sinds de Belgacom Open in 2000. 
Gans golfend België keek er dan ook reikhalzend 
naar uit! Het ongebruikelijke wedstrijdformaat was 
een mix van klassieke stroke play tijdens de eerste 

BELGIAN OPEN

Belgian Knockout:
Meer dan 20.000 toeschou-
wers woonden de wederge-
boorte van de Belgian Open 
bij op de Rinkven International 
Golf Club. De titel ging er naar 
de Spanjaard Adrian Otaegui, 
maar Nicolas Colsaerts was de 
grote spektakelman.

Door Miguel Tasso

twee ronden gevolgd door de rechtstreekse uit-
schakeling – zoals in tennis – tijdens het weekend. 
Kortom: een originele formule, maar ook een for-
mule met risico’s. Beste bewijs: Nicolas Colsaerts. 
Nadat hij op zaterdag het spektakel verzekerde en 
enkele onvergetelijke slagen uit zijn clubs schudde, 
verloor de Brusselse kampioen op zondag vrij 
verrassend van de Engelsman James Heath in de 
kwartfinales. Zonde! ‘Over negen holes zijn de 
kleine details doorslaggevend. Het is een soort 
sprint waar de geluksfactor het verschil maakt’, zei 
Colsaerts ietwat teleurgesteld. Al had hij zichzelf 
niets te verwijten. Toen hij in de achtste finales 
van de Deen Hansen won en na een fantastische 
slag met een 3-wood een eagle maakte, ging het 
publiek helemaal door het lint en pakte uit met een 
Mexican wave! 

Organisatorische uitdaging
Deze Belgian Open herwon zijn plaats op de Euro-
pese Tourkalender op initiatief van Thomas Pieters. 
Het evenement werd trouwens in goede banen 

geleid door de hele familie Pieters via PietersPro-
ductions. ‘De mensen hebben geen idee hoe moei-
lijk het is om een dergelijke competitie te organi-
seren. Het lastenboek is indrukwekkend, want er 
zijn niet alleen de sportieve parameters; er is ook 
de logistiek, de infrastructuur, de sponsoring, de 
merchandising, de promotie, de ticketing, de orga-
nisatie van de vrijwilligers’, aldus Lieselotte, zus en 
manager van de Belgische kampioen.
Het organisatorisch budget van een dergelijk evene-
ment beloopt zo’n drie miljoen euro. ‘Het prijzengeld 

Familiefoto met 
de vrijwilligers 
van het toernooi.

De Spanjaard Adrian 
Otaegui: winnaar van 
de editie 2018.

Paul De Winter, 
CEO van Delen 
Private Bank, 
in gesprek met 
Thomas Pieters 
en Thomas Detry.

Thomas Detr y , 
Thomas Pieters en 
Nicolas Colsaerts.

Nicolas Colsaerts 
v e r z o r g d e  h e t 
spektakel op het 
Antwerpse Rinkven.

Feestelijke sfeer in de 
coulissen van het toernooi.
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voor de spelers bedraagt één miljoen. Verder 
dienen ook nog andere dingen betaald, zoals tv-
rechten, security, infrastructuur, promotie, onthaal, 
catering…’ Om maar te zeggen dat de inbreng van 
de sponsors essentieel was.
België is een klein land en golf is niet de populairste 
sport. Gelukkig is het een sport van gepassioneer-
den die mooie waarden uitdraagt. Bij de belangrijk-
ste sponsors van het toernooi vonden we Delen Pri-
vate Bank, Rolex en BMW: drie prestigieuze merken 
die reeds lang actief zijn op de greens en dat zowel 
in België als in het buitenland. Zij waren vanzelfspre-
kend op de afspraak. De KBGF en Golf Vlaanderen 
droegen eveneens hun steentje bij, net zoals de 
European Tour die bijzonder in de wolken was met 
de Belgische terugkeer in hun circuit.

Populair succes
Al bij al mag deze Belgian Knockout terugblikken op een 
bijzonder geslaagde eerste editie. Mooie site, een baan 
in prima conditie, professionele organisatie, sportieve 
sfeer, sterke winnaar: alles was aanwezig op dit Bel-
gische golffeest, want ook de zon deed hard haar best 
tijdens de Pro-Am en de vier dagen van het toernooi.
Natuurlijk waren de talrijke supporters van Thomas Pie-
ters en Thomas Detry ontgoocheld dat hun favorieten zo 
snel werden uitgeschakeld. Maar zij konden zich troos-

focusing on  
long term performance

Delen Private Bank, 
Thomas Pieters  
& Thomas Detry

www.delen.be

BDELEN_1216_Update advertentie golf_1.indd   1 8/03/18   16:07

ten door van dichtbij de knappe prestaties van Nicolas 
Colsaerts en Adrian Otaegui te volgen die in de finale te 
sterk bleek voor de Fransman Benjamin Herbert.
Meer dan 20.000 toeschouwers woonden het evene-
ment bij. Daarbij natuurlijk de verstokte fans en de 
kenners, maar ook gewone nieuwsgierigen die ken-
nis kwamen maken met een sport die steeds meer 
in de media komt. Het mooiste bewijs dat het golf 
‘made in Belgium’, dat door een gouden generatie 
van charismatische kampioenen gedragen wordt, 
de wind in de zeilen heeft. Afspraak in 2019 voor de 
tweede editie van de BKO.

Een parcours in topvorm 
en kwaliteitssponsors.
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De eerste BNP Paribas Fortis 
Champions was een schot in de roos. 
In het magische kader van de David 
Lloyd Club in Ukkel genoten de ten-

nisfans met volle teugen van dit evenement met 
een unieke vintagesfeer. De affiche was natuurlijk 
een en al verleiding voor de nostalgici, met naast 
een officieel toernooi van de ATP Champions Tour 
ook heel wat demonstratiewedstrijden.
Het publiek kon zich dan ook drie dagen laten ver-
heugen in het serve-and-volley van Mark Philip-
poussis en Thomas Enqvist, de passing shots van 
Thomas Muster en de dropshots van Olivier Rochus 
en Xavier Malisse. En vanzelfsprekend smaakte 
het, op zijn juiste waarde, het unieke gemengd 
dubbelspel met John McEnroe en Kim Clijsters 
tegen Henri Leconte en Dominique Monami.

Iedereen blij
Het concept van dit soort toernooi voor oude glo-
riën is al vele jaren een succesformule. Het is dan 
ook geen toeval dat de ATP Champions Tour het 
hele jaar door de hele wereld afreist. ‘Het publiek 
wil die legendarische spelers van weleer graag nog 

eens live aan het werk zien. En voor de sponsors is 
het een ideale gelegenheid om hun klanten uit te 
nodigen in een ontspannen en aangename omge-
ving. Een soort garden party’, aldus Andy Hancock 
(Golazo Consulting), initiator van dit evenement 
gesponsord door BNP Paribas Fortis.
David Lloyd, een privéclub vlakbij het Zoniënbos, 
was het ideale kader voor deze eerste editie. De 
tribunes, die tot 15.000 toeschouwers konden 
ontvangen, waren rond de court opgetrokken. In 
een coole en zeer relaxte sfeer verwelkomden zij 
zowel clubleden als VIP-genodigden en het grote 
publiek. ‘Op de ATP-competities heerst doorgaans 
een uitstekende sfeer. Voor de spelers zijn het 
leuke wedstrijden zonder de stress van een echt 
toernooi. Zij nemen de uitdaging ernstig zonder 
zichzelf ernstig te nemen en maken er met z’n allen 
een leuke happening van.’
Het eindresultaat beantwoordde aan de verwach-
tingen. Akkoord: met de leeftijd is bij sommigen 
ook wat scherpte verdwenen. Maar het talent blijft. 
Ze lopen misschien wat minder snel dan in hun 
gloriejaren, maar hun slagen zijn nog altijd even 
secuur. Waardoor de partijen een zeer goed niveau 
haalden en, zoals te verwachten viel, geregeld 
onderbroken werden door lachsalvo’s. Want zodra 
deze oude gloriën de draak met elkaar kunnen 
steken, laten ze die kans niet liggen!

BNP Paribas Fortis Champions

De oude tennisgloriën verzorgden het spektakel op de 
court van David Lloyd. John McEnroe, 59 inmiddels, 
bleef er trouw aan zijn imago.

Door Miguel Tasso

Sfeer van nostalgie 
in David Lloyd

Malisse wint, McEnroe ook!
Xavier Malisse werd winnaar van het enkeltoernooi 
met winst in de finale tegen Mark Philippoussis. De 
Australiër won de eerste set in de tiebreak, maar 
de Kortrijkzaan boog zijn achterstand om en won 
set 2 met 6-4. In de super tiebreak stoomde Philip-
poussis naar een 6-0 voorsprong, maar ook daar 
weigerde Malisse te plooien en haalde de set bin-
nen met 10-8. In het dubbelspel ging de titel naar 
de tandem Sabine Appelmans en Olivier Rochus.
Wat John McEnroe, de guest star van het evene-
ment betreft: hij bewees op zijn 59e dat hij nog 
geen haar veranderd is. Aan de zijde van Kim Clijs-
ters verzekerde de kampioen uit New York het 
spektakel en trok daarbij alle registers open: een 
schitterende linkshandige opslag, een natuurlijke 
volley als een ruwe diamant en een aangeboren 
gevoel voor show, met de klassieke aanvaringen 
met de referees. Dat zit nu eenmaal in zijn DNA. 
Het Belgisch-Amerikaanse duo haalde het in een 
zinderende sfeer van Dominique Monami en Henri 
Leconte. Puur genot!

John McEnroe met 
Kim Clijsters: let 
the show begin!

Thomas Muster 
verzorgt het spek-
takel met Sabine 
Appelmans.

Henri Leconte, 
D o m i n i q u e 
Monami, John 
McEnroe en 
Kim Clijsters.

Xavier Malisse: 
mooie winnaar 
van deze zeer 
g e s l a a g d e 
eerste editie.

Een court vol nostalgie 
voor deze eerste editie 
van de BNP Paribas 
Fortis Champions in 
David Llloyd.
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Op 1 juni vond de editie 2018 
van de World Corporate Golf 
Challenge (www.wcgc.be) plaats 
op het parcours van 7 Fontaines. 

Hoewel de weersomstandigheden niet hele-
maal mee zaten, was het toernooi een mooi 
succes: 84 spelers (goed voor 42 teams) aan 
de start en een zeer gezellige sfeer. De eind-
zege (in netto) ging naar het team van het 
architectenbureau 2000 met Xavier Dumont 
de Chassart en Christophe Snoeck. Dit duo 
zal België vertegenwoordigen op de wereldfi-
nale die zal doorgaan in het schitterende The 
Oitavos Dunes vlakbij Lissabon. In bruto ging de 
zege naar het duo Pierre-Emmanuel Goethals-
Nicolas Ortega.
De WCGC is een wereldwijde referentie in de 
golfbusiness en dit vooral in de Angelsaksi-
sche landen. Het toernooi wordt gespeeld in 
een 40-tal landen en was sinds zijn oprichting 
in 1993 al goed voor meer dan een miljoen spe-

lers. Voor de Belgische afspraak is Huxley de 
hoofdsponsor. ‘Het is een bekend feit: de golf- 
en de zakenwereld hebben heel wat gemeen en 
hangen nauw samen. Heel wat van onze klanten 
zijn gedreven golfers. Het leek ons dan ook een 
goed idee om onze steun te verlenen aan dit 
evenement dat zowel sportief is als corporate’, 
aldus Benoît Carlier, de ‘Country Manager’ van 
dit bedrijf dat gespecialiseerd is in het aantrek-
ken van topmensen voor de informaticasector.
De World Corporate Golf Challenge geniet in 
België (nog) niet dezelfde bekendheid als in het 
buitenland, maar de zaken gaan de goede rich-
ting uit. ‘Het ligt in de bedoeling om dit toernooi 
te positioneren als een must voor de networking 
op de greens. Dat alles in een sportieve en gezel-
lige sfeer. Het is trouwens onze wens om actief 
samen te werken met de “corporate”-afdelingen 
van de Belgische club teneinde de uitstraling 
samen te vergroten’, aldus Thomas Van Wettere, 
sportief organisator van de competitie.

WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

Golf & 
Business op
7 Fontaines

De World Corporate Golf Challenge, die gesponsord 
wordt door het bedrijf Huxley, wil uitgroeien tot een 
must van networking op de greens.

Door Miguel Tasso

WELKOM THUIS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be
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Als je weet dat de recentste edities in 
de regen en soms zelfs in de sneeuw 
werden afgewerkt, dan is het duide-
lijk dat de deelnemers dit keer zoveel 

meer genoten door de aanwezigheid van de zon. 
Geen enkele hapering dit jaar en ook geen blik-
schade: de deelnemers konden hun meester-
schap in de regelmatigheidsproeven in de beste 
omstandigheden uitspelen’, aldus Jean-François 
Devillers, de organisator van dit rendez-vous in 
de Ardennen. ‘Wij zijn tevreden dat iedereen 
zich optimaal aan de snelheidsvoorschriften 
heeft gehouden. Dankzij het Tripy-systeem kun-

nen wij hun rijgedrag in gevoelige zones con-
troleren. Alles samen werden er amper drie 
overtredingen in gevoelige zones (agglomeratie, 
zone 30) geregistreerd. Dat is in elk opzicht een 
extra argument voor de geloofwaardigheid van 
onze wedstrijd.’
Sportief gezien was de editie 2018 van de ING 
Ardenne Roads bijzonder spannend, al ging de 
zege uiteindelijk toch weer naar het ervaren duo 
Jean-Jacques Maertens en Aswyn Pyck met hun 
Porsche 356. ‘Alles liep gesmeerd: vanaf de tech-
nische controle tot aan de finish. We hadden 
geluk toen we dat nodig hadden… want soms 

is dat zo’, bevestigde de Brusselse piloot. ‘De 
eerste 20 teams starten immers met het mes 
tussen de tanden. Mooie streken, strakke organi-
satie, gezellige sfeer, vriendelijk personeel: jaar 
na jaar is dit een perfect weekend!’
Na dag 1 was de spanning te snijden, want de 
eerste negen teams werden amper door 11 pun-
ten van elkaar gescheiden. Het traject in de Eifel 
op zondagochtend zorgde voor een grote fouten-
last en voor onzorgvuldigheden die cash werden 
betaald. Zo was het verschil voor de derde plaats 
amper 0,7 punten tussen de VW Karmann van 
Van Rompuy en Vanoverschelde en de MG B GT 

De 17e ING Ardenne Roads vergastte de deelnemers op een 
sportief lenteweekend boordevol nieuwe ontdekkingen.

Door Philippe Janssens

ING Ardenne Roads 2018

Eindelijk
     weer zon!

van Chris en Olivier Proot! De tweede plaats ging 
naar vader en zoon De Jaeger.
Omdat Maertens en Pyck in de Post-Warcatego-
rie uitkwamen, lag de weg in het Pre-Warpeloton 
wijd open voor Xavier De Connick en Corinne 
Gerardin, wier MG PA uit 1934 te sterk bleek 
voor de concurrentie. ‘Ik vind het spijtig dat het 
aantal vooroorlogse auto’s jaar na jaar daalt. 
Deze dure en gevoelige auto’s worden natuurlijk 
een dagje ouder, net zoals hun eigenaars die 
zich meer en meer op wedstrijden concentreren 
die specifiek voor hen worden uitgewerkt’, aldus 
Jean-François Devillers.

Veel (schoon) volk in Spa 
voor deze editie 2018.

Rallywinnaars Jean-Jacques 
Maertens en Aswyn Pyck 
(Porsche 356).
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Het succes van een evenement op 
circuit berust voor een groot deel 
op de nieuwe elementen die door 
de organisator worden aangeleverd. 

Dat is de evidentie zelf wanneer het over competi-
ties met moderne auto’s gaat, maar het wordt een 
totaal andere uitdaging wanneer het historische 
races betreft waar het deelnemersveld niet auto-
matisch wordt vernieuwd door de introductie van 
nieuwe modellen. Desalniettemin deed Peter Auto 
zijn reputatie opnieuw alle eer want hij verraste 
de duizenden deelnemers die een weekend lang 
naar het circuit van Spa-Francorchamps waren 
afgezakt met een nieuwe race in de tijd.

Om het feest te openen, verscheen er op de vrijdag 
van het Pinksterweekend een smetteloze witte 
Porsche 962 in de paddock van de Group C Racing. 
Alle specialisten keken verrast op, want dit chassis 
(NO/962-174) dat in 1991 door de fabriek werd ver-
kocht, had nog nooit aan een race deelgenomen. 
Er diende dus meer dan een kwarteeuw gewacht 
op zijn allereerste verschijning in de Ardense pad-
docks. Een magisch moment!
Terwijl het competitiegedeelte soms unieke model-
len aantrekt, kan het ook een andere inbreng sti-
muleren voor de historische races. Zo werd de 
Spa-Classicmeeting herdoopt tot de 2.0 Litres 
Cup, de eerste serie monotype by Peter Auto. Aan 
het stuur van de pre-1966 Porsche 911 streden 

Spa-Classic 2018

Voor de 8e editie van Spa-Classic mocht de organisator 
zich verheugen in een stralende zon boven onze prachtige 
Ardennen en heel wat pk’s op het mooiste circuit van de 
wereld: zo’n 325 racemodellen en liefst 1200 collector 
cars met daarbij enkele opmerkelijke nieuwkomers.

Door Philippe Janssens

/0 12ic, 34 15assic!
zo’n 40 piloten met gelijke wapens en dat leidde 
tot een pittige strijd.
Kers op de taart: de Spa-Classic versie 2018 zorgde 
eveneens voor nauwere banden tussen Peter Auto 
en de promotors van Global Endurance Legends, 
een demonstratieveld met GT’s en prototypes uit de 
jaren 1990-2000. Dit bood de gelegenheid om, onder 
andere, een schitterende Bentley EXP Speed 8 terug 
te zien: een model dat identiek is aan datgene dat in 
2003 winnaar werd van de 24 Uren van Le Mans.
Naast de actie op de piste met acht competitieni-
veaus konden de bezoekers zich in de paddocks 
ook vergapen aan de zowat 1200 tentoongestelde 
collector cars. Daarbij heel wat emblematische en 
vaak zeldzame vierwielers, zoals een van de 455 

exemplaren van de BMW M1. Dit model had amper 
3000 km op de teller: nauwelijks te geloven voor 
een model dat dit jaar zijn 40e verjaardag viert!
Op zondagmiddag kreeg dit mooie panel uit de 
geschiedenis van de auto het gezelschap van de 
180 teams van de Youngtimers Rally die hun com-
petitie kwamen afronden op de beroemde Ardense 
tobogan. In de Village konden de toeschouwers 
hun eigen sensatie opzoeken met de ‘Wall of 
Death’ (mechanische show). Ook de andere ani-
maties (Racing Bug, Neo Retro) en de exposanten 
(miniaturen, prêt-à-porter, boeken, enz.) spraken 
tot de verbeelding van de bezoekers en verzame-
laars, en dit van de jongste tot de oudste!

Het was druk aan de 
voet van de Raidillon.

Een vintage sfeer in Spa-
Francorchamps met 
veel afwisseling tussen 
de bolides van weleer.

De mythische auto’s van 
de 24 Uren van Le Mans 
waren op de afspraak.
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Veni, vidi, vici! De eerste editie van de 
Legends Classic Corporate was een 
voltreffer. Het toernooi, dat schit-
terend georganiseerd werd door 

Michael Jones, ging door in het magische kader 
van de Royal Waterloo. Er namen 34 teams van 
elk vier spelers aan deel die telkens een bedrijf 

vertegenwoordigden. Er waren twee ‘shotguns’ 
geprogrammeerd: ’s morgens en na de namiddag 
op het parcours van La Marache. Persoonlijk ont-
haal, een ‘championship course’ in optima forma, 
gezellige sfeer, livescoring na elke drie holes en 
een smakelijke 19e hole: deze eerste editie was op 
elk gebied een schot in de roos. De aanwezigheid  
van de ‘peters’ Gregory Havret en Raphaël 
Jacquelin gaf dit evenement natuurlijk een extra 
emotionele en sportieve dimensie. Beide Franse 
topkampioenen, die speciaal voor de gelegenheid 
naar België waren afgezakt, zetten hun beste 
beentje voor in de oergezellige ‘Beat the Pro’ op 
hole 15 en verwenden de deelnemers ook met een 
clinic. Toen de prijzen werden uitgereikt, mochten 
de teams van Chaqwa en Conceptexpo Group 
op het hoogste schavotje plaatsnemen. ‘Maar ik 
denk dat alle aanwezige bedrijven zeer tevreden 
zullen terugblikken op deze ervaring met naast de 
schitterende golfdag ook heel wat interessante 
professionele B to B-ontmoetingen. Dat is ook de 
spirit van ons toernooi dat CEO’s en kaderleden 
de kans biedt om klanten of potentiële klanten 
uit te nodigen in een omgeving die helemaal los-
staat van hun kantoor. Dat is vaak meer rendabel’, 
aldus oprichter en organisator Michael Jones.
Daarmee staat de Legends Classic Corporate dus 
op de rails, met wellicht volgend jaar twee afspra-
ken in België. Het concept wordt mogelijk ook 
uitgebreid naar het Groothertogdom Luxemburg, 
Genève en Parijs, met een internationale finale. 
Golf is business…

LEGENDS CLASSIC CORPORATE

Met Havret en Jacquelin 
als peters en lesgevers

B e g i n  m e i  v o n d  d e 
allereerste editie van de 
Legends Classic Corporate 
doorgang op de Royal 
Waterloo. Op het menu: 
golf, een beetje business en 
heel veel sfeer!

Door Miguel Tasso
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Het gras is groener
  op deMa6e+ive&

Als de lucht, de zee en de zon er in elk 
atolhotel hetzelfde uitzien en de luxe 
en de service er uitzonderlijke niveaus 
halen, wat moet je dan doen om de 

300 km2 en de 26 atollen van de Malediven extra 
te doen opvallen? Het antwoord op die vraag is 
verbluffend en divers. Paalwoningen boven de 
lagune. Kuurcentra op het land of onder de zee. 
Grote internationale chefs. Villa’s groter dan de 
luchthavenhal van Malé. Elektrische fietsen en 
dito buggy’s voor de junglepaden die naast de 
stranden lopen. Duiken, snorkelen, zeilen, paragli-
den, haaien, dolfijnen. Een zonsondergang vanop 

een zeilboot. Privé-ontbijt op een zandbank. Het 
plaatje is compleet.
Blijft de service, want dat is de sleutel. Die blijft 
subtiel en vooral niet pronkzuchtig. Dat betekent 
anticiperen op de veronderstelde verwachtingen 
van de klant en inspelen op diens geïmproviseerde 
wensen. Geen overdreven eerbiedwaardigheid, 
maar gewoon: lekker gezellig. Bijkomende troef: 
de Maldiviër is van nature zeer gastvrij en de goede 
opleiding en dito management doen de rest. De 
huisbedienden in bermuda personaliseren deze 
trend van individuele omkadering en 24/24 uur 
beschikbaarheid. Bovendien hecht de directie even-

veel belang aan zijn personeel als aan zijn cliënteel 
en dat heeft de alerte klant al snel in de gaten.

Personeel blij, klanten blij
Zo heeft de staf van de Four Seasons op Landaa 
Giraavaru een eigen Panini-album gemaakt met de 
foto’s van alle personeelsleden. In Lux*South Ari 
Atoll laat een vintage telefooncel in het zand de 
gasten – maar ook het personeel – toe om vanaf 
een vaste lijn met de rest van de wereld te bellen. 
De wensboom is niet alleen leuk voor de bezoe-
kers, maar staat ook symbool voor een lokale tradi-
tie. En als het uur van het aperitief is aangebroken, 
verdringt iedereen zich in de krabbenjacht. Op elk 
moment van de dag proef je de drang om een sfeer 
te scheppen waar iedereen zich goed bij voelt: de 
vakantiegangers, het personeel en de natuur.
In Four Seasons op Kuda komen de Maldiviërs 

zachtjes schommelende dohni (boot) met een coupe 
champagne in de hand. Geen pailletten en hoge hak-
ken dus; geen vlinderdasjes of peperdure horloges.

Trust your hamac!
Wanneer men 11 uur in het vliegtuig zit om dit 
blauwe paradijs te bereiken, verhoopt men het 
onverwachte. Dat krijg je ook in de Four Seasons 
op Landaa Giraavaru. Het ayurvedische centrum 
is een van de grootste van Azië. De analyse van 
onze fysieke en psycho-emotionele dosha’s wordt 
gecombineerd met een menuvoorstel op basis van 
de energie in de voedingsmiddelen. De daarop-
volgende massage- en een yogasessie brengen 
de meest gestreste reiziger tot rust. Al is er yoga 
en… yoga!
De yogi verwelkomt de neofieten vanuit een soort 
stoffen zak die aan het plafond is opgehangen. 

Wanneer het privézwembad - hier in de 
Four Seasons in Kuda - overgaat in de 
lagune voor een schitterend festival van 
blauwtinten: dàt zijn de Malediven!

van het buureiland en keren na het werk naar hun 
woning terug. Er zijn dan ook heel wat vrouwen 
werkzaam, want zij moeten niet ter plaatse blijven. 
In Soneva zijn de meeste personeelsleden al van 
bij het begin present ‘omdat wij allemaal één grote 
familie zijn. De stichters Sonu en Eva willen voor 
iedereen het beste, niet alleen voor de klanten.’
Ook van u worden geen extra inspanningen verwacht. 
Hier heerst de ontspannen luxe. Dat zien we trou-
wens aan de piloot van het watervliegtuig, want hij 
draagt geen schoenen. Soneva lanceerde de stijl ‘No 
news, no shoes’ en anderen zijn gevolgd. Hier leef 
je op het zand en in het water, in een boom, op een 

Wanneer hij zijn ledematen in beweging brengt, 
lijkt hij al snel op een lachende vleermuis. Wie de 
robuustheid van zijn hangmat niet vertrouwt, wordt 
al snel op zijn gemak gesteld: ‘Hij is sterk genoeg 
om een olifant te dragen.’ 
Wij nestelen ons in de zijdezachte stof. Lotushou-
ding één meter boven de plankenvloer, handen en 
voeten samen, geen enkele weerstand zoals je die 
op de grond zou hebben. Een kleine slingerbewe-
ging om naar de meester te luisteren en daar gaan 
we: de hondhouding met het hoofd naar beneden 
om de bloedsomloop te stimuleren. De armen heb-
ben het moeilijk bij elke nieuwe houding, maar 

De luxewereld trotseert elke crisis, maar past zich 
niettemin aan. Dat de Malediven de ene na de andere 
World Travel Award – dit zijn de Oscars van het toerisme 
– in de Indische Oceaan binnenrijven, komt dan ook 
door hun E-regel van drie: ecologie, ervaring en emotie.

Door Béatrice Demol
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alle (buik- en rug)spieren ervaren de bewegingen 
zonder spanning en de ademhaling sluit daar op aan. 

Protect your planet!
Daags daarop is alle stress verdwenen. Boven-
dien kijken we gretig uit naar de ontmoeting met 
de experts van Manta Trust. Duikers, biologen, 
oceanografen en leden van plaatselijke gemeen-
schappen nodigen u uit om deel te nemen aan het 
identificeren en beschermen van de reuzenmanta: 
de meest bedreigde zeediersoort ter wereld. Het 
sporenonderzoek naar deze rog gebeurt vanuit het 
interactief les- en sensibiliseringscentrum, op de 
laboratoriumboot of in het water.
Hoewel de walvishaaien vooral rond de Lux South 
Ari Atoll te vinden zijn en gekwetste of verdwaalde 
schildpadden in Four Seasons op Kuda worden 
opgevangen, wisselen de resorts continu infor-
matie uit wanneer een van de kwetsbare soorten 
elders wordt opgemerkt. Ook het koraal wordt van 
dichtbij gemonitord, vooral nu zo’n 80% van de rif-
fen op de Malediven zijn verbleekt als gevolg van 
de opwarming van het water.
Op de Malediven ga je niet zomaar in de zon lig-
gen. Sterker: waar de zon het hardst schijnt, zie 
je het best welke richting het uitgaat met onze 
aarde. Maar er worden ook oplossingen aange-
reikt. In Soneva Fushi, het eerste eco-resort in de 
geschiedenis van het ecologisch luxetoerisme, is 
geen boom geveld en werd alles opgebouwd met 
gerecycleerde materialen: hout, glas, plastic, 
kokosnoot. Alles wordt bewaard: van het kleinste 
nageltje tot een fietsketting. Het onverwerkte afval 

Dine under the stars
Op Soneva Jani, dat volledig op het water is 
gebouwd, zorgen de ‘water retreats’ en hun 360° 
uitzicht ervoor dat je deze plek niet wil verlaten. Dat 
komt ook door het privézwembad met zeewater dat 
met UV is behandeld, en de tobogan om jezelf in de 
lagune te laten glijden. Afgebakende zones om te 
ontspannen, werken of weg te dromen. Uitbundige 
kleurrijke details die door Eva zijn bedacht in een 
heerlijk kader dat door haar echtgenoot Sonu werd 

tieners die zich afpeigeren. Reken maar dat al die 
jonge geweld, net als hun ouders, vanaf nu niets 
meer zullen verkwisten. Soneva is inderdaad het 
centrum van de circulaire economie van de Male-
diven. Zero waiste. Alles wordt bewaard en gerecy-
cleerd, en het kleine percentage dat daar niet onder 
valt, wordt geanalyseerd en bestudeerd. Hier ver-
vangt men het plastic uit de voedingsindustrie door 
bijenwas. Deze obsessie voor duurzaamheid heeft 
ook de andere eilanden-hotels besmet, want ook zij 
recycleren volop hun eigen restafval – hout, plastic, 
glas – tot keukengereedschap, compost, vaatwerk, 
wegen, muren, brandstof, een kunstwerk…

Free dive
Oké: we moeten nu ook niet gaan denken dat enkel 
de ecologische militanten het naar hun zin kunnen 
hebben in deze hotelpaleizen die soms de indruk 
wekken dat u in een hut verblijft en alleen bent op 
de wereld. De Malediven gaan vooral over de vele 
blauwtinten van de zee die ondanks de klimaatgril-
len nog altijd heerlijk helder is gebleven. Omdat 
duiken met flessen en snorkelen hier de evidentie 
zijn, is het nu ook mogelijk om een initiatie ‘free 
dive’ te volgen. De eerste uitvalsbasis is gevestigd 
op Soneva Fushi. In twee dagen tijd en na relaxatie-
oefeningen en pranayama-meditatie gaan de begin-
ners tot 3m diep – al duiken sommigen al tot 25m. 
Neofieten houden van 30 seconden tot 4 minuten de 
adem in. Een goede training helpt de duiker om zen 
te worden. Hij heeft zijn adrenaline onder controle 
en kan 90m verticaal duiken en 100m horizontaal. 
Deze methode behoeft geen decompressie en gaat 
vooral op gevoel. Daardoor sluit zij helemaal aan bij 
de boodschap van de terugkeer naar de natuur die 
door al deze resorts wordt uitgedragen.

van de andere hotels wordt gerecupereerd. Hier 
heerst een permacultuur en alle projecten omvat-
ten ecologie, opleiding en ontwikkeling. 

Create your life
Het spreekt voor zich dat het iedereen vrijstaat om 
deze algemene oproep tot ecologisch bewustzijn 
te volgen. Want je komt hier in de eerste plaats, 
zoals het motto van Lux* Soputh Ari dat ook aan-
geeft, om je te amuseren. Het grootste resort van 

de archipel en zijn schitterende lagune staan open 
voor elk profiel: van huwelijksreis tot familietrip. 
Festiviteiten, full activities en DJ enerzijds; Azië in 
een notendop anderzijds. Al blijft de verleiding groot 
om optimaal te profiteren van de eigen ‘watervilla’. 
In Four Seasons op Kuda – ‘It’s not a place, it’s a 
feeling – ligt het private overloopzwembad zo’n 10 
meter boven de lagune. Je ziet er dus geregeld dol-
fijnen voorbijtrekken die naast elkaar zwemmen. 
Ze houden elkaar voortdurend in de gaten om alles 
te controleren en met elkaar te communiceren. 
Vergeet ook niet om in te schrijven voor een initi-
atie surfen. Ten oosten van de hoofdstad Malé ligt 
immers Sultans, de wereldberoemde golf die nooit 
dichtklapt. Na afloop kan men de pijnlijke spie-
ren soepel laten wrijven met een massage op een 
watermatras: een lichaamsverzorging die uniek is 
voor de Malediven.

In Soneva Fushi, het Mekka van de 
recyclage, wordt alles gerecupereerd. 
Dus ook kokosnoten: voor voeding, 
bouw, decoratie.

Aankomen of vertrekken: de volledige 
staf staat klaar om te groeten. Een 
zoveelste kleine attentie.

ontworpen, want de Robinsons van de ecologische 
luxe zijn het omgevingsbewustzijn van de Maledi-
ven. Hun nieuwste vondst? Een uitschuifbaar dak 
boven het bed zodat u onder de sterren inslaapt. Je 
moet dan ook echt jezelf dwingen om met de fiets 
naar het zenuwcentrum van het resort te peddelen, 
naar de restaurants en de Spa. En dus ook naar 
l’Observatoire, het restaurant waar gastronomie 
en astrologie elkaar versterken onder de ringen van 
Saturnus. U eet er niet alleen heerlijk, maar u kunt 
uw geest ook prikkelen, want een specialist helpt 
u om de grootste telescoop van Azië te bedienen 
en de sterrenstelsels te identificeren. Het op een 
na grootste model staat op Soneva Fushi, in een 
jungle die even sterk in het teken staat van lekker 
eten als van het heelal.

Waste to Health
Dit is ook de plek waar de grootste kinderspeeltuin 
van de Indische Oceaan zich uitstrekt: The Den, die 
volgens dezelfde filosofie werd bedacht. Montes-
sori en co losgelaten in de jungle om er alle facet-
ten van het leven te delen met de kinderen en met 

Je verjaardag vieren in de Four 
Seasons? Wees voorbereid op 
een dag vol verrassingen!

De 'phone home' van het LUX* 
South Air Atoll Resort biedt zowel 
de toerist als het huispersoneel 
de kans om gratis met de rest 
van de wereld te bellen.

Alles is mogelijk, 
zelfs in het water: 
hier in de Four 
Seasons in Kuda.

Cinema Paradiso op het 
water in Soneva Jani. 
De ultieme ervaring.
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Golf Competition
La Zagaleta – La Cala – Marbella Club

July 2018

Information & Registration:
www.belgiannationaldays.be

July 18 – 19 – 20 – 21
3 days on 3 different golf  courses that are among Spain’s finest . 4BBB

July 18 : Cocktail and welcome dinner
Prize ceremony & Cocktail every night

July 21 : " Fête des Belges ” : Cocktail, dinner and party on the beach
(open to non-golfers)

See pictures of  the 2017 edition on the website

FOOD EXPERIENCE Nicolas	 Acou
créateur	 d’ambiance

BNDM2018_MembersGuide_210x297.indd   1 9/03/18   20:05

In Four Seasons 
op Landaa Giraavaru
Manta on-call - de app op uw smartphone verwit-
tigt u wanneer er roggen gespot zijn. U springt in 
een speedboat en gaat ter plaatse kijken.
Reefscapers - help de riffen te beschermen, word 
peter/meter van een stuk koraal en volg zijn evo-
lutie op de website.
Al Barakat - Armeens restaurant met zicht op de 
lagune.

In het Lux*South Ari Atoll
Master Chef - Kooklessen met de chef van een 
van de 7 restaurants.
Junkart Gallery - Maak je eigen kunstwerk ver-
trekkend vanaf gerecycleerde materialen.
Message in a bottle - Wie de flessen vindt die in 
de jungle verborgen zijn, verdient een cadeautje.

In Four Seasons op Kuda Huraa
App - Van om het even waar chatten en bestel-
lingen doorgeven.
Fotosessie - Een professional legt uw verblijf vast.
Island Spa - Die bereik je door de lagune over te 
steken met een mini-dohni.
Tropic Surf - Een Australisch team initieert alle 
leeftijden in het surfen. www.tropicsurf.com 

Op Soneva Fushi
So Glasscycle - Recycleer alle glas op het atol. 

Internationale kunstenaars komen er werken 
maken. Ook de klanten kunnen dit doen en de Mal-
diviërs worden er opgeleid om hun eigen centrum 
te openen.
Eco Center - Gordon geeft uitleg over de zero 
waste – zoals de recyclage van piepschuim tot 
bakstenen. Uniek in de wereld.
Sunset Cocktail Party - Team en guests verzame-
len op een zandbank om er samen van de zonson-
dergang te genieten.
Cinema Paradiso - Vaak nagebootst, maar nooit 
geëvenaard: op een bank in de jungle kijk je naar 
klassiekers en ecologische documentaires.
Free Diving - Een zen benadering van snorkelen 
met een wereldkampioen. www.kenkiriyama.com 

Op Soneva Jani
Farm BBQ Dinner in North Beach - Fakkels, 
kaarsen en strakke zeilen met de voeten in het 
zand. Azië in een notendop. Een duo zingt ‘I started 
a joke’ van de Bee Gees – dit is het paradijs.
Cinema paradiso op het water - De ultieme 
ervaring. Op netten en kussens boven het water 
tegenover een groot scherm dat ook over de oce-
aan uitkijkt. Met oortjes – om de vogels en de zee-
fauna niet te storen. Het origineelste hotel op de 
Malediven en de eerste vrouwelijke Maldivische 
Resort Manager.

Wat wij nog geweldig
vinden op de Malediven

Deze grote private villa 
op Soneva Jani is volledig 
opgetrokken met natuurlijke 
materialen: hout, kokos, 
bamboe, leder en tobogan.

Wegwijzer
Drie uur verschil, geen speciale vac-
cins nodig en totale ontheemding 
gecombineerd met wifi. Reis zeker 
rond over de lokale eilanden en praat 
met de Maldiviërs. Voorzie enkele 
rufya’s voor de uitstappen en een 
kredietkaart of dollars voor de hotels. 
Qatar Airways vliegt van Brussel naar 
Malé via Doha, wat een interessan-
te stopover is. Air France heeft een 
rechtstreekse lijn vanuit Parijs.

Dit motto van het LUX* South 
Ari Atoll vat goed een verblijf 
op de Malediven samen.

66

O P  R E I S
Z O M E R  2 018



In de Verenigde Arabische Emiraten rijzen de golfbanen 
als paddenstoelen uit de grond. Wij verkenden een van 
de meest trendy bestemmingen van het ogenblik samen 
met onze partner Active Golf & Thalasso Travel.

Door Michel Thibaut

Steeds meer golf 
in de Emiraten

Door de jaren heen zijn de Verenigde 
Arabische Emiraten uitgegroeid 
tot een van de wereldhoofdste-
den van de golfsport. Wanneer de 

barometers in het goede oude Europa een duik 
nemen, is er geen beter adres voor de swing. 
In en rond Dubai en Abu Dhabi zakt het kwik 
zelden onder de 25° C – zelfs niet in hartje 
winter. De banen liggen er onberispelijk bij, 

want zij worden onderhouden door een legertje 
tuinpersoneel en liggen vaak in schitterende 
sterrenresorts. Dat alles op minder dan 6,5 uur 
vliegen uit Brussel!

Ras el Khaïmah
Historisch gezien is Dubai de geboorteplaats van 
de golfsport in de VAE. Zeg maar het St. Andrews 
van de woestijn. De eerste banen (Emirates en 

Creek) uit de jaren 80 kregen intussen het gezel-
schap van heel wat andere championship courses 
– de ene nog mooier dan de andere. Het wekt dan 
ook geen verbazing dat heel wat profspelers hier 
geregeld komen trainen. En dat hier elk jaar het 
slottoernooi van de Europese Tour in Dubai wordt 
gespeeld, doorgaans in de Jumeirah Golf Estate.
Maar de Verenigde Arabische Emiraten hebben 
nog heel wat meer te bieden. Omdat zij er zich 
van bewust zijn dat golf een belangrijke factor is 
om een kapitaalkrachtig cliënteel aan te trekken, 
hebben de investeerders van deze sport een pri-

oriteit gemaakt. Het succesvolle recept bestaat 
doorgaans uit de combinatie van een spectaculaire 
kwaliteitsbaan met een luxehotel (5 of soms zelfs 
6 sterren) met alle denkbaar comfort voor een 
exclusief verblijf. De zon, die altijd op de afspraak 
is, doet de rest.
De streek van Ras el Khaïmah in het uiterste noor-
den van de VAE is een van de meest trendy golfbe-
stemmingen van het ogenblik. Dit kleine emiraat, 
dat op amper 55 minuten van de luchthaven van 
Dubai ligt, is een bijzonder interessant alternatief 
van de liefhebbers van birdies.

Golf en de Perzische 
Golf gaan goed samen.

Golf  is een van de grote 
toeristische troeven van de 
Verenigde Arabische Emiraten.

Het imponerende hotel 
Waldorf Astoria geeft uit op 
het parcours van Al Hamra.
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Al Hamra, versie Harradine
De Al Hamra Golf Club draagt de handtekening 
van de bekende architect Peter Harradine. Deze 
par 72 (6500m) heeft op elke tee vijf afslagzones, 
zodat golfers van alle niveaus er hun geluk kun-
nen vinden. De baan wordt, zoals het hoort, gepig-
menteerd door verschillende waterhindernissen 
en gigantische bunkers. Hole 3 (par 5) is bijzonder 
spectaculair, want de green lijkt wel een schier-
eiland. Niettemin is het de ‘finishing hole’ (een 
andere par 5) die het meest tot de verbeelding 
spreekt, met ook daar weer zand op links en water 
op rechts. Schitterend!
Onze partner Active Golf raadt in Ras Al-Khaimah 
verschillende tophotels aan. De The Ritz Carlton 
Al Wadi Desert en de Ritz Carlton Al Hamra Beach 
overtuigen de meest veeleisende klanten met hun 
unieke infrastructuren en hun sterrenservice. De 
eerste ligt een beetje verwijderd van de zee, de 
andere ligt er vlak bij. Het al even prestigieuze 
Waldorf Astoria ligt bijna op de golfbaan en beant-
woordt eveneens aan de hoogste comfortcriteria 
met een privéstrand, een hypermodern kuurcen-
trum en heel wat sportieve activiteiten, al dan niet 
op het water.

Al Zorah, versie Nicklaus
De Al Zorah Golf Club verdient eveneens (h)erken-
ning. Dit juweeltje ligt vlakbij Ajman of amper 
anderhalf uur noordwaarts van de luchthaven van 
Dubai. Deze par 72 draagt de stempel van Jack 
Nicklaus Design en dat is wereldwijd een referen-
tie. Het resultaat is verbluffend, want het ultra-

Drie banen lonen absoluut de moeite, al is de Abu 
Dhabi Golf Club (27 holes) zonder enige twijfel de 
club met de rijkste reputatie. Deze nationale baan 
verwelkomt elk jaar inderdaad het prestigieuze 
HSBC Championship, een van de toptoernooien 
van de European Tour. Architect Peter Harradine – 
duidelijk zeer aanwezig in de Emiraten – ontwierp 
er een bijzonder uitdagende championship course, 
met water op meer dan de helft van de holes, gigan-
tische bunkers en greens die zich moeilijk laten 
ontcijferen. Kortom: een echte uitdaging die tot 
de verbeelding spreekt. Het gigantische clubhouse 
in de vorm van een valk is een onvergetelijke 19e 
hole. Voor wie gehaast is of met golf start is er de 
leuke 9 holes: de Garden Course.
De Yas Links is eveneens een must op elk pro-
gramma. Deze baan, die door Kyle Phillips (auteur 
van Kingsbarns en Castle Stewart) werd getekend, 
doet denken aan een Schotse links. De wind blaast 
hier natuurlijk doorgaans minder stevig dan in 

spectaculair parcours heeft twee grote meren, 88 
bunkers en bijzonder intrigerende grote greens. 
Het aspect biodiversiteit is hier tot een filosofie 
verheven met een miljoen vierkante meter man-
groves. De golfer heeft dan ook het gevoel dat 
hij in ‘the middle of nowhere’ staat: zo rustig en 
natuurlijk is de omgeving.
Het Oberoi Beach Resort is de ideale uitvalsba-
sis om daar met volle teugen van te genieten. Dit 
vijfsterrenhotel is een echt luxeresort met schit-
terende panorama’s op de zee. Heel wat zwemba-
den, tal van restaurants en een spa maken dit tot 
het beste etablissement van Ajman. En de golf van 
Al Zorah ligt amper een drive verwijderd.

Abu Dhabi: een must
Ten zuiden van de Emiraten, op zowat een uurtje 
rijden van Dubai, blijft ook Abu Dhabi een must. De 
hoofdstad is volop in beweging en blijft doorgroei-
en op economisch, toeristisch en cultureel vlak. 
Luxehotels, attractieparken, stranden, gastrono-
mische restaurants, typische soeks: zij heeft alles. 
Enkele maanden geleden opende er trouwens een 
remake van de twee wereldberoemde musea: Gug-
genheim en – vooral – het Louvre. Het is ook een 
bijzonder leuke bestemming voor golfers die hou-
den van sterke emoties.

The Ritz Carlton 
Al Wadi Desert.

Het spectaculaire parcours 
van Al Hamra.

Het parcours van Al Zorah: een 
ontwerp van Nicklaus Design.

Een sessie farniente bij 
het zwembad van hotel 
Oberio bij Al Zorah.

Rust gegarandeerd 
op de championship 
course van Al Zorah.
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2PM, historical Partner of
Nicolas Colsaerts, is modifying
its name soon.

You’ll discover it in our next edition!

Pro-Am in januari 
met Active Golf
Onze partner Active Golf organiseert van 18 tot 
25 januari de International Abu Dhabi Pro-Am. De 
deelnemers verblijven (6 nachten) in een superior 
room in Yas Viceroy met 6 diners in de restaurants 
van het hotel.
Het programma:
18 januari: vlucht met Etihad met vertrek in Brussel
19 januari: oefendag op de Yas Links Golf Club
20 januari: de deelnemers zijn uitgenodigd op de 
slotdag van het HSBC Championship (European Tour) 
waaraan de meeste Europese toppers deelnemen

St. Andrews en contreien, maar dat maakt de 
technische en strategische uitdaging niet minder 
interessant. Alle holes bieden uitzicht op de zan-
derige kust en acht holes spelen ook echt naast 
de zee. De grote Tiger Woods verkende deze baan 
in 2012 en zei achteraf bijzonder onder de indruk 
te zijn. Kers op de taart: het clubrestaurant geniet 
een uitstekende reputatie.
De Saadiyat Beach Golf Club draagt de handteke-
ning van de bekende Zuid-Afrikaanse kampioen 
Gary Player. Hij bouwde de holes op het eiland 
Saadiyat, wat voor een bijzondere sfeer zorgt. De 
holes lopen over de duinen en bieden prachtige 
panorama’s op de stranden met wit zand naast de 

Perzische Golf. De golfer heeft er het gezelschap 
van gazellen, wulpen en kwartels. In de verte kan 
hij dolfijnen en zeeschildpadden gadeslaan.
Wat hotels betreft doet Abu Dhabi niet onder 
voor zijn buurman Dubai. In zijn catalogus biedt 
Active Golf verblijven aan in de Westin Abu Dha-
bi Golf Resort & Spa (vlakbij de Abu Dhabi Golf 
Club), de Yas Viceroy en het Crowne Plaza Yas 
Island (op de site van Yas Links), en in Park Hyatt  
(vlakbij Saadiyat).
Dat alles maakt van de Verenigde Arabische Emi-
raten een bijzondere bestemming, vooral voor al 
wie plannen smeedt voor een golfescapade in de 
komende herfst of winter.

21 januari: 1e ronde van de Pro-Am op de Saadiyat 
Golf Club
22 januari: 2e ronde van de Pro-Am in de Abu 
Dhabi Golf Club (met dezelfde vlagposities als op 
de slotdag van de HSBC)
23 januari: 3e ronde van de Pro-Am op de Yas 
Links Golf Club
24 januari: vrije dag
25 januari: terugvlucht naar Brussel

(Inschrijvingen beperkt tot de eerste 16 teams)

Het bekende parcours van 
de Abu Dhabi Golf Club.

Het parcours van de 
Yas Links Golf Club.

Info & boekingen:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be (klik op ‘Promotions’)
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Het Hôtel des Cures Marines in Trouville is 
ideaal om zich te herbronnen op de vroegere 

‘koningin’ van de Normandische stranden. Gastronomie 
en thalasso worden er verheven tot de allerhoogste kunst.

Door Miguel Tasso

De Normandische badplaats Trouville 
is zonder twijfel minder prestigieus 
en glamoureus dan het ernaast gele-
gen Deauville, waarvan het geschei-

den wordt door het kleine riviertje La Touques. 
Toch heeft ook Trouville heel wat charme met haar 
mooie fijnzandstrand, haar dijk vol vis- en zee-
vruchtenrestaurants, haar typische winkels, maar 
vooral ook door de ontspannen, gezellige sfeer die 
er hangt – een mix van traditie en eenvoud.
In Trouville ontdekt u ook het nieuwe hotel Tha-
lasso Sea & Spa Cures Marines op een boogscheut 
van de zee. Het majestueuze gebouw was bij het 
begin van de 20ste eeuw één van de grootste, 
meest schitterende casino’s van Frankrijk. Heel 
Parijs kwam er graag roulette spelen, maar genoot 
er ook van de weldaden van de ‘Warme baden’, de 
voorlopers van de thalassotherapie. Het bedrijf 

Cures Marines nam er in 1959 zijn intrek maar 
was in 1999 door een nieuwe eigenaar verplicht 
de deuren te sluiten.

Wedergeboorte met sterstatus
Zoals de traditie het wil bij Belle Epoque-paleizen 
wordt ook de Cures Marines vandaag herboren na 
een magische restauratie onder het toeziend oog 
van de Monuments Historiques en met de exper-
tise van de groep Accor, onder het vaandel van 
MGallery.

Het resultaat is verbluffend. Het hotel, met haar 
locatie op één van de mooiste stranden van Nor-
mandië, heeft haar magie teruggevonden dankzij 
een subtiele en elegante metamorfose die werd 
toevertrouwd aan designerarchitect Jean-Philippe 
Nuel. Het gebouw uit 1903 met uitzicht op de zee 
straalt aldus opnieuw haar aloude rust en sereniteit 
uit voor een ongezien moment van ontspanning.
Van bij het binnenkomen van het gebouw komen 
u tinten van grijs, beige, zand en blauw tegemoet 
die de ruimte hullen in een wattige zachtheid. De 
vloeiende, lichte sfeer doet denken aan vroegere 
paleizen en nodigt uit tot rust en welzijn. Maar het 
is en blijft de 21ste eeuw: het gevoel van vanouds 
doet dus geen afbreuk aan het moderne karakter 
van de ruimtes. Witte gestreepte overgordijnen, 
subtiele gouden accenten voor de tafeltjes en de 
receptie, tapijten met maritieme taferelen, Louis 
XVI-zetels en pronkluchters uit ijzerdraad als knip-
oog: alles is perfect gedoseerd.
De 103 kamers, waarvan 6 suites, zijn gedecoreerd 
met fresco’s die zijn samengesteld uit stukken 
die werden teruggevonden op de site. Luchters in 
parelmoer doen denken aan de jaren 70, terwijl 
tonen van wit en grijs benadrukt worden door een 
vleugje blauw en zo hulde brengen aan de zee. 
Kostbare materialen als wol, mat, gecoat en satij-
nen linnen komen terug als raamdecoratie, voor de 
zitbanken en de zetels. De gordijnen in de kamer 
creëren een kostbare, geluiddempende cocon voor 
een intiem, akoestisch gevoel.
Ook aan gastronomie wordt enorm veel aandacht 
besteed. Met chef-kok Johan Thyriot aan het hoofd 

heeft restaurant ‘Le 1912’ al haar eerste ster bin-
nen. ‘Koken is voor mij een manier om mij uit te 
drukken, om mijn emoties over te brengen. Elke 
dag schrijven we een nieuwe bladzijde met het 
mooiste wat de natuur ons te bieden heeft. Kwali-
teitsproducten, respect voor de mens, liefde voor 
de streek en zeldzame pepersoorten zijn de ingre-
diënten van een liefdevolle keuken’, vertelt de chef 
die zijn talent ook al toonde bij Bras Toya (3 ster-
ren) in Japan.

Nooit zonder de zee
Thalasso is uiteraard één van de essentiële onder-
delen van het concept. Met de eerste zeebaden 
van Trouville als inspiratie stelt het Cures Marines-
instituut die kostbare momenten van ontspanning 
opnieuw centraal. De thalasso- en spagedeeltes 
zijn verspreid over twee verdiepingen en staan vol-
ledig in het teken van sereniteit. De streepjes hier 
en daar doen denken aan die op de strandcabines 
uit de jaren 20. Het design van de ruimtes is een 
mix van vroeger en nu en vormt een link met de 
verschillende periodes die het gebouw doorstond 
dankzij oude foto’s van de eerste baden, woorden 
op de muren en marineblauwe grafische strepen. 
De twee zwembaden stijgen erbovenuit alsof ze 
geplaatst zijn op de top van zuilen uit monumen-
tale antieke thermen.
Het instituut – een luxueuze cocon die baadt in 
water en ontspannend licht – is ideaal om u tijdens 
een chique escapade aan zee te ontspannen en 
nieuwe energie op te doen. Dankzij de 32 cabi-
nes en vele verzorgingen op maat kan u heerlijk 
herbronnen en uw gezondheid een boost geven 
– zowel letterlijk als figuurlijk.
Het zeewater is uiteraard overal aanwezig, dankzij 
onder andere massages, mariene drainages en een 
ruime keuze aan jodiumrijke escapades. Verder 
zijn er ook specifieke programma’s op het gebied 
van anti-aging, anti-stress, slaap of voeding, die 
het uitgebreide aanbod vervolledigen. Ja hoor, 
Trouville is helemaal hot!

Jodiumrijke
   uitstap in7rouvi8e

Ruime kamers en suites 
tegenover het strand.

‘Le 1912’ is een 
sterrenrestaurant.

Binnenzwembad 
met zeewater.

De relaxruimte tussen 
de verzorgingen door.

Een volledig gerestaureerd 
historisch gebouw: dit is 
levenskunst op z’n Frans.
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Abama, een resort in het 
zuiden van Tenerife, beoe-
fent de levenskunst in al zijn 
geledingen. Met The Ritz 
Carlton aan het commando!

Door Miguel Tasso

Abama is een bekend adres bij golfers-
levensgenieters. Dit vijfsterrenresort 
in het zuiden van Tenerife heeft alles 
om de meest exclusieve vakantiegan-

ger gelukkig te maken: een luxehotel dat wordt 
bestuurd door The Ritz-Carlton, een privéstrand, 
een luxe-Spa van 2500m2, een aantal gastrono-
mische (sterren)restaurants en natuurlijk ook een 
gereputeerde golfbaan. Dit alles in een fantas-
tisch decor en een uniek klimaat. In dit hoekje van 
de Canarische Eilanden schijnt de zon 300 dagen 
per jaar en zakt de thermometer zelden onder de 
20°C – zelfs niet in hartje winter. Niet verwonder-
lijk dus dat steeds meer Belgen deze oase van 
rust opzoeken!

Het kleine Augusta
De Golf van Abama werd getekend door de pres-
tigieuze architect Dave Thomas en geldt als refe-
rentie in zijn domein. De baan werd dan ook niet 
toevallig officieel ingehuldigd door Bill Clinton 
(2005). Zij was sindsdien gastheer voor heel wat 
internationale toptoernooien, waarbij zelfs één 
van de Europese Tour. ‘Dit is een zeer exclusief 
parcours. Dave Thomas wou er van in den beginne 
een klein Augusta van maken’, zegt golfdirecteur 
Brendan Breen.
Het resultaat mag er inderdaad zijn en dat geldt 
ook voor het droomdecor. De zee is aanwezig op 
elke hole, met enkele fantastische vergezichten 
naar het eiland Gomera. Het parcours (par 72 - 

6237m vanaf de back tees) wordt afgeboord met 
25.000 palmbomen en 22 meren met helder water. 
28 voltijdse tuiniers vertroetelen de baan als was 
het een botanische tuin. Puur genot voor de ogen, 
vooral vanaf het hoogste punt dat zich 315m hoog 
bevindt. ‘Maar opgelet: de golfuitdaging is nave-
nant, met een aantal stevige challenging holes. 
“Golf American style”. Om een goede kaart te sco-
ren, moet je precies slaan en de juiste strategie 
volgen, want ook de greens zijn zeer snel en heb-
ben subtiele glooiingen…’
Dankzij de vele afslagzones vinden alle niveaus van 
golfers hier evenwel hun moment van geluk. ‘Het 
Amerikaanse magazine Golf Digest verkoos ons 

onlangs tot Best Golf Resort in Spanje. Dat is een 
grote eer’, aldus nog Brendan Breen, een Ier die zich 
bijna 30 jaar geleden op Tenerife kwam vestigen.
De golfbaan ligt amper enkele honderden meters 
van het hotel. Het spreekt voor zich dat de klant 
voor zijn verplaatsingen over een privéshuttle kan 
beschikken. Ook op de golfbaan zelf heerst de 
sterrenservice want de buggy’s worden aangele-
verd met gekoeld water, fruit en een ultra-geso-
fistikeerde GPS. Kortom: de golfer hoeft enkel zijn 
beste swing mee te nemen!
De kostprijs van de greenfee hangt af van het sei-
zoen. Officieel bedraagt hij 270 euro, maar wie in 
het hotel verblijft, geniet een voordeeltarief. 

Abama:
fusie van golf en gastronomie

Het lijkt wel alsof het zwembad 
overloopt in de zee…

Adembenemende vergezichten met 
de oceaan op de achtergrond.

Zee, zon en een blauwe 
hemel. En golf zoveel 
men wil…

De 19e hole: prachtig 
terras om de birdies 
op te tellen…
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Zij gaven ons hun vertrouwen, waarom u niet? 
Meer dan 1500 particulieren, en verschillende bedrijven waaronder:

BRANDDETECTIE
Een onmisbare 

beveiliging ... die ook 
verplicht is

INBRAAKBEVEILING
Preventie en 
afschrikking

TOEGANGSCONTROLE 
EN PARLOFOON

Overzicht en beheer van 
uw bezoekers

VIDEOBEWAKING
Alles zichtbaar, op elk 

moment!

Vraag uw gratis veiligheidsaudit 
aan met de code MBO618. Elke 
bestelling voor 30/09/2018 maakt 
kans op een SONOS PLAY 1 !

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be

Wegwijzer
Hotel: The Ritz-Carlton Abama (5 sterren in Zuid-
Tenerife). www.ritzcarlton.com
Restaurants: ‘M.B.’ (2 sterren) en Abama Kabuki 
(1 ster) ter plaatse.
Golf: Abama Golf, 18 holesbaan (par 72) op de 
site. www.abamagolf.com
Vliegtuig: TUIfly vliegt rechtstreeks op Zuid-Tene-
rife uit Zaventem, Charleroi, Luik en Oostende. 
www.tuifly.be

Er worden ook voordeelpakketten aangeboden. 
Op termijn is het niet onmogelijk dat Abama nog 
9 extra holes gaat bouwen. De ruimte is er en de 
plannen zijn al helemaal uitgewerkt. En ter info: 
de naam Abama werd ontleend aan een lokale tro-
pische plant die in Ghana ook bekend is onder de 
naam ‘zoon van de aarde’.

Sterren alom
De twee sterrenrestaurants binnen het resort 
maken van The Ritz Carlton Abama ook een refe-
rentie op gastronomisch niveau. Een echte en 
unieke must in Europa!
Het restaurant van Martin Berasategui, dat ‘M.B.’ 
heet, krijgt twee sterren in de beroemde rode 
gids. De Spaanse chef met de meeste sterren 
(7 in totaal) kiest voor lichte, creatieve, frisse 
en uitgewerkte gerechten. Zoals bij hem thuis in 
Lasarte, vlakbij San Sebastian. De degustatie is 
een geweldige smaakvolle ervaring die de kenners 
in verrukking brengt. De keuken en de producten 
worden er verheven tot kunst. Dit laat zich ook 
aflezen aan de prijs van het degustatiemenu (140 
euro) dat een echte symfonie is van onverwachte 
smaakcombinaties.
Het Japanse restaurant Kabuki mag één ster 
opspelden. Zoals men dit kan verwachten, haalt 
chef Ricardo Sanz het maximum uit het lokale vis-
aanbod dat vaak als een soort sushi wordt ver-
werkt. Het resultaat is uniek, met een mix van 
tapas, sashimi, mini-hamburgers en sushi fusion. 
De Kabuki kreeg een plekje naast het clubhouse 
van de golf en het uitzicht is er fenomenaal. 
In de marge van deze beide sterrenadressen biedt 
Abama natuurlijk nog meer excellente tafels aan. 
Zoals El Mirador dat uitkijkt naar de zee. Het is een 
ideale uitvalsbasis voor romantische zielen, vooral 
bij zonsondergang. Die postkaart wordt vergezeld 
van een schitterende menukaart, met onder meer 
de heerlijke gezouten vis en de paella van zee-

vruchten. Binnen het hotel heeft Berasategui – ja, 
weer hij – ook een tapasbar. En zoals het past zijn 
er ook een Italiaans restaurant en een steakhouse. 
’s Middags is de Beach Club, die vlakbij de zee is 
gelegen, ‘the place to be’ voor een slaatje, gegrilde 
vis of een cocktail. Gevolgd door een afzakkertje 
als aanloop naar de verdiende siësta…

Domein van 160 ha
The Ritz Carlton Abama is inderdaad meer dan 
een hotel. Het is een echte levensplek waar men 
zijn koffers en kopzorgen inruilt voor een portie 
geluk. Sky, see and sun. De Canarische Eilanden 
dragen soms het – steeds foutere – imago mee van 
een goedkope of populaire vakantiebestemming. 
Welnu: Abama is precies het tegenovergestelde. 
Het resort is een oase van rust en staat helemaal 
los van de drukte van de Playa de las Americas. 
Mede door de rust van de omgeving lijkt dit wel 
Bora-Bora of de Caraïben.
Het hotel telt 661 kamers, villa’s en suites, maar 
het domein is zo uitgestrekt – liefst 160 ha – dat 
het ruimtegevoel altijd overheerst. Knap werk van 
architect Melvin Villaroel die er in 2005 in slaagde 
een Arabisch geïnspireerd geheel te bouwen waar 
men zich altijd in harmonie voelt met de natuur en 
met de lucht.

Een resort met een verrassende 
architectuur die in het teken 
staat van ruimte.
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Gedurende decennia was hij de mythische verbin-
dingsweg tussen Chicago en Los Angeles, de ‘Main 
Street of America’: een economische long en een sociale 
migratieroute in de USA. Vandaag lokt hij vooral toeristen 
voor een pelgrimstocht naar het Westen. Speciaal voor 
deze Members Only nr. 66, het verhaal van de Route 66.

Door Philippe Janssens

Route 66:
How the West Was Won

Hoewel de ondernemers Cyrus Avery 
uit Tulsa (Oklahoma) en John Woodruff 
uit Springfield (Missouri) een belang-
rijke rol speelden in de totstandko-

ming van deze route, omdat zij brood zagen in een 
rechtstreekse verbinding tussen Chicago en Los 
Angeles via de tussenliggende Staten, zou hun lob-
bywerk weinig succes hebben opgeleverd zonder 
de lancering van het nationale ontwikkelingspro-
gramma voor wegen en autowegen in 1925.
Het was in de zomer van 1926 dat deze route offi-
cieel het nummer 66 kreeg toegekend. Deze 
nieuwe belangrijkste verkeersader van Oost- 
naar West-Amerika moest de kleine steden in 
de landelijke Staten op de kaart zetten en op 
die manier de economische activiteit in die 
regio’s nieuw leven inblazen. 
Hoewel het gezicht van Amerika in die tijd 
heel snel veranderde, bleef de Route 66 
toch apart vanwege zijn niet rechtlijnig tra-
cé. Vanaf het noordoosten van het land tot 

in het zuiden van Californië verbond hij de honderden 
voornamelijk landelijke gemeenschappen van Illinois, 
Missouri en Kansas met elkaar. Daardoor maakte hij 
het voor de landbouwers makkelijker om hun oog-
sten vlotter te transporteren en te verkopen. 
De economische crisis van de jaren 30 en de Dust 
Bowl, die gekenmerkt werd door een ondraaglijke 
droogte en een reeks stofstormen, verplichtten 

om en bij de 210.000 men-
sen tot een verhuis naar 
Californië. Voor al wie die 
pijnlijke ervaring moest 
ondergaan, werd de 
Route 66 daardoor een 
teken van hoop.
Van 1933 tot 1938 wer-
den duizenden jonge 
werklozen uit het hele 
land ingelijfd om de 
nieuwe stukken te 
asfalteren. Dankzij 
dit fabelachtig stukje 
handenarbeid was de 
verbinding Chicago-

Los Angeles vanaf 1938 
volledig berijdbaar. Mede hierdoor zou 

zij een belangrijke rol spelen tijdens WOII.

Tussen campings en motels
In het begin van de jaren 40 werd beslist dat het 
merendeel van de militaire oefenkampen in de 
westelijke Staten diende opgetrokken. Dat had 
twee evidente redenen: het geografisch isolement 
en het klimaat dat zich beter leende voor luchtma-
noeuvres en grondoefeningen. 
Op die manier vergemakkelijkte de Route 66 de 
grootste mobilisering van arbeidskrachten in oor-
logstijden uit de Amerikaanse geschiedenis. Tus-
sen 1941 en 1945 investeerde de regering liefst 
70 miljard dollar in industriële projecten over 

Decennia lang was de Route 66 de 
belangrijkste verbindingsweg tussen 
de Amerikaanse oost- en westkust.
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heel Californië en vooral dan in de 
regio Los Angeles-San Diego.
Na afloop van WOII waren de Ame-
rikanen mobieler dan ooit. Van de 
duizenden soldaten, mariniers en 
piloten die een militaire opleiding had-
den gevolgd in Californië, Arizona, New 
Mexico, Oklahoma en Texas ruilden er heel wat 
de koude winters van Chicago, New York en Boston 
in voor de ‘barbecue culture’ van het zuidwesten en 
het westen. En omdat eenmaal niet scheepsrecht 
is, speelde de Route 66 ook in deze nieuwe ‘How 
the West Was Won’ een belangrijke rol.
De meeste Amerikanen die deze weg volgden, ver-
kozen het relatieve comfort van de zeer goedkope 
motels en de campings. Zij stopten geregeld bij de 
benzinepompen en de garages om te tanken of van 
banden te wisselen. De infrastructuren evolueerden 
met de jaren en pasten zich aan door steeds meer 
diensten en voorzieningen aan te bieden. Vlakbij de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de Route 66 
(Grand Canyon, Joshua Tree National Park…) ont-
stonden zo echte steden, met motels, restaurants, 
souvenirwinkels, zwembaden en vakantieparken.

Onsterfelijk
Tijdens zijn verblijf in Duitsland was Eisenhower zeer 
onder de indruk van de autostrades in dat land, want 
zij lieten de gebruikers toe om zich snel en veilig 
te verplaatsen. Die visie bracht er de Amerikaanse 
president toe om het verkeerssysteem in zijn land 
grondig te herzien en de Interstates te creëren.
Toen in 1956 de Federal 
Aid Highway Act werd 
goedgekeurd, kwamen 
de nodige fondsen vrij 
om een nieuw natio-
naal en ‘interstatelijk’ 

Aanbod voor bank-, financiële en/of verzekeringsdiensten, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. Voorwaarden en 
modaliteiten (reglementen of algemene voorwaarden, tarieven en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. ING België nv – Bank /Kredietgever – 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: Marie-Noelle De Greef – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

Danielle Marchand heeft zich volledig toegelegd op het helpen van 
jongeren met aandachtstoornissen, met of zonder hyperactiviteit. 
Ze stampte zelf een school uit de grond die helemaal op hun noden 
is afgestemd. Als het over haar bankzaken gaat, vindt Danielle 
een zelfde toewijding terug bij haar ING Private Banker. Ook u kan 
kennismaken met de zeer persoonlijke aanpak van ING Private 
Banking op ing.be/privatebanking

Danielle Marchand, 
Bestuurder van de stichting “Opgroeien met ADHD”

ING Private Banking, maar vooral 
Marchand Banking

autonetwerk uit te bouwen. Minder 
dan 15 jaar later doorkruisten deze 
Interstates het originele traject van 
de Route 66 en werden sommige 
stukken gebruikt om deze autostra-

des met vier rijvakken aan te leggen. 
In 1984 werd het laatste segment van de 

Route 66 kortgesloten in Williams (Arizona).
Voor heel wat landelijke gebieden was het omzei-
len van de Route 66 door de Interstates een echt 
drama. De meeste handelszaken gingen failliet. 
Hele dorpen liepen leeg toen de Route op 27 juni 
1985 officieel buiten gebruik werd gesteld.
Nadat zij ooit het symbool van hoop was voor 
duizenden Amerikanen die door de economische 
crisis waren getroffen, kreeg de ‘Main Street of 
America’ in het begin van de jaren 90 een lichte 
economische boost, omdat sommige stukken wer-
den heropend en heel wat handelszaken, die de 
getuigen waren van dit historisch en onsterfelijk 
patrimonium, gerestaureerd werden en opnieuw 
de deuren openden.

Voor de bikers is de 
Route 66 uitgegroeid tot 
een bedevaartsoord.

De finish ligt in 
Santa Monica…

©
 C

lif
f B

ai
se

82

F O C U S
Z O M E R  2 018



Het Groothertogdom Luxemburg herbergt enkele onmisbare 
pareltjes. Het hotel Le Place d’Armes, in het hart van de 
hoofdstad, is de ideale uitvalsbasis om ze te ontdekken.

Door Miguel Tasso

Le Place d’Armes:
een kasteel in de stad

Het Groothertogdom Luxemburg, de 
voor velen onbekende buur, her-
bergt dankzij haar rijke culturele, 
historische en architecturale erfgoed 

enkele schitterende pareltjes. Bovendien is ook de 
natuur er dikwijls fascinerend. De bezoeker kan er 
zo onder andere terecht voor de groene valleien 
in de Ardennen, de rotsformaties van Mullerthal 
– ook bekend als ‘Klein Zwitserland –, de wijngaar-
den langs de Moezel en de magie van Guttland met 
haar betoverende groene plekken. Eigenlijk straalt 
elk deel van het land wel een zekere charme uit. De 

korte afstanden maken het gelukkig gemakkelijk 
om ze allemaal te ontdekken.

Een kosmopolitische hoofdstad
De hoofdstad Luxemburg-Stad wordt vaak gezien 
als een zuiver financieel en economisch centrum, 
maar niets is minder waar. De banken spelen er 
uiteraard wel een belangrijke rol. Daar is de drukke 
zakenwijk, waar ook verschillende Europese instel-
lingen zich bevinden, het beste voorbeeld van. In 
deze kosmopolitische wijk wonen mensen uit maar 
liefst 170 verschillende landen allemaal samen. Het 

culturele aanbod ligt er trouwens volledig in lijn 
met de inwoners: meertalig, creatief en eclectisch. 
Maar deze atypische hoofdstad is eigenlijk een 
schouwspel van contrasten. Nergens anders ter 
wereld vermengen zich zo discreet de overblijf-
selen van oude burchten met moderne architec-
tuur. De Oude Stad is trouwens al sinds jaar en 
dag Unesco Werelderfgoed. Hypernieuwe high-
tech constructies staan zij aan zij met historische 
gebouwen met een rijke geschiedenis. Dat geheel 
wordt afgewerkt met heel wat groen op de ach-
tergrond. Een derde van de stadsoppervlakte is 
bezaaid met parken en tuinen, die de stad hullen 

Het is een stemming, waarbij het onthaal, de ser-
vice en aandacht voor details prioritair zijn. Er is dan 
ook niets heerlijkers dan zich terug te trekken in 
dit ongewone kader, te midden van kleine voetgan-
gersstraatjes en vlakbij het Groothertogelijk Paleis 
en heel wat typische winkeltjes en luxeboetieks die 
de charme van de Oude Stad compleet maken.

Een sterrentafel
Het hotel Le Place d’Armes biedt uiteraard ook 
een uitgebreid smaakaanbod aan dankzij drie 
gerenommeerde restaurants met uitzicht op de 
straten. Café de Paris is een moderne bistro met 

in een permanente zensfeer. Ja hoor, Luxemburg 
heeft alle voordelen van een hoofdstad, maar niet 
de nadelen. Het is dan ook geen toeval dat de stad 
volgens een recente studie tot de tien meest ont-
spannen hoofdsteden ter wereld behoort!

Veel meer dan een hotel
Wie de bijzondere sfeer van de stad ten volle 
wil opsnuiven, kan terecht in het hotel ‘Le Place 
d’Armes’, dat pal in het centrum van de stad gele-
gen is en behoort tot de Relais & Châteaux-groep. 
Het resultaat is verbluffend. ‘Het hotel, dat gele-
gen is op de site van een vroegere drukkerij in 
een geklasseerd gebouw uit de 18de eeuw, bestaat 
eigenlijk uit meerdere gebouwen die met elkaar 
verbonden zijn dankzij een samenspel van zweven-
de terrassen en veranda’s. Ze vormen een soort 
kasteel in de stad, afgewerkt met patio’s, terras-
sen en gedempte ruimtes binnen’, vat Hubert Bon-
nier samen, algemeen directeur en partner.
Van bij het binnenkomen voelt u zich meteen een 
beetje thuis. De decoratie zorgt voor een tegelijk 
klassieke en hedendaagse sfeer waarin comfort en 
gezelligheid centraal staan. De 28 kamers en sui-
tes, die allemaal verschillend zijn, vormen een pas-
sende mix van Art Nouveau en hedendaags design.  
‘Le Place d’Armes’ is veel meer dan enkel een hotel. 

traditionele en streekgerechten. Plëss is een tren-
dy grillrestaurant met heerlijke gegrilde gerechten, 
gaande van kreeft en Wagyuvlees tot Bressekip. La 
Cristallerie, tot slot, is met haar Michelinster een 
uitstekend gastronomisch restaurant.  
De Franse Chef Fabrice Salvador – die de drie adres-
sen bestuurt – biedt er een inventieve en gepassi-
oneerde keuken met producten van hoge kwaliteit 
en aandacht voor smaken: ‘les gambas de Palamos 
déclinées en crudo et cuites à la plancha, le King Crab, 
cœur de coco et caviar, le bœuf de Kobé japonais à 
déguster en trois façons accompagné d’une déclinai-
son de betteraves’ (gamba’s à la plancha, King Crab, 
kokoshart en kaviaar, Kobévlees met rode bieten). 
Maar er is ook zeldzame blauwe tonijn uit de Middel-
landse Zee, en ook de wijnkaart is on point dankzij een 
selectie grands crus waar u graag voor terugkeert. 
Dit is zonder twijfel één van de topadressen van het 
Groothertogdom voor een onvergetelijke smaakerva-
ring. Waarom zou u niet genieten van het mooie weer 
om uzelf te verwennen met een epicurische esca-
pade? Golfers kunnen er bovendien ook genieten van 
de nabijgelegen parcours, waarvan de prestigieuze 
Golf Club Grand Ducal, die al in 1963 opende en nog 
steeds een referentie is op het gebied van classicis-
me en het in eer houden van tradities. Slechts op 10 
minuutjes rijden van het centrum…

Een hotel met het label Relais 
& Châteaux garandeert rust 
en kwaliteit.

Gepersonaliseerde 
kamers met een ziel.

Sterrenrestaurant 
voor de fans.

Kikuoka: topclub in 
het Groothertogdom.
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De Golf de Seignosse, een echte referentie in Europa, werd 
ontworpen door de Amerikaanse architect Robert Von Hagge. 
Deze club valt sinds kort onder het beheer van Open Golf Club 
en ontpopt zich steeds meer tot een must voor de kenner.

Door Miguel Tasso

/'i9:oss;,
Het juweel van de Landes 

De Baskische kust blijft een droombestem-
ming voor de golfer. Deze regio telt een 
20-tal banen in een straal van 100 km: 
meer dan voldoende om de dorst naar 

birdies te stillen. Dit gebeurt zowel in de omgeving van 
het elegante Biarritz als in het prachtige departement 
van de Landes, een hymne aan de natuur.
De Golf de Seignosse, die aan de zilverkust is gelegen, 
is zonder twijfel een van de meest gereputeerde. De 
baan draagt de handtekening van de grote Robert von 
Hagge, een architect die we ook kennen van Les Bor-
des, Kempferhof en de Golf National, in september het 
schouwtoneel van de Ryder Cup.
Seignosse is een referentie sinds het in 1989 de deuren 
opende. Het is dan ook geen toeval dat de baan dik-
wijls in de prijzen valt en vaak genoemd wordt als een 
van de beste banen in Frankrijk, zeg maar Europa.

Een echte uitdaging
Het parcours, dat door een naaldbos en verschei-
dene waterhindernissen wordt afgeboord, speelt 
heerlijk, want voor een mooie kaart moet het volle-

dige plaatje kloppen: strategie, techniek, voorzich-
tigheid en lef. Dit alles in een droomomgeving met 
de golven van de Atlantische Zee als klankbord 
tegen de achtergrond.
Mede door zijn lengte (par 73, 6234m) is Seig-
nosse een echte uitdaging, maar dankzij de vele 
afslagzones (3 voor de heren, 2 voor de dames) en 
de kwaliteit van het ontwerp komen spelers van elk 
niveau hier met evenveel plezier aan hun trekken.
Hole 18 is altijd goed voor een gesprek aan de 
toog. Dit is inderdaad de eerste par 6 van Frank-
rijk. Vanaf de backtees meet hij 666m. Om maar 
te zeggen dat longhitters hier in het voordeel zijn. 
Maar tegelijk zijn alle holes van deze championship 
course de verplaatsing waard. Het tracé is bijzon-
der en dat geldt ook voor de greens die vaak over 
verschillende niveaus lopen. Hier moet je met een 
chirurgische precisie tewerk gaan om de gevrees-
de drieputt te vermijden.
Op papier geldt hole 3 als de moeilijkste. Het 
betreft een relatief korte (368m) par 4 in dogleg 
met een smalle fairway en een moeilijk te ont-

cijferen green die door bunkers wordt omringd. 
De meeste van de par 3-holes zijn aan de korte 
kant, maar stuk voor stuk bezaaid met valstrikken: 
kleine, golvende greens beschermd door een leger 
van bunkers (holes 5, 8 en 12). Echte ‘target golf’ in 
een ontspannen sfeer. En ontheemding verzekerd 
dankzij de schitterende omgeving.

Stempel Open Golf Club
Seignosse is een kleine en aangename badplaats 
langs de Atlantische kust in het zuiden van de 
Landes. Het hoort bij Hossegor dat over 6 km 
zandstranden en duinen beschikt, alsook over een 
natuurreservaat, een waterpark en een uitgebrei-
de sportieve infrastructuur. Zo staat Seignosse 
wereldwijd bekend voor zijn jaarlijkse internatio-
nale surfcompetities. Kortom: een plek waar men 
graag op bezoek komt en de zorgen van zich afzet. 
Aan de kust van de Landes heerst een bijzonder 
mild klimaat. Hier kan je dus het hele jaar door 
golfen. Op zomergreens, zoveel is duidelijk.
Het beheer van de Golf de Seignosse wordt sinds 
kort verzorgd door de keten Open Golf Club. Dat 
betekent ervaring en expertise. De doelstelling is 
duidelijk: de keten wil dit domein op elk gebied 
een vijfsterrenstatus bezorgen. Een echte must. 
Zo omvat het investeringsproject de heraanleg van 
alle buggypaden, de oefenbaan – met aansluitend 
enkele compacte holes – de steunmuren (van de 
waterhindernissen), de afslagzones en enkele bun-
kers. Aan de sfeer die architect Von Hagge influis-
terde, wordt niet geraakt. De aanpassingen heb-
ben enkel tot doel om het comfort te verbeteren en 
de doorstroming van het spel te bevorderen. Het 
onderhoud wordt verbeterd met een volledig gere-
noveerd machinepark en de golfer zal verwend 
worden met een nieuw restauratieaanbod. Parallel 
komt het accent te liggen op het o zo belangrijke 
respect voor de natuur en de biodiversiteit.
Dankzij deze nieuwe aanwinst zet Open Golf Club, 
de grootste Franse keten voor golf met een toe-

ristische ondertoon, zijn groei verder. Het staat 
vandaag aan het hoofd van 55 golfbanen in acht 
Europese landen: als rechtstreekse beheerder of 
als franchisepartner. De golfclubs van deze keten 
liggen over het algemeen in toeristische bestem-
mingen (Azurenkust, Provence, Opaalkust, Bas-
kische kust…) en leggen het accent op de grote 
troeven van het Huis: de kwaliteit van de natuur en 
het onderhoud, toegankelijkheid, gezelligheid.

De magie van de Baskische kust
Met Seignosse in de catalogus telt Open Golf Club 
nu vier referentieclubs aan de Baskische kust. De 
keten voerde immers al het beheer over de Golf 
du Phare in Biarritz, de Golf d’Arcangues en de 
Golf de Moliets. 
De Golf du Phare in Biarritz stamt al uit 1888 en is 
een relatief korte baan (par 69, 5402m). Niettemin 
is deze baan een technische en tactische uitda-
ging met tal van verborgen valstrikken, waarbij 
een 70-tal bunkers. Mede door zijn ‘o so British’ 
clubhouse is dit een tempel van traditie. Altijd een 
bezoek waard.
De Golf d’Arcangues (par 72, 6106m) werd aange-
legd rond het beroemde kasteel. Het is een echte 
golfuitdaging, met als bonus enkele prachtige ver-
gezichten op de Pyreneeën. Ook het clubhouse, een 
gerestaureerde hoeve uit de 15e eeuw, is een oase 
van rust om van het landschap te genieten.
De Golf de Moliets (par 72, 6319m) werd getekend 
door Robert Trent Jones en is een andere klassieker. 
Ook hier vinden we een subtiele mix van holes langs 
de zee en het bos. Puur genot voor het oog, een 
echte hersenbreker voor de swing. Moliets is hét 
typevoorbeeld van een baan waarvan men zich elke 
hole herinnert en de natuur die daar op aansluit.
Seignosse vervolledigt zo het unieke aanbod in 
een regio waar het altijd genieten is en dat zowel 
op cultureel, sportief als gastronomisch vlak. Een 
bijzonder gastvrije regio waar je altijd de indruk 
hebt om thuis te komen.

Info: www.opengolfclub.com
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Een zomer
  in        <:o=>e-               ?0u@A

In Knokke-Zoute vind je niet snel een fermette 
met een ongerept zicht op de polders. De 
ruimte, de rust, het weidse laten er zich nog 
duurder (per m2) betalen dan een fonke-

lende diamant. Dit verklaart mee waarom heel wat 
Zoutenaars een nieuw optrekje zoeken net over 
de Nederlandse grens. Decoratrice Dominique 
Koch was een van de eerste ‘locals’ die zich in die 
‘prachtige Zeelandse tuin’ ging vestigen. In de jaren 
80 was zij trouwens al de eerste die aan de andere 
kant van de golfclub ging wonen, meer bepaald in 
de populaire wijk Keuvelhoek waar de bescheiden 
– maar vandaag chique en felbegeerde – vissers-
huisjes tegen elkaar staan geplakt. Dominique 
koos voor Retranchement, in de ‘buitenwijken’ 
van het Zoute, waar anderen hun oog lieten vallen 
op Cadzand, Zuidzande, Ter-Moere, Nieuwvliet en 
Potjes. Pittoreske plekjes die met de fiets zeer vlot 
bereikbaar zijn, want de regio beschikt inderdaad 
over een excellent netwerk voor tweewielers.

Plezierhaven
Wat het Zoute het felst mist? Een plezierhaven. 
Omdat het zijn vastgoedaanbod wou hernieuwen, 
koos de Compagnie Het Zoute ervoor om (samen 
met andere privépartners) meer dan 30 miljoen 
euro te investeren in Cadzand-Bad. Bedoeling: 
deze kleine Nederlandse badplaats in de diepte 
nieuw leven inblazen en er een meer stijlvolle plek 
van maken tegen… een zacht prijsje. De kopers? 
Voornamelijk Belgen (65%) en Nederlanders 
(30%), maar ook enkele Duitsers. Mensen die op 
een pretentieloze manier van de charme van deze 
omgeving houden en/of slimmeriken die er om 
speculatieve redenen of vanuit vastgoedoppor-
tunisme investeerden (want als u in Nederland 
uw appartement verhuurt, kunt u rechtstreeks de 
BTW recupereren). De andere troef van Cadzand-
Bad is zijn nieuwe marina: een kleine jachthaven 
met 125 (aanleg)plaatsen. Weinig, dat zeker, maar 
wel net voldoende voor de zeil- en motorboten die 
bijna allemaal uit België komen (zo’n 95%). We 

Thee & Vlinders. Het idee is ronduit 
betoverend: van een kopje thee of een 
drink genieten in een ‘tropische tuin’ 
te midden van honderden vlinders die 
vrijuit rondfladderen. De Wandelaar 
Duinbergen (omgeving Casino).

Het strand van Knokke.

Het dynamische, prikkelende, zomerse Knokke 
blaakt van gezondheid en zet volop in op ecologie. 
Zo overlegt de gemeente met de beste architecten 
teneinde door te groeien zonder Moeder Natuur te 
bruuskeren. Zelfs het achterland is volop in beweging!
 

Door Raoul Buyle

Een zomer
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vernamen trouwens dat het beheer van die nieu-
we haven wordt ingevuld door de Royal Yacht Club 
van België in Antwerpen.

Pop-Uptrend
In de zomer rijzen de ‘pop-up stores’ uit de grond, 
als waren het (papieren) bloemen op het strand! 
Een pop-up store is een tijdelijke winkel die snel 
wordt opgebouwd, soms op zeer onverwachte plek-
ken. Dankzij het gebruik van lichte en speciaal met 
dat doel ontwikkelde structuren kan hij vervolgens 
snel de plaats ruimen voor iets anders. De pop-up 
is modern, dynamisch en scoort uitstekend. Vooral 
in de zomer, aan de zee én tijdens de vakanties. U 
droomde al lang van die bikini tegen halve prijs? Dan 
is het nu of nooit! En het zijn niet alleen die kleine 
handelszaken of ‘E-marchands’ die erkenning zoe-
ken; ook de grote merken doen dat. Uit een recente 
(Ipsos)-enquête blijkt overduidelijk dat het meren-
deel van de ondervraagden nieuwsgierig (65%) en 
geïnteresseerd (68%) is in deze nieuwe ‘fun shop-
ping’-structuren. En Knokke heeft keuze zat: de pop-
up Clouds of Fashion (Lichttorenplein) met een mix 
van mood en fooding light (en de fantastische ijsjes 
van Bobonne Blankenberge!); de ‘Filactères on the 
beach’ van Filigranes helemaal in het teken van het 
tekenverhaal; de pop-up-truck ‘bar à champagne’ 
Piper-Heidsieck met, op de kaart, de heerlijke fin-
gerfoodgerechten van de chef Arno Verbeke; de pop-
up Bali Beach Concept Store met food, decoratie en 
mode (Leopoldlaan). Zelfs het bekende kappershuis 
Roger (Brussel) opent tijdens de vakantiemaanden 
een pop-up in het Zoute (670 Zeedijk).

Zoute Rally 2018
De Zoutenaar en zijn auto: het blijft een ingewik-
keld liefdesverhaal. Een beetje zoals het liedje ‘Je 
t’aime… moi non plus’. Hoewel de Homo Zoutus 
even gevoelig is voor de power onder de motorkap 

De Volvo V90
Ervaar Zweedse perfectie

In reclame is alles altijd perfect.
Mensen met de perfecte auto in de perfecte omgeving.

Op het dak prijkt de perfecte kajak.
Perfect, want in de achtergrond wacht het perfecte meer.

Wilt u de Volvo V90 testen in Zweden, in de perfecte 
omgeving voor deze perfecte break?

Kijk niet langer naar deze advertentie. Duik erin. 
 

DOE MEE OP 
TESTDRIVETHECOMMERCIAL.BE

2,0 - 7,8 L/100 KM I 46 - 181 G CO2/KM (NEDC correlated)
 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

als voor het prestige van de carrosserie heeft hij 
ook oog voor het simpele genot, zoals een wande-
ling te voet, met de fiets of de elektrische mini 
Moke. Nochtans weegt ‘een tijger in je motor’ hier 
nog altijd meer door dan elders en leeft het Zoute 
helemaal op wanneer al die ‘wonderen op wielen’ 
en die Duitse, Engelse of Italiaanse schoonhe-
den er zich door de straten bewegen. Praktisch 
geformuleerd: van 4 tot 7 oktober zoeken liefst 
213 auto’s die voor het eerst tussen 1920 en 1965 
werden ingeschreven elkaar op voor een ‘wandel-
rit’ in het achterland. Er zijn twee formules: ener-
zijds een regelmatigheidsrally tegen een gemid-
delde snelheid met RT’s en een opwindende Flying 
1/4 Mile®. Dat is een snelheidsproef op een korter 
parcours zonder gemiddelde snelheid of RT. Tech-
nische controles en formaliteiten op donderdag 
4 oktober in de Zoute Drivers Club by Lebeau-Cou-
rally (Albertplein). Anderzijds worden 75 van de 
mooiste deelnemende auto’s tijdens het weekend 
voorgesteld tijdens het Zoute Concours d’Élégance 
by Degroof Petercam en beoordeeld door een jury. 
Schrijf vandaag nog in (www.zoutegrandprix.be/
fr/zoute-rally).

Zoute Games
Ziehier een nieuw concept van Team Building! Deze 
intercompany wisselbeker wordt op vrijdag 21 
september georganiseerd door onze collega’s van 
het blad Zoute Paper. De hele dag lang bekampen 
ploegen van 5 personen (die een bedrijf vertegen-
woordigen) elkaar in het groen en het zand tijdens 
sportieve, culturele en creatieve competities. Dit 
alles onder de leiding van een teamcaptain. Op het 
programma: boogschieten, golf, croquet, petan-
que, een strandwedstrijd, paddle, improvisatie, 
oriëntatiespel, quiz… Dit alles in een hartelijke en 
gezellige sfeer. Met een diner en een big party om 
het evenement af te sluiten.
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Het Sofitel Thalassa Sea & Spa in Quiberon hoeven we al 
lang niet meer voor te stellen. Rondleiding door Bart Van 
Cauwelaert, de Belgische manager van het hotel dat al 
jarenlang een referentie is voor wie wil afslanken, detoxen, 
zich in de watten laten leggen of gewoon ontspannen.

Door Miguel Tasso

B*iC'ron: 
schiereiland tussen hemel en water

Koers naar Quiberon, kapitein!
Wat een heerlijk gevoel is het toch om 
toe te komen op het bekende schier-
eiland, een haven van rust waar de 

tijd stil lijkt te staan. Een betere plaats om je te 
herbronnen en je dosis jodium op te doen bestaat 

er niet. De zee geeft het tempo aan, op het ritme 
van de golven. Overal zie je en hoor je haar. Het 
magische licht dat de hemel in prachtige kleuren 
hult is haar verdienste, net als de kalme sfeer en 
de levendige lucht – of het nu waait, regent of zon-
nig is. In een wereld waar stress en voortdurend 

streven naar meer dagelijkse kost zijn, is Quiberon 
de ideale halte om even tot rust te komen. Hier, in 
de Morbihan met haar magische reflecties, laten we 
ons meevoeren door het moment. Ga lekker fietsen 
langs de Côte Sauvage of wandelen langs het kilo-
meterlange strand. Wanneer het goed weer is, kan 
je ook een duik nemen in de Atlantische Oceaan. 
Surfen, zeilwagenrijden, jetskiën of kajakken: elk 
seizoen zijn de mogelijkheden eindeloos. Ook gol-
fers blijven er niet op hun honger zitten dankzij de 
banen van Saint-Laurent, Rhuys Kerver en Ploemeur 
Océan op een boogscheut van het hotel. Kers op de 
Bretoense taart: ook excursies naar naburige eilan-
den ontbreken niet. Regelmatig zijn er overzetboten 
waarmee je in amper 45 minuten op het betoveren-
de Belle-Île-en-Mer, Île d’Houat- of Hoëdic staat.

Het vlaggenschip
Maar Quiberon is ook – en vooral – het hotel Sofi-
tel Thalassa Sea & Spa, een ‘monument’ van de 
thalassotherapie op wereldniveau. Dit niet te mis-
sen adres werd opgericht door de legendarische 
wielerkampioen Louison Bobet in 1964. Nadat 
hij in 1961 een zwaar auto-ongeluk had, koos hij 
ervoor om te revalideren in Roscoff. Hij werd zoda-
nig overtuigd van de deugden van het zeewater dat 
hij besloot het eerste moderne thalassocentrum 
te openen in Quiberon. Een ware visionair! Door 
de jaren heen werd thalasso steeds populairder 
en openden vele centra over de hele wereld. Toch 
heeft Quiberon altijd haar status als hoofdplaats 

en referentie op het gebied van welzijn weten te 
behouden. Sinds het centrum van Louison Bobet 
werd overgenomen door de Accor groep is het een 
luxueus 5-sterren Resort van Sofitel – een echt 
vlaggenschip. ‘Er bestaat geen betere plaats om 
te genieten van Zuid-Bretagne en van de Franse 
levenskunst’, vertelt Bart Van Cauwelaert, de Bel-
gische algemeen directeur van het hotel.
Met haar ideale ligging op het einde van het schier-
eiland, vlak aan de oceaan, beschikt het Resort 
over een adembenemend uitzicht. Het Sofitel 
Thalassa heeft 126 kamers en suites, het Sofitel 
Diététique telt er 76. De twee etablissementen 

Ongerepte natuur.

Bart Van Cauwelaert: de 
Belgische directeur van 
het Sofitel in Quiberon.

Terras met 
z e e z i c h t : 
what else?
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De Golf van Saint-Laurent behoort 
tot de meest gerenommeerde van 
de regio.



bieden hetzelfde comfort, dezelfde service én 
een totaalpakket. Het is aan de klanten om hun 
type verblijf te kiezen afhankelijk van hun wen-
sen: conditie, gezondheid of beauty. ‘Vroeger was 
thalassotherapie redelijk streng met vrij ruwe 
behandelingen en programma’s. Vandaag zetten 
we veel meer in op de ontspannende kant, zonder 
natuurlijk afbreuk te doen aan de weldaden. Wij 
stellen vooral de lifestyle en transgenerationele 
kant van thalasso voorop dankzij verblijven op 
maat. Het idee is om een echt Resort te creëren in 
elke zin van het woord’, vat Bart Van Cauwelaert 
samen, die voor hij naar Quiberon kwam lang aan 
het hoofd stond van het Sofitel van Biarritz.
Ook gastronomie vormt een belangrijk onderdeel. 
In restaurant ‘La Presqu’île’ is een hoofdrol weg-
gelegd voor lokale en seizoenproducten terwijl 
een nieuwe interpretatie wordt gegeven aan grote 
klassiekers van de Franse keuken. De visgerechten 
à la plancha hangen af van de vangst van de dag. 
Het restaurant ‘Le Delight’ focust zich dan weer 
vooral op klanten die een vermageringskuur vol-
gen. De Chef en zijn team spelen er met de smaken 
van de producten en de gerechten en creëren zo 
lichte menu’s op maat. De diëtisten geven advies 
bij het opnemen van de bestelling om zo de tafel-
gasten individueel te helpen plezier en diëtetiek te 
combineren. Het ‘T&Tisanes’-salon vervolledigt het 
aanbod dankzij een gamma verfijnde theesoorten 
voor een zintuiglijke, smaakvolle reis.

Een uitzonderlijk aanbod
Het aanbod van de thalasso, die zich uitstrekt over 
7000 m2 en altijd met de zee op de achtergrond, 
is uniek. De site van Quiberon werd gevormd door 
de golven en de wind, wat de uitzonderlijke energie 
van de oceaan nog voelbaarder maakt. ‘We bieden 
onze gasten verschillende programma’s. Maar het 
basisdoel is altijd hetzelfde: dankzij de deugden 
van het zeewater een weldadige stroom op gang 
brengen om zo nieuwe levensgewoontes te doen 
ontstaan. Binnen dat idee hebben we een efficiënte 
en gepersonaliseerde pedagogische omkadering 
uitgebouwd met therapeuten, diëtisten, ontspan-
ningsspecialisten en sportcoaches’, gaat Bart Van 
Cauwelaert verder.
Het Sofitel van Quiberon is een plaats van tota-
le ontspanning, waar het stresserende ‘U hebt 
1 nieuw bericht’ in een relaxte ‘U hebt 1 nieuw 
bericht’ verandert, een cocon die welzijn voor 
iedereen bereikbaar maakt. Het kuuraanbod is 
erg uitgebreid en aangepast aan alle profielen en 
leeftijden. De bezoeker kiest er op basis van zijn 
behoeften in de eerste plaats voor conditie en ont-
spanning, slaap en herstel, evenwicht en voeding, 
vitaliteit en energie, schoonheid en jeugd. Of een 
nog meer aangepast programma. ‘Of u nu veel 
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De schitterende keuken 
werkt vooral met producten 
uit de zee.

Comfortabele 
kamers met 
de kabbelende 
golven op de 
achtergrond!

Thalassotherapie is voor de Accor groep één van 
de zwaartepunten. Dankzij hun merk ‘Thalassa Sea 
& Spa’ is de groep nu leider van het Franse welzijn 
dankzij hun etablissementen in Le Touquet, Fréjus, 
Dinard, Biarritz, Hyères, Trouville, de Iles Oléron, 
Ajaccio en natuurlijk in Quiberon. ‘We willen van onze 
Resorts echte plaatsen om te leven maken met open-
gestelde ruimtes. Het wordt een topbestemming op 
elk gebied waarbij er optimaal zal worden ingezet op 
de ‘binnen-buiten’-dimensie, net als op de implemen-

tatie van sites op uitzonderlijke plaatsen. Het idee 
is om te beantwoorden aan alle behoeftes dankzij 
een aanbod op maat voor een periode van een wee-
kend, een week of langer. Ook willen we inzetten op 
combinaties, in de eerste plaats met gastronomie. 
Soepelheid, flexibiliteit, aanpasbaarheid: dat zijn de 
kernwoorden om de thalasso democratischer en gla-
moureuzer te maken’, legt Bart Van Cauwelaert uit, 
die bovendien ook Gedelegeerd bestuurder is van 
‘Thalassa Sea & Spa France’.

energie wil opdoen, cocoonen, ontspannen, ver-
oudering tegengaan, pijn verlichten of afslanken, 
wij proberen samen met onze experts altijd naar 
oplossingen op maat te zoeken.’
Ook de infrastructuur beantwoordt aan ieders 
behoeften. De ontspanningsruimte, die baadt in 
natuurlijk licht, beschikt over een binnenzwembad 
met zeewater, een sauna, twee hammams die geu-
ren naar essentiële oliën, een groot buitengolfslag-
bad met zicht op Belle-Île-en-Mer (niet te missen bij 
mooi weer), drie solariums en een zaal voor cardio-
training. Het beautygedeelte bestaat uit zeven cabi-
nes voor schoonheidsverzorgingen waar het genie-
ten is van de expertise van prestigieuze merken als 
Aquascience, Biologique Recherche, Ligne St-Barth, 
Kos Paris of Vitaman. En wie kan er weerstaan aan 
een korte pauze bij de Bistrot de L’Océan waar u van 
een fruitsapje kan nippen in uw badjas?
Het is dus geen toeval dat vele bekenden uit de 
showbusiness, zakenmensen, politici of zelfs leden 

van de koninklijke families hier graag vertoeven. 
Zo was Frank Sinatra een grote liefhebber van 
het hotel en ook Johnny Hallyday kwam er graag 
herbronnen, maar ook nu zijn Isabelle Adjani en 
Gérard Depardieu er bekend. Ver weg van het 
stadslawaai is Quiberon meer dan ooit ‘the place 
to be’ … vlak bij de zee.

Lekker sporten aan 
de rand van de zee.

Bu i ten jacuzz i  met 
verwarmd zeewater en 
de duinen als getuigen.
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‘Thalasso wordt nog glamoureuzer’
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‘Détente sous pluie marine’: U ligt op uw buik ter-
wijl een fijne regen van zeewater over uw lichaam 
trekt. Deze jodiumnevel heeft een ontspannend 
effect op de zenuwuiteinden.
‘Enveloppement aux algues’: In een cocon van 
algencrème genieten uw huid en uw lichaam van 
de allerbeste actieve ingrediënten, mineralen en 
sporenelementen. 
‘Drainage marin’: In een bad met verwarmd 
zeewater masseert de hydrotherapeute uw 
lichaam met een straal. Daarbij wordt gefocust 
op de gewrichten en de spieren om ze te laten 
ontspannen.
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‘Modelage sous pluie marine’: De zeewaterre-
gen maakt de huid soepel en vermenigvuldigt het 
effect van de scrub met drie types zout en van de 
manuele massage met een zeeserum.
‘Watermass’: De massageroller met zeewater heeft 
een ontspannend effect en een drainerende anti-cel-
lulitewerking. De therapeute masseert het lichaam 
met een zuignap die inwerkt op de weefsels.
‘Cryothérapie’: De trend van het moment! Enkele 
minuten blootstelling aan droge koude temperatu-
ren tussen -120° en -150° helpt pijn te verlichten, 
bevordert het herstelproces en maakt je weerbaar-
der tegen stress.

De topbehandelingen
bij deDhaEass4 van B*iF'ron

Relaxen in het water.

Een schitterende infrastructuur: hier 
wordt de thalasso verheven tot een 
echte levenskunst.
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De sector van de elektrische auto is volop in beweging. 
Een laatste stand van zaken.

Door Philippe Van Holle

Green Cars
e-Moby met... de e-Golf

Het is bekend: alle autoconstruc-
teurs, of toch bijna, focussen op 
een elektrische toekomst. Vandaar 
dat D’Ieteren meer wil zijn dan een 

gewone invoerder. De groep profileert zich open-
lijk als een leverancier van mobiliteit en biedt 
vandaag al een leasingformule aan die 100% is 
aangepast aan de elektrische auto’s: e-Moby met 
de e-Golf.
In het kort samengevat: dit betreft een compleet 
pakket waarmee elektrisch rijden makkelijker en 
efficiënter wordt, en voordelen biedt voor zowel 
de werkgever als de werknemer (onder meer 

door de 120% aftrekbaarheid). Het pakket helpt 
iedereen om te genieten van een groenere mobi-
liteit. Met e-Moby beschikt de klant over de 100%  
elektrische e-Golf. Hij heeft een autonomie van 300 
km (maar weet dat de formule ook geldt voor de 
e-up! en de plug-in hybrides Golf GTE en Passat GTE) 
en is uitgerust met een slimme herlaadkabel (om 
zowel thuis als op kantoor op te laden) waardoor 
de elektriciteitskosten rechtstreeks naar de werk-
gever worden gefactureerd. Daarbovenop heeft de 
klant de mogelijkheid om 4 weken per jaar over een 
benzine- of dieselmodel te beschikken, bijvoorbeeld 
voor langere trajecten in de vakantieperiode.

Audi e-tron en...
De toekomstige elektrische Audi, die toch wel 
met enige fierheid in België gebouwd wordt, zal 
dit jaar op de markt komen. In de lente kon men 
hem al bewonderen op het GTI-festival van het 
Wörtherseemeer. Daar kreeg de elektrische SUV 
trouwens het gezelschap van het schitterende pro-
totype e-tron Vision Gran Turismo. Op de beurs liet 
deze e-tron zijn enorm acceleratievermogen al een 
keertje bewonderen.

Kiaz Niro EV
Net zoals zijn neefje, de Hyundai Kona EV, zal ook 
de volledig elektrische versie van de Kia Niro, een 
model dat vandaag al in een hybride versie bestaat, 
worden uitgerust met een indrukwekkende batte-
rij van 64 kWh, waardoor de autonomie ruim 400 
(echte) kilometers zal bedragen. Kia brengt ook een 
basisversie uit met een batterij van slechts 39,2 
kWh capaciteit. Maken de Koreanen zich op om met 
dit duo het marktsegment in te palmen van de goed-
kope elektrische auto? Deze Kia Niro EV komt inder-
daad nog voor het einde van het jaar op de markt.

Mercedes EQC
De Mercedes EQC, die in Noorwegen al besteld 
kan worden, zal over enkele maanden de fabrie-
ken verlaten. De elektrische SUV met 400 pk 
wordt uitgerust met een batterij van 70 kWh, en 
hij wordt momenteel volop getest in het gewone 
verkeer. Volgens de constructeur werden tijdens 
de ontwikkelingsfase in de voorbije vier jaar om 
en bij de 200 prototypes gebouwd. De EQC wordt 
de eerste elektrische auto van het gamma. Daar-
na moeten de compacte EQA en de grote berline 
EQS volgen.

DS: 7 jaar voor 100% elektrisch
De directie van de PSA-groep heeft laten weten dat 
alle DS-modellen – dus alle (al dan niet herlaadba-
re) hybrides en elektrische modellen – tegen 2025 
elektrisch zullen worden. De eerste herlaadbare 
hybride wordt de DS7 Crossback die eind 2019 in 
de showroom zou moeten staan. Vooraf zal op het 
eerstkomende autosalon van Parijs het concept 
van de eerste elektrische DS (met batterij) worden 
onthuld. Hoewel de voorgestelde auto officieel een 
concept car zal zijn, vernemen we uit goede bron 
dat dit model bijzonder dicht zal aanleunen bij het 
toekomstig seriemodel.

98

F O C U S
Z O M E R  2 018



Elektrische BMW iX3 
Concept
We zullen hem pas in 2020 op onze wegen zien 
verschijnen, maar hij is er nu al onder de vorm van 
een concept car. De BMW iX3 is een X3. Dat is al 
bij al een logische keuze, want de opgeschoten 
SUV biedt nu eenmaal meer ruimte voor de bat-
terijen. Dat de auto als een concept wordt voor-
gesteld, heeft vooral met industrialisatie te maken 
en minder met afstelling. De concept car heeft een 

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 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 e-Golf.

Meer info op www.volkswagen.be

12,7 KWH/100KM ! 0 G CO2/KM "NEDC#

elektrische motor van 200 kW met een batterij 
met een capaciteit van 70 kWh. Het toekomstige 
seriemodel iX3 zal in… China gebouwd worden 
en nergens anders. Wat betekent dat Europanen 
die een elektrische BMW willen kopen, eigenlijk 
een auto krijgen die uit China wordt geïmporteerd. 
Zijnde niet meteen de meest milieuvriendelijke 
optie… Tegelijk zit daar ook wel een zekere logica 
in, want China is de grootste automarkt ter wereld 
en in het bijzonder voor de elektrische auto.

Plastic Odyssey:
aangedreven door plasticafval
We veroorloven ons binnen deze rubriek ook een 
zijsprongetje om stil te staan bij een toch wel 
markant groen initiatief. Plasticverwerking is 
niet nieuw: sommige bedrijven doen dit al, zoals 
het Spaanse Ecoalf. Dit bedrijf recupereert de 
plastic zakken uit de visnetten van de Middel-
landse Zee en verwerkt ze tot kledij. Vandaag 
wil een schip dezelfde techniek toepassen 
om plastic uit de hele wereld als brand-
stof te gebruiken. Het schip Plastic Odys-
sey zal met een infrarode sensor werken 
om de verschillende soorten afval bij elke 

vangst van elkaar te scheiden. Daarna zal een 
extrusiemachine sommige plastics smelten om 
ze tot bruikbare materialen te verwerken. Het 
schip zal zijn energie om zich voort te bewegen 
halen uit een zogeheten pyrolisatorsysteem dat 
elke niet-recycleerbare plastic kan omvormen tot 
brandstof. Het team hoopt zo elke dag een ton 
brandstof te kunnen produceren. Een behande-
ling van drie uur zou via dat procedé goed zijn 
voor het aanmaken van 45 liter diesel en 15 
liter benzine. En omdat de zeeën verzadigd zijn 
met plastic…
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Mallorca, het grootste eiland van de Balearen, heeft 
golfers heel wat kwaliteit te bieden. Ga kijken en ontdek!

Door Miguel Tasso

Mallorca
Het eiland van de verleiding

Mallorca staat traditioneel bekend 
om zijn zonnig klimaat, zijn diep-
blauwe zee, zijn ongerepte stran-
den en zijn feestelijke sfeer. Dit 

eiland heeft evenwel ook heel wat in petto voor 
de golfer. Er zijn in totaal een 20-tal banen. Deze 
zijn doorgaans van prima kwaliteit en liggen vaak 
in sterrenresorts waar men met evenveel plezier 
de golftas opneemt als de strandzak. Dit is dan 
ook een ideale bestemming om het hele jaar door 
op birdies te jagen en tussenin te genieten van de 
charmes van het nietsdoen. Dat alles op twee uur 

vliegen uit België. Aan vluchten tussen Brussel en 
Palma is er trouwens geen gebrek…
In Mallorca zijn de afstanden kort. Noord naar zuid 
of west naar oost: reken een uurtje. Het is met 
andere woorden dus heel makkelijk om zelfs tijdens 
een kort verblijf verschillende banen te ontdekken.

De stempel van Arabella
In de hoofdstad Palma is de baan van Son Vida de 
historische referentie. Dit was immers de eerste 
18 holes op het eiland (1964). De baan, die door 
F.W. Hawtree werd ontworpen en later door Kurt 

Rossknecht werd gerenoveerd, heeft niets van zijn 
natuurlijke schoonheid verloren. Alles ademt hier 
geschiedenis uit en dat geldt ook voor de ontel-
bare sparren, palm- en amandelbomen. Het was 
op deze zeer klassieke championship course dat 
de grote Severiano Ballesteros in 1990 en 1994 
twee keer winnaar werd van de Open de Baleares. 
De ouderen onder ons herinneren zich nog de play-
off die hij op de laatste hole (par 5) won tegen de 
Zweed Magnus Persson.
De Golf Son Vida maakt tegenwoordig deel uit 
van Arabella Golf: een uniek golfcomplex dat 
ook de banen van Son Muntaner en Son Quint 

omvat. Deze drie 18 holes kwaliteitsbanen liggen 
amper enkele honderden meters uit elkaar. Zij zijn 
zeer verschillend van tracé, maar stuk voor stuk  
perfect onderhouden.
Het Castillo Hotel Son Vida (Luxury Collection) is 
een elegante en prestigieuze uitvalsbasis. Vanaf 
het terras van dit oude kasteel hebt u een uniek 
uitzicht over de baai van Palma en proeft u de 
ouderwetse luxe van een echt paleishotel. Niet-
temin verkiezen de golfers doorgaans de Arabella 
Sheraton die eveneens naast de golfbanen ligt. Tee 
1 ligt op amper enkele tientallen meters van de 
inkomhall. Dit moderne vijfsterrenhotel is uitgerust 
met alle denkbare luxe, zoals een spa, binnen- en 
buitenzwembaden, twee restaurants (waarbij een 
excellent voor tapas) en 93 ultramoderne kamers. 
Alles staat hier in het kader van verwenning voor 
de golfer die vervolgens zijn birdies kan gaan vie-
ren in het centrum van Palma, dat met de auto in 
enkele minuten bereikbaar is.

Son Antem
Maar Mallorca heeft nog veel meer golfbestem-
mingen te bieden, zoals Son Antem in Llucmajor 
(20 minuten buiten Palma). U vindt er twee inte-
ressante banen: East en West. Zij behoren tot een 
groot vakantieresort van de groep Marriott.
De ‘Campo Oeste’ is de meest uitdagende van de 
twee, met een prettige tekening, heel wat waterhin-
dernissen en uitdagende slagen naar de green. Een 
baan waar strategie en techniek hand in hand gaan. 
De ‘Campo Este’ speelt kort en lijkt gemakkelijker, 
maar dat is enkel schijn. Ook hier liggen er heel 
wat obstakels. Voor wie zijn swing wil bijschaven 
is er een Academy met drie puttings greens, een 
driving range en een grote approachzone. Ideaal 
voor beginners die een initiatie willen volgen en 

Ontheemd ing 
verzekerd op de 
Golf Son Antem.

Zicht op de baai van Palma 
vanaf een van de holes op 
de Golf Son Vida.

De Golf Son Muntaner 
en zijn clubhouse.

Mallorca is uitgegroeid tot een 
echte golfbestemming: meer 
dan 20 golfbanen en altijd zon.
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meer ervaren golfers om zich te perfectioneren. 
Son Antem is een rustige plek waar men heerlijk kan 
herbronnen. Het hotel Be Live Collection, dat naast 
het clubhouse ligt, is een prima uitvalsbasis. Het werd 
recent gebouwd en zal elke golfer overtuigen, want 
die vindt het heerlijk om 36 holes te kunnen spelen 
binnen de contouren van een zelfde complex.
Bij de andere topbanen op dit grootste eiland 
van de Balearen horen Santa Ponsa, de Golf van 
Andratx en vooral de Club van Alcanada die in 
2003 door Robert Trent Jones Jr. werd getekend 
en eigendom is van de familie Porsche. Deze baan 
in het noorden van Mallorca is van een zeldzame 
schoonheid en de enige die echt naast de zee ligt. 
Puur genot. Het is trouwens in Alcanada dat tradi-
tioneel de wereldfinale van de Porsche Golf Cup 
gespeeld wordt.

Gran Melia de Mar
Maar Mallorca heeft nog heel wat meer te bie-
den en dat ook ver van de greens. Het eiland is 
een permanente uitnodiging tot ontheemding. De 
ongerepte stranden van het oosten, de velden met 
sinaasappelbomen van Soller, de charme van de 
jachthaven van Andratx, de magie van kaap For-
mentor, de grotten van Porto Cristo, de Romein-
se vestingen van Alcudia…: aan excursies geen 
gebrek! Temeer ook Palma, de trotse hoofdstad, 
absoluut de moeite loont. De wandeling langsheen 
de baai (Paseo Maritimo) en het bezoek aan de 
kathedraal en de oude stad (Barrio Antiguo) zijn 

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

absolute musts. Net zoals Barcelona is Palma een 
stad die leeft en een zuiders parfum uitademt waar 
men nooit genoeg van krijgt.
Wie van het leven houdt, kiest er voor de Gran 
Melia de Mar. Dit is een van de oudste hotels van 
de hoofdstad én een van de mooiste. U vindt het 
in Illetas, naast de zee en op een 10-tal minuten 
van het stadscentrum. Het biedt alle troeven voor 
een exclusief verblijf. Dit vijfsterrenetablissement, 
dat in 1964 werd gebouwd, werd volledig gereno-
veerd en draagt het label ‘The Leading Hotels of 
the World’. Dat geeft al meteen aan welk niveau u 
er mag verwachten op het vlak van service en kwa-
liteit. Het is dan ook geen toeval dat heel wat vips 
er neerstrijken wanneer ze op vakantie of doorreis 
zijn in de Balearen.
De Gran Melia de Mar ligt aan een inham en wordt 
omringd door de Middellandse Zee. Aan de boor-
den van het zwembad lijkt het soms alsof men op 
een cruise zit. In deze magische omgeving staat 
alles in het teken van absolute rust. Het hotel 
is enkel voor volwassenen toegankelijk en alle 
kamers hebben zicht op zee. Het aanbod wordt 
aangevuld met een Spa Clarins en een schitterend 
Mallorcaans gastronomisch restaurant (Arrels by 
Marga Coll). Ook golfers hoeven er niets te vrezen: 
de Real Golf van Bendimat ligt amper een tiental 
minuten verwijderd…

Reisroute
Spaanse Dienst voor Toerisme: www.spain.info
Toerisme Mallorca: www.infomallorca.net
Hotels: www.sheratonmallorcagolfhotel.com & 
www.melia.com
Golfclubs: www.sonantemgolf.com & 
www.arabellagolfmallorca.com
Golf op de Balearen: www.mallorcagolfisland.com

Dromerige inham 
voor hotel Gran 
Melia de Mar.

B a l i n e s e  b e d d e n 
met uitz icht op de 
Middellandse Zee: in 
Melia de Mar is farniente 
ook levenskunst.
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Een Belgische merrie heeft de Longines Award van ‘Beste 
Paard van het Jaar’ gewonnen. Een bekroning die alles 
zegt over haar potentieel.

Door Christian Simonart

Longines kleurt de ruitersport niet alleen 
omdat het de grootste internationale 
jumpingafspraken sponsort, zoals de 
Global Champions Tour, de Masters en 

de Nations Cup, maar dankzij de Longines Awards 
voor de Beste Ruiter én het Beste Paard is het 
ook de drijvende kracht achter de uitreiking van 
de individuele topprijzen. Het was in deze tweede 
categorie dat de 12-jarige Belgische merrie HH 
Azur in het begin van dit jaar met de hoogste eer 

verleden, te kruisen met Thunder van de Zuuthoe-
ve, een vermaarde hengst in de jumpingwereld.
Niet dat Pedro Nolasco zich van meet af aan het 
potentieel van Azur Garden’s Horses – dat is de 
naam die ze kreeg bij de geboorte – realiseerde, 
maar dat veranderde toen zij op 3-jarige leeftijd 
haar eerste training kreeg. Zij was volgens hem 
gemaakt voor de absolute top en hij stelde zich 
zelfs tot doel om haar klaar te stomen voor de 
Olympische Spelen in Rio.
Die super-ambitieuze doelstelling werd uiteindelijk 
ook bereikt, want in 2016 nam HH Azur in Brazi-
lië deel aan haar eerste Olympische Spelen. Dat 
deed ze weliswaar niet met haar trainer, maar als 
lid van het Amerikaanse team en als paard van 
McLain Ward. Hij had de merrie leren kennen dank-
zij François Mathy, de bronzenmedaillewinnaar 
van de Olympische Spelen van Montreal (1978) 
en sindsdien een notoire handelaar in jumping-
paarden. ‘Ik ontdekte Azur toen ze 6 jaar oud 
was’, herinnert de Luikenaar zich. ‘Toen viel ze al 
op, maar haar eigenaar, die bijzonder close was 
met haar, wou niet verkopen. Enkele maanden 
later dacht hij daar anders over en dus verkocht 
Pedro Nolasco toch, zij het met pijn in het hart.’ 
François Mathy liet die kans niet voorbijgaan. 

ging strijken. Al bij al geen verrassing, want zij is 
wel degelijk een topkampioene. Zoals haar erelijst 
ook weergeeft.

Ontdekt door François Mathy
28 april 2006. Die dag wordt Azur geboren in 
Diksmuide, dicht bij onze kust. Een jaar voordien 
hadden zijn fokkers Nathalie Beaufort en Pedro 
Nolasco het geniale idee gehad om Sion van de 
Zuuthoeve, een Duitse merrie met een dressuur-

‘Azur beviel me. Ik zag dat het paard toekomst 
had en heel wat potentieel, al moet je natuurlijk 
altijd voorzichtig zijn, want met paarden kan je je  
altijd vergissen…’
Maar dat gebeurde in dit geval dus niet, want de 
merrie loste de verwachtingen altijd in. Eerst onder 
het zadel van de Spanjaard Diego Bilbao, daarna 
met de Française Pénélope Leprévost, een van de 
beste ruiters op de Tour. ‘Azur is een jaar bij haar 
gebleven, maar zij was toen nog niet klaar om het 
ritme te volgen van de topcompetities waaraan 
Pénélope elk weekend deelneemt.’

Belgisch-Amerikaans
Het was toen dat François Mathy het paard aan-
prees bij de Amerikaan McLain Ward. ‘Azur liep 
bij elke van haar competities in de kijker. Daarom 
stelde ik McLain voor om zelf eens te komen kij-
ken. Wij doen al lang zaken samen en ik was ervan 
overtuigd dat Azur het paard was dat hij nodig 
had. De test was overtuigend, maar de eigenaar 
(Double H Farm) aarzelde omdat de merrie nog 
geen resultaten had geboekt op het allerhoogste 
niveau. Daarop heb ik voorgesteld om voor de 
helft eigenaar te blijven van het paard, temeer ik 
ervan overtuigd was dat Azur de beloften ging  

Gzur:
dit paard is goud waard

De in België geboren HH Azur 
is een van de toppaarden van 
de Amerikaan McLain Ward.
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Samen wonnen McLain Ward en HH 
Azur in 2017 onder meer de finale 
van de World Cup. In 2016 droegen 
zij in belangrijke mate bij tot de 
zilveren medaille voor de USA tijdens 
de Olympische Spelen in Rio.
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waarmaken vanaf het ogenblik dat zij door 
McLain begeleid zou worden.’ De verwachtingen 
van onze landgenoot kwamen helemaal uit, want 
de topprestaties op het hoogste niveau volgden 
elkaar op. Zo won Azur de vijfsterren Grands Prix 
van Calgary, Wellington en Toronto, en ook de 
finale van de World Cup in Omaha. Azur en haar 
ruiter leverden ook ruimschoots hun bijdrage aan 
de zilveren medaille voor de USA op de Spelen in 
Rio. ‘Azur is ongetwijfeld een van de beste paarden 
die via mijn stallen zijn gepasseerd’, beklemtoont 
François Mathy. ‘Zij staat nu aan de top, maar aan-
gezien ze nog vrij jong is in deze sport, zal zij in de 
toekomst nog heel wat mooie dingen laten zien 
met McLain. Het ligt zeker niet in de bedoeling om 
haar te verkopen. Gezien mijn relatie met McLain 
ben ik zeer blij dat ik een paard bij hem heb. En als 
mede-eigenaar van Azur is deze Longines Award 
niet alleen een bekroning, maar hij maakt mij 
ook ontzettend gelukkig.’

Record

Elegance  is  an  attitude

Simon  Baker

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

Ook Kent Farrington in de prijzen
De ceremonie van de Longines Awards vond 
half april plaats in Parijs, net voor de finale van 
de World Cup Jumping. Ook de 37-jarige Ameri-
kaan Kent Farrington viel er in de prijzen, want 

Ook McLain Ward is bijzonder blij dat de merrie een 
plekje vond in zijn stallen, want zij staat garant voor 
heel wat topprestaties in de komende maanden en 
jaren. ‘HH Azur staat er altijd als ik haar nodig heb’, 
aldus de Amerikaanse topruiter. ‘Zij is schitterend 
op kampioenschappen en heeft al heel wat Grands 
Prix gewonnen. Als ze in topvorm is, is ze onklop-
baar, maar zelfs in een mindere dag ontgoochelt ze 
nooit. Azur is zeer energiek en intelligent. Ze heeft 
hetzelfde temperament als ze thuis is of in de pad-
dock, maar zodra ze de piste oprijdt, proeft ze de 
sfeer en daar houdt ze duidelijk van’, lacht de rui-
ter, die afsluit met een anekdote: ‘Azur stond nooit 
graag in de wei, maar sinds mijn dochter een kleine 
pony heeft, heeft ze de perfecte gezel gevonden. 
Het zijn echte vrienden geworden en daardoor is 
zij nu heel wat rustiger in de paddock.’

hij ontving de Longines Award van Beste Ruiter. 
De huidige nummer 2 van de wereld kan inder-
daad terugblikken op een fantastisch 2017, met 
naast heel wat podiumplaatsen ook zeges in de 
Grands Prix van Madrid, Tryon, Wellington, Cal-
gary, Toronto, Windsor, Valence en Genève. De 
bijzonder competitief ingestelde Kent Farrington 
is goed op weg om zijn stempel te drukken op de 
jumpingcompetities.

HH Azur (12 jaar), beste 
paard op de internationale 
tour, heeft nog heel wat 
mooie jaren voor zich.

©
 L

on
gi

ne
s/

Pi
er

re
 C

os
ta

ba
di

e

©
 S

te
fa

no
 G

ra
ss

o/
LG

CT

108

F O C U S
Z O M E R  2 018



De Proshop van de Golf de L’Empereur biedt zijn klanten een 
gepersonaliseerde service aan met behalve advies ook maatwerk.

Door Miguel Tasso 

De reeks ijzers kiezen die het beste 
aansluiten bij je spel; de nieuwe dri-
ver uitpikken die de kostbare extra 
meters bij de afslag zal opleveren; de 

putter van de nieuwste generatie ontdekken die de 
jacht op birdies moet vergemakkelijken: ziedaar de 
traditionele doelstellingen van de amateurgolfer.
De Proshop van de Golf de L’Empereur doet er alles 
aan om die verwachtingen in te lossen. En nog 
zoveel meer. ‘Onze prioriteit is om onze klanten 
zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we natuurlijk 
door mooie producten te promoten, maar ook met 
gericht en gepersonaliseerd advies op alle niveaus’, 
aldus verantwoordelijke Laurent Bakker.
De bedoeling is om de golfer van A tot Z te bege-
leiden bij zijn aankopen. ‘Zo bieden wij een gratis 
fitting aan om zeker te zijn dat de stok die hij in 
gedachten heeft perfect aansluit bij zijn swing. De 
oefenbaan ligt net naast de shop. Dat is bijzonder 
praktisch. Wij zijn ook uitgerust met de nodige top-
technologie om elke swing te analyseren en werken 
bovendien samen met de pro’s van L’Empereur.’

Alle topmerken – Callaway, Titleist, Ping, Taylor-
Made en Mizuno – zijn aanwezig in de shop. ‘Ver-
der zijn wij ook vertegenwoordiger van exclusieve 
merken zoals Vega, Bettinardi en Amimono’, aldus 
nog Laurent Bakker, zelf een uitstekende speler en 
groot golfkenner.
Nu de verkoop via het internet een belangrijk deel 
van de markt vertegenwoordigt, is het van essentieel 
belang voor de traditionele winkels om hun klanten een 
meerwaarde te geven. ‘Dat gaat via advies en maat-
werk. Maar ook – en vooral – via de naverkoopdienst 
die natuurlijk essentieel is. Als een elektrische trolley 
een probleem heeft, kunnen wij die direct omruilen.’
In diezelfde geest kadert ook het gespecialiseerde 
atelier dat Laurent Bakker in zijn lokalen heeft geïn-
stalleerd. Ideaal voor reparaties en clubmaking. 
‘Hierdoor kunnen wij meteen op de bal spelen wan-
neer iemand nieuwe grips wil, de lofts voor zijn ijzers 
en wedges wil aanpassen, stokken korter of langer 
wil maken, zijn soft spikes wil veranderen…’
Ook daar is het einddoel de professionele, snelle 
en efficiënte service.

www.proshoplempereur.be

Laurent Bakker:

Eric Wuyts
en de revolutie van greenkeeping
Eric Wuyts, head greenkeeper van de Flanders Nippon 
G&B in Hasselt, zweert bij toptechnologie. In zijn geval: 
de autonome fairwaymaaier John Deere 8700A.

Door Philippe Janssens

Indien u de voorbije twee jaar de fairways van 
de Flanders Nippon Golf & Business Club in 
Hasselt hebt bespeeld, hebt u hem ongetwijfeld 
al gekruist op het parcours. Geen paniek: het 

is geen op hol geslagen maaier, want ook al lijkt de 
John Deere 8700A op alle andere maaiers van zijn 
generatie, hij heeft gewoon geen begeleider nodig!
‘We zijn inderdaad de eerste club in België die dit pro-
ject heeft opgestart’, aldus Eric Wuyts, head green-
keeper bij de Flanders Nippon G&B. ‘Ik geef toe dat 
onze leden in den beginne vreemd opkeken toen ze 
de maaier zonder bestuurder aan het werk zagen, 
maar na enkele weken was de wederzijdse samen-
werking optimaal.’
De 8700A combineert het beste van drie bestaande 
technologieën: de John Deere fairway maaier, het 
besturingssysteem van Precision Makers en de GPS-
techniek van John Deere. ‘Vandaag is het maaien van 
de 12 hectaren van de club volledig geautomatiseerd, 
met een precisie en een kwaliteit die een mens niet 
kan bereiken. De GPS-technologie, die vergelijkbaar 
is met de auto’s zonder bestuurder – biedt niet alleen 
financiële voordelen, maar ook een optimale veilig-
heid. Wanneer de maaier om de een of andere reden 
moet stoppen, krijgen wij daarvan meteen bericht op 
onze smartphone. Wij kunnen kiezen voor nachte-
lijk maaien, maar omdat een aantal tussenkomsten 
gelinkt zijn aan de actualiteit, hebben wij ervoor geko-
zen om overdag te blijven maaien.’
Dit levert bij momenten verrassende ontmoetingen 
op tussen de mens en de machines. ‘De maaier is 
uitgerust met gesofistikeerde veiligheidssystemen. 

alles voor de serviceBij zoverre dat hij ruim vooraf stilvalt wanneer hij een 
hindernis detecteert die mogelijk een mens zou kunnen 
zijn. Voorrangsregels kent hij evenwel niet, wat inhoudt 
dat sommige van onze leden hun wedstrijd even moe-
ten onderbreken om de machine te laten passeren…’
Door de automatisering van het maaien via de John 
Deere 8700A heeft het zeskoppige team dat instaat 
voor het technisch onderhoud van de groene zones 
in de Flanders Nippon G&B in Hasselt nu tijd voor 
andere onderhoudstaken. ‘Dat levert duidelijk heel 
wat tijds- en geldwinst op’, besluit Eric Wuyts, die 
helemaal weg is van zijn nieuwe robot. ‘In 24 maan-
den tijd is het verschil duidelijk. Heel wat andere Bel-
gische clubs zijn trouwens al komen kijken om ons 
voorbeeld te volgen…’
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Aurélie Schotte:
CEO van een zekere zaak

Onder het trotse toeziend 
oog  van  haa r  vade r, 
die de leiding over het 
familiebedrijf  Saycom 
toevertrouwde aan zijn 
dochter, vormt deze jonge 
CEO een harmonieus en 
efficiënt duo met haar man. 

Door Pierre-Henri De Vigne

Met meer dan 65 jaar ervaring in 
het ontwerpen, maken, installe-
ren en opvolgen van lichtreclame 
en reclamedisplays is Saycom dé 

specialist op het gebied van design en communi-
catie voor verkooppunten. De knowhow van drie 
generaties met een passie voor commerciële 
architectuur (van het ontwerp tot de plaatsing) 
laat zich vandaag voelen in het beleid van de 
jonge directrice van 30 jaar.
Met een universitair diploma op zak (ze is advo-
cate van opleiding) combineert Aurélie Schotte de 
principes en de waarden van het bedrijf van haar 
grootvader met een hedendaags economisch 
en sociaal model. Dat alles werkt ze af met haar 
persoonlijke, vrouwelijke handelsmerk. ‘Mijn rol 
bestaat erin om voort te zetten wat mijn groot-
vader heeft opgericht en wat mijn vader heeft 
ontwikkeld, waarbij ik ook zelf mijn steentje bij 
wil dragen. Ik ben trots dat we onze klanten een 
volledig pakket van hoge kwaliteit kunnen aan-

bieden. Het gebruik van nobele en recycleerbare 
materialen voor alles wat we maken, onze poly-
valente diensten en de synergie tussen onze ver-
schillende departementen maken van Saycom 
een volledige en performante one-stop supplier.’
De onderneming in hartje Wallonië stelt bijna 70 
mensen tewerk en concentreert al haar über-Bel-
gische producten op haar enige site in Manage. 
Van (inter)nationale banken, autoproducenten en 
supermarkten tot farmaceutische bedrijven en 
telecommaatschappijen: de meeste grote onder-
nemingen die efficiënte en doelgerichte com-
municatie willen, doen daarvoor een beroep op 
Saycom. Hun activiteiten blijven zich uitbreiden 
en hun knowhow wordt altijd erkend.
Aurélie Schotte is zich bewust van haar rol en de 
uitstekende reputatie van haar bedrijf. Daarom 
zet ze in op personalisatie en klantenbinding met 
een steeds groter cliënteel dat mag rekenen op 
een onvoorwaardelijke vertrouwensband: ‘Wij 
waarborgen het imago van onze klanten!’
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In diepe wateren
Ulysse Nardin, dat gespecialiseerd is in marine horloges, kondigt een nieuwe samenwerking 
aan met de (Belgische) apneaduiker en fotograaf Frédéric ‘Fred’ Buyle. Hij is in staat om tot 
60m diep te duiken met slechts één inademing. Zijn foto’s in natuurlijk licht helpen om een 
beter beeld te creëren met betrekking tot de bescherming van het oceaanleven. Tijdens zijn 
ondernemingen laat hij zich begeleiden door de Chronographe Ulysse Nardin Diver Deep Dive. 
Dit horloge is uitgerust met functies speciaal voor professionele duikers: een heliumventiel, een 
afneembare titanium kroonbeschermer, een verlengbare en regelbare rubberen armband en een 
grote lunet met 12 inkepingen die zich soepel laten bedienen (zelfs met duikhandschoenen aan). 
Kaliber Manufacture UN-320. Waterdicht tot 1000m.
www.ulysse-nardin.com

Rolex: het horloge van The Abyss 
Rolex Oyster Perpetual Deepsea. Dit stalen ‘professionele’ duikhorloge beschikt 
naast een 44 mm kast met vernieuwde bandaanzetten en zijkanten ook over een 
bredere Oyster-band (met een veiligheidsvouwsluiting) en is (voor het eerst) voorzien 
van het kaliber Perpetual 3235: een trendsetter in de horlogetechnologie. Verder 
draagt het de ‘Superlative Chronometer’-certificering. Uni-directioneel draaibare 
bezel en D-blue wijzerplaat. Waterdicht tot 3900m.
www.rolex.com

Les Perles Parisiennes
Les Perles parisiennes, een exclusief toernooi voor levensge-
nieters dat georganiseerd wordt op initiatief van Paris Match 
Belgique, vindt dit jaar plaats van maandag 13 tot woensdag 
15 augustus. Op het menu staan drie prestigieuze banen ten 
noorden van Parijs: de Old Course van Chantilly, Morfontaine en 
Apremont. Een echte must waar de Franse levenskunst voorop 
staat, met verblijf in het Tiara Château Mont-Royal te Chantilly.
Inschrijvingen via: denis.heskin@golfstareurope.com
www.golfstareurope.com

Coleen: luxe op z’n Frans
Het merk Coleen kondigt de komst van een unieke neo-retro ‘tweewieler’ 
aan: een luxueuze combinatie van licht, performant en elegant op z’n Frans. 

De singlespeed elektrisch aangedreven luxefiets werd ontworpen in 
Bayonne door Audrey Lefort en Thibault Halm en bestaat voor 85% uit 

in Frankrijk geproduceerde onderdelen. De lancering is voorzien voor 
juli 2018. Prijs? Ongeveer 7000 euro.
www.coleen-france.com/collection

Super watch!
Smartwatches zijn de nieuwste blikvangers van de hightechmerken en dit mede 
dankzij Android Wear: de Googlesoftware voor (intelligente) horloges die als een 
tandem met uw smartphone samenwerkt. Het nieuwe ‘Mykronoz ZeRound’ horloge 
heeft basisfuncties voor een zachte prijs: meldingen van berichten en oproepen, 
gesprekken (dankzij de geïntegreerde microfoon en luidspreker), bediening van de 
camera en de muziekspeler van de smartphone,… 
www.mykronoz.com

De ijsemmer van de golfer
Om een ‘hole in one’ te vieren of om simpelweg te genieten van 
een glas onder vrienden op een feestelijke 19e hole is dit het ideale 
accessoire: een ijsemmer in de vorm van een golfbal! Het mooie 
object is verkrijgbaar in de cadeauwinkel van het prestigieuze Mai-
son Degand. Onmisbaar voor een epicurische golfdag!
www.degand.be

Swimming pool golf!
Hippe golfers zijn verzot op dit originele spelletje tijdens het aperi-
tieven. Een drijvende green met een hole en een vlag wordt in een 
zwembad gelegd. Nu nog snel een afslagmatje en enkele drijvende 
balletjes en de precisiewedstrijd kan beginnen! Van dit concept, dat 
ontwikkeld werd door het bedrijf Quick Golf Company van Quentin 
de Valensart, is iedereen fan!
www.quickgolf.be

Trôbon: natuurlijke energie
Een energiedip tijdens een wedstrijd: welke golfer kent het niet? 
Het Naamse Trôbon biedt verschillende soorten energy bars die 
speciaal ontwikkeld werden om uw natuurlijke energie en uw con-
centratie te boosten. Ze bestaan in verschillende smaken: appel, 
cacao- en (onze favoriet) guarana. Ideaal om 18 holes lang gefocust 
te blijven.
www.trobon.be

Dolce vita in San Domenico
Apulië is een ware oase van rust. Masseria San Domenico, 
lid van de Leading Hotels of the World, is dan ook de ideale 
uitvalsbasis om de streek te ontdekken. Dit vijfsterrenhotel 
met 50 kamers en suites symboliseert met zijn authentieke 
inrichting, gastronomisch (of dieet-) restaurant en uitgebrei-
de thalasso-spa perfect de Italiaanse dolce vita. Kers op de 
taart: de Golf van San Domenico, die langs de Adriatische 
zee loopt, is vlakbij. 
www.masseriasandomenico.com

Belgian International Championship
Het Belgian International Golf Championship U-14 vindt dit 
jaar plaats van 5 tot 7 juli op de Royal Waterloo. Deze com-
petitie, die georganiseerd wordt op initiatief van Albert Ver-
meiren, is uitgegroeid tot een grote klassieker van de Bel-
gische golfkalender. De beste internationale jonge spelers 
(jongens en meisjes) van jonger dan 14 komen er samen. 
Dit jaar zullen zelfs de Chinese en de Engelse elites van de 
partij zijn. Een niet te missen spektakel! 
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Art in The Park in Zurich
Het prestigieuze hotel Baur au Lac in Zürich – één van de 
pareltjes van de Leading Hotels of the World – verwelkomt 
nog tot 3 augustus de 16de editie van het festival ‘Art in the 
Park’. Dit jaar is de hoofdrol weggelegd voor de Amerikaan-
se artiest Donald Baechler. Zijn originele beeldhouwwerken 
krijgen een plaatsje in de tuinen van dit legendarische hotel 
dat vlakbij het meer ligt en al generaties lang eigendom is 
van de familie Kracht. Kunstliefhebber Gigi is de drijvende 
‘Kracht’ achter deze expo. 
www.bauraulac.ch

Ponant viert 30-jarig bestaan
Ponant, een wereldwijde referentie op het gebied van luxecruises en 
specialist van Franse levenskunst op de oceaan, viert zijn 30-jarig 
bestaan. Met een vloot van 12 schepen, 2000 crewleden en 460 
afvaarten die reeds voorzien zijn tot 2021 stelt de bekende scheeps-
reder in zijn uitzonderlijke catalogus alle hoeken van de wereld voor: 
van Antarctica tot Papoea-Nieuw-Guinea.
www.ponant.com

Delage: het zit ’m in de handtas
Het merk Delage hoeven we niet meer voor te stellen. De erfge-
naam van de gelijknamige auto’s is een referentie op het gebied van 
luxueuze lederwaren. De collectie handtassen in zomerse kleuren, 
stuk voor stuk ontwikkeld met respect voor de knowhow van de 
meester-zadelmakers, is dan ook onweerstaanbaar. De pure lijnen 
zijn een ode aan de kenmerken van het Huis dankzij het gebruik van 
nobele materialen, de referentie naar de bekende in 1907 ontworpen 
‘calandre’ en de typische art deco-juwelen. Het bekende Delagerood 
siert opnieuw de binnenkant. Chic, elegant en casual tegelijk.
www.delage-official.com

Ruinart:
onthulling door camouflage

Elegantie, authenticiteit en licht zijn de sleutelwoorden van 
het oudste champagnehuis. Bovendien laten die woorden 
zich ook makkelijk enten op kunst. Het Huis Ruinart steunt 
op die manier de belangrijkste internationale kunstbeurzen 
en geeft ook elk jaar carte blanche aan een hedendaags 
kunstenaar. Voor 2018 gaat die eer naar de Chinese ontwer-
per Liu Bolin, die op zijn eigen manier het patrimonium, de 
geschiedenis en de knowhow van het Huis weergeeft.
www.ruinart.com

Progressief parfum
De nieuwste telg binnen de Loewe-familie, Solo Origami, zal de 
moderne man zeker weten te overtuigen. De frisheid van citroen 
en Italiaanse bergamot komen samen met de anijsachtige aroma’s 
van basilicum en andere geuren als lavendel en geranium. Een 
progressief en elegant parfum dat past bij de wereld van design 
en innovatie.

Le Florentin
Met haar ligging in het centrum van Florenville, aan de poor-
ten van de Ardennen in de prachtige Gaumestreek, is Le 
Florentin een bijzonder aangename uitvalsbasis. Het trendy 
4-sterrenhotel (15 ultracomfortabele kamers, een fitness-
ruimte en een vergaderzaal) en de restaurant-brasserie waar 
Chef Philippe Duret zijn talent de vrije loop laat, weten ieder-
een te verleiden. Met Stéphanie Fontenoy aan het hoofd is 
Le Florentin de perfecte stop voor elke levensgenieter. 
www.hotel-leflorentin.com

Twintig jaar ‘Les 6 Colonnes’
Brasserie-restaurant ‘Les 6 Colonnes’ viert dit jaar zijn 20ste ver-
jaardag. Dit adresje in Waterloo blijft een referentie voor wie een 
goede, gezellige tafel wil delen. Naast de klassieke kaart, die steeds 
wordt aangevuld met vele suggesties, springt ook de uitgebreide 
vis- en zeevruchtenbar in het oog. In de zomer is ook het terras 
erg populair.
www.sixcolonnes.be

Médicis: doe uzelf plezier
Van een niet-te-missen adres in Sint-Pieters-Woluwe 
gesproken… Al meer dan 20 jaar betovert de Médicis de 
smaakpapillen van menig restaurantkenner. In dit mooie 
burgerhuis, gerund door Jean-Luc Couty en Yves Baltha, 
wordt kwaliteit verheven tot een echte levenskunst. Vijf 
voorgerechten, vijf hoofdgerechten, vijf desserts en enkele 
seizoensuggesties: het concept heeft zijn waarde bewezen. 
Ook de flessen uit de kelder halen ditzelfde topniveau. Om 
te ontdekken of te herontdekken.
www.medicis.be

Zoom Hotel: verbluffend!
Op zoek naar een boetiekhotel in Brussel? Kies dan voor het Zoom 
Hotel vlakbij de Louizalaan. De industriële cosy stijl en de 37 com-
fortabele kamers, die gedecoreerd zijn met unieke foto’s van de 
stad, laten geen enkele reiziger onberoerd. Op het gelijkvloers 
wordt het aanbod vervolledigd door een degustatiebar met uitzon-
derlijke Belgische bieren en chocolade.
www.zoomhotel.be

Mannelijke geuren
Deze zomer lanceert Louis Vuitton zijn eerste collectie Man-
nenparfums geïnspireerd op reizen en gemaakt met de aller-
beste ingrediënten. Neus Jacques Cavallier Belletrud creëer-
de vijf uitzonderlijke geuren: ‘L’Immensité’, een combinatie 
van pompelmoes, gember en amber (ambroxan); ‘Nouveau 
monde’ met oudhout en natuurlijke cacao op een bodem van 
saffraan; ‘Orage’ met een hart van patchouli, iris en berga-
mot; ‘Sur la route’ verenigt citrusvruchten uit Calabrië met 
de balsamische noten van Perubalsem; ‘Au hasard’ heeft een 
basis van sandelhout, peer, muskus en kardemom.
www.louisvuitton.com
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De zomer nodigt uit tot eenvoudige, maar smaakvolle 
gerechten. Op basis van de unieke producten van de 
Marché des Chefs en gewapend met de culinaire kennis 
van Evan Triantopoulos, de uitbundige chef van de Gril 
aux Herbes, biedt Members Only u deze bloemlezing 
aan van bereidingen die even lekker zijn als eenvoudig.

Door Philippe Bidaine

Zon in
     de borden

Het zomerseizoen is doorgaans syno-
niem van farniente en ontspanning, 
maar het nodigt ook uit tot gezellig-
heid aan tafel. Omdat veel produc-

ten het beste uit de zon halen en de bereidingen 
zich door de weermaker laten inspireren, heeft de 
zomerkeuken heel wat meer te bieden dan de lek-
kere, maar al bij al vrij klassieke barbecue.
Omdat de bereidingen doorgaans eenvoudiger zijn 
en de presentatie geen schijnvertoning duldt, is de 
gastronomie van de zomermaanden onvermijdelijk 

gelinkt aan de kwaliteit van de ingrediënten die 
aan bod komen. Dit is een waarheid als een koe 
en om de laatste twijfelaars te overtuigen, legt 
Evan Triantopoulos, de chef van de vermaarde Gril 
aux Herbes in Wemmel, ons enkele eenvoudige en 
tegelijk smaakvolle recepten uit.

De stempel van Jean Mailian
Wat deze lekkere en originele bereidingen met een 
feestelijk karakter met elkaar gemeen hebben, is 
de afkomst van de producten en de zorg waarmee 

deze werden gekozen. Deze gedreven chef komt 
zich inderdaad vaak bevoorraden in de Marché 
des Chefs en kiest er vaak met de ogen dicht. Dit 
echte conservatorium van het prachtige product, 
dat door Jean Mailian werd gecreëerd 
en gerund wordt, is ook voor 
particulieren toegankelijk. 
Zo kan iedereen er, net als 
de topspecialisten in dit 
land, het summum vinden 
op het vlak van verfijnde 
voedingswaren.
Het spreekt voor zich dat de 
oprichter van dit ronduit unieke 
adres in het Belgische smaakland-
schap altijd een oogje in het zeil houdt, ook al staat 
hij de leiding steeds meer af aan zijn dochters. 
Valérie werkt al meer dan 20 jaar aan de zijde van 
haar vader en is de voorbije vier of vijf jaar een 
pijler geworden van het familiebedrijf. Daar krijgt 
ze het gezelschap van haar zus Tatiana die op een 
briljante manier mee het beheer helpt verzorgen. 
Onnodig aan te stippen – het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan – dat deze twee mooie estheten 
van het verhemelte hiervoor de nodige kwaliteiten 

van hun beroemde vader hebben geërfd. Met om 
te beginnen een indrukwekkende kennis van wat 
degusteren precies is.
Mede dankzij dit verse bloed was de variatie nooit 

groter van de schitterende producten 
die in de Lensstraat in Elsene wor-

den aangeboden. Unieke pro-
ducten uit de zee, zeldzaam 
gevogelte, vlees van de bes-
te origine en schitterende 
groenten en fruit, maar ook 

fijne kruidenierswaren, met 
om te beginnen een werkelijk 

adembenemende kaviaar: de Mar-
ché des Chefs is een echte referentie. 

Dat heeft het cliënteel van kenners en vips dat er 
geregeld over de vloer komt ook goed begrepen. 
Het is dan ook geen toeval dat de beste tafels van 
België hier datgene vinden wat ze nodig hebben.

De recepten van Triantopoulos
Deze uitmuntendheid laat specialisten als Evan 
Triantopoulos toe om zijn klanten gerechten aan 
te bieden met een eenvoud die aan het geniale 
grenst, zoals bijvoorbeeld – als voorgerecht – 
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Een prachtige carpaccio 
van oudtijdse tomaten 
uit de Provence: heerlijk 
in  combinat ie  met 
bijvoorbeeld een lekkere 
buffelmozzarella.

Wat is er lekkerder 
dan een schitterend 
t u s s e n r i b s t u k 
van Australische 
Wagyu?

Evan Triantopoulos 
met Tat iana en 
Valérie Mailian.

H e e r l i j k e 
kalfstartaar 
met kaviaar.

De kaviaar van Mailian 
gaat perfect samen met 
de fijngesneden lijnbaars 
van het eiland Yeu.



 Splinternieuw gebouw

 Kwaliteitsvolle hoteldienst en verzorgde interieurinrichting

 Talrijke, gevarieerde animatiemogelijkheden

 Bekwaam, luisterbereid verzorgingsteam

 Unieke ligging, op wandelafstand van de zee

 Beschermde eenheid voor bewoners met dementie

voor elke bewoner
Woonoplossingen

 Residentie Golf by Zilverduin
Vosseslag 143 -‐ 8420 De Haan 

www.orpea.be/golf-‐by-‐zilverduin

Contacteer ons (bezoek / afspraak)
059 25 57 00 -‐ zilverduin@orpea.net

ORPEA BELGIUM

Ontdek de video van 
onze residentie:

een prachtige carpaccio van oudtijdse tomaten 
uit de Provence. Zij worden bijzonder fijn gesneden 
en vervolgens overgoten met een saus bestaande 
uit citroen en olijfolie, zodat de zonnige kant van de 
tomaat tot in de perfectie wordt gerespecteerd. 
Al even aards is de prachtige fijngemaakte Bretoen-
se artisjok. Het hart hiervan, dat eveneens in fijne 
lamellen wordt gesneden die elkaar overlappen, 
dient enkel opgefrist met een mooie vinaigrette, 
met een beetje mosterd en een vleugje citroen.
Een andere bereiding en een prachtige synthese 
van land en zee die bij alle gasten ongetwijfeld in 
de smaak zal vallen, is de tartaar van melkkalf van 
Corrèze met kaviaar. Ook hier geen gesofistikeerde 
technieken, maar een meedogenloze selectie van 
ingrediënten. Nadat het vlees zorgvuldig tot kleine 
kalfsoesters is versneden, wordt het vervolgens tot 
kleine teerlingen met een zijde van twee tot drie 
millimeter gehakt. Daarna wordt het simpelweg – 
en heel licht! – op smaak gebracht met een uitste-
kende olijfolie, in een ringvorm geperst en met een 
mooi laagje kaviaar van Mailian bedekt, want die 
verzorgt het echte smaakakkoord van het geheel.
Eveneens doodeenvoudig en bijzonder lekker is 
de ‘minute made’ fijngesneden lijnbaars van het 
eiland Yeu. Snijd een filet van de bewuste vis op 
zijn vel in schijfjes van een centimeter dikte en 
wrijf ze in (borstel) met olijfolie. Laat een minuutje 
onder de overgrill staan of, beter nog, onder een 
salamander. Opdienen met een stevige schep kavi-
aar van Mailian. 
Ook de Bretoense kreeftjes komen uit de zee en 
lenen zich heerlijk tot de zonnige keuken die we 
hier belichten. Evan Triantoupoulos kiest voor 
prachtige ‘kleine’ kreeften van ongeveer 200 
tot 300 gram. Snijd ze doormidden in de lengte 
en breng op smaak met peper en zout. Daarna 
plaatst u ze twee minuten langs weerzijden op een 
plancha. Op het einde en met de vleeszijde naar 

boven wordt de holle kop opgevuld met boter en 
looksnippers. Ook hier is de kwaliteit van het aan-
vangsproduct de belangrijkste troef van dit simpel, 
maar hoogstaand recept.
We ronden af met een aards akkoord en met een 
heerlijk tussenribstuk van Australische Wagyu. De 
eerste taak bestaat er in om het vlees een goed uur 
te laten rusten op kamertemperatuur. Daarna bakt 
u het op de plancha al naargelang de gewenste cui-
sson, voegt u peper en zout toe en versnijdt u het 
in brede plakken voor het opdienen. Als omkade-
ring voorziet u een lekkere seizoensalade, gemari-
neerde ansjovis en – het ultieme raffinement – een 
stevige schep kaviaar van Mailian!

Marché des Chefs
Lensstraat 38, 1050 Elsene. Tel.: 02 647 40 50 
Fax: 02 647 42 62 - marchedeschefs@skynet.be & 
info@caviarmailian.com - www.caviarmailian.com 
Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. Er 
wordt aan huis geleverd.
Le Gril aux Herbes – La Table d’Evan
21 steenweg op Brussel, 1780 Wemmel
Tel.: 02 460 52 39 - www.evanrestaurants.be 
Zaterdagmiddag en zondag gesloten.
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Fijngesneden Bretoense 
artisjok met een lekkere 
mosterdvinaigrette.

De prachtig gegrilde 
Bretoense kreeft 
m e t  b o t e r  e n 
looksnippers.



De prestigieuze groep Vranken Pommery stelt 
enkele producten voor die specifiek voor het 
zomerseizoen worden uitgebracht. Met om te beginnen 
de gloednieuwe champagne cuvée Royal Blue Sky.  
Een must.

Door Philippe Bidaine

Unieke bubbels 
voor de zomer

Pommery, een van de oogappels van de 
groep Vranken-Pommery waaraan hij 
trouwens een stuk van zijn naam heeft 
gegeven, is een van de meest emblemati-

sche huizen van de Champagnestreek. Zijn gesculp-
teerde krijtgroeven in het centrum van Reims 
vormen een echt ondergronds museum waarin door 
de jaren heen enkele van de meest markante nieu-
wigheden uit de Champagne geboren werden.
Zo werd in 1874 voor het eerst een cuvée ‘Brut’ uit-
gebracht. Opmerkelijk, want in die periode waren 
de verbruikers vooral liefhebber van veel zachtere 
producten. Vele jaren later, in 1999, werd het con-
cept POP geboren: een fles van 20 cl, met een 
champagne die speciaal werd uitgewerkt om zowel 
aan de teut als met een rietje te worden gedron-
ken. Een fris en jong product, even fruitig als zacht, 
dat volgens de traditionele ‘méthodes champenoi-
ses’ werd uitgewerkt met een meerderheid van 
Chardonnay. Thierry Gasco, de 9e kelderchef – die 
vandaag is opgevolgd door Clément Pierlot – bleef 

trouw aan de vernieuwende roeping van het Huis 
en ging enkele jaren geleden op zoek naar een 
meer hedendaagse methode voor de degustatie 
van champagne. Het was in die zin dat hij de laat-
ste creatie Pommery ontwikkelde. Deze Royal Blue 
Sky is een traditionele assemblage champenois 
met pinot noir, pinot meunier en chardonnay, die 
met elkaar gecombineerd worden door een bepaal-
de hoeveelheid suiker toe te voegen. Het originele 
van deze cuvée ligt in het feit dat hij speciaal werd 
ontwikkeld om gedegusteerd te worden in een 
speciaal daarvoor gemaakt glas en met enkele 
ijsblokjes die men naar eigen believen toevoegt. 
Dit is een al even ontwapenende als verfrissende 
manier om een product te degusteren dat jong én 
dynamisch is, en daardoor zeer goed aansluit bij de 
verlangens van de hedendaagse verbruiker. En dat 
zeker als de zon in het land is.
De Pommery Royal Blue Sky is niet alleen een ide-
aal aperitief, maar hij vernieuwt ook het imago  
van champagne…

Info: Vranken Pommery
Sainctelettesquare 11/12, Brussel - info@vpb.be

De roséwijnen zijn 
echte klassiekers 
om de zomerdorst 
te lessen en zitten 

de voorbije jaren zeer sterk 
in de lift. Dat komt mee door 
de grote inspanningen die 
het voorbije decennium zijn 
geleverd. Dit is een domein 
waarin de groep Vranken 

Pommery al jarenlang op een unieke ervaring kan 
bogen. Bij de toprosés van het huis kunnen we 
onmogelijk voorbij aan de bijzonder aangename 
cuvée Summertime door Château La Gordonne. 
Met zijn fruitige en diepe smaak is deze fles, 
die geproduceerd wordt in de appellation Côtes 
de Provence Pierrefeu, op de terroir van het 
Massif des Maures, even toegankelijk als pret-
tig om drinken. De syrah, die op de schist- en 
klei/kalkgronden wordt geteeld, zorgt voor 

De rosé:
Rosés zijn helemaal in. De cuvée Summertime by 
Château La Gordonne en de prestigieuze, multi-
gedistingeerde cuvée La Chapelle Gordonne 
hebben alles om in de smaak te vallen.

Door Philippe Bidaine

Oen moPe=QeuR
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Een champagne 
speciaal ontwikkeld 
voor een combinatie 
met ijs…

Château La Gordonne maakt 
een van de beste rosés van 
de Provence.



www.sterea.be - +32 2 313 33 33 - info@sterea.be

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

eerste persing. Tijdens de fermentatie worden de 
temperaturen van zeer nabij opgevolgd om de 
ideale most te bereiken die de optimale kleur- en 
degustatiekarakteristieken moet opleveren. 

Het eindresultaat is een wijn die al vaak in de prij-
zen viel tijdens professionele degustaties. Een 
echte gastronomische rosé dus die helemaal tot 
zijn recht komt op de meest verfijnde tafels.

Info: Vranken Pommery
Sainctelettesquare 11/12 Bte 7, Brussel
info@vpb.be

finesse en frisheid. De grenache verzekert  
dan weer de lekkere ronde smaken en de prach-
tige eindnoot met veel rood fruit.
De bijzondere terroir van het domein zorgt op een 
natuurlijke wijze voor druiven die weinig kleur heb-
ben, maar bijzonder fruitig zijn. Deze kwaliteitsvol-
le karakteristieken worden nog bekrachtigd door 
het nachtelijk oogsten, het supersnelle transport 
naar de kelder en de delicate persing. Dit is dus bij 
uitstek een wijn om een gezellig diner met vrien-
den in openlucht te begeleiden: op het strand of 
aan de rand van het zwembad.

La Chapelle Gordonne
Het topproduct van dit domein is evenwel nòg 
lekkerder en draagt het etiket La Chapelle Gor-
donne. Dit is een wijn waarvan alle druiven ’s 
nachts worden geplukt – zodat men beter kan 
profiteren van de lage temperaturen – en dit op 
basis van de beste percelen van de schistheuvels 
van de Provence.
Een deel van de oogst ondergaat een pre-fermen-
taire maceratie die de extractie van de kleurende 
moleculen en de ontwikkeling van de aroma’s 
stimuleert. Vanuit technologisch oogpunt wordt 
er een rigoureuze selectie doorgevoerd bij de  
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De terroir van Pierrefeu badend 
in de zon van ‘le Midi'…

Chapelle Gordonne: 
een gastronomische 
rosé.



Michel Herbelin
Franse uitmuntendheid
Dit jaar vierde het Atelier 
d ’Hor loge r i e  Miche l 
Herbelin, dat in 1947 
werd opgericht, zijn 70e 
verjaardag. Een mijlpaal 
v o o r  d i t  i n t r i n s i e k 
onafhankelijk familiebedrijf 
en een van de laatste ‘grand 
horlogers’ Made in France.

Door Raoul Buyle

De horloges van Michel Herbelin wor-
den gefabriceerd in de Franse Jura, 
meer bepaald in Charquemont. Dit 
bedrijf behoort tot de laatste ‘overle-

vers’ in een regio die van oudsher bekend staat om 
zijn horlogetraditie. ‘Ik moet toegeven dat het aan-
lokkelijk was om onze productie naar Zwitserland 
te verhuizen’, geeft CEO Pierre-Michel Herbelin 

toe, ‘maar wij hebben ervoor gekozen om in 
Frankrijk te blijven, want daar ligt onze bezieling. 
Die trouw aan de roots zorgt er ook voor dat wij 
ervaren en hooggekwalificeerd personeel hebben 
dat zich zeer verbonden voelt met ons verleden. 
Zij zijn een deel van ons leven en van de evoluties 

binnen ons familiebedrijf (…). De nabijheid van 
onze leveranciers helpt ons om de productie voor 
100% te controleren.’ Alle modellen worden in 
Frankrijk gemaakt en zijn uitgerust met Zwitserse 
kalibers – mechanisch of kwarts (ETA & Ronda). 
Zij worden in Charquemont geassembleerd en 
hersteld (8 werkdagen tijd): een uniek voordeel op 
het vlak van kwaliteit en service.

Made In France
1947. Het verhaal van de horloges 
Herbelin start kort na WOII. Hande-
laarszoon Michel Herbelin is gek van 
mooie horloges en heeft geen zin 
om de zaak van zijn ouders over 
te nemen: hij stort zich met hart 
en ziel in de wereld van de 
tijdmeters. Na jaren actief 
te zijn geweest in een van 
de (weinige) horlogehui-
zen van de regio beslist 
hij zijn eigen vleugels 
uit te slaan. Zijn credo? 
De lokale horlogecultuur 
intact houden en betaalba-
re Franse luxehorloges ont-
werpen (binnen een segment 
van 300 tot 2500 euro). Van bij de 
oprichting wordt zijn bedrijf gedre-
ven door sterke waarden: creativi-
teit, betrouwbaarheid, menslievend-
heid, een nauwe band met de markt 
en een strak beheer. Zo worden de 

Horloge Michel Herbelin Inspiration 
1947: verguld goud, mechanisch 
kaliber met handmatig opwinden, 
speciaal ontworpen voor de 70e 

verjaardag van het merk.

Teamwork. 

Pierre-Michel Herbelin, 
zoon van de stichter.

Vrouwelijk en elegant: de dameshorloges 
Antarès van Michel Herbelin met de onderling 
verwisselbare ‘tutti frutti’-armbanden.

eerste horloges verkocht onder de 
merknaam ‘Impec’: voor Michel 

Herbelin een manier om hun 
‘impeccable’ kwaliteit te 
accentueren. Aan dat pro-
cedé houdt hij vast tot in 
1965, want vanaf dan dra-

gen de ontwerpen zijn eigen 
naam. Zijn oudste zoon Jean-

Claude stapt mee in het bedrijf dat 
hij leidt tot eind van de jaren 2000. 

Vandaag trekt Pierre-Michel Herbelin, 
de tweede zoon van de stichter, aan de 

touwtjes. Hij wordt hierbij geholpen door 
zijn zoon Maxime (directeur marketing), 
zijn neef Mathieu (directeur design) en zijn 
nicht Julie (verantwoordelijke imago). 

Michel Herbelin 
Newport Automa-
tique Anniversaire 
30 Ans: staal en 
rubber.
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O N T D E K  D E  F O R D  K U G A  V I G N A L E  O P  V I G N A L E . N L . F O R D . B E

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

S E A R C H   F O R D  K U G A  V I G N A L E

 5,2-9,0 L/100 KM.  136-205 G/KM CO2. (CO2MPAS)
CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn nog niet finaal gehomologeerd. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele  
banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Exclusief verkrijgbaar in de FordStores. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Voor meer inlichtingen,  
raadpleeg www.nl.ford.be. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

Het bedrijf stelt 80 mensen te werk en verkoopt 
gemiddeld 85.000 horloges per jaar in zo’n 3000 
verkooppunten in een 30-tal landen. Dat is goed 
voor een zakencijfer van ongeveer 15 miljoen euro 
(waarvan 50% voor de export). Een mooie ‘Made in 
France’ die ook in de smaak viel bij Arnaud Mon-
tebourg, want de Franse minister poseerde op de 
cover van ‘Le Parisien’ (oktober 2012) met een 
‘marinière’ van Armor-Lux, een Moulinex keuken-
robot en… een Michel Herbelinhorloge. ‘Recent’, 
aldus Maxime Herbelin, was ook de Franse first 
lady Brigitte Macron te bewonderen in een outfit 
van Louis Vuitton die ze combineerde met een 
stalen Antarès van Michel Herbelin.’ So chic! 

Passie voor de zee
Maar Michel Herbelin heeft nog een andere pas-
sie en dat is de zeilsport. Die liefde leidde tot de 
geboorte van de Herbelin Newport Yacht Club, 
met een horlogekast die zijn inspiratie haalt uit de 
patrijspoorten van de oceaanzeilboten. Deze chi-
que en sportieve collectie werd emblematisch voor 
het merk en werd uitgewerkt over verschillende 
versies: vrouwelijk, mannelijk, kwarts, automaat… 
In de jaren 2000 bracht Herbelin een ‘haute horlo-
gerie’-lijn uit: Newport J-Class. De kasten en arm-
banden waren van staal en goud, en de automati-
sche kalibers waren met de hand versierd. In 2008 
lanceerde hij een duikersgamma, want de chrono-
graaf Herbelin Newport Trophy Grand Sport was 
bedoeld voor extreme uitdagingen. Deze passie 
voor de zeilsport profileert zich ook in sponsoring, 
met name in de regatta Porquerolles-Classique die 
in juni wordt gezeild in de haven van Hyères. En in 

2016 droeg een zeilboot in de Class 40 het logo 
van Michel Herbelin tijdens de 9e Transat Québec–
Saint-Malo.
Dit jaar viert het iconisch model Newport zijn 30e 
verjaardag. ‘Het blikt vooruit naar de toekomst’, 
stelt Maxime Herbelin. ‘Het dient als inspiratie 
voor de eerste smartwatch (M/V) die met intel-
ligente functies is uitgerust, maar trouw blijft aan 
zijn horloge-DNA. ‘Wij bouwen ook een kring van 
(jonge) ambassadeurs uit die kenmerkend zijn voor 
de Franse knowhow, met een chef, een sommelier, 
een mixoloog, een fotograaf en… actrice Vanessa 
Guide, die zoals wij uit de Franche-Comté afkom-
stig is.’ In België bieden zo’n 110 verkooppunten 
het merk aan dat zich bijzonder actief toont in de 
golfwereld. Zo sponsort het de competities van 
Golf.be en organisaties van Members Only.

Meer info: www.michel-herbelin.com
of telefonisch via 02 896 93 90

Assemblage in de Ateliers 
van Charquemont.

Dameshorloge Michel 
Herbelin Equinoxe.

128

M O D E  &  S C H O O N H E I D
Z O M E R  2 018



Van alle 
tassen thuis

De Belgische Clio Goldbrenner ontwerpt al zes jaar 
lederen handtassen en accessoires. De (unieke) stukken 
die ze bedenkt in haar atelier in Brussel zijn een knap 
staaltje handwerk en worden over de hele wereld 
verkocht. Deze zomer opent ze in Gent haar tweede 
Belgische flagship store.

Door Raoul Buyle

Het is na een verblijf in Chicago dat de 
Brusselse designer besluit om haar 
eigen collectie handtassen te lan-
ceren. ‘Ik was in Chicago, waar het 

verschrikkelijk koud was en waar ik een oesjanka 
had gekocht. Iedereen op straat bekeek me met 
mijn hoed en dat deed me ergens bewust van 
worden: ik begon te begrijpen welke kracht een 
modeaccessoire kon hebben. Eenmaal terug thuis 
ben ik beginnen te ontwerpen. Zo creëerde ik mijn 
eigen merk van sobere, tijdloze handtassen.’ 
En wat een succes! De it-bags van Clio Goldbrenner 
vielen meteen bij velen érg in de smaak … en niet 
bij de minsten. Zo werden al heel wat celebrities 
gespot met een exemplaar. Sharon Stone droeg er 
eentje op een strand in Malibu. Actrices Déborah 

François, Ana Girardot en Émilie Dequenne hebben 
een handtas van het merk. En Solweig Rediger 
Lizlow, de mooie ex-weervrouw op Canal+, werd 
de officiële ambassadrice van de zomercollectie in 
2013. Het model Clio – een ruim model met elegan-
te details – wierp zich al snel op als de iconische 
tas van het merk. Ook vandaag is hij nog steeds 
verkrijgbaar in verschillende ledersoorten en kleu-
ren. Ondertussen is het (Belgische) merk over de 
hele wereld te koop en vinden we de handtassen 
terug bij de meest prestigieuze warenhuizen, zoals 
Harvey Nichols in Londen, Saks Fith Avenue in 
New York en de Galeries Lafayette in Parijs (in een 
exclusieve ‘corner’ van 25 m2 op de luxe-afdeling 
op het eerste verdiep, vlak naast grote namen als 
Louis Vuitton, Dior of Balenciaga).
In België heeft Clio een flagship store in Antwer-
pen. Deze zomer opent het merk een tweede eigen 
winkel in Gent, op de Brabantdam 17. Dankzij de 
nieuwe locatie in deze dynamische stad waar mode 
steeds meer op de kaart komt te staan, zal het 
booming (Belgische) handtassenmerk alleen maar 
verder blijven groeien. In een eclectische cocon – 
het werk van de (Brusselse) architect Lionel Jadot 
– ontdekt u de handtassen en accessoires van 
het merk in een kleurrijke, gezellige sfeer. Het 

S0TdUVnWeRX6iY
Handtas Clio en zijdecarré 
Clio Goldbrenner 

Handtas en zijdecarré; 
Zomercollectie 2018

Clio Goldbrenner. Clio Goldbrenner stelt de 
customized Clio handtas 
voor in het gezelschap van 
acteur John Malkovich; 
Parijs 2014

S n e a k e r s 
Achille Birdy; 
ontwerp Clio 
Goldbrenner.
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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 zonne-
bescherming - 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 alle apotheken erkend door Louis Widmer
www.louis-widmer.be 
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design en de authenticiteit van de nieuwe winkel 
sluiten naadloos aan bij het Belgische merk. In de 
boetiek, die baadt in het licht, zullen klanten zowel 
terecht kunnen voor de volledige collectie als voor 
capsulelijnen en tijdelijke exclusiviteiten.

Een herkenbare signatuur
Wat haar creaties uniek maakt? ‘Toen ik mijn eerst 
collectie lanceerde in 2011 wou ik dat mijn handtas-
sen onmiddellijk herkenbaar zouden zijn. Omdat ik 
een hekel heb aan logo’s, ging ik voor een duidelijk 
kenmerk: de gouden ‘maliënkolderstructuur’ die al 
mijn modellen subtiel dragen. Die signatuur verwijst 
naar mijn achternaam, die ‘goudsmid’ betekent.’
Haar inspiratie? ‘Die haal ik uit het straatbeeld, 
door te kijken naar de vrouwen rond mij. In Brus-
sel, Milaan, Parijs, Londen of New York. Net als 
de vrouwen die mij inspireren – van alle leeftijden 
en met uiteenlopende origines – doorbreken mijn 
modellen de status quo en vinden ze zichzelf elk 
seizoen opnieuw uit. Voor elke collectie ontwerp 
ik nieuwe handtassen en bedenk ik variaties op de 
klassiekers van het merk – zoals de Clio, Comus of 
de Helios – dankzij nieuwe materialen of kleuren. 
(…) Elke handtas is genoemd naar een muze of 
godin uit de oudheid en verwijst naar het verhaal 
achter mijn eigen voornaam (NVDR-Clio is de voor-

naam van de muze uit de Griekse mythologie).’  
Haar klanten? ‘Hedendaagse, vrije vrouwen zoals 
ik. Klanten waar ik veel aan heb, waarvan de mees-
te al trouw zijn aan het merk sinds het prille begin 
in België. In elk land waar de handtassen hun intre-
de doen, komen er ook steeds nieuwe fans bij.’

Van kop tot teen
Nadat ze vorig seizoen een collectie sneakers lan-
ceerde, komt Clio Goldbrenner deze zomer met 
een nieuw trendproduct: sandalen met de naam 
Hermione. De zomerse schoenen zijn verkrijgbaar 
in drie verschillende stijlen: de retro Birdy san-
dalen (met print), de gevlochten Panama sanda-
len en de gewatteerde Neoprene sandalen. Hun 
vrouwelijke, krachtige karakter wordt benadrukt 
door de historische naam van de sandalen, Her-
mione, een verwijzing naar het gevoelige, maar 
tegelijk vastberaden personage uit de Griekse 
mythologie. Verder komt de Belgische ontwerp-
ster ook met een capsulecollectie zijden carrés 
in levendige kleuren en popprints die u rond de 
hals, in het haar of rond de polsen kan knopen, 
maar die vooral ook prachtig staan als accessoire 
bij uw handtas. De sjaals zijn verkrijgbaar op de 
webshop van Clio Goldbrenner en bij de flagship 
stores in Antwerpen en Gent.

Flagship Store Antwerpen
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Z[egue\
Horlogemaker 

sinds 1775
Marie-Antoinette, Lodewijk XVI, Napoleon I, Alexandre 
Dumas, de Rothschilds, Ettore Bugatti, Winston Churchill, 
Faroek van Egypte,… De lijst met trouwe liefhebbers van de 
Manufacture Breguet is lang en niet-limitatief. Vandaag de 
dag houden we nog evenveel van de mengeling van techniek, 
innovatie en traditie. De kwintessens van de horlogekunst.

Door Raoul Buyle

Het Musée Breguet en zijn voorzit-
ter, Marc A. Hayek, wisten onlangs 
de hand te leggen op een chrono-
graaf Type XX uit 1957. Het horloge 

was geschonken door het bedrijf Esso aan de 
winnaar van de Rally van Monte Carlo in 1959. 
Het historische stuk is om meer dan één reden 
belangrijk: Breguet was namelijk één van de 
eerste Zwitserse fabrieken waar al sinds 1935 
polschronografen ontwikkeld werden. Een twin-
tigtal jaar later begon het de Type XX te pro-
duceren op bestelling van het Franse leger. De 
bekende chronograaf werd gedragen door de 
Franse Luchtmacht en de Franse Marine tot het 
begin van de jaren 80. De Chronograaf Type XX 
is zo populair dat de Manufacture een versie voor 
burgers uitbrengt die voorzien is van een Flyback-
functie. De ‘retour en vol’, waarbij de naald van 
de chronograaf op nul gezet kan worden met 
een druk op de resetknop, valt vooral bij piloten 
erg in de smaak. De nieuwe aanwinst 
wordt onderdeel van de uitgebreide 
collectie oude Breguethorloges die 
te zien zijn in de musea van Parijs, 
Zurich en Shanghai.

Fantastische 
heruitgave
Om het roemrijke verleden van 
Breguet in de verf te zetten 
en tegelijk ook zijn plaats 
binnen de moderne hor-
logerie te benadrukken, 
geeft het huis opnieuw 
het boek ‘Breguet, Hor-
loger depuis 1775. Vie et 
postérité d'Abraham-Louis 
Breguet’ uit. Dit prachtige 
naslagwerk van Emmanuel 
Breguet vertelt de (ononder-
broken) geschiedenis van het 
Huis Breguet en het oeuvre van 
Abraham-Louis Breguet (Neuchâtel 
1747-Parijs 1823), die onder andere 
het antischoksysteem, de tourbillon 
en de ‘Spiral’, het vrije echappement 
met constante kracht uitvond. Ook 
de marine chronometer met twee 
‘barrels’ hebben we aan hem te 
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Abraham-Louis Breguet 
(Neuchâtel 1747-Paris 1823).

Het Musée Breguet bemachtigde een 
Chronographe Type XX uit 1957.

Oude tekening van één 
van de eerste Tourbillons 
van Breguet.

danken. Breguet is het symbool van 
de allerhoogste horlogekunst en is 

onderdeel van het Europese cultu-
reel erfgoed. Zijn creaties waren 

geliefd bij de grootste namen 
uit de geschiedenis. Meer 
dan twee eeuwen lang droe-
gen keizers, koninginnen, 
koningen, staatshoofden, 
generaals, bekende arties-
ten, schrijvers en sporters 
alleen maar Breguet! In de 
bekende archieven staan 
alle horloges geregistreerd 
die sinds 1787 verkocht 
werden. Voor Breguet blijft 
Europa de basismarkt. Het 

merk verkoopt jaarlijks gemid-
deld 100 horloges in België met 
een prijskaartje vanaf 9000 euro. Er 
bestaan zeven horlogefamilies met 
een esthetisch charter herkenbaar 
aan de geguillocheerde wijzerplaat, 
de cannelures, de wijzers in blauw-

Voor de dames: de nieuwe, 
langwerpige Breguet Reine 
de Naples 8908.
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Meer weten over de activiteiten rond ABN AMRO’s duurzaamheidsbeleid? 
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste financiële en fiscale ontwikkelingen? 
Registreer u dan op www.today.abnamro.be. 

Duurzaam beleggen is meer dan alleen uw financiële middelen op de “juiste” manier inzetten, meegaan met een trend of 

“groen” doen. Duurzaam beleggen is bewust kiezen voor een rendement voor het leven. Als pionier op het gebied 

van duurzame beleggingen staat ABN AMRO u graag bij in het selecteren van de juiste beleggingsfondsen en dat 

omwille van de juiste redenen. ABN AMRO behaalde dit jaar een score van maar liefst 91 punten op 100 in de gerenommeerde 

wereldwijde Dow Jones Sustainability Index. Hiermee behoort de bank tot de top van best presterende banken wereldwijd op 

deze duurzaamheidsranglijst. 

.BE  
 Antwerpen   Brussel   Hasselt   Kortrijk   Sint-Martens-Latem 

achtig staal, de verbin-
dingsstukken, plus de 

(geheime) zeer discrete 
signatuur op de wijzer-

plaat van het horloge (tus-
sen het midden en het cijfer 

3). Het boek is een nieuwe, 
geüpdatete en verbeterde uitgave 

dat wat in 1997 verscheen en lange 
tijd uitverkocht was. De iconogra-
fie werd grotendeels vernieuwd en 
omvat ook de stukken die het Musée 
Breguet sinds 2000 verzamelde.

Horlogemaker van de Marine
Op 27 oktober 1815 wordt Abraham-Louis Bre-
guet benoemd tot Horlogemaker van de Franse 
Koninklijke Marine door Lodewijk XVIII. In die tijd 
werden Marine-horloges gebruikt om de positie 
van schepen te bepalen. Ze moesten dus precies 
zijn en de wilde zee kunnen trotseren. Vandaag 
is de Marine Collection een eerbetoon aan dat 
stukje geschiedenis van het Huis. De sportieve 
en robuuste Marine-horloges van Breguet heb-
ben een hedendaags design, maar ze doen geen 
afbreuk aan enkele typische uiterlijke kenmerken 
van het merk. De Marine 5517, het symbool van 
deze nieuwe generatie, geeft de datum weer op 
3u, gevat in een uuraanduiding met Romeinse cij-
fers. De maritieme wereld wordt opgeroepen door 
de secondewijzer voorzien van een ‘B’ in mariene 
tekens. Op basis van dezelfde unieke geschiede-
nis lanceerde Breguet als wereldexclusiviteit het 
model Marine Equation Marchante 5887. Deze 
Grande Complication kondigt een nieuw tijdperk 
aan voor de hedendaagse Marine-lijn. Hoewel de 
tijdsvereffening één van de meest zeldzame horlo-
gecomplicaties is, kan u met dit horloge het ver-

schil zien tussen de gemiddelde zonnetijd, plaat-
selijke uren en minuten, en de echte zonnetijd, 
zonne-uren en -minuten. Tegelijk kondigt het Huis 
Breguet met gepaste trots een partnerschap aan 
met de Stichting Race For Water dat als missie 
heeft de oceanen te beschermen tegen plasticver-
vuiling. De vereniging werd in maart onthuld op 
Baselworld. Zo engageren Breguet en Race For 
Water zich voor een wetenschappelijke odyssee 
die loopt tot in 2021.

In België wordt Breguet verkocht bij Hall Of Time 
(Brussel), Yvan’s (Brussel), Colman (Knokke), 
Slaets (Antwerpen) en Bouverne (Gent).

www.breguet.com

Odyssee van Breguet en Fondation 
Race for Water voor de bescherming 
van de oceanen.

Nieuwe Breguet 
Marine 5517.

Speciale reeks van 
Breguet Marine 5517 
Race for Water met 
een titanium kast en 
een blauwe wijzerplaat 
versierd met het met de 
hand geguillocheerde 
bootsilhouet van Race 
for Water volgens het 
‘Clou de Paris’-motief.
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Echt rijplezier

DE BMW 6 REEKS GRAN TURISMO.

EEN KLASSE APART.

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

De nieuwe Porsche Macan.
www.porsche.be

Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 140

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Macan. A!eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

7,2 L " 9,7 L/100KM # 167 " 224 G CO$/KM %Gemeten volgens NEDC&

De erfenis van Samuel Ryder
De Ryder Cup is een unieke en magische competitie voor elke golflief-
hebber, want zij draait om mooie en edele waarden. En tegelijk ook om 
een aantal contradicties. Dit is immers een teamcompetitie in een bij 
uitstek individuele sport waar alles in geld wordt berekend, behalve 
hier, want er is geen prijzengeld. Sterker nog: op het ogenblik waar het 
economisch en politiek Europa door een crisis gaat, met de Brexit tegen 
de achtergrond, slaagt zij er in om alle krachten in het Oude Continent 
te bundelen. Het is dan ook de enige echte competitie waar Europa écht 
op het veld staat met een en dezelfde vlag.
De Ryder Cup is zonder meer een uniek toernooi met een bijzondere 
traditie, uitstraling en geschiedenis. De editie van 2018 gaat van 28 tot 
30 september door op het Parijse parcours van de Golf National, op 
amper drie uur rijden van de Belgische grens. Met aan de ene kant de 
beste Europese spelers en aan de andere hun Amerikaanse opponen-
ten. Moge de beste winnen.
Dit septembernummer van Members Only staat vanzelfsprekend stil bij 
dit geweldig golfavontuur dat in 1927 door Samuel Ryder werd opge-
start: een Engelse zadenhandelaar die gepassioneerd was door golf. In 
den beginne was dit tweejaarlijks duel een confrontatie tussen Ame-
rikaanse en Britse kampioenen, maar sinds 1979 wordt Uncle Sam 
uitgedaagd door een Verenigd Europa. Dat jaar betekende meteen ook 
een trendbreuk, want van de laatste negentien gespeelde edities in het 
nieuwe ‘format’ heeft Europa er elf gewonnen.
Wat het dit keer wordt? Dat is en blijft een groot mysterie. Gezien 
de huidige wereldhiërarchie start de USA als logische favoriet, maar 
daar trekt de Ryder Cup zich doorgaans weinig van aan. Uit ervaring is 
geweten dat andere parameters veel belangrijker zijn: ingesteldheid, 
concentratie, teamspirit. Als puntje bij paaltje komt, wordt de Ryder 
Cup vooral in het hoofd gespeeld. Zelfs de grootste kampioenen beven 
als een riet wanneer ze hun bal op de eerste tee plaatsen. Zo groot is 
de druk! Logisch ook, want dit gaat om de eer. En die heeft geen prijs. 
Net zoals het tennistoernooi van Wimbledon of de America’s Cup in het 
zeilen straalt de Ryder Cup een unieke sfeer uit; een mix van passie en 
traditie. We zitten nu al op de eerste rij!

Voorwoord
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Niemand minder dan Tiger Woods wordt dit jaar dé grote blikvanger van de 42e Ryder 
Cup op de Golf National nabij Versailles. De voormalige nummer 1 van de wereld was 
initieel aangeduid als vice-captain van Jim Furyk, maar deze laatste gaf hem uiteindelijk 
een wild card om het Amerikaanse team te versterken. Al bij al niet verwonderlijk, want 
Tiger Woods verkeert al enkele maanden in bloedvorm. Het is al van 2012 geleden dat 
het icoon van het wereldgolf aan de Ryder Cup deelnam, wat betekent dat iedereen 
deze comeback met argusogen zal volgen. Geschiedenis in wording.

De grote comeback
van Tiger
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Het is al sinds 2005 een ritueel. Liefst 235 auto’s uit alle hoeken van de wereld 
verzamelden eind augustus in de Quail Lodge & Golf Club voor het ‘concours d’élégance’ 
in het kader van de Monterrey Classic Car Week. De jury, die uit grote kampioenen 
bestond zoals Jacky Stewart en Tom Kristensen, liet zich dit jaar vermurwen door deze 
Lancia Aurelia PF200C Spider, een van de meest stijlvolle creaties van Pinin Farina 
en – vooral! – een van de meest gezochte modellen op de Amerikaanse markt. Al bij al 
dus een terechte winnaar van de ‘Rolex Best of Show’.

De schoonheden
van Monterrey
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!"#$r %&p !
Het is het rendez-vous waar iedere 

golfer met ongeduld naar uitkijkt. Van 
28 tot 30 september is l’Albatros, de 
18 holes van de Golf National vlakbij 

Parijs, gastheer van de 42e editie van de Ryder Cup. 
Aan de ene kant: de twaalf beste Europese spelers; 
aan de andere kant: de twaalf beste Amerikanen. 
Moge de beste winnen!

Sinds dit mythische toernooi in 1927 het levenslicht 
zag, werd het slechts één keer gespeeld op het Euro-
pese vasteland. Dat gebeurde in 1997 op het prachti-
ge Valderrama. Dat het toernooi toen naar Andalousië 
afzakte, had in grote mate te maken met de invloed 
en de populariteit van de betreurde Severiano Bal-

lesteros. Verder streek de driedaagse altijd 
neer in de USA of in Groot-Brittannië. 

Dit jaar wordt de strijd om de Ryder Cup geleverd op 
l’Albatros, de meest uitdagende van de beide 18 holesbanen 
op de Golf National vlakbij Parijs. Een droomdecor voor 
een legendarisch duel op een unieke baan.

Door Miguel Tasso

Heel Parijs is gek van de

Dolle sfeer op de 1e tee tijdens 
de editie van 2014 in Gleneagles. 
Op de Golf National wordt het 
nòg gekker!

Een mythische trofee die de 
ganse golfwereld doet dromen 
sinds de eerste editie in 1927.
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Om maar te zeggen dat dit een grote eer is voor 
de Golf National die zich al zeven jaar lang intens op 
dit evenement voorbereidt. Alle specialisten zijn het 
er over eens: l’Albatros is perfect voor match-play, de 
emblematische spelformule die tijdens de Ryder Cup 
wordt toegepast. De baan heeft inderdaad alles om 
een spectaculaire spelontwikkeling te garanderen. De 
laatste vier holes, die stuk voor stuk door waterhin-
dernissen worden omringd, zijn wereldwijd bekend. 
Men kan zich nu al de dolle sfeer inbeelden op deze 
‘finishing holes’ op de laatste competitiedag!

Titanenwerk
Het parcours van l’Albatros werd in 1990 ingehuldigd. 
Nauwelijks enkele maanden later was het al gastheer 
voor zijn eerste Open de France, die geteisterd werd 
door regen en wind. ‘Tough but fair’ (‘Moeilijk, maar 
eerlijk’) verwoordde Nick Faldo zijn kennismaking 
en vatte op die manier de mening van de meeste 
spelers samen. Meteen goede punten dus voor de 
Golf National.
L’Albatros is geen baan zoals een andere. Het ont-
werp was dan ook van bij de allereerste pennentrek 
bedoeld voor modern topgolf. ‘Mijn doel was om een 
echt golfstadion te bouwen dat zich zou lenen voor 
topcompetities, met ideale faciliteiten en een grote 
visibiliteit voor de toeschouwers en de media, vooral 
de tv-kijkers. In tegenstelling tot de meeste golfba-
nen die op een natuurlijk en licht golvend terrein 
worden aangelegd, kies ik ervoor om de topografie 
samen met het parcours uit te tekenen, teneinde op 
die manier natuurlijke tribunes en toeschouwersban-
ken te creëren. Een wit blad en een vlak en naakt 
terrein was dan ook het beste wat mij kon overko-
men…’, aldus architect Hubert Chesneau die, samen 
met Robert von Hagge, het ontwerp verzorgde.

De keuze viel op Guyancourt, ten zuidwesten van 
de Franse hoofdstad, en de oude graanvelden van 
het kasteel van Versailles. In totaal werden 139 ha 
volledig afgestemd op de vereisten van de moderne 
golfswing. Het was een uitdaging op alle niveaus: ‘Mijn 
basisidee was gebaseerd op de aanvoer van grote 
hoeveelheden aarde. Die moest vanuit het westen van 
Parijs komen, want daar waren heel wat werven opge-
start door bedrijven die zich geen raad wisten met de 
grond die ze voor hun werken gingen uitgraven. Dat 
leidde vanaf juli 1987 tot een ketting van 450 trucks 
per dag die in weer en wind hun lading kwamen los-
sen. Voor de aanvoer van de grond en het uitgraven 
van de waterhindernissen werd alles samen zo’n 1,6 
miljoen kubieke meter verzet…’
En zo werd het toekomstig parcours van de Ryder 
Cup geboren!

Een linksgevoel
L’Albatros, die in de Ryder Cupversie 6703m lang zal 
zijn, is een bijzonder uitdagende baan, maar opwin-
dend om te spelen, vooral als de wind van de partij is. 
Hoewel de zee meer dan 300 km verwijderd is, heb je 
soms het gevoel op een links te staan, want de wind 
heeft er vrij spel. De vele kunstmatige zandduinen ver-
sterken die indruk. Soms heb je inderdaad het gevoel 
vlakbij de zee te zijn.
Omdat er blijkbaar geen remmingen bestonden, lieten 
de architecten hun inspiratie de vrije loop. Zij legden 
verschillende min of meer natuurlijke hindernissen 

bijzonder technische en tactische uitdaging. Voor de 
toeschouwer op de baan en thuis achter zijn televisie 
creëert de baan een bijkomende emotionele bonus: 
de spanning om de ballen telkens opnieuw met het 
gevaar te zien flirten…
Toch hebben al die spectaculaire waterhindernissen 
ook een praktische functie. Omdat de ondergrond in 
en rond Parijs voornamelijk uit klei bestaat, dat weinig 
vocht doorlaat, zouden de greens er door de omkade-
ring met de vele zachte heuvels snel onder water zijn 
komen te staan. Nu wordt het regenwater opgevan-
gen door de vijvers die via ondergrondse kanalen met 
de sproeistations in verbinding staan. 

neer om van hun ‘championship course’ een echte 
‘target golf’ op z’n Amerikaans te maken. Golvende 
fairways, grote en accuraat geplaatste bunkers, een 
rough met een hoge kraag, bijzonder snelle greens: 
het plaatje is compleet. Vooral ook omdat de water-
hindernissen, die al meteen nadrukkelijk van de partij 
zijn (holes 1 en 2), ook het eindbeeld mee helpen 
bepalen. De greens van de holes 15, 16 en 18 liggen 
als het ware op een eiland en dwingen de speler tot 
het slaan van een risicovolle bal naar een vlag die men 
zonder duikbril of snorkel hoopt te bereiken!
De vele waterhindernissen verzorgen mee de uitstra-
ling van de locatie. Voor de spelers is l’Albatros een 

De jonge Spanjaard Jon 
Rahm maakt zijn debuut in 
deze competitie.

Het parcours van de 
Golf National: ideaal 
voor matchplay.

Jordan Spieth, 
Rickie Fowler 
en Justin Tho-
mas: een Ame-
rikaans toptrio.

De Deen Thomas Björn: 
captain van Team Europe.

Martin Kaymer bezorgt 
Europa de zege in 2012 
in Medinah.

De laatste overwinning van Team 
Europa: Gleneagles 2014.14
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Voetbalsfeer
Eén ding is zeker: er zal een fantastische sfeer heersen 
tijdens de competitie-driedaagse. Omdat l’Albatros 
als een echt voetbalstadion en naar het beeld van 
sommige Amerikaanse ‘stadium courses’ is opgevat, 
kan het elke dag tot 70.000 toeschouwers ontvangen. 
En alle tickets zijn al vele maanden uitverkocht…
De meeste greens op de baan worden omringd door 
heuvels die tot echte amfitheaters kunnen uitgroeien. 
De tekening van de baan is dan ook ideaal voor het 
publiek om het spektakel van dichtbij gade te slaan. 
Zo liggen de holes 15 en 18 vlak naast elkaar. Voor 
tienduizenden mensen het sein om er zich rond het 
water te installeren en er met ingehouden adem de 
vliegende golfballen te volgen. Al zal er ongetwijfeld 
ook al spektakel zijn op de tee van hole 1 waar een 
gigantische tribune wordt opgetrokken met plaats 
voor 7000 mensen. Uniek! Het lijdt geen twijfel dat 
beide teams er voor een vurige sfeer zullen zorgen, te 
vergelijken met een voetbalwedstrijd.

USA favoriet
Heel wat jaren lang was de Ryder Cup een duel tus-
sen de beste Amerikanen en de beste Britten. Sinds 
1979 werd dat bijgesteld, want nu mogen ook de 
beste Europeanen de USA uitdagen en dat ondanks 

de Brexit! De voorbije jaren toonde het Oude Conti-
nent zich van zijn sterkste kant. Het won zeven van 
de laatste tien edities. In 2016 was de USA evenwel 
ruim sterker op de Hazeltine National. 
Wat het scenario wordt voor de jaargang 2018? Dat 
houden de greens van de l’Albatros nog even geheim. 
Zeker is – en dat zien we ook aan de world rankings – 
dat de falanx van US-captain Jim Furyk licht favoriet 
is omdat zij met wereldtoppers uitpakken als Dustin 
Johnson, Justin Thomas, Brooks Koepka, Rickie Fowler 
en Bubba Watson. Maar uit ervaring is gebleken dat de 
Ryder Cup zich weinig aantrekt van hiërarchie. Het is 
een aparte competitie in match-play waar de spelers 
met een ongelofelijke druk moeten kunnen omgaan en 
waar ‘team spirit’ essentieel is. Zelfs de beste spelers 
van de wereld – golfers met fantastische erelijsten – 
betreden de eerste tee met knikkende knieën.
Dat maakt het Europese team onder leiding van 
captain Thomas Björn niet kansloos. Het zal aan-
gevuurd worden door het publiek en het kan op 
de ervaring rekenen van spelers als Rory McIlroy, 
Justin Rose, Francesco Molinari, Sergio Garcia en 
Henrik Stenson. Al deze kampioenen weten hoe het 
is om boven zichzelf uit te stijgen in dit toernooi dat, 
meer dan ooit, voor de eer wordt gespeeld.
Ziezo, gentlemen: let the show begin!

Wegwijzer
In de Ryder Cup neemt een selectie van 12 Ame-
rikaanse spelers het op tegen een selectie van 
12 Europeanen. Vrijdag en zaterdag staan in het 
teken van de dubbelpartijen: op zondag worden de 
singles afgewerkt. 
Tijdens de dubbelpartijen zijn er twee verschillende 
types van wedstrijden:
 Foursomes: beide spelers van hetzelfde team 

slaan om beurten dezelfde bal. 

 Fourballs of ‘four ball, best ball’: elke speler 
speelt zijn eigen bal. De beste score van de twee 
spelers telt voor de wedstrijd.

Alle wedstrijden worden gespeeld in match-play. 
Elke overwinning (zowel in dubbel als in enkel) 
levert het team één punt op. Een gelijkspel levert 
beide teams een half punt op. Er zijn in totaal 28 
punten te verdienen. Het team dat 14,5 punt haalt, 
wint de trofee.

Een green als een schiereiland: 
geen plek voor angsthazen!

Water alom en 
dit al vanaf de 
eerste green!
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We openen met een niet onbelang-
rijke kanttekening: dit overzicht 
betreft de Porsches ‘voor de bur-
ger’ en dus niet de ontelbare race-

modellen die bijvoorbeeld de legende van Le Mans 
hielpen bouwen. Want als we ook bij alle prototypes 
zouden stilstaan – van de 917 tot de 919 Hybrid, 
zonder de 956 en tal van andere te vergeten! – heb-
ben we meer dan de helft van dit nummer nodig!

356: begin van de legende
Alles begint dus zeventig jaar geleden, in 1948. 
Ingenieur Ferdinand Porsche, die zijn talent al vele 
jaren ten dienste stelt van andere constructeurs, 
zoals VW en Mercedes, bezwijkt voor het idee van 
zijn zoon Ferry om een sportauto te creëren die, 
voor het eerst, zijn eigen naam zal dragen. Hoewel 
deze Porsche 356 vrij klein is en pit mist, verdient 
hij toch een plekje in de categorie sportauto’s. 
Terwijl sommigen eerder minachtend neerkijken op 
dit concept dat duidelijk is afgeleid van de Volkswa-
gen Kever, scoort de 356 vrij goed. Omdat hij zijn 
relatief gebrek aan kracht compenseert door zijn 
lichtheid en zijn bijzonder dynamische allure – de 
basis van het Porschesilhouet is dan al zichtbaar –  

toont deze kleine Duitser zich best sportief en 
daarmee staat de trein op de rails… Interessant 
om weten: in de beginjaren van de 356 beschikte 
Porsche niet over eigen fabrieken en gebeurde 
de assemblage in onder-aanneming. Dit verklaart 
waarom ongeveer 744 Porsches 356  door D’Ieteren 
werden gebouwd, in wat vandaag de Audi-fabriek  
is in Vorst.

Porsche geldt wereldwijd als het symbool van sportwagens, met 
de 911 als zijn grootste blikvanger. Maar de Duitse autobouwer 
deed veel meer dan alleen maar de mythische 911 bouwen. Hij 
tekent voor zeventig jaar van topsuccessen en ook voor een aantal 
minder geslaagde kunststukjes. Alles samen een fascinerende 
geschiedenis die we belichten met tien emblematische modellen.

Door Stéphane Lémeret

10 baanbrekende modellen

Little Bastard
Het gebeurt wel vaker dat een tragisch evenement 
een legende inluidt en dat is ook bij Porsche het 
geval. In 1953 lanceert de constructeur de 550 
Spyder, een nogal radicale afgeleide van de 356. 
Het model is gehomologeerd voor de weg, maar 
wordt door de klanten ook vaak gebruikt in com-
petitieverband. De race-erelijst van deze kleine 
bom is ellenlang, maar dat is niet de reden waarom 
hij geschiedenis schrijft. Op 30 september 1955 
raakt James Dean van de weg en sterft aan het 
stuur van zijn 550 met de bijnaam Little Bastard. 
Dean wordt het icoon van een flitsende jeugd en 
Porsche de constructeur van al wie volgas door het 
leven wil gaan.

Dank aan Peugeot
In 1963 onthult Porsche de opvolger van de 356. 
De nieuwe Porsche behoudt het concept van de 
achterliggende motor en het profiel dat de lucht 
laat afbuigen, maar hij is krachtiger, luxueuzer en 
ruimer. Het grote verschil ligt evenwel in datgene 
wat het grote publiek voor altijd zal blijven asso-
ciëren met Porsche: de ‘Flat 6’. Het unieke geluid 
van deze (vlakke zescilinder)motor wordt al snel 

het visitekaartje van de constructeur. Deze mooie, 
wendbare en performante auto doet het even-
goed bij het gewone publiek als op circuit. Elke 
gefortuneerde dandy op deze wereld wil er één. De 
modelnaam van deze parel? Neen, niet 901, zoals 
Porsche hem in 1963 op de markt bracht, want 
Peugeot is not amused omdat het de rechten heeft 
op de ‘nul’ in het midden. Daardoor wordt de 901 al 
na enkele honderden geproduceerde exemplaren 
herdoopt tot 911.

RS
In 1973 ontwikkelt Porsche een versie van de 911 
die bedoeld is voor de racewereld. Hij is krach-
tiger, lichter en uitgerust met een spoiler die al 
snel de bijnaam ‘Duck Tail’ (‘eendenstaart’) krijgt. 
Initieel zijn slechts 500 exemplaren gepland van 
deze Porsche 911 2.7 Carrera RS, maar het succes 
is zo groot dat het er uiteindelijk bijna 1600 wor-
den. Ook vandaag wordt de Carrera RS beschouwd 
als een van de puurste sportmodellen ooit. Een 
authentieke RS haalt dan ook krankzinnige prijzen 
op veilingen. Hij luidt ook de geboorte in van een 
lijn die nog altijd bestaat. De RS-modellen zijn ook 
nu nog de meest extreme in het 911-gamma.

Ferry Porsche poseert 
fier voor de eerste telg 
van zijn jong merk.

In 1963 werd een mythe 
geboren die 55 jaar later 
nog altijd kerngezond is.

Porsche
70 jaa'70 jaa'18
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Turbo
Na de RS blijft de 911 verder verrassen. Zo komt 
in 1974 de 911 Turbo – ook 930 genoemd – op de 
markt: een van zijn meest emblematische versies. 
Hierdoor wordt de 911, die niet altijd even betrouw-
baar was qua wegligging, echt top: een echt race-
model. En wat een look! Elke jonge knaap droomt 
van dit model met zijn oversized spoiler en heeft 
hem op een poster tegen de slaapkamermuur. De 
voor die tijd uitmuntende prestaties hijsen Porsche 
mee aan de top van de autohiërarchie, naast mer-
ken zoals Ferrari.

Unieke 911
In 1977 is de 911 bijna 15 jaar oud en daarom 
denkt de constructeur aan een vervanger. Dat 
is meteen ook de missie van de 928: een moder-
nere, krachtigere en makkelijker te sturen GT 
2+2. Enig minpunt: zijn voorin gelegen V8-motor 
valt hoegenaamd niet in de smaak bij de ‘Porsche 
fanclub’! Hoewel de 928 zonder enige twijfel een 

excellente auto is, zal hij er nooit in slagen 
om de 911 te vervangen en zal hij 

bijna 20 jaar in zijn schaduw sluimeren. Hierdoor 
lijkt het plots alsof Porsche wegzinkt in de val van 
de monocultuur.

Goed geprobeerd
Nog voor de 928 onderneemt Porsche pogingen 
om te diversifiëren. Eerst en vooral in 1969, met de 

914 en zijn ietwat ondankbare fysiek en 
een viercilinder van bij VW. Maar 

het publiek bijt niet en in 

1976 wordt de productie na zo’n 118.000 eenheden 
stopgezet. Er volgt een nieuwe poging met de 924. 
Deze leuke kleine 2+2 coupé is een van de schoon-
heden van die tijd en ook zijn sportieve prestaties 
mogen gezien worden, maar ook hij is uitgerust 
met een voorin geplaatste VW-motor en dat ligt nog 
altijd gevoelig bij de Porschist. In 1981 komt de 944 
het gamma vervolledigen. De 924 verdwijnt in 1988 
uit de catalogus en in 1991 volgt de 944. Dat is ook 
het jaar van de lancering van de 968: zijn opvolger. 
Het succes van deze familie is matig. Het lijkt er op 
dat het publiek bij de 911 blijft zweren.

Technologisch tijdperk
In het midden van de jaren tachtig start het tijd-
perk van de Supercars. Dit zijn de gloriejaren van 
de Ferrari’s Testarossa en andere Lamborghini’s 
Countach. Porsche antwoordt daarop met een auto 
die zijn technologische etalage wordt. De 959, die 
veel weg heeft van een gebodybuilde 911, is een 
technisch meesterwerk boordevol innovaties: inte-
grale transmissie met een elektronisch gestuurde 
verdeling van de aandrijfkrachten, automatisch 
afgeregelde schokdempers in functie van de snel-
heid, ABS, geventileerde en geperforeerde 

Met de 959 stapt Porsche door 
de grote deur het tijdperk van de 
technologie binnen en verovert 
zelfs de wereld van de rally-raid.

Ondanks de vele pogingen 
om het gamma uit te breiden 
bleef Porsche met financiële 
problemen kampen.
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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

schijfremmen, dubbele turbo, magnesiumvel-
gen… De 959 flitst in 3,7 seconden van 0 naar 100 
km/u en heeft een top van meer dan 300 km/u. 
In 1986 wint deze superlatieve Porsche zelfs een 
competitie waarin niemand Porsche verwachtte: 
Parijs-Dakar. Met de Fransman René Metge als 
winnaar. Ook de tweede plaats is voor Porsche: de 
959 van Jacky Ickx.

Een goedkope 911
In 1995 staan de financiën van Porsche op een 
laag pitje. De kleine modellen brengen daar geen 
kentering in. Om de 968 te vervangen, beslist de 
constructeur dan ook om het publiek te geven 
wat het wil. De nieuwe kleine Porsche huldigt 
dezelfde esthetische code van de onwrikbare 911 
en beschikt over een Flat 6-motor. Maar dan wel 
centraal achterin. Volgens ervaren chauffeurs rijdt 
de Boxster zelfs nog soepeler dan de 911 vanwege 
een betere balans. Het model slaat ook aan, maar 
onvoldoende om de wankele financiële positie 
recht te trekken.

Heiligschennis loont
Bij het begin van het nieuwe millennium verkeert 
Porsche nog altijd in slechte papieren, maar het 
keerpunt volgt in 2002 met een zet die niet ieder-
een gelukkig maakt. In die tijd is de SUV al volop 
aan het boomen: Mercedes met de ML en BMW 
met de X5 doen goede zaken. Porsche volgt hun 

voorbeeld en wordt daardoor het eerst sportmerk 
met een SUV. Puristen veroordelen de Cayenne, 
maar hij scoort wel waar de kleine Porsches dat 
niet konden: een breder cliënteel aantrekken dan 
enkel de liefhebbers van de 911. De Cayenne is een 
topper. De kassa’s bij Porsche vullen zich weer en 
de getrouwen nemen er vrede mee, want zonder 
de Cayenne was er mogelijk geen 911 meer…
Voor 70 jaar passie, legenden, hoogten, laagten, 
technologieën, 911, RS, sport en al de rest: happy 
birthday, Porsche!

Hoewel de puristen dit niet 
graag zullen lezen: het is 
dankzij de Cayenne dat de 
911 nog altijd bestaat.
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Net zoals andere prestigieuze bad-
plaatsen langs de Atlantische kust, 
zoals Biarritz, La Baule en Le Touquet 
bezingt ook Deauville de levenskunst 

in alle toonaarden, met voor de bezoeker/levens-
genieter een waaier aan bekoringen: dolce vita in 
de paleishotels Le Normandy en Le Royal, farnien-
te op het prachtige fijnzandstrand, shoppen in de 
luxeboetieks, aperitieven op de Planches, lekker 
tafelen bij Ciro’s of L’Etrier, of roulette en black-
jack in een van de meest gerenommeerde casino’s 
van Europa. Met een paar heerlijke banen daar 
bovenop voor de golfliefhebber. Deauville verenigt 

al die troeven. Het ademt een unieke sfeer uit die 
zweeft tussen vintage en trendy, en nooit zijn ele-
gantie verliest. Waardoor Deauville zo’n beetje het 
Knokke-Zoute van de Fransen is geworden: een 
exclusief en must-see bedevaartsoord.

Vanuit de moerassen
Het verhaal van de beroemde badplaats start hal-
verwege de 19e eeuw. Deauville is op dat ogenblik 
een bescheiden dorpje tegen een heuvel. Het kijkt 
uit over een groot moeras dat wordt afgeboord 
door een fijnzandstrand. De 160 ha maagdelijke 
gronden inspireren de hertog van Morny, een van 

In Deauville, dat behalve een Normandische badplaats 
ook geldt als de historische etalage van de prestigieuze 
Groupe Barrière, strekt de levenskunst zich uit over het 
verleden en het heden.

Door Miguel Tasso

($auvi)e
van gisteren en vandaag
Het

de toonaangevende figuren uit het Tweede Keizer-
rijk en de halfbroer van Napoleon III. Omdat hij een 
neus voor zaken heeft, ziet hij meteen het potenti-
eel. De plek is inderdaad ideaal om de Parijse high 
society te ontvangen die graag de zee opzoekt. 
Volgens de overlevering verwoordde de hertog zijn 
enthousiasme als volgt: ‘Wat een ruimte, wat een 
schoonheid! Hier gaan we het koninkrijk van de 
elegantie bouwen!’
De moerasgronden maken plaats voor prachtige 
villa’s met schitterende tuinen, een station, grote 
hotels, hydrotherapeutische baden. In 1864 vol-
gen het Casino en de hippodroom, waarna ook een 
snelle treinverbinding tussen Parijs en Deauville 
wordt gebouwd. Daarna doet de toverkracht zijn 
werk, want le Tout-Paris vindt al snel zijn weg naar 
de nieuwste modebestemming. Dat wil zeggen: 
voor even toch, want de hertog van Morny zal de 
heerlijke toekomst van zijn gedurfde uitdaging nooit 
ervaren. Sterker: zijn vroege dood in 1865 luidt een 
crisisperiode in voor zijn favoriete badplaats die 
vanaf 1870 steeds meer in onmin raakt.
Dat pijnlijke intermezzo reikt tot het begin van de 
20e eeuw, want dan brengt Eugène Cornuché, de 
eigenaar van de Parijse brasserie Chez Maxim’s 
en directeur van het naburige casino van Trouville, 
weer leven in de brouwerij. Wat hem betreft, ver-
dient de bloemrijke stad al het entertainment en het 
comfort dat de superrijken verwachten. Dat leidt 
tot de bouw van twee paleishotels: Le Normandy 
en Le Royal. Met de constructie van het Hôtel du 

Golf levert ook zijn vriend en vennoot François 
André, stichter van de groep Barrière, zijn bijdrage 
tot de verdere ontwikkeling van de badplaats. Het 
is het begin van een mooie saga die Deauville zal 
verheffen tot een stukje van het paradijs. 

The place to be
De magie van Le Normandy is bijzonder belang-
rijk geweest voor de legendarische uitstraling van 
Deauville. Bij zijn inhuldiging in 1912 roemen de 
media het hotel als het ‘mooiste ter wereld’. Dat 
mist zijn effect niet. Zo opent Coco Chanel er haar 
hoedenboetiek met label ‘Gabrielle Chanel’. Het 
duurt niet lang of de elite uit de kunst, letteren, 
politiek, media en sport verdringt zich in de hall.
Na WOI werpt Deauville zich steeds nadrukkelijker 
op als het ‘station à la mode’ en ‘the place to be’, 
met Le Normandy als dé plek waar je moet verblij-
ven. Churchill brengt er zijn vakanties door, net 
zoals de Spaanse koning Alfonso XIII. De Prince of 
Wales viert er zijn 30e verjaardag. In 1966 gebruikt 
regisseur Claude Lelouch het hotel als filmlocatie 
voor ‘Un homme et une femme’.
Hoewel het recent werd gerenoveerd, heeft dit 
paleishotel niets verloren van zijn ziel, zijn natuur-
lijke toverkracht en zijn Belle Epoque-sfeer. Natha-
lie Ryan, die belast werd met de inrichting van de 
271 kamers en suites, slaagde er schitterend in om 
de sfeer van dit magische gebouw te laten herle-
ven met verwijzingen naar de grootsheid van zijn 
geschiedenis, en het tegelijk in een moderner 

Het legendarische hotel Le Normandy 
in kleur en zwart-wit.24
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decor te stoppen. De nieuwe inrichting sluit dan ook 
helemaal aan bij de Anglo-Normandische elegantie.
Een beetje verderop en langs de zee ligt Le Royal. Dit 
hotel met het label ‘Leading Hotels of the World’ is 
een andere tempel van elegantie en een mythische 
uitvalsbasis. Dit paleishotel, dat een jaar na Le Nor-
mandy werd gebouwd, geldt als de favoriete rendez-
vousplek van de sterren van het Festival Américain, 
en doet qua sfeer denken aan de grootste kastelen. 
Kristallen luchters, imponerende raampartijen, zijde-
achtige stoffen en een attent personeel staan borg 
voor magische nachten en een heerlijk verblijf tussen 
glamour en traditie. Alleen al de inkomhall is op zich 
een bezoek waard: één en al grootsheid! En de rest 
is navenant.

De stempel van Barrière
Aan de masten van beide etablissementen wappert 
natuurlijk de vlag van de Groupe Barrière. Deze 
groep werd in 1912 opgericht door François André 
en vervolgens verder uitgebouwd door Lucien 
Barrière, Diane Barrière-Desseigne en Dominique 
Desseigne. Hierdoor ontstond over verschillende 
decennia de Franse nummer één in de casinowe-
reld en een referentie in de luxehotellerie. Zonder 
zijn familiaal DNA te verloochenen, ontwikkelde 
Barrière een uniek aanbod in het domein van vrije 
tijd en ontspanning, gebaseerd op een doorgedre-
ven zorg voor operationele excellentie, de kwaliteit 
van de service en de levenskunst op z’n Frans. Casi-
no’s, hotels, kuurcentra, restaurants, golfclubs: het 

plaatje is helemaal af. De groep is actief in Frank-
rijk en in het buitenland, met toplocaties zoals Le 
Fouquet’s in Parijs, de Westminster in Le Touquet, 
L’hermitage in La Baule, Le Majestic in Cannes, 
Les Neiges in Courchevel, Naoura in Marrakech. 
Maar tegelijk blijft de badplaats in Normandië, de 
geboorteplek van dit imperium, meer dan ooit het 
vlaggenschip van de groep. En het uitstalraam.

Ook voor de swing
Kers op de taart: Deauville staat eveneens voor 
topgolf en voor dito amusement. Het stadje is dan 
ook bijzonder populair bij Belgische spelers die er 
op amper vier uur rijden vanuit Brussel graag op 
birdies komen jagen.
Le Golf Barrière is een van de meest gerenom-
meerde clubs in Frankrijk. De club ligt zo’n tien 
minuten buiten het stadscentrum op Mont-Ganisy 
en heeft het grote voordeel dat hij paalt aan het 
Hôtel du Golf: het volledig gerenoveerd Belle 

De legendarische bar 
van de Normandy.

Hotel Le Royal: 
vlakbij het strand.

Het casino: 
historische 

plek.

Het clubhouse van 
de Golf Barrière.

Binnenzwembad met doorzichtige hemel.

De klasse-sfeer loopt door tot in de kamers.
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2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

*Aanbevolen catalogusprijs V60 D3 Eco Man. standaardversie: ! 34.950 incl btw. 
Aanbod geldig t.e.m. 31/10/2018. Inclusief alle voordelen aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers.

The new Volvo V60
THE NEW FAMILY MODEL

De nieuwe Volvo V60 is de break voor de nieuwe generatie gezinnen. 
Hij werd speciaal ontworpen om te beschermen wat jou lief is.

Een straffe combinatie van Zweeds vakmanschap, slimme functionaliteiten en alleen de allerbeste 
veiligheidstechnologieën zorgen ervoor dat de V60 de mooiste momenten bezorgt aan jou en aan wie je graag ziet.

Als gezinswagen voor een nieuwe generatie is de V60 heruitgevonden met een ruim, 
multifunctioneel interieur en een volledig nieuw design. De nieuwe V60 is een sportieve en dynamisch 

veelzijdige break, ontworpen om ten volle van het leven te genieten.
 

De nieuwe Volvo V60. Vanaf !34.950*.

Epoque-paleishotel met een prachtig uitzicht 
over de stad en het Normandische landschap. Als 
speler kan je er van het balkon van het etablisse-
ment het parcours overschouwen en de 1e tee ligt 
vlakbij: een echt voorrecht! 
De club heeft 27 holes. Het klassieke parcours 
(rood/wit) werd in 1929 getekend door de Britse 
architect Tom Simpson en is rimpelloos uit de 
voorbije decennia gekomen. Deze baan was vaak 
gastheer voor de Open de France en kreeg heel 
wat legendarische kampioenen over de vloer, zoals 
Gary Player en Tony Jacklin, alsook heel wat beken-
de sterren, zoals Sean Connery, Michael Douglas 
en George Clooney.
Hoewel deze championship course vrij klassiek 
oogt, bevat hij toch heel wat hindernissen en 
verplicht hij de golfer tot weloverwogen en stra-
tegische slagen. De bunkers zijn bijzonder goed 
geplaatst en ook de greens met de vele plateaus 
zijn te duchten. De 9-holesbaan (bleu) werd in 
1964 getekend door Henri Cotton en ligt tus-
sen bocage en vallei: een ideale opwarmer. Het 
aanbod wordt vervolledigd met een oefenbaan, 
een putting green en vanzelfsprekend een ‘Old  
England’ clubhouse.
Ook de Golf Barrière Saint-Julien, die in 1989 werd 
geopend, is een bezoek waard. De club ligt een 
tiental kilometer buiten Deauville en vlakbij Pont-
l’Evêque. Tussen de hoeves met vakwerk en de 
boomgaarden met appelaars lopen twee banen: 
één 18 holes (Le Vallon) en één 9 holes (Le Bocage). 
De relatief brede fairways nodigen uit om risico te 
nemen, maar zelfs de longhitters doen er goed aan 
om voldoende tactisch overleg in te bouwen om na 
afloop optimaal te kunnen genieten van het terras 
naast het zeer typische clubhouse.

Normandische holes
Normandië telt heel wat golfclubs en het is dan ook 
een regio die rijk is aan kwaliteitsbanen. Alles samen 
zijn het er een 40-tal met een grote diversiteit. Voor 
wie hier op de bezoek komt, zijn er dan ook heel wat 
keuzemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de links 
van Granville. Deze club is bijna honderd jaar oud en 
werd door Colt en Alison getekend in de duinen van 
Bréville. Het is een van de oudste banen van Frank-
rijk. Het parcours Champ de Bataille, dat in de Eure 
en in de gemeente Neubourg is gelegen, geldt voor 
velen als de mooiste in de regio. Andere golfmusts 
zijn onder meer de uitdagende en visueel prachtige 
Golf d’Etretat, de Golf de Dieppe en de beide banen 
van Omaha Beach vlakbij Bayeux. Deze club ligt op 
enkele kilometer van de stranden waar de Grote 
Ontscheping plaatsvond en vlakbij het Amerikaanse 
kerkhof van Colleville-sur-Mer. Het was daar dat 
Steven Spielberg enkele scènes inblikte van zijn 
meesterwerk ‘Saving Private Ryan’.

De Golf Barrière 
van Saint-Julien.

Swingen voor het Hôtel du Golf.
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De Porsche Golf Cup is een vaste verschij-
ning op de Belgische greens. Zo waren er 
dit jaar liefst acht kwalificatiemanches, 
verdeeld over negen dagen, nodig om 

de dorst naar birdies van de deelnemers te lessen. 
‘Het toernooi is gereserveerd voor Porscherijders. 
Het is duidelijk dat de meesten van hen de swing in 
het bloed hebben’, lacht Didier t’Serstevens, direc-
teur van Porsche Import in België.
De profielen van de golfer en de ‘Porschist’ vertonen 
inderdaad heel wat overeenkomsten. ‘Het zijn echte 
gepassioneerden. Zij houden van precisie, prestaties 
en kwaliteit. En het zijn ook levensgenieters…’
Er bestaat al jaren een dichte en historische band 
tussen het prestigieuze Duitse automerk en de golf-
sport. Beste bewijs? ‘Toen de mythische 356 in het 
begin van de jaren 50 gelanceerd werd, voorzag het 
lastenboek reeds dat de kofferruimte groot genoeg 
moest zijn voor een… golftas!’ De Porsche Golf Cup 
wordt elk jaar in een 20-tal landen gespeeld, waar-

na de respectieve laureaten het traditioneel tegen 
elkaar opnemen in een wereldfinale. Die wordt dit 
jaar gespeeld op de greens van de prachtige Alca-
nada Golf Club die eigendom is van de familie Por-
sche. Puur genot onder de zon op Mallorca! ‘In totaal 
namen er dit jaar bijna 15.000 spelers deel aan het 
toernooi. Met overal dezelfde filosofie op de achter-
grond’, aldus nog Didier t’Serstevens.
In België was het succes meer dan ooit op de afspraak. 
‘In 2017 deden wij vier clubs aan. Om aan de grote 
vraag van ons netwerk te beantwoorden, hebben wij 
dat aantal dit jaar verdubbeld. Voor Porsche biedt 
dit de gelegenheid om de trouwe klanten te ontmoe-
ten in alle uithoeken van het land en in een ander 
kader, de banden te versterken, aan public relations 
te doen. Het toernooi valt duidelijk zeer hard in de 
smaak. Uit de tevredenheidsenquête na afloop van 
elke competitie blijkt dat 100% van de deelnemers 
graag volgend jaar willen terugkomen…’
Gepersonaliseerd onthaal met ontbijtbrunch, driegan-
gen-‘turn’ met gerechten van Choux de Bruxelles, 
heerlijke cocktail met Drappierchampagne en een 
prachtige prijzentafel: het Duitse bedrijf trekt bij elk 
bezoek aan de greens alle registers open.
In België was Porsche vele jaren lang de hoofd-
sponsor van de Inter-Company, een competitie 
voor bedrijven. ‘Wij hebben ervoor gekozen om 
onze trouwe klanten nu persoonlijk te verwen-
nen met een exclusief rendez-vous helemaal voor 
hen. Het is trouwens via ons netwerk dat de Por-

PORSCHE GOLF CUP

In de naam van de passie
Heel wat Porscherijders houden van golf. Het toernooi 
dat speciaal voor hen wordt georganiseerd, is dan ook 
een groot succes. We praatten hierover met Didier 
t’Serstevens, directeur van Porsche Import in België.

Door Miguel Tasso

scherijders-golfers hun uitnodiging ontvangen.’ 
De Belgische finale van het toernooi gaat door op 
vrijdag 28 september op het parcours van La Marache 
op de Royal Waterloo. De vier laureaten mogen zich 
daarna verheugen in een deelname aan de wereldfi-
nale in mei 2019.
De jaargang 2018 is een grand cru voor Porsche dat 
zijn 70e verjaardag viert (zie ook elders in deze Mem-
bers Only). ‘Om dit evenement te vieren, hebben we 
in juni jongstleden een grote rally georganiseerd. 
Daaraan namen meer dan 500 auto’s deel. De dag 
werd afgerond met een galadiner in Tour & Taxis’, 
aldus Didier t’Serstevens.
Het bedrijf uit Stuttgart doet het steeds beter in ons 
land. ‘Er rijden meer dan 40.000 Porsches in België. 
D’Ieteren is trouwens de grootste onafhankelijke 
invoerder ter wereld. Wij schreven vorig jaar meer 
dan 3000 auto’s in, daar waar er dit in Frankrijk – om 
een voorbeeld te geven – 6000 waren. Het beste 
bewijs dat het DNA van Porsche duidelijk aanwezig 
is in de harten van de Belgen die van mooie mecha-
niek houden!’
Het gamma blijft nog altijd even bijzonder. De nieuwe 
modellen, zoals de Cayenne, de Cayman, de Paname-
ra en de Macan, sluiten perfect aan bij de oudere 
modellen, zoals de mythische 911. Ondertussen wordt 
de Porsche Taycan, de eerste elektrische auto van het 
merk, tegen eind 2019 verwacht. Revolutionair!

Didier t’Serstevens, 
directeur van Porsche 
Import in België.

Een toernooi 
met de stempel 
van Porsche.
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Goede sfeer, gezelligheid, sportiviteit: 
ziedaar de belangrijkste ingrediënten 
van de Legends Classic, een originele 
competitie die elke zomer spelers van 

alle niveaus laat swingen tijdens een groot golf-
feest. ‘Bedoeling is om, gedurende twee dagen, de 
teams te verenigen tijdens een soort van relaxte 
Interclubs’, aldus Michael Jones, bedenker en orga-
nisator van het evenement.
De editie 2018, die doorging onder de zon van de Royal 
Waterloo, week daar niet van af. Het toernooi, dat 
gesponsord werd door Ace Ricoh en Ginion Group, 
loste alle verwachtingen in met een gemanicuurd par-
cours, een leaderboard in real time en geanimeerde en 
met het nodige vocht begeleide 19e holes. Extra attrac-
tie was showman Geoff Swain die de gasten verblufte 
met een exhibitie van onwaarschijnlijke slagen.  

Bij de afrekening ging de trofee naar het team van de 
Ladies van Royal Waterloo. Zij gingen de titelverde-
digers uit Rigenée vooraf. De club Brussels Drohme 
erfde de beroemde ‘Kabouter of the year’, het equiva-
lent van de houten lepel in rugby. Het toernooi werd 
afgerond op het terras rondom een heerlijke plancha 
die samengesteld door chef Hugues Mattagne.
Omdat hij ook de zakenwereld naar de greens wil 
loodsen, bereidt Michael Jones nu al de Luxemburgse 
manche voor van de Legends Classic Corporate. Die 
gaat op 23 oktober door op de Golf de Luxembourg 
en zal zijn voorbehouden aan Belgische en Luxem-
burgse bedrijven (formule 4BBB, teams van twee 
spelers). Speciale gastheer: de Franse kampioen 
Grégory Havret. Alweer een leuke kans dus om golf 
en business met elkaar te combineren en alle deelne-
mers een opwindende dag te garanderen.

Info en inschrijvingen: www.legendsgolf.eu

LEGENDS CLASSIC

Een goede sfeer 
werkt aanstekelijk

De Royal Waterloo was gastheer van de 4e Legends Classic: 
een zoveelste voltreffer!
 

Door Miguel Tasso

Zij gaven ons hun vertrouwen, waarom u niet? 
Meer dan 1500 particulieren, en verschillende bedrijven waaronder:

BRANDDETECTIE
Een onmisbare 

beveiliging ... die ook 
verplicht is

INBRAAKBEVEILING
Preventie en 
afschrikking

TOEGANGSCONTROLE 
EN PARLOFOON

Overzicht en beheer van 
uw bezoekers

VIDEOBEWAKING
Alles zichtbaar, op elk 

moment!

Vraag uw gratis veiligheidsaudit 
aan met de code MBO618. Elke 
bestelling voor 30/09/2018 maakt 
kans op een SONOS PLAY 1 !

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be
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30 jaar: ziedaar de eerbiedwaardige leef-
tijd van de BMW Golf Cup in België. Toen 
dit toernooi voor amateurspelers in 1988 
voor het eerst werd georganiseerd, was 

het een pionier in zijn soort. Ondertussen is het 
uitgegroeid tot een echte referentie en garan-
deert het een unieke beleving. Zoals eens te meer 
werd bewezen tijdens de editie van 2018. Ook 
die meldde het ganse seizoen door ‘volgeboekt’ 
en dat voor de 18 manches die in alle hoeken 
van het land werden georganiseerd. Ter herinne-
ring: de competities zijn voorbehouden aan de 
genodigden van de concessiehouders en worden 
gespeeld in single stableford.
Binnenkort volgt de Belgische finale met de ver-
schillende laureaten. Die gaat door op 13 oktober 
op de greens van de Cleydael Golf & Country Club. 
De Antwerpse club, met de baan die in 1987 door 
architect Paul Rolin werd getekend, is er de voor-
bije jaren dankzij een dynamische investeringspoli-
tiek alleen maar op vooruitgegaan. Deze club, die 

eigendom is van Open Golf Club, is helemaal tot 
wasdom gekomen en geldt als een referentie in het 
Belgische golflandschap. 
De golfbaan speelt niet extreem lang, maar is bij-
zonder subtiel en technisch. Zij dwingt de golfer 
om alle stokken in de tas te gebruiken en vereist 
een goed strategisch inzicht om de talloze hin-
dernissen te ontwijken, waarbij tal van waterhin-
dernissen. Kortom: een echte uitdaging voor de 
toekomstige finalisten. En zoals het hoort zal BMW 
ook zijn eigen persoonlijk steentje bijdragen, met 
afrondend een prestigieus galadiner dat de prijs-
uitreiking zal omkaderen.
Het Duitse automerk is zeer aanwezig op de 
greens. Deze sponsor van de eerste Belgian 
Knockout op Rinkven steunt immers ook de Ryder 
Cup en tal van toptoernooien op de Europese en 
de Amerikaanse Tour. De BMW Golf Cup zelf staat 
in alle werelddelen op de kalender en vervolledigt 
op amateurniveau de globale passie van het merk 
voor de golfsport.

BMW GOLF CUP

Verjaardagkaarsen 
op Cleydael G&CC
De Cleydael G&CC maakt zich op voor de grote finale 
van de 30e BMW Golf Cup, het toernooi dat meer dan 
ooit tot een referentie is uitgegroeid.

Door Miguel Tasso

Meer weten over de activiteiten rond ABN AMRO’s duurzaamheidsbeleid? 
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste financiële en fiscale ontwikkelingen? 
Registreer u dan op www.today.abnamro.be. 

Duurzaam beleggen is meer dan alleen uw financiële middelen op de “juiste” manier inzetten, meegaan met een trend of 

“groen” doen. Duurzaam beleggen is bewust kiezen voor een rendement voor het leven. Als pionier op het gebied 

van duurzame beleggingen staat ABN AMRO u graag bij in het selecteren van de juiste beleggingsfondsen en dat 

omwille van de juiste redenen. ABN AMRO behaalde dit jaar een score van maar liefst 91 punten op 100 in de gerenommeerde 

wereldwijde Dow Jones Sustainability Index. Hiermee behoort de bank tot de top van best presterende banken wereldwijd op 

deze duurzaamheidsranglijst. 

.BE  
 Antwerpen   Brussel   Hasselt   Kortrijk   Sint-Martens-Latem 

Het prachtige clubhouse 
van de Cleydael Golf & 
Country Club.
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De eerste editie van de Members 
Only Golf Tour werd afgerond op 
het parcours van The National in 
Sterrebeek. Net zoals bij de vorige 

afspraken op Ter Hille en Naxhelet droeg ook dit 
toernooi de grote epicurische waarden van het 
magazine uit: traditie, genot en kwaliteit.
Gepersonaliseerd onthaal, welcome gift pack, lek-
kere kleine brunch, een baan in topconditie, de 

turn en de 19e hole aangeboden door het bekende 
restaurant Le Toucan (Elsene): deze vuurdoop was 
helemaal af. Dat was ook te merken aan de kleine 
details die het verschil maken, zoals de valet par-
king door Gentleman Valet & Drivers, dat zich van 
bij de aankomst van alle deelnemers over hun auto 
bekommerde, en de hand carwash aangeboden 
door de teams van Ooh Clean. Dankzij de vrijge-
vigheid van de eventing partners (Jaguar, ABN 

MEMBERS ONLY GOLF TOUR 2018

Epicurische swings 
op The National
Members Only liet zijn trouwe partners swingen met een 
toernooi dat helemaal aansluit bij zijn imago. Er heerste 
dan ook een gezellige en tegelijk exclusieve sfeer tijdens 
de afspraak op The National in Sterrebeek.

Door Miguel Tasso
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Amro Private Banking, ALSEC, Saycom, Michel 
Herbelin, Ace Ricoh, Segafredo, ALSEC, Louis 
Widmer, Le Toucan, Bettinardi, Srixon) volgde de 
prijzentafel dezelfde spirit. Met afrondend – zoals 
dat hoort – een champagnecocktail.
Members Only, dat sinds zijn oprichting in alle 

Belgische en Luxemburgse clubhouses aanwezig 
is, heeft altijd de swing in het bloed gehad. Dit 
nieuwe toernooi, dat helemaal in de geest stond 
van de levenskunst, sluit dan ook perfect aan op 
een groot verlangen. Vandaar dat het team nu al 
volop bezig is met de editie 2019.

5,3 L/100 KM. CO2 : 139 G/KM. (volgens de NEDC-norm).
Actie geldig voor wagens modeljaar 2018 zolang de voorraad strekt. Catalogusprijs F-PACE Prestige Business Edition 20d 180pk vanaf ! 53.690 btwi. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, 
assistance en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. 
*Financiële Renting excl. btw met aankoopoptie van 20"% op een duurtijd van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier 
door AlphaCrédit N.V., leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPR Brussel. BCE: 0445.781.316. Voorbeeld gebaseerd op voorwaarden geldig op 01/06/2018, nettoprijs van
de wagen ! 43.040,73 excl. btw (fl eet korting inbegrepen) en een voorschot van ! 12.395,73 excl. btw. Adverteerder: Jaguar Land Rover Belux nv, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen. 

TIJDELIJK VANAF ! 399/M*

De Jaguar F-PACE toont dat ook SUV’s opwindend kunnen zijn. 
Hij is geïnspireerd op de F-TYPE, met onweerstaanbare lijnen, 
hoogstaande prestaties en Britse luxe die u van een Jaguar 
verwacht. De Business Editions, leverbaar uit voorraad, verwennen 
u met een rijkelijke uitrusting die u alles biedt voor sportief én
comfortable rijplezier. Dit is de ultieme performance SUV.

jaguar.be

DE ULTIEME 
PERFORMANCE SUV
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– Lederen zetels, verwarmbaar vooraan
–  All Wheel Drive en achttraps 
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Rallye des Princesses Richard Mille 2018

De zon scheen uitbundig over de Place 
de Vendôme en zorgde begin juni 
voor een zomerse sfeer in hartje 
Parijs. Op het plein verdrongen zich 

zo’n 200 ‘prinsessen’ met hun glimmende bolides. 
Zij kwamen vanuit alle hoeken van Europa voor 
de start van de 19e editie van de meest glamour 
en sportieve ladiesrally in en rond Frankrijk. De 
90 oldtimers, de ene al mooier dan de andere, 
opgelijnd op het mooiste plein van Parijs, creëer-
den samen een duizelingwekkend beeld aan de 
vooravond van ‘le grand départ’. 
Vanuit Parijs voerde de rally dit jaar westwaarts. 
Twee vrij traditionele etappes (Saint-Aignan en 
Vichy) en een derde (marathon)dag richting Tou-
louse fungeerden als aanloop naar de apotheose, 
met twee spraakmakende ritten door de Pyrenee-
encols. Blije gezichten dus, ook bij bedenkster en 
directrice Viviane Zaniroli. ‘De Rallye des Princes-
ses Richard Mille gaat door op de ingeslagen weg. 
Deze rally is door de jaren heen blijven evolueren 
en emanciperen, om uit te groeien tot wat hij van-
daag is. Deze 19e editie oogt veelbelovend. De 90 
teams die ons dit jaar gezelschap houden, hebben 
de juiste keuze gemaakt. Het deelnemersveld is 
eens te meer opmerkelijk, zowel kwalitatief als 
kwantitatief, en illustreert eens te meer het stij-
gend succes van de grootste 100% damesrally 
die in Frankrijk georganiseerd wordt. Het unieke 
parcours naar het Westen is tegelijk prachtig en 
veeleisend, met de doortocht van de Pyreneeën. 
Ik kan iedereen een unieke week verzekeren 
over de mooiste wegen van Frankrijk. Met de zon 
aan de hemel is de sfeer nu al geweldig en dat 

zal de komende dagen alleen nog beter worden.’ 
Haar belofte werd ingelost, want na de vijf dagen 
op de mooiste Franse wegen en zowat 1800 km – 
waarvan ongeveer de helft in regelmatigheidsritten 
– straalden alle gezichten!
Na een kort bezoek aan Spanje in For-
migal volgde de ultieme RZ over 27,8 
km, met onderweg de beklimming 
van de Orgambidesca, de Sourzay, de 
Irau en de Arthé. Voor de teams was 
dit het neusje van de zalm op het vlak 
van regelmatigheidsritten: een hoge 
technische moeilijkheidsgraad 

In juni jongstleden trok de 19e Rallye des Princesses Richard 
Mille richting Biarritz voor een onuitgegeven editie, met 
een onvergetelijke finale door het hart van de Pyreneeën 
en een kort bezoek aan Spanje. Volgend jaar keert de rally 
terug naar Saint-Tropez voor een unieke 20e editie.

Door Philippe Janssens

 veroveren
      het Westen

'*+inse,e-'

De doortocht van de Pyreneeën en 
de onuitgegeven aankomst in Biarritz 
maakten de 19e Rallye des Princesses 
Richard Mille op heel wat vlakken uniek.

Liefst 90 teams 
gingen van start 

op de Place 
Vendôme.

Adeline Paquiers en Héléna Euvrard 
(AC Cobra) haalden het op de streep.
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gecombineerd met fabelachtig mooie land-
schappen. Een onvergetelijke RZ in een wilde en 
overweldigende natuur – een filmdecor waardig. 
En ook al bleek zij uiteindelijk doorslaggevend voor 
de eindzege, deze onvergetelijke RZ leek helemaal 
verheven boven de tijd.
Na afloop van die goed gevulde ochtend werd het 
sportieve luik afgerond met een vijfsterrenlunch 
in de Auberge Ostape van Bidarray. Op sportief 
vlak kregen we een bijzonder felle eindspurt, want 
tijdens de laatste twee RZ’s wisselde de leiders-
plaats evenveel keer van kant. Uiteindelijk ging 
de zege naar het Franse duo Adeline Paquiers 
en Héléna Euvrard (AC Cobra). Zij haalden het in 
extremis voor de MINI Cooper n° 63 van Marie 
Périn en Edith Ragot. De Zwitserse Coralie Chehab 
en Gaëlle Wacziarg (Mercedes 250 SL) vervolledig-
den het eindpodium van deze memorabele editie. 
Het beste Belgische duo in de eindstand? Char-
lotte Casteleyn en Sabine Deleu (Jaguar XK 140 
Roadster, 9e) met een plek in de top-10.
‘Wij zijn dolgelukkig met deze overwinning. Het 
waren vijf onwaarschijnlijk leuke dagen. De weers-
omstandigheden waren niet altijd ideaal voor onze 
open auto, maar het was heerlijk.’ Adeline Paqui-

Ontdek de nieuwe Ford Mustang
Haal meer fun uit je dag in de nieuwe Mustang. Verkrijgbaar met een 5.0 l V8 
motor met 450 pk. Uitgerust met een vierdubbele uitlaat, LED dagrijlichten 
en een 12” LCD-aanraakscherm. Stap in en elke rit wordt een belevenis.

Ervaar de unieke sensaties aan het stuur van de nieuwe Ford Mustang. 
Voor meer info, surf naar ford.be

De nieuwe Ford Mustang

 9,0-12,8 L/100 KM.  199-285 G/KM CO2. (CO2MPAS)
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. Contacteer 
uw Ford-verdeler voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. Exclusief verkrijgbaar bij FordStores. De afgebeelde wagen wijkt af van de werkelijke specificaties. 

Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

ers, de laureate van de wedstrijd, is enthousiast: 
‘Mijn stiefdochter Héléna deed het geweldig en 
samen vormden wij de hele rally lang een zeer 
goed duo. Je zou kunnen veronderstellen dat we 
veel druk voelden na onze leidersplaats op dag 1, 
maar het omgekeerde was waar. Het moeilijkste 
moment kwam toen we onze leidersplaats moes-
ten inleveren op de vooravond van de aankomst. 
Dat zorgde voor ongelofelijk veel druk tijdens deze 
slotochtend in de Pyreneeën. We willen bij deze 
ook Arnaud, mijn vriend en de vader van Héléna, 
betrekken bij deze zege. Zonder hem was het ons 
niet gelukt. Deze titel is ook de zijne. Dank ook 
aan het organisatieteam, want dit was een droom-
week. Volgend jaar komen we zeker terug om onze 
titel te verdedigen!’

© Foto's: Richard Bord

Ondanks de charme en de 
elegantie blijft de Rallye des 
Princesses een bijzonder 
sportief gebeuren.

Prachtige landschappen 
in de Pyreneeëncols.

Mechanische pech 
hoort er soms bij…42
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Het doek is gevallen, want met het 
zwaaien met de zwart-wit geblokte 
vlag gingen ook de stands dicht op 
het circuit van de Sarthe. Het einde 

meteen van een driedaagse met meer dan duizend 
piloten van dertig verschillende nationaliteiten aan 
het stuur van 700 historische racemodellen. Zij 
maakten er voor het eerst kennis met de beroem-
de piste van Le Mans of herontdekten die…
Naast de getallen op de piste spraken ook de 
andere cijfers boekdelen… 135.000 toeschou-
wers, jong en oud, 10 ex-winnaars van de 24 Uren, 
9 racecategorieën, optochten en demonstraties op 
de piste, 8500 auto’s die samen 200 clubs en in 
totaal 60 merken vertegenwoordigden, festivitei-
ten rond de 70e verjaardag van Porsche en de 40e 
verjaardag van de zege van Alpine in de 24 Uren 
van Le Mans, 200 exposanten. Met daarbovenop 
de veiling door Artcurial Motorcars, de wedstrijd 
Le Mans Heritage Club, Little Big Mans en nog 

R8, Bentley Speed 8, Peugeot 908 HDI, Pescarolo 
01 (met Henri Pescarolo himself achter het stuur), 
Toyota GT-One, Alpine A460, Ferrari 333 SP, McLa-
ren F1 GTR, Maserati MC12 en andere Chrysler Viper 
GTS-R, Venturi, Saleen S7-R, Panoz Esperante…
‘Het succes van deze 9e Le Mans Classic smaakt 
vanzelfsprekend bijzonder lekker, maar het ver-
vult ons, medeorganisatoren, vooral met trots 
en vreugde’, aldus Pierre Fillon, voorzitter van de 
Automobile Club de l’Ouest, die samen met Peter 
Auto het evenement organiseerde. ‘De begeeste-
ring van alle deelnemers, verzamelaars, exposan-
ten en vooral van de vele toeschouwers voor deze 
machines die aan de 24 Uren van Le Mans of aan 
Uithoudingsraces hebben deelgenomen, bewijst 
dat de legende nog altijd leeft voor deze discipline 
en voor deze mythische wedstrijd. Dit succes sti-
muleert ons, bij ACO, elke dag opnieuw om het 
verhaal van de 24 Uren te blijven uitdragen en dit 
zowel nu als in de toekomst.’
De memorabele momenten waren evenwel niet 
enkel weggelegd voor op de piste. De veiling door 
Artcurial Motorcars onder leiding van meester Her-
vé Poulain leverde inderdaad nieuwe recordcijfers 
op in het kader van de Le Mans Classic. Dit alles 
dankzij een Mercedes Roadster 300SL uit 1963 
met amper 1380 kilometer op de teller en slechts 
één enkele eigenaar. Het verleidde een koper tot 
het uitschrijven van een cheque van 3.143.000 
euro, of ruim twee keer hoger dan vooraf geschat!
De Le Mans Classic onderstreepte eens te meer 
de gretigheid van de verzamelaars en de toe-
schouwers. Zij zijn steeds talrijker om de unieke 
kans te grijpen om op het grote tracé te rijden 

Le Mans Classic 2018
De hoogmis van de Sarthe
De 9e editie van de Le Mans Classic was niet alleen een 
gigantische voltreffer bij het publiek, maar mikte ook pal 
in de roos bij de deelnemers en de exposanten. Welkom 
in het Mekka van de uithouding…

Door Philippe Janssens

en zij appreciëren de diversiteit van de deelne-
mende bolides. ‘Deze 9e editie toonde aan dat de 
toeschouwersaantallen significant blijven stijgen’, 
aldus Patrick Peter, oprichter van Peter Auto. ‘De 
deelnemers, het publiek en alle participanten lie-
ten ons weten dat zij bijzonder tevreden waren. Wij 
slagen er in om het evenement te laten evolueren, 
voor vernieuwing te zorgen en onze affiche zo te 
stofferen dat er voor het publiek bij elke editie 
wat nieuws te beleven valt. De introductie van de 
Global Endurance Legends heeft ons geholpen om 
onze retrospectieve van de 24 Uren van Le Mans 
uit te breiden naar 2016 en op die manier ook een 
jonger publiek te bereiken. Op die manier kregen 
de bezoekers van de Le Mans Classic 2018 toe-
gang tot de 93 jaar geschiedenis van de grootste 
uithoudingswedstrijd ter wereld, met ook dit jaar 
weer de toegankelijkheid die wij koesteren, zodat 
iedereen tot vlakbij deze historische auto’s en hun 
piloten kon komen.’

zoveel meer. Alle ingrediënten waren dus verenigd 
om deze hoogmis van de auto in de slipstream van 
zijn voorgangers te loodsen. Zoals ook bevestigd 
werd tijdens dit grandioze en populaire weekend. 
Naast de negen categorieën op de piste tijdens dit 
grote autofeest was de grote nieuwigheid van de 
editie 2018 de introductie van de Global Endurance 
Legends. Daarmee stapte de Le Mans Classic een 
nieuw tijdperk binnen: dat van de GT1 en andere 
LMP1 uit de jaren 90 en 2000. Met als resultaat 
een fenomenale parade van glorieuze bolides: Audi 

Een ‘Le Mans’-start, zoals 
in de goede oude tijd…

Van de oudste tot een aantal recente: 
de ganse geschiedenis van de 24 Uren 
van Le Mans defileerde op de piste.
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Ze worden wel eens de musketiers 
genoemd, verenigd zoals… de zes vin-
gers aan één hand. Drie jaar geleden 
beslisten Benoit Claus, Mathieu Claus, 

Frederik Daenekindt, Louis De Jaegere, David 
Oosterlynck en Laurent Suys om zich samen in 
het rallyavontuur te storten. Deze Vlaamse onder-
nemers zagen hoe Vlaanderen warmliep voor de 
Zoute Grand Prix en beslisten om hun eigen stijl-
volle rally te ontwerpen. Het concept is simpel, 

maar efficiënt: Le Grand Tour is een lus op het 
Oude Continent, een rally die over verschillende 
jaren wordt gereden. De start ligt daar waar het 
jaar voordien de finish was getrokken. Daarna 
wachten vier rallydagen – zes, heen- en terugreis 
meegerekend – op de mooiste Zuid-Europese 
wegen. Regelmaat of wandeltempo: het maakt 
niet uit. Zo lang u maar deel uitmaakt van de eer-
ste 65 ingeschreven teams, want het aantal auto’s 
(die voor 1975 zijn gebouwd) is vanzelfsprekend 

beperkt. De service is inbegrepen en wettigt het 
prijskaartje voor inschrijving, transport, verzorgd 
hotelverblijf en restauratie, smaakvolle etappes 
en onuitgegeven bezoeken. Alles wordt in het 
werk gesteld om er een onvergetelijke escapade 
van te maken. En daardoor een uitnodiging om het 
jaar daarop terug te keren.
Het parcours? Elk jaar wordt een stukje van een 
traject afgewerkt dat samen een grote ronde van 
Europa vormt. En omdat alles elk jaar opnieuw 
vanuit Wevelgem start ter gelegenheid van ‘Le 
Grand Départ’ vertrekken de auto’s een week op 
voorhand met trucks. 
Na Wevelgem-Bilbao (2017) en Bilbao-Lissabon (2018) 
zal de editie van 2019 de Portugese hoofdstad verbin-
den met Almeria, helemaal in het Spaanse zuiden.
O ja, nog dit: de Grand Tour is een ‘Men Only’-rally, 
uitsluitend voor mannen dus. Want ja: mannen  
en auto’s…

Le Grand Tour 2018
Mannen en auto’s…
Le Grand Tour, een 100% Belgisch concept, rondde zijn 
2e luik af tussen Bilbao en Lissabon en bereidt nu al de 
editie van 2019 voor. Deze ‘Men Only’-rally is anders 
dan alle andere en groeide vanuit de verbeelding van zijn 
gepassioneerde autofans.

Door Philippe Janssens

De teams verzamelen 
elk jaar in Wevelgem 
voor de ‘Grand Départ’.

De mooiste oldtimers, zoals 
deze Chevrolet Corvette C1, 
op Zuid-Europese wegen. De 
Grand Tour 2018 beëindigde 
zijn 2e seizoen in Lissabon.

Een… grote ronde door de mooiste 
streken van Europa in een 10-tal rally’s van 
vier dagen: het concept achter deze ‘Men 
Only’-rally is een 100% Belgisch idee.

© Foto's: Francis Vermeulen
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De finale van de eerste editie van de 
Belgian Golf League wordt op 3 novem-
ber gespeeld op de Golf de Rigenée. 
Deze competitie, die in mei werd voor-

gesteld, heeft tot ambitie om uit te groeien tot een 
echt nationaal kampioenschap. ‘Aan deze eerste 
editie namen elf stichtende clubs deel. Dit aantal 
hopen wij met de jaren natuurlijk verder op te drij-
ven’, aldus Thibault De Saedeleer, ex-hockeyer en 
initiatiefnemer achter dit mooie evenement.
Tot dusver beantwoordt dit kampioenschap, dat 
op de steun van Florence Descampe en Nicolas 
Colsaerts kan rekenen, volledig aan de verwach-
tingen. ‘De formule spreekt aan en vult een echte 
leemte. Zij geeft onze nationale topamateurs de 
kans om het hele seizoen door topwedstrijden te 
spelen. De Interclubs blijven natuurlijk een must, 
maar die vullen maar enkele weken van de kalen-

der. Hier spreken we over wedstrijden die over 
zes maanden zijn gespreid. Dat is heel belangrijk, 
vooral voor de jonge spelers die ervaring willen 
kweken en… een winning spirit’, aldus Christophe 
Descampe, voorzitter van de Belgian Golf League.
Het spreekt voor zich dat bepaalde details nog 
voor verbetering vatbaar zijn, met name de niet 
altijd even soepele plaatsing van de competitie-
datums. Maar de elf pionierende clubs (Raven-
stein, Waterloo, Rigenée, Latem, 7 Fontaines, 
Hainaut, Rinkven, L’Empereur, La Bruyère, Cleyda-
el en La Tournette) spelen het spel en zijn blij met  
deze nieuwkomer.
Het concept is hetzelfde als bij voetbal- en hoc-
keykampioenschappen. Elke club neemt het 
tijdens het seizoen op tegen de tien andere. Er 
dienen bij elke ontmoeting vijf spelers opgesteld 
en de duels worden gespeeld in single matchplay. 

De winnaar krijgt drie punten; bij een gelijkspel 
neemt elk één punt mee naar huis. Over de titel 
wordt op 3 november beslist met een duel tus-
sen de nummers één en twee. Het programma 
zal worden aangevuld met wedstrijden voor de 
verschillende ereplaatsen.
Deze nieuwe competitie heeft ook tot doel om 
een bijkomende dynamiek te creëren in een sport 
die in ons land volop aan het boomen is. ‘Bedoe-
ling is natuurlijk om golf te promoten en te medi-
atiseren via onze website en de sociale media. 
Tegelijk verzekeren wij de animatie met een sys-
teem van livescoring in de clubhouses teneinde 
het evenement met alle supporters te delen’, legt 
Jean-Paul Bourdon uit die verantwoordelijk is voor 
de informatica.
De competitie moet natuurlijk nog helemaal zijn 
draai vinden en enkele minpunten uitgommen. 

Finale op Rigenée
Met de Belgian Golf League, die op het meter- en peterschap 
van Florence Descampe en Nicolas Colsaerts kan rekenen, 
wordt een leemte opgevuld in de kalender van de beste 
nationale amateurs. Het orgelpunt volgt op 3 november.

Door Miguel Tasso

Rome is nu eenmaal niet in één dag gebouwd. 
‘Deze eerste editie is dan ook ergens een lab 
met het oog op de toekomst. Wij zijn gestart met 
één Divisie, maar het is niet onmogelijk dat er op 
termijn andere bijkomen, met een systeem van 
stijgers en dalers. Wij denken ook aan een gelijk-
aardige Damesliga, maar willen onszelf niet voorbij 
hollen’, aldus Thibault De Saedeleer die hoopt om 
snel een of andere sponsor te overtuigen voor dit 
new look kampioenschap dat pittig uit de start-
blokken is geschoten.
Eén ding is zeker: deze competitie maakt heel 
wat los, wat bewijst dat het concept ook echt 
allure heeft én toekomst. ‘Het is een excellent ini-
tiatief. Ik ben ervan overtuigd dat het zal helpen 
om het niveau van onze beste amateurs te ver-
hogen en het alle clubs zal motiveren’, bevestigt 
ook Nicolas Colsaerts.

De spelers van Rigenée en 
Royal Hainaut: gezelligheid 
en sportiviteit op het menu.

D e  poserende 
protagonisten van 
het duel Rinkven-
Royal Latem.

Christophe Descampe, 
Jean-Paul Bourdon en 
Thibault de Saedeleer: 
organisatoren van de 
Belgian Golf League.

Het team van 
Ravenstein.

Het team van 
La Tournette.
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Prachtige golfbanen, een feestelijke sfeer, 
een perfecte organisatie en, natuurlijk, 
een heerlijk weertje in de meest glamour 
van alle Spaanse badplaatsen! De tweede 

editie van de Belgian National Days loste alle ver-
wachtingen in. Het programma was er dan ook een 
om duimen en vingers van af te likken!
Qua greens kruisten de 80 deelnemers achtereen-
volgens de ijzers en de woods op de prachtige banen 
van La Zagaleta, La Cala en de Marbella Club. ‘La 
Zagaleta is een van de meest private en exclusieve 
clubs in Europa. De club opent doorgaans enkel 
voor de leden, maar wij waren er exclusief welkom 
met ons toernooi. Een bijzonder voorrecht dat door 
de deelnemers naar waarde werd geschat, want het 
is inderdaad een onvoorstelbaar mooie plek’, aldus 
Bernard Stas en Alexandre Adlivankine, de organisa-
toren van dit evenement.
Toen de prijzen dienden uitgedeeld, bleek dat de teams 
van Antoine Lebrun en Thomas Van Wettere (Bruto) 

tegen een drievoudige achtergrond: de Andalousische 
Brabançonne, de Middellandse Zee en ‘Lange Jojo’ die 
speciaal voor de gelegenheid was overgevlogen. Hij 
haalde zijn bekendste deuntjes boven tijdens de ‘made 
in Belgium’-dansavond waar zo’n 230 gasten hun beste 
beentje voorzetten en alle remmen losgooiden.
Deze kwaliteitsvolle en tegelijk zeer relaxte Belgian 
National Days, die op de steun van heel wat prestigi-
euze sponsors mogen rekenen en op de opgemerkte 
aanwezigheid van twee emblematische figuren uit 
de Belgische golfsport, zijnde Michel Vanmeerbeek 
en Arnaud Langenaeken, hebben duidelijk hun draai 
gevonden. Dit toernooi heeft zonder meer een eigen 
identiteit. Wanneer de Nationale Feestdag gevierd 
wordt, is Marbella ‘the place to be’ voor alle golfers-
levensgenieters. Men zegge het voort: de editie 2019 
staat al op de rails, met alweer tal van mooie verras-
singen in petto.

BELGIAN NATIONAL DAYS

Let the fiësta begin!
Op 21 juli hadden de Belgische golfers afspraak in 
Marbella. Drie dagen puur genot ter gelegenheid van de 
Nationale Feestdag!

Door Miguel Tasso

© Foto's: Paul-Olivier Tulkens

en van Eric Bogaerts en Eric Bourcier (Netto) zich na 
drie dagen op het hoogste podiumtrapje mochten hij-
sen. Wat de andere deelnemers natuurlijk niet belette 
om hun ereplaatsen op de gepaste manier te vieren, 
want deze Belgian National Days kregen ook een ver-
lengstuk op de playa’s. En hoe! Behalve de welkomst-
cocktail in de Claro Beach Club van Estepona was er 
immers ook een prijsuitreiking op Bono Beach, een 
cocktail in El Gran Gatsby van Puerto Banus 
en natuurlijk het afsluitend diner op 21 
juli op het strand van Casanis 
in Elviria. Bij die gelegen-
heid werd een prachtig 
vuurwerk afgestoken 
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Soms verslaat het hart het verstand, zo 
wordt gezegd. Voor meer uitleg kunt u 
trouwens altijd terecht bij Peter Braem. 
Omdat deze Porscherijder in hart en 

nieren door mooie auto’s en golf gepassioneerd 
wordt, bedacht hij een rally die anders zou zijn 
dan andere. ‘Ik had al verschillende jaren veel 
sympathie voor de stichting Androïd 34 van 
Cédric Lescut, onze profgolfer die slachtoffer 
werd van een ongeval. Hij steunt jonge Belgische 
sporters met een amputatie en helpt hen om aan-
gepaste prothesen te vinden. Naast het jaarlijks 
golftoernooi vond ik dat we ook een rally konden 
organiseren om extra centen op te halen. Mijn 
club en zijn voorzitter Philippe Lienard liepen 
warm voor dit project en daarmee stond de trein 
op de rails…’
Op 1 juli jongstleden beantwoordden liefst 63 
teams de oproep van de Belgian Porsche Friends. 
Een onverhoopt succes voor een eersteling! ‘Wij 
wilden de rally zo toegankelijk mogelijk maken en 
hem derhalve niet beperken tot de Porscherijders’, 
aldus Peter Braem. ‘Van Jaguar tot Porsche en van 
Ferrari tot Mercedes: het peloton auto’s was bij-
zonder indrukwekkend…’
Van de Naxhelet Golf Club naar de Golf Château 
de La Tournette met onderweg het Domaine du 

Chenoy voor de lunch: de rally, die ‘Octopus’ 
werd gedoopt en door expert Dan Erculisse werd 
uitgetekend, doorkruiste de mooiste wegen van  
de Condroz.
Bij de begin van de avond en na de aankomst in de 
Golf Château de la Tournette voor de slotbarbecue 
en de dansavond pakten de organisatoren uit met 
goed nieuws. Door de winst van de inschrijvingen 
en de vele giften van particulieren bij elkaar op te 
tellen, kon zo’n 22.000 euro worden geschonken 
aan Androïd 34. ‘Dat is goed voor vier “blades” 
(protheses, red.) voor jonge Belgische sporters, 
waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen in 
hun discipline’, aldus een duidelijk opgetogen 
Peter Braem. ‘Ik wil bij deze iedereen danken die 
deze operatie mogelijk heeft gemaakt, en in het 
bijzonder Philippe Lienard en zijn echtgenote, 
voor hun engagement in deze onderneming, maar 
ook alle aanwezige teams en onze partners, groot 
en klein, want zonder hen hadden we dit mooie  
project niet kunnen opstarten.’

BPF Octopus Rally
voor Androïd 34
Wat een mooie dag!
Op initiatief van Peter Braem en clubvoorzitter Philippe 
Lienard verzamelden de Belgian Porsche Friends meer 
dan 60 teams voor een unieke rallydag ten voordele van 
Androïd 34. Deze vereniging van Cédric Lescut steunt 
jonge sporters met een amputatie.

Door Philippe Janssens

©
 L

uc
ie

n 
De

 R
oe

ck
 2

01
8

bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -
a

u
s

t
In

 - M
G

 - L
A

N
D

 R
o

V
E

R
 - L

A
G

o
N

D
A

 - D
E

 T
o

M
A

S
O

 - M
A

S
E

R
A

T
I - F

IA
T

 - R
E

N
A

U
L

T
 - Is

o
 R

IV
O

L
TA

 - H
E

A
L

E
Y

 -- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso C
IT

R
o

E
N

 -
 IN

V
IC

TA
 -

 A
U

D
I -

 F
er

r
A

r
I -

 A
S

T
o

N
 M

A
R

T
IN

 -
 JA

G
U

A
R

 -
 R

O
L

L
S

 R
o

Y
C

E
 -

 A
L

FA
 R

o
M

E
O

 -
 A

L
V

IS
 -

 o
p

eL
 -

Order 
  reduced-price 

   tickets online! 
interclassics.be

16 / 17 / 18 november 2018

SPONSORS PARTNERS

brussels 2018
INTERcLASSICS

60 YEARS WORLD EXPO 
CARS OF ‘58 

70 YEARS PORSCHE 356

BELGIUM’S PREMIER CLASSIC CAR SHOW interclassics.be

ICB18 adv A4 NL-FR-EN-DE 0618 v4.indd   1 31-08-18 - wk 35   10:55

© Foto's: Ivan Verzar www.3dimage.be

Liefst 63 teams namen 
deel aan de BPF.

Cédr ic  Lescut 
mocht een cheque 
van 22.000 euro in 
ontvangst nemen.

52

E V E N T S
H E R F S T  2 018



De Belgische finale van de Audi quat-
tro Cup ging door op het parcours 
van de Golf Château de la Tournette. 
Aansluitend kreeg het winnende 

team het voorrecht om van 23 tot 26 septem-
ber deel te nemen aan de wereldfinale in het 
Oostenrijkse Kitzbühel.
Zoals gebruikelijk was ook deze editie 2018 – de 26e 
al in België – een groot succes. Voor de genodigden 
van de distributienetwerken van het merk met de 
ringen stonden twaalf kwalificatiewedstrijden op 
het menu. Perfecte organisatie, een sportieve en 
ontspannen sfeer, kwaliteitsbanen en een originele 
formule (greensome stableford): de succesrecepten 

liggen gebeiteld in het gras. Tegelijk 
pakt Audi in zijn nationale manches 

altijd uit met iets bijzonders. ‘Om te 
beginnen wordt tegelijk gestart op de 

holes 1 en 10. Dat bevordert de networ-
king en versnelt de competities. Daardoor 

kan de prijsuitreiking rond 17.30 uur plaatsvin-
den, waardoor iedereen op een fatsoenlijk uur 
naar huis kan terugkeren. Verder zorgen wij ook 
voor heel wat animaties buiten de baan: de tradi-
tionele “nearest to the pin” wordt op een simulator 
gespeeld en bij de puttingwedstrijd moeten de spe-
lers hun bal onder een Audi laten rollen. Dat alles 
creëert een zeer bijzondere en gezellige sfeer op 
de fameuze 19e hole’, aldus Quentin Sibille (Bench 
Marketing), die het evenement dirigeert voor Audi.
Al deze innovaties vallen duidelijk in de smaak bij 
de deelnemers, want de nacompetitie-enquête 
geeft een tevredenheidsgraad aan van 94%. De 
golfsport is volop in beweging en Audi gaat daar 
helemaal in mee.

Audi komt bijzonder 
origineel uit de hoek 
met tal van animaties 
op de 19e hole.
Met succes!

Door Miguel Tasso

AUDI QUATTRO CUP

Wind in de ringen
World Final

> September 23-27, 2018
Kitzbühel, Austria

Audi quattro Cup 2018

Audi is proud to support the Belgian 
team at the World Final after a great 

Audi quattro Cup season 2018:

4 Open qualifications

8 Exclusive qualifications

1 National Final

1 World Final

More information on 
www.audiquattrocup.be

2303_Golf_PM_Vert_297x210_A4_01b.indd   1 6/09/18   14:40
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Elk jaar opnieuw nodigt Belgisch rallykampi-
oen Thierry Neuville zijn vrienden en spon-
sors op het einde van de zomer uit voor een 
leuke competitie waar swing- en rijplezier 

samengaan. En soms komt daar nog wat bij!
De editie 2018 van Stars & Drive, die gesponsord 
werd door de champagne G.H. Mumm, ging door in 
het betoverende kader van de Golf de 7 Fontaines 
in Eigenbrakel. Op het programma een Pro-Am golf-
toernooi over 9 holes, een rallycompetitie op een 
simulator en… een wedstrijd sabreren van cham-
pagne. Zoals aangegeven heerste er een bijzon-

STARS & DRIVE

Over- en onderstuur 
op de greens
De Golf de 7 Fontaines was gastheer voor de 6e editie 
van Stars & Drive: een dag van swingplezier, over- en 
onderstuur, een unieke startgrid en een geweldige sfeer.

Door Miguel Tasso

natuurlijk, maar ook Bruno Saby, Philippe Alliot, 
Andreas Mikkelsen, Anders Jeager, Mikko Hirvonen, 
Stéphane Richelmi, Benoît Tréluyer, André Lotte-
rer en Maxime Martin. Ook bij de golfers mocht 
de ‘starting list’ gezien worden, met onder meer 
Thomas Pieters, Thomas Detry en Chloé Leurquin. 
Zij waren duidelijk in hun nopjes met hun deelname 
aan dit leuke en exclusief evenement.
De prijsuitreiking onder leiding van Gaëtan Vigneron 
was het startsein voor de derde speelhelft die bij-
zonder goed in de smaak viel bij de tenoren van de 
swing en de autosport. En de vele bubbels nodigden 
alle gasten uit om tot een stuk in de nacht de benen 
te strekken in de paddocks van 7 Fontaines.

der gezellige sfeer. De dj zorgde er trouwens mee 
voor dat het feest uitliep tot in de vroege uurtjes. 
Tijdens het jaar heeft Thierry Neuville geen tijd om 
op birdies te jagen, maar hij houdt wel van golf: een 
sport die hem helpt om het gebrul van de rallymo-
toren helemaal los te laten. Het idee om deze Stars 
& Drive te ‘sturen’ ontstond in 2013 als bij toeval. 
‘Mijn manager Geoffroy Theunis is ook de broer van 
Jérôme, de coach van Nicolas Colsaerts, Thomas 
Pieters en Thomas Detry. Met de champagne Mumm, 
waarvoor ik ambassadeur ben, vroegen we ons af 
waarom we niet geen fun evenement zouden organi-
seren voor zowel de auto- als de golfliefhebber?
Een succesvolle ingeving, want het origineel toer-
nooi sprak meteen tot de verbeelding. Daardoor 
kon ook de jaargang 2018 alweer op een uniek 
deelnemersveld rekenen, met heel wat sterren uit 
de autowereld in pole position: Thierry Neuville, 

Thomas Pieters 
in zijn element 
op de simulator.

Thierry Neuville: een 
golfer in wording.

Het podium 
van Stars & 
Drive 2018.

Geoffroy en Jérôme 
Theunis.

Bruno Saby, Alexis Mannès, 
Thomas Detry, Patrick Renard.

Thomas Detry en 
Didier Engels.

Sang Hoon Degeimbre 
en Pierre Marcolini.

Carolin Miller en Andreas 
Mikkelsen.

Grégoire de Mévius, 
A l e x i s  M a n n è s , 
Guillaume de Mévius.

Bas Leinders, Alexia Martin, 
Géraldine Monnoyer.

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin 
Borlée, Alicia Coupez, Livia Theunis.

Het clubhouse van 7 Fontaines: 
gastheer van het evenement.56
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Zoals dit al sinds 2015 het geval is, 
stond ook de afgelopen maand juli 
in Knokke helemaal in het teken van 
het paard. Dit jaar werd de Knokke 

Hippique, een competitie die zowel bij de ruiters 
als bij de toeschouwers ontzettend in de smaak 
valt, er verspreid over drie weekends van 26 juni 
tot 15 juli. Voor de badplaats betekende dat heel 
wat animaties, optredens en een commercieel 
dorp, met voor de gasten een prachtig kader om 
te relaxen en te genieten.
Ter gelegenheid van deze vierde editie sloeg het 
evenement de handen in elkaar met het MiraLou-
isa Fonds dat kinderen steunt met een moeilijke 
start. Dit werd onderstreept door een liefdadig-
heidsavond op 11 juli. Maar Knokke Hippique is 
ook – en vooral – topsport op drie locaties: Zoute 
Plage, Albert Plage en M’as tu vu Plage.
Tijdens de eerste competitieweek namen de top-
pers uit de jumpingwereld het tegen elkaar op. Op 
dit internationaal vijfsterrenevent – het hoogste 

niveau – op Zoute Plage waren onder meer de Zwit-
ser Steve Guerdat, de Amerikanen McLain Ward 
en Laura Kraut, de Fransen Pénélope Leprévost 
en Kevin Staut, de Duitser Daniel Deusser en de 
Italiaan Lorenzo De Luca van de partij, en verder 
natuurlijk ook de beste Belgische ruiters, zoals 
Olivier en Nicola Philippaerts, Grégory Wathelet 
en Niels Bruynseels.
Het was trouwens deze laatste die met zijn 12-jari-
ge merrie Gancia de Muze prachtig winnaar werd 
van de Grote Prijs van Knokke, het met 300.000 
euro begiftigde topevent van de competitie. De 
ruiter uit Bonheiden bezegelde zijn eerste titel 
in Knokke met een Audi A8 Quattro. Hij had ook 
al twee keer de Stephex Masters gewonnen, de 
andere topcompetitie die in Wolvertem door Step-
han Conter wordt georganiseerd. Deze laatste is 
de orkestmeester van de Knokke Hippique die 
is uitgegroeid tot een must op de internationale 
kalender en tot een grote blikvanger in de presti-
gieuze badplaats.

Knokke Hippique
Zoute Plage: the place to be!
Magische sfeer in Knokke ter 
gelegenheid van het grote 
feest van de paardensport.

Door Christian Simonart

CEO  

Outlook  

2018
“Belgische CEO’s zijn 

optimistisch over de groei van 

hun onderneming, maar moeten 

reageren op complexe uitdagingen 

en groeipijnen.”

Koen Maerevoet

CEO, KPMG

Ontdek de grootste uitdagingen 

waarmee Belgische CEO�’s worden 

geconfronteerd op: 

kpmg.com/be/ceooutlook

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (�“ESV/GIE�”) en lid van 

het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative 

(�“KPMG International�”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België.
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Aan kwaliteitsgolfbanen geen gebrek op het Canarische 
eiland Tenerife. Een ideale plek ook om bij te tanken in 
de zon. Zoals in Bahia del Duque, een resort met het label 
Leading Hotels of the World.

Door Miguel Tasso

Met de herfst in het land gooit 
de archipel van de Canarische 
Eilanden al zijn troeven op tafel 
om de golfer te verwarmen: letter-

lijk en figuurlijk. Zo is het eiland Tenerife door de 
jaren heen uitgegroeid tot een echte hot spot voor 
de discipelen van St. Andrews, want er is keuze 
uit een tiental kwaliteitsbanen met veel variatie. 
Dankzij het zonnige klimaat het hele jaar door en 
de vele rechtstreekse vluchten vanuit België is dit 
dan ook een droombestemming om de swing te 
verzorgen en tegelijk een kleurtje te kweken.

De hand van Pierre Résimont
Het prestigieuze Hotel Bahia del Duque is daar 
een ideale uitvalsbasis voor. Dit vijfsterrenetablis-
sement werd opgetrokken langs de Costa Adeje 
en in een grote tropische tuin die afloopt naar de 
zee. Dit lid van de Leading Hotels of the World en 
de groep The Tais geldt al 25 jaar als een echte 
referentie. Dit hotel is een verbluffende plek met 
zijn ‘colonial-chic’-stijl, vijf zwembaden (waarbij 
één met zout water) en een fijnzandstrand als hori-
zon. Hoewel het 346 kamers, suites en villa’s telt, 
straalt het door zijn natuurvriendelijke intelligente 

architectuur toch een enorm gevoel van ruimte 
uit. Hier geen onpersoonlijke en imposante torens 
die Tenerife ooit een slechte reputatie bezorgden! 
Alles is netjes ingericht met een 20-tal typische 
huisjes verspreid in een domein van 100.000 m2 

met palmbomen, cactussen en duizend-en-één 
exotische planten. Bruggetjes voeren van patio 
naar patio, van zwembad naar zwembad. Dit alles 
in een droomdecor. Luxe, rust en weelderigheid!
Met acht restaurants is ook de gastronomie een 

van de sterke punten van Bahia del Duque. Hier-
door zijn ook alle soorten keukens vertegenwoor-
digd, met – jawel! – ook een ‘made in Belgium’-
toets, want Pierre Résimont, de tweesterrenchef 
van L’Eau Vive, levert zijn expertise en dirigeert 
La Brasserie met een kaart waarvan enkel hij het 
geheim kent. Puur genieten.
Het hotel zweert natuurlijk ook bij de levenskunst, 
met een pakket van thalasso, een hammam, een 
sauna en ultra-gesofistikeerd wellnesscenter met 

tussen 
hemel

en water

Duque:Bahia del Duque:

Een luxehotel met zicht 
op zee waar het heerlijk 
herbronnen is.

Luchtige en Canarisch 
geïnspireerde kamers.

De Golf van Adeje en zijn 
fantastische panorama’s.

60

O P  R E I S
H E R F S T  2 018



lichaamsverzorgingen en massages uit alle wind-
streken. Voor bepaalde rituelen wordt zelfs gebruik 
gemaakt van de lava van de naburige vulkaan Teide.

Magische golfbanen
Bahia del Duque, een tempel van de dolce vita en 
de farniente, is ideaal gelegen op 20 minuten van 
de luchthaven en vlakbij heel wat nieuwe galerijen 
met luxeboetieks. Met heel wat golfclubs in de 
buurt is het ook bijzonder goed gepositioneerd om 
de golffans te verwennen. 
Zo ligt de Golf Costa Adeje amper tien minuten 
weg. Dit is een van de meest spectaculaire banen 
op het eiland. Het uitzicht op de Atlantische Oce-
aan is er inderdaad adembenemend. Bij sommige 
holes op de eerste 9 heb je als speler soms de 
indruk dat je op de zee swingt: zo dichtbij lijkt ze. 
Al bij al speelt deze eco-verantwoordelijke champi-
onship course niet te moeilijk. Alle handicaps vin-
den er hun gading. Wanneer de wind blaast – wat 
wel vaker gebeurt – is de uitdaging natuurlijk van 
een andere orde. Vooral omdat de greens met dub-
bele plateaus, die architect Pepe Gancedo dierbaar 
zijn, er de opdracht bemoeilijken. 
De Golf del Sur ligt vlakbij de luchthaven en is 
een andere klassieker. U vindt er drie uitdagende 
lussen van 9 holes. Het is dan ook geen toeval 
dat deze club verscheidene keren gastheer was 
voor de Tenerife Open (European Tour) en ene 
Jose-Maria Olazabal er ooit won. Sommige holes, 

UITNODIGING
WORKSHOPS DE VIJF ZINTUIGEN

Ateliers rond het bevorderen van de zintuigen en dagelijkse zingeving *

14u00 -‐ 16u30

* Programma op aanvraag beschikbaar

Deelnemende residenties:

KOALA (Deurne) -‐ MERCATOR (Oostende) 
BEAULIEU (Vilvoorde) -‐ ORPEA BELGIUM

WERELD ALZHEIMER DAG
21 september 2018

Orpea_Alzheimer dag_Advertentie Vlaanderen.indd   1 29/08/18   11:39

zoals de 2 op het parcours Sur, zijn onvergetelijk. 
Op deze bijzonder mooie par 3 wordt de green 
beschermd door zwart vulkanisch zand. Wonder-
lijk! Temeer op deze semi-links de wind plots uit 
het niets kan opduiken.
De kenner zal er niet voor terugdeinzen om de 
enkele kilometers op de smalle wegen af te leggen 
richting Buenaviste Golf. Deze ligt in het noordwes-
ten en geldt voor velen als de mooiste van de eilan-
dengroep. Hij draagt de handtekening van de grote 
Severiano Ballesteros en heeft vanzelfsprekend 
ook zijn deel van unieke panorama’s op de zee. De 
back 9, die afloopt naar de kust, is fenomenaal. 
Vandaar dat sommigen dit het Pebble Beach van 
de Canarische Eilanden durven noemen!
Andere banen, zoals het prachtige Abama (zie onze 
reportage in nr. 66), de Amarilla Golf Club en de Golf 
Las Americas vervolledigen de agenda van de gol-
fer/vakantieganger. Die kan eventueel zelfs een trip 
naar het noorden inlassen om er de eerbiedwaardige 
en zeer traditionele Real Club de Golf de Tenerife te 
spelen. Deze club dateert uit 1932. Toen kon je de 
toeristen nog op de vingers van één hand tellen op 
dit eiland waar de zon nooit lijkt onder te gaan. 
Wie van een uitstap houdt, zal de kans ook niet laten 
voorbijgaan om de Tecina Golf te ontdekken. Deze 
club ligt op het naburige eiland La Gomera en op 
een uurtje varen. Het parcours is van een onwaar-
schijnlijke natuurlijke schoonheid met bloedmooie 
uitzichten op… Tenerife en de Teide-vulkaan.

Het okerkleurige 
clubhouse tussen 
de palmbomen.

Sommige holes doen denken 
aan een links: dat maakt de 
uitdaging nog net iets groter 
zodra de wind van de partij is.
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Lagunes, maagdelijke bossen, vuurspuwende vulkanen 
en echte tovenaars. Ja: dit keer nemen we u mee op een 
toch wel bijzonder avontuurlijke reis, met verhalen over 
hekserij, heilige overtuigingen, verzonken eilanden, 
vulkaangoden en sprongen in het ijle. Dit alles in Vanuatu, 
op 16.000 km van bij ons. Welkom in een andere wereld.

Door Béatrice Demol

Vanuatu
Archipel van goden en tovenaars

Pierre reikt me een kopje aan. Bedoeling 
is het brouwsel snel op te drinken en het 
daarna op de grond uit te spuwen om con-
tact te leggen met de voorvaderen. Na 

enkele slokjes voelt mijn mond even verdoofd aan 
als bij een bezoek aan de tandarts. Als je dit dage-
lijks doet, komt de geest na enkele weken tot rust, 
luidt het. Ik bevind me onder het dak van een paal-
woning waar enkel kava wordt geserveerd. Dit is de 
enige drank op het eiland Tanna en het brouwsel 
wordt à-la-minute bereid: wortel doorsnijden, laten 

trekken, opdienen. Zonder koelen of toevoeging 
van andere producten. Deze manier om de voorva-
deren te eren en een sociale band te creëren blijft 
gebruikelijk in de stammen waar de nakamal de 
kava-bar voorging. Dit heiligdom van collectieve 
rituelen, dat hiërarchisch en voor een reusachtige 
Indische vijgenboom in het zand is uitgetekend, 
wordt gedomineerd door de kaaksbeenderen en 
de tanden van het varken, door trommels en de 
drank van de duivel. Samen gaven zij de toenma-
lige stammen de kracht en de onbezonnenheid  

die nodig was om de strijd aan te gaan met koloni-
alen en missionarissen. Vandaag vervangen zij de 
alcohol, want die is te duur en te ‘schadelijk’. Ook 
nu is dit de plek waar alles besproken en beslist 
wordt. Elk dorp heeft een nakamal die we vaak zul-
len bezoeken, maar nooit mogen betreden, want 
op Vanuatu loop je niet zomaar ergens binnen. De 
puristen willen trouwens niet dat deze drank, die 
destijds in de waarzeggerij en later in de genees-
kunde werd gebruikt, verkocht zou worden.

Kastom contra de 
moderne wereld
Deze plant is een identiteitssymbool. Zijn toepas-
singen, mythes, bereidings- en verbruiksrituelen 
zijn emblematisch voor dit land in de Stille Oceaan. 
Een land dat zo miskend wordt, dat geen enkele gids 
die naam waardig er over bericht. Misschien komt 
dat wel omdat het zich laat meevoeren door de gril-
len – of de wraakacties – van de natuur en dat nie-
mand er in slaagt om zijn toekomst te voorspellen.  
Vulkanische uitbarstingen, tsunami’s, cyclonen, 

orkanen, klimaatopwarming… Zeewater dat stijgt, 
eilanden die verzinken… Droogte, overstromin-
gen… De 240.000 inwoners op de 83 eilanden, 
die ze ‘hun tuin’ noemen omdat de voedingsgewas-
sen een onafhankelijk bestaan garanderen, vragen 
niemand om hulp. Behalve misschien de goden, de 
stromingen, de varkens, de meest bizarre legen-
darische figuren, de bomen, de kava, de lava. En 
vooral ook de voorvaderen van wie ze de kasom 
hebben geërfd; de gebruiken, het sociale cement 
dat verschillende hermetische vormen kan aan-
nemen, zoals dansen, gezangen, offerandes. En 
dat hen tot dusver heeft geholpen om elke bedrei-
ging te counteren die hen zou willen beteugelen: 
nieuwe kolonisten, de kopraproducenten, de vast-
goedpromotoren, tv-verkopers... Omdat Vanuatu 
een tiental jaren geleden ‘tot het gelukkigste land 
ter wereld’ werd uitgeroepen, is het immers ook 
het meest bedreigde.

Beste vlees ter wereld
Er is een gans boek nodig om dit land te beschrijven 
met een diversiteit die het resultaat is van 4000 
jaar immigratie, gevolgd door een Frans-Engels 
koloniaal co-beheer en een goed gestructureerde 
onafhankelijkheid. U kunt natuurlijk in Efaté blijven 
en u amuseren met paddle, zeilen of duiken, de 
lagune rondvaren met de boot, de beste bio-steak 
ter wereld eten in de Stone Grill en zelfs golf spelen. 
U kunt ook een uitstap maken naar Espiritu Santo, 
naar het zachte zand van Champagne Beach en de 
Blue Holes verkennen. Maar het zou zonde zijn om 
de ‘live’ musea te missen, want dat zijn de andere 
eilanden wel degelijk. Vandaar deze drie musts…

Pentecost: de sprong in het ijle
Onze dag opent met een schot in de roos. Jules en 
zijn vrienden hebben een 30m-hoge toren gebouwd 
waar ze afspringen om hun mannelijkheid  

Amir is 79 en gebruikt een kapmes 
en koorden om ons door de jungle 
te loodsen en beekjes over te 
steken. HIj is de chef van de stam 
Big Nambas op Tanna.

Champagne Beach ligt op Espiritu Santo: 
het grootste eiland van de archipel. Geen 
pittig brouwsel, maar een idyllisch strand 
in de vorm van een fles.

Tanna: het minst toegankelijke. De 
stammen leven er nog in dichte 
bossen en trekken zich weinig aan 
van de grillige vulkaan Yasur.
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te bewijzen en de aarde te bevruchten door die 
met hun schouders aan te raken. De naghol, de 
voorloper van onze smakeloze benji-sprong, is een 
van de meest indrukwekkende initiatierites in de 
Stille Oceaan. De springers kiezen hun liaan uit in 
de jungle in functie van hun lengte en hun gewicht. 
Deze liaan wordt rond hun enkel gebonden en het 
is hun enige hulpmiddel om niet te pletter te stor-
ten. De families en enkele bewoners van naburige 
dorpen troepen samen bovenaan de toren. Roffe-
lende trommels, handgeklap, jongeren die met hun 
machetes zwaaien. Een lokale gids vertelt ons de 
legende van de sprong van Gaul. Volgens dat ver-
haal was een vrouw de eerste die de sprong waagde 
om haar gewelddadige echtgenoot te ontvluchten. 
Hij betreurt dat de mannen de traditie bezoedelen 
met hun machogedrag. In Vanuatu is de emancipa-
tie van de vrouw nog niet voor morgen…

Malekula: tovenaars-genezers
Welkom in het land van de Big Nambas en de 
Small Nambas. Het onderscheid ligt in het volume 
van de pandanbladeren waarmee de mannen hun 
edele delen beschermen. ‘Wees dus voorbereid’, 
waarschuwen sommige reisleiders. Alhoewel: 

Opa was een kannibaal
Louis, de vertegenwoordiger van de Botorvovstam, 
neemt ons mee naar de grot van de voorvaderen. 
Om de geesten die er wonen niet te storen, laat 
hij ons tal van formaliteiten vervullen, zoals twee-
per-twee binnenlopen, de rots niet aanraken met 
de rug wanneer we de doorgang bereiken die naast 
het ondergrondse kerkhof loopt en, vooral, de toe-
stemming vragen aan de plaatselijke geesten. Louis’ 
grootvader was een kannibaal. Hoewel deze praktijk 
in de jaren 60 werd verboden, doen geruchten de 
ronde dat er nog altijd uitspattingen zijn – de laat-
ste naar verluidt in 1983. ‘Het was een manier om 
de andere stammen te tonen dat zij de sterksten 
waren en om de kolonialen en missionarissen bang 
te maken.’ Op Vao, een eilandje ten noorden van 
Malekula, neemt Pierre ons mee naar de enige stam 
die ons wil ontvangen – de anderen zijn te druk bezig 
met ruziemaken over de territoria langs de zee. 
Eén territorium betekent inderdaad één chef en de 
mogelijkheid om toeristen te ontvangen. Wij ontdek-
ken de cultplekken, de bijzonder complexe organisa-
tie, de sites voorbehouden aan besnijdenissen. Wij 
luisteren naar de verhalen van tovenaars-genezers, 
de wijze waarop ieder van hen zijn dood voorbereidt 
door een feest te organiseren en zijn bezittingen te 
verdelen. De inwoners van de andere dorpen vrezen 
de stammen in Vao omdat die elke dag bezig zijn 
met zwarte toverkunst. De overblijfselen van het 
kannibalisme liggen nog altijd in hun grotten, maar 
gelukkig niet in degene waar men wat kippenboutjes 
heeft neergelegd om de toerist blij te maken. En 
wanneer er een schedel verdwijnt ‘om voor onrust 
te zorgen – of iemand te beheksen’ – worden ze bij-
zonder boos. Soms staan het gewoonterecht en de 
wetten van het land hier nog haaks op elkaar.

Tanna: ontembaar
Dit was in de ogen van de kolonisten het ruigste en 
minst toegankelijke eiland. De stammen leven nog 
verspreid in de dichte bossen en sommige leven 
nog in quasi-autarkie, met een rudimentair respect 
voor de oude tradities. Wij kunnen onze gids Watt 
overtuigen om ons mee te nemen naar de stam van 
zijn opa in Ikunala. Niemand weet dat wij komen. 
De vrouwen, voor het merendeel in lendendoek, 
roepen de kinderen bijeen en zijn blij ons te zien. 
De broer van het stamhoofd toont ons de kastom 
school. ‘Hier lopen de kinderen geen school. Hun 
onderwijs is dat van de traditie. Sinds kort moeten 
wij hen ook wat wiskunde bijbrengen en hun leren 
hun naam te schrijven. Voor wanneer ze naar de 
markt gaan.’ Watt assisteert bij de communicatie, 
maar voor de dames behoeven de make-up, het 
passen van rokken van bladeren en de lachsalvo’s 
geen vertaling. Zij verontschuldigen zich. ‘Normaal 
maken wij onze kleuren zelf. Deze komen van de 
markt en die zijn sterker.’

De cultus van prins philip
De stam wil ons absoluut een overzicht tonen van 
de dansen en de bezweringen die aansluiten bij 
de besnijdenissen en de trouwpartijen, of bij het 
begin van het ‘seizoen van de yam en de zachte 
aardappelen’. Watt stelt ons de chef voor. Zijn foto 
met de Britse prins Philip ging de wereld rond. Hij 
draagt een das en een westers pak en staat naast 
de man van de Queen of England. Zijn verhaal gaat 
terug naar de Cargo-cultus en de grote boten die 
de Blanke veroveraars kwamen bevoorraden. Na 
WOII werd een of andere slimme jongen, die de 
komst van de Amerikanen en de cargo’s in hun zog 
had aangekondigd, als een profeet beschouwd 

De naghol is de voorloper van de 
benjisprong. Deze spectaculaire 
initiatieritus heeft plaats op het 
eiland Pentecost en dat gedurende 
enkele weken per jaar.

Vanuatu leeft op een vuur en dat zorgt 
voor een klimaat van uitersten. Mede 
door zijn afgelegen ligging ontsnapt het 
aan het massatoerisme en dat maakt 
een bezoek dus extra bijzonder.

deze stammen staan open voor het toerisme en 
tonen de bezoekers graag de dansen en de bewe-
gingen die elke dag op het menu staan, zodra de 
bossen zich voor de buitenwereld afsluiten met al 
hun legendes van toverkracht en hekserij. Zij eten 
graag lap-lap (geraspte en tot een pasta gemari-
neerde kokosnoten en yams, gewikkeld in het blad 
van een bananenboom, met groenten, varkens-
vlees of vis, en bereid onder een hoop stenen en 
jutezakken). Zij tekenen hun boodschappen nog 
altijd in het zand voor hun huizen – onze post-its! 
De actuele verhalen van zwarte toverkunst door 
onze gidsen en onze gastheren doen lachen of ril-
len. Amédée, de leider van de Small Nambas van 
de Nemi Gortien, en zijn dochter Véronique, doen 
er alles aan om hun cultuur over te dragen. ‘Dat 
we onze gebruiken aan de bezoekers tonen, is deel 
van onze overdrachtsstrategie naar de jongsten 
toe. Zij moeten daar verplicht aan deelnemen.’
In het noorden van het eiland is Amir, 79 en even 
vitaal als een vlo, de leider van een stam met een 
50-tal Big Nambas. Hij neemt ons mee naar een 
waterval die we na vele uren lopen in de jungle 
bereiken. Ook voor Pakom en Pierre, onze gidsen 
die hier zijn geboren, is dit een ontdekking. 

De Yasur op Tanna is de meest 
toegankelijke vulkaan ter wereld. 
Een geweldig spektakel dat tegelijk 
getuigt van de kwetsbaarheid van 
deze archipel.

De stam van de 
Small Nambas Nemi 
Gortien Ser waakt 
erover dat ook de 
jongsten de tradities 
aanleren.

Kokospalmen à volonté: deze 
prachtige prentbriefkaart is 
een bedreiging voor Vanuatu 
dat steeds meer voor kopra 
kiest en zo voedselgewassen 
verloren ziet gaan.

Ons verblijf in de bomen, in 
Tanna, recht tegenover de 
vulkaan Yasur. Hij gromde 
de hele nacht door en liet 
het dak in palmbladeren 
continu trillen.
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en werd op zijn beurt een cultvoorwerp – John 
Frum. Wat prins Philip betreft: zijn komst naar het 
eiland, helemaal in het wit gekleed, zou verschil-
lende legendes hebben getriggerd. Volgens een 
van hen daalde hij neer vanuit de vulkaan Yassur 
en is zijn terugkeer naar het eiland een zegening. 

Bovenop de stoomketel
Een uitstap naar de vulkaan Yasur past bij de rest 
van dit land. Je verwacht organisatie, maar daar 
is niets van aan, tenzij dan een korte briefing, wat 
tips en vijf brillen voor een 30-tal klimmers. Eens 
boven, als het donker is en aan de rand van de 
krater, zijn de T-shirts van de gids niet langer zicht-
baar. Iedereen haalt zijn smartphone boven om de 
denkbeeldige route te volgen, tussen de krater en 

Om Vanuatu - 11 uur verschil - te bereiken, moet 
u minimaal twee reisdagen rekenen. De nieuwe 
rechtstreekse lijn Brussel-Hong Kong van Cathay 
Pacific (www.cathaypacific.com) brengt u tot in 
Australië en van daar gaat het naar Port Vila met 
Air Vanuatu (www.airvanuatu.com) dat u verplicht 
moet gebruiken voor de verplaatsingen tussen de 
eilanden. De business van Cathay is perfect en 
de lounges in HK zijn schitterend, vooral The Pier. 
Niettemin valt een stop-over op een van deze plaat-
sen aan te bevelen en zij maken de trip nog interes-
santer. Ter plekke zijn de luchthavens klein. Weinig 
geasfalteerde pistes, maar aarde of gras. Geen ver-
bindingen over zee. De vluchten zijn duur en nooit 
op tijd (zowel te vroeg als te laat), maar de door 
propellers aangedreven Twin Otters – let op: er kan 

weinig bagage mee – vliegen wel over de 
prachtigste landschappen. Buiten Etafé 

 kunt u geen auto huren. Zoveel 

te beter want de pick-up is veel beter geschikt, 
vooral als u achteraan rechtop staat. Neem een 
autonome batterijlader mee die u oplaadt waar u 
elektriciteit hebt, want u hebt hem nodig voor uw 
smartphone (ook al is er nauwelijks internet) en uw 
fototoestel. Zodra u de hoofdstad verlaat, hebt u 
cash geld nodig. Er zijn enkele goede hotels, zoals 
het www.warwickhotels.com/le-lagon-resort 
en over het algemeen zijn ook de guesthou-
ses op de andere eilanden in orde. Dit is 
trouwens de beste manier om kennis te 
maken met de bevolking. Voor extra 
referentieplekken en voorbereiding 
kunt u altijd terecht bij specialist  
Antipodes Voyages (www.antipode 
voyages.travel). Zo daarmee weet u 
alles. Het is nu aan u om deze ontdek-
kingsreis zelf te maken.

de rotsige flanken. Wie een halsdoek meebracht 
tegen de nachtelijke kou gebruikt hem als bescher-
ming, want de grote vuurmonden aan de rand bra-
ken constant gloeiendhete brokken, gas en as uit. 
De dwarrelende wind maakt het onmogelijk om 
er omheen te lopen. Er zijn heel wat uitbarstingen 
met indrukwekkende lavastromen. De aanblik van 
deze apocalyptische afgrond doet denken aan een 
openhartoperatie. Maar wat een spektakel!
Terwijl we afdalen in de asvelden van Siwi zorgt een 
nieuwe uitbarsting van de Marano, op het eiland 
Ambrym, ervoor dat een derde van de bevolking 
de dagen daarop naar andere eilanden moet uitwij-
ken. Het lijken de laatste stuiptrekkingen van een 
tropisch paradijs dat mogelijk op het punt staat 
om te verdwijnen.

© Foto's Movi Press/Eeman

De vrouwen, die in stammen 
leven, ruilen soms hun make-
up op basis van natuurlijke 
kleuren in voor dingen die ze 
op de markt kopen.

De lagunes mogen dan de 
grootste aantrekkingskracht 
hebben: in de jungles vindt u de 
echte natuurlijke en culturele 
schatten van Vanuatu.

Hoe erheen
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Cyprus is een schatteneiland dat rijk is aan contrasten. Met dank 
aan het mediterraan klimaat, de azuurblauwe wateren en de 
culturele rijkdommen. En aan de golfsport die het totaalaanbod 
helemaal afmaakt. Cyprus herbergt tal van spectaculaire golfbanen. 
Een rondleiding met onze partner Active Golf & Thalasso Travel.

Door Michel Thibaut

Cyprus:
golfers weten waarom!

Cyprus is een trendy bestemming. Het 
eiland speelt dan ook heel wat troe-
ven uit. Naast het bijzonder zon-
nige klimaat zijn er ook de prachtige 

landschappen, de grote culturele en historische 
rijkdommen en de hoogwaardige hotelinfrastruc-
turen, met vrijwel altijd het Middellandse Zee-

blauw op de achtergrond. Kortom: een ideale 
bestemming om zich het hele jaar door te komen 
herbronnen. En zich, daar bovenop, over te geven 
aan de geneugten van de golfsport.
Deze kleine Republiek heeft de voorbije jaren 
inderdaad zwaar ingezet op golf. Rond Paphos, de 
badplaats bij uitstek, rezen tal van kwaliteits-
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banen uit de grond waar de vele buitenlandse 
bezoekers hun dorst naar birdies komen lessen. 
Samen met onze partner Active Golf Travel maken 
we u graag vertrouwd met de beste adressen.

Minthis Hills
Het oudste parcours van het eiland dateert uit 1994. 
Het draagt de handtekening van de Britse architect 
Donald Steel die we ook kennen van Royal County 
Down en Royal Liverpool. Een referentie.
Minthis Hill werd aangelegd in de heuvels rond 
Paphos en vlakbij een klooster uit de 12e eeuw. 
Waardoor deze club een uniek cachet verkrijgt. 
Het initieel tracé van Steel werd de voorbije jaren 
lichtjes bijgestuurd door Tom McKenzie en Martin 
Ebert, met een resultaat dat gezien mag worden.
Minthis Hill wordt afgeboord door wijngaarden, 
olijfbomen en cipressen. Het is een echte oase van 
rust waar het heerlijk golfen is. De baan speelt niet 
extreem lang (par 71, 5828m), maar bevat heel wat 
hindernissen. Toch zullen de longhitters er zich bij-
wijlen aangesproken voelen om hun driver boven 
te halen en de ‘tiger line’ te zoeken. Te veel lef is 
evenwel niet zonder risico… Over het algemeen 
is een weloverwogen aanpak hier aan te bevelen, 
vooral dan op de ‘back 9’ waar de fairways soms 
dicht bij een afgrond komen en behoorlijk smal 
zijn. Met zijn green als een schiereiland is hole 13 
een van de spectaculairste. Puur genot voor de 
ogen, maar een uitdaging voor elke swing!
Dit alles maakt Minthis Hill tot een bijzonder aan-
gename bestemming in een magische omgeving. 
Er waait doorgaans ook een licht briesje rond de 
Trodosberg en dat voelt bijzonder aangenaam bij 
dagen van grote hitte.

Secret Valley
Vlakbij Aphrodite Hills ligt Secret Valley. Ook hier 
vindt u een hallucinant decor dat zo uit een western 
lijkt te komen. De uitleg is eenvoudig: het groen van 
de fairways mixt met het oker van de kloven. Met 
als eindresultaat een explosie van kleuren.
De plaatselijke architect Lacovos Lacovou ontwierp 
dit parcours met assistentie van Donald Steel. In 
2013 leverde de grote Tony Jacklin zijn expertise 
aan met enkele retouches. Sinds 2017 is het beheer 
van de baan in handen van het Amerikaanse Troon 
International: een wereldwijde referentie. Ook hier 
scoort de vegetatie hoog met palmbomen, bougain-
ville en zelfs cactussen. De waterhindernissen zijn 
over de volle 18 holes goed vertegenwoordigd, met 
een beekje dat zich langs de fairways slingert. De 
greens zijn nogal aan de kleine kant en dat bemoei-
lijkt het aanvallen van de vlag, maar in zijn totaliteit 
is dit parcours (par 71, 5989m) vrij toegankelijk. 
Dankzij de vele afslagplaatsen vinden alle handicaps 
hier hun gading. Op de 19e hole nodigt het schaduw-
terras van het clubhouse uit om uit te blazen en te 
genieten bij een heerlijk kopje… muntthee!

Elea
Nog steeds vlakbij Paphos ligt de Elea Golf Club: de 
meest recente club op het eiland. De holes liggen 
centraal in een groot residentieel resort met luxe-
villa’s en zij dragen de handtekening van niemand 
minder dan Sir Nick Faldo. De voormalige Britse 
kampioen bleef er trouw aan zijn principes en 
tekende een interessante en uitdagende champi-
onship course, met tal van bunkers op strategische 
plaatsen. Vanuit de lucht lijkt het wel alsof het par-
cours op het zand is aangelegd. Dit betekent dat 
men zijn slagen goed moet doseren en men blijk 
moet geven van heel wat tactisch vernuft om een 
goede kaart binnen te brengen in het clubhouse 
dat helemaal bovenaan de site is gebouwd. Een 

andere geslaagde curiositeit van deze par 71 van 
5772m zijn de stenen muurtjes die heel wat fair-
ways en sommige waterhindernissen afboorden. 
Zoals de andere clubs van het eiland biedt ook Elea 
heel wat vergezichten op zee. Deze oase van rust 
riep bij ons herinneringen op aan exclusieve clubs 
in Florida, de Algarve en Sotogrande. Puur genot!

Tophotels
Paphos is een badplaats in volle ontwikkeling 
en heeft sinds kort ook zijn eigen internationale 
luchthaven. Vanuit Brussel landen er heel wat 
rechtstreekse vluchten. Met 340 dagen zon per 
jaar is het klimaat er het hele jaar door bijzonder 
aangenaam, maar door de nabijheid van de zee is 
de warmte er evenwel nooit verstikkend; zelfs niet 
in hartje zomer!
In de marge van de klassieke troeven die eigen 
zijn aan een badplaats pakt Paphos ook uit met 
een echt cultureel patrimonium. Zo liggen 

Aphrodite Hills
Aphrodite Hills, dat in 2002 door Cabell Robinson 
werd getekend, is zonder twijfel het bekendste 
parcours in Cyprus. Met zijn ligging boven op de 
kliffen en het uitzicht op de Middellandse Zee 
ademt deze club inderdaad een unieke schoonheid 
uit. Voor een eerbetoon kon Aphrodite, de godin 
van de schoonheid en de liefde, zich geen mooiere 
omgeving dromen.
Het decor is gewoonweg adembenemend. Het 
lijkt soms wel de woestijn van Arizona: zo over-
weldigend zijn de landschappen. Het is trouwens 
helemaal de verdienste van Robinson dat hij er 
in geslaagd is om een championship course neer 
te leggen in deze vrij desolate omgeving. Schitte-
rende greens, fairways afgeboord met olijfbomen 
en johannesbroodbomen, fantastische uitzich-
ten op de Middellandse Zee: dit 250 ha groot 
domein is een grote lofzang aan de magie van 
de golfsport.
Het parcours zelf sluit daar op aan met enkele unie-
ke holes, zoals de 7: een dalende par 3 van 210m 
tegen de heuvel. Maar geen enkele hole lijkt op een 
andere. En de finishing hole (par 5, 484m) is zeer 
spectaculair door de grote waterhindernis vlakbij de 
green. Hier is elke hole een foto waard. Het is dan 
ook geen toeval dat Aphrodite Hills tot de mooiste 
golfsites van Zuid-Europa wordt gerekend!
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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 zonne-
bescherming - 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 alle apotheken erkend door Louis Widmer
www.louis-widmer.be 

SPORT 
TUBE 
GEZICHT & 
LIPPEN

NIEUW

de archeologische sites van Petra en Romiou 
amper 15 km verderop. Het is daar dat, vlakbij 
de krijtrotsen die zich in de Middellandse Zee 
storten, volgens de lokale overlevering en de 
moderne versie van de mythe, de godin Aphro-
dite werd geboren toen zij vlakbij een rots uit 
de golven opdook. De legende wil dat al wie er 
op middernacht en bij volle maan gaat baden 
het geheim vindt van de eeuwige jeugd en  
de eeuwige liefde…
Paphos, vroeger een kleine vissersplaats, heeft 
een menselijk gelaat behouden. Men voelt er zich 
dan ook bijna meteen thuis. De badplaats pakt uit 
met heel wat tophotels die zich perfect lenen tot 
een epicurisch en exclusief verblijf.
Het Aphrodite Hills Hotel is een schitterend topho-
tel vlakbij de gelijknamige golfclub. Het heeft alles 
wat men van een vijfsterren verwacht. Er zijn zelfs 
kamers met eigen zwembad of jacuzzi. De gastro-
nomie hinkt daarbij niet achterop, want er is keuze 
uit verschillende internationaal geïnspireerde res-
taurants, zoals Leander (fusie), Mesogios (vis en 
zeevruchten) en Eleonas (themabuffet).

Toernooi in maart 2019
In maart 2019 organiseert Active Golf Travel een 
golftoernooi op Cyprus.

Internationaal toernooi Active Golf
Travel/Strawberry Tour - Van 4 tot 11 maart 2019
Hotel: Olympic Lagoon 5*
Vluchten - transfers - 7 nachten all-inclusive - 4 
toernooidagen - prijsuitreiking
Aantal inschrijvingen beperkt tot 144 deelnemers

Info & Reservaties:

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

Ook het Alexander The Great Beach Hotel is een 
ideale uitvalsbasis. Dit superior viersterrenhotel 
ligt naast de zee en ademt een onthemende en 
licht-exotische sfeer uit. Strand, binnen- en buiten-
zwembaden, kuurcentrum, restaurants: als bezoe-
ker vindt u er alles wat u zoekt.
Het Olympic Lagoon Resort 5* biedt een all-inclu-
sive aan met een uitzonderlijke luxe en superi-
eure infrastructuren: vijf themazwembaden, vijf 
restaurants en heel wat sportieve animaties. Een 
echte aanrader voor een verblijf met z’n tweetjes, 
in groep of met het gezin.
Amavi tenslotte is een recent gebouwde vijfster-
ren met als bijzonderheid dat dit hotel enkel voor 
volwassenen toegankelijk is. Met andere woorden: 
luxe, rust en weelderigheid. Dit is een paradijselijk 
oord met een zwembad dat afloopt naar de zee, 
gastronomische restaurants, een heerlijke sfeer en 
een gepersonaliseerd dienstenpakket op maat.
Al deze hotels liggen amper enkele minuten verwijderd 
van de verschillende golfclubs rond de badplaats. Wie 
afwisseling zoekt, komt op Cyprus dus duidelijk aan 
zijn trekken. Met dank aan Aphrodite.
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Dubai is steeds meer een referentiebestemming voor 
golfers die kwaliteit verlangen in een droomomgeving. De 
vliegtuigmaatschappij Emirates Airlines biedt dagelijks 
twee vluchten aan met vertrek uit Brussel. Een must voor 
wie ook in de wintermaanden hongert naar birdies.

Door Miguel Tasso

Golf & de Emiraten:
nu inschepen!

Dubai heeft zich door de jaren heen 
ontwikkeld tot een van de wereld-
hoofdsteden van de swing. Heel wat 
banen rezen er als bij mirakel uit het 

woestijnzand en poneren golf als een echte toe-
ristische vector. Daarin speelt natuurlijk ook de 
weermaker een belangrijke rol, want in dit stukje 
van de wereld zakt de temperatuur zelden onder 
de 20° C. De bestemming is dan ook ideaal om op 
birdiejacht te gaan wanneer de Europese barome-
ters aan hun neerwaartse spiraal zijn begonnen. 
Het wekt dan ook geen verwondering dat heel wat 
internationale kampioenen er hun tenten opslaan 
om hun profseizoen voor te bereiden. Denk maar 
aan Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas 
Detry die er elke winter een voorbereidingsstage 
komen afwerken.
Toen de eerste golfclubs er in de jaren 80 hun 
deuren openden, werd dit door de grote golffa-
milie op ongeloof en scepticisme onthaald, want 
Schotse greens en Californische palmbomen in 
de woestijn? Maar anno 2018 zijn die twijfels al 
lang verdwenen. Dubai scoort op alle fronten met 
gemanicuurde kwaliteitsbanen die vaak onderdeel 
zijn van sterrenresorts waar het heerlijk toeven én 

golfen is. Net zoals de Costa del Sol, de Algarve 
en Florida is ook Dubai uitgegroeid tot een echte 
golfbestemming die zowel bij de professionals als 
de amateurs in de smaak valt. Het Emiraat telt een 
15-tal banen. Wij staan even stil bij de bekendste.

Emirates Golf Club
Deze club dateert uit 1988 en geldt per definitie 
als dé historische referentie. Er is keuze uit twee 
18 holesbanen – Majlis en Faldo – vlakbij de jacht-
haven. De Majlis Course draagt de handtekening 

van Karl Litten en is traditioneel gastheer voor de 
Dubai Desert Classic, een van de meest gerenom-
meerde proftoernooien op de Europese Tour. Dit 
parcours speelt niet alleen bijzonder spectacu-
lair door zijn gemanicuurde fairways en zijn zeven 
zoutwatermeren: ook het uitzicht op de skyline 
van de stad is er fenomenaal. De Faldo Course, die 
door de Engelse topkampioen werd uitgetekend, is 
al even fraai met een stevige collectie bunkers en 
een 15-tal waterhindernissen. Als de avond valt, 
baden de greens en de fairways er in het licht, 
zodat men ook op de koelere momenten op birdies 
kan jagen!

Jumeirah Golf Estate
Deze unieke club is elk jaar gastheer voor het DP 
World Championship, het afsluitend toernooi van 
de Race to Dubai. De door de Australische kampi-
oen Greg Norman getekende Earth Course (par 72, 
7017m) is de ultieme uitdaging met enkele holes 
die steeds opnieuw imponeren, zoals de finishing 
hole: een par 5 van 567m met waterhindernissen 
en bunkers zo groot als een strand! Een echte uit-
daging. Op de erelijst van dit toernooi prijken dan 
ook heel wat topnamen, zoals Lee Westwood, Hen-
rik Stenson, Rory McIlroy en Jon Rahm. Jumeirah 
is ondergebracht in een groot residentieel complex 
dat in het teken staat van eco-verantwoordelijk-
heid. De Fire Course, eveneens van de hand van 
Greg Norman, maakt het indrukwekkende aanbod 
helemaal af.

Dubai Creek & Yacht Club
Dit parcours ontstond in 1993 op de tekentafel van 
Karl Litten en werd in 2005 opgefrist door Thomas 
Björn. Het ligt vlakbij de zee in een oude vissersha-
ven en kijkt uit op de Creek: de zeearm die de stad 
in tweeën verdeelt. Deze baan speelt bijzonder 
spectaculair door de vele waterhindernissen en 
dankt zijn reputatie ook aan het prachtige pavil-
joen dat aan het majestueuze clubhouse is veran-
kerd: twee zeilen die zich naar de hemel verheffen. 
Dit parcours (par 71) is absoluut de moeite waard 
en dat voor spelers van alle niveaus.

Address Montgomerie
Zoals de naam laat vermoeden, draagt deze cham-
pionship course de handtekening van de beroemde 
Schotse kampioen die zeer present is in het Emiraat. 
De baan ligt binnen het luxehotelcomplex Emirates 
Hills. Met zijn golvende fairways, een 15-tal meren en 
meer dan 80 bunkers is het een echte parel. ‘Monty’ 
ging zover in zijn details dat hij zich voor de tekening 
van hole 13 liet inspireren door de kaart van de Ver-
enigde Arabische Emiraten. De club biedt luxever-
blijven aan op de site met een 20-tal schitterende 
kamers. De sfeer? Een boetiekhotel met sterren.

Els Club
Ernie Els is niet alleen een begenadigd golfer: hij 
excelleert ook als architect. Hij ontwierp in Dubai 
zijn eerste werkstuk in het Midden-Oosten en het 
resultaat mag gezien worden. De Zuid-Afrikaan 
integreerde in zijn championship course de tra-
ditie van een links, de sfeer van woestijnzand en 
het Britse classicisme. De voormalige nummer 
1 van de wereld liet zich duidelijk door al zijn 
golfervaring(en) inspireren om een parcours te 
bouwen dat helemaal aansluit bij zijn persoonlijk-
heid. Het is bijzonder leuk om spelen en wordt – 
zoals dat hoort – perfect onderhouden.

Engels gras in de woestijn: 
de magie van golf in Dubai.

De Emirates Golf Club 
met zicht op de stad. Ieder zijn valk.
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Golfers ontdekken graag nieuwe banen en zoeken 
graag andere landen op, kwestie van hun swing-
plezier te combineren met farniente, cultuur en/
of gastronomie. Naast de scorekaart is dan ook de 
boarding pass zeer populair!
Dankzij zijn indrukwekkende catalogus van golf-
bestemmingen beantwoordt Emirates zeer duide-
lijk aan de verwachtingen van de wereldreiziger. 
Vanuit Brussel bereikt de liefhebber, via Dubai, 
immers probleemloos heel wat andere magische 
golfoorden: Zuid-Afrika, Mauritius, de Seychellen, 
Thailand, tot en met Australië. Al deze landen her-

Ook Mauritius is door de jaren heen uitgegroeid 
tot een van de voorkeurbestemmingen. U vindt er 
inderdaad heel wat luxeresorts waar golf tot een 
levenskunst wordt verheven. Korte afstanden en 
een azuurblauwe zee als achtergrond: meer heeft 
een golfer niet nodig om gelukkig te zijn. Heel wat 
banen lonen de moeite, zoals Anahita, Belle Mare 
en Touessrok in het oosten, l’Heritage, Paradis en 
Avalon in het zuiden en de fonkelnieuwe Mont Choi-
sy in het noorden. In dezelfde geest is ook het ultra-
spectaculaire – en moeilijke – parcours van Lemu-
ria op de Seychellen een fabuleuze escapade. 

Vanuit Dubai vertrekken veel rechtstreekse 
Emiratesvluchten naar tal van golfbestem-
mingen, zoals Zuid-Afrika (Kaapstad, Durban 
en Johannesburg), Mauritius, de Seychellen, 
Thailand (Bangkok en Phuket), Australië (Ade-
laide, Brisbane, Melbourne, Perth en Sydney).
www.emirates.com/be

Zin in golf op een andere 
breedtegraad? Vanuit Dubai 
liggen heel wat verre greens 
plots naast de deur!

Alle wegen
leiden naar 
Dubai

bergen echte parels die de fans van St. Andrews 
niet onverschillig laten, vooral niet wanneer Europa 
tegen winterse temperaturen aanhikt.
Zo gaat Zuid-Afrika, het safariland bij uitstek, 
prat op enkele van de mooiste championship 
courses ter wereld, zoals Leopard Creek, Fan-
court, Arabella, Durban en Pearl Valley. In het 
land van Gary Player en Ernie Els is golf zelfs een 
echte religie met kwaliteitsbanen alom. Wat een 
privilege trouwens om op birdiejacht te gaan ter-
wijl in de verte en in een droomdecor de giraffen 
en de olifanten toekijken!

En vanzelfsprekend blijft ook Thailand een schit-
terende bestemming, want dat groeide uit tot een 
van de swinghoofdsteden van Azië. De Blue Cany-
on vlakbij Phuket is één en al natuurlijke schoon-
heid, maar ook rond Bangkok liggen de prachtige 
banen voor het oprapen: Alpine, Amata Spring, 
Siam… Dit alles in een droomomgeving en met 
een sterrenservice.

Dubai: de stad van 
duizend-en-één 
mogelijkheden.

De Golf de Paradis op 
Mauritius, met de Indische 
Oceaan op de achtergrond.

Typische sfeer op de 
greens in Thailand.

De Arabella Golf 
Club in Zuid-Afrika: 
adembenemende 
landschappen…
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Emirates werd ruim 30 jaar geleden opgericht en 
groeide uit tot een van de meest performante en 
beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Het 
maakt optimaal gebruik van zijn ideaal gelegen 
uitvalsbasis in Dubai – in het noorden van het 
Arabische schiereiland, tussen het Westen en 
het Oosten – om miljarden mensen te bereiken 
met vluchten van een achttal uren. De strategie 
bestaat er in om twee verre punten op deze aarde 
te verbinden met één enkele tussenstop in Dubai. 
Hiervoor werd een luchtvaartnet uitgewerkt dat 
dagelijks gemiddeld 130.000 passagiers vervoert 
naar 161 bestemmingen in 85 landen.
Voor de Europeanen en de Belgen in het bijzon-
der laat het netwerk van Emirates toe om, via 
Dubai, de meeste van de grote bestemmingen in 
Azië, Australië, het Midden-Oosten en tal van Afri-
kaanse landen te bereiken via snelle en voordelige  
verbindingen.
Emirates vliegt dagelijks twee keer vanuit Brussel-
Nationaal. Dit is ideaal voor de zakenwereld of de 
gewone toerist, want de aansluitingen in Dubai 
strekken zich uit naar alle continenten. Heel wat 
passagiers kiezen deze hub voor zijn comfort en 
zijn organisatie, vooral degenen die vanuit Europa 
naar Afrika en Azië reizen.

Aan boord van de vliegtuigen, waar keuze is uit drie 
klassen, wordt inderdaad alles in het werk gesteld 
om het de reiziger zo comfortabel mogelijk te 
maken. Een echte must. Voor alle premium passa-
giers – business en first class – biedt Emirates trou-
wens een heen- en terug limo-service aan vanaf 
hun vertrekpunt in België tot aan de luchthaven.
De keuze van een luchtvaartmaatschappij voor een 
lange reis gebeurt niet in een opwelling. Emirates 
waakt over alles om op alle niveaus een vijfster-
renservice aan te bieden en dit zowel op de grond 
als in de lucht. Moderne toestellen, comfort aan 
boord, kwaliteitsservice: elk detail is bestudeerd 
om van de reis een unieke belevenis te maken. Zo 
is het gastronomische aanbod aan boord bijzonder 
verzorgd en dat geldt ook voor de wijnen die door 
professionele sommeliers worden geselecteerd. 
Op de jonge vloot van de B777 en de A380 bieden 
de stoelen bijzonder veel beenruimte, met op de 
A380 zelfs echte relaxruimtes in Premium. Verder 
biedt elke vlucht meer dan 3500 ontspanningska-
nalen aan in verschillende talen. Het aanbod van 
de programma’s is divers, cultureel, creatief en 
dynamisch. Het is dan ook geen toeval dat Emi-
rates geregeld de hoogste internationale prijzen 
wegkaapt binnen de sector waarin het actief is.

Emirates verzekert vluchten naar 161 bestemmingen 
wereldwijd. De vloot is ultramodern en de service is top.

Een luchtvaartmaatschappij 
om u tegen te zeggen

De Bus iness 
Class Lounge op 
de luchthaven 
van Dubai.

Aan boord van 
de A380: luxe 
en comfort.
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Arabella Golf, een golfcomplex op Palma de Mallorca, 
is een van de meest complete in Zuid-Europa. U vindt 
er drie kwaliteitsbanen rond de Sheraton Arabella. Een 
must voor de liefhebber.

Door Miguel Tasso

Arabella Golf: .e rege/ van 0ri1
Palma de Mallorca ligt op twee uur vliegen 

vanuit Brussel en geldt als een droombe-
stemming voor de avontuurlijke golfer. 
Het eiland telt een 20-tal kwaliteitsba-

nen (zie ook onze reportage in nr. 66) en de zon 
schijnt er 300 dagen per jaar.
Het golfcomplex Arabella Golf is zonder enige twij-
fel ‘the place to be’. Het ligt in de heuvels rond 

Palma en dankzij het aanbod van drie 18 holes-
banen – Son Vida, Son Muntaner en Son 
Quint – heeft het alles om de golffan te 

behagen. Voor elk wat wils! Het hotel Sheraton 
Mallorca Arabella kijkt er uit over de greens en is 
dan ook de ideale uitvalsbasis. Het volstaat om dit 
vijfsterrenetablissement uit te lopen en u staat op 
de 1e tee. Met 93 kamers en suites, en zeer volle-
dige infrastructuren (zwembaden, spa, fitness, ten-
nis, bars, restaurants,…) beantwoordt het aan alle 
vereisten van een moderne en luxueuze vijfster-
ren. Onnodig te vermelden dat de ‘golf desk’ zich 
over alle reservaties ontfermt. Een shuttledienst 
bedient de verschillende banen vanaf het hotel. 
Twee andere hotels van de groep Starwood, die 
eveneens in Palma zijn gevestigd, bieden trouwens 
dezelfde service aan: Castillo Son Vida en St. Regis 
Mardavall Resort.
In Europa vind je maar zelden drie championship 
courses zo dicht bij elkaar. Dat is dan ook een van 
de grote troeven van Arabella Golf. Al naargelang 
de duur van het verblijf heeft de bezoeker er dus 
heel wat mogelijkheden. Hij kan er zijn golfagenda 
persoonlijk optimaliseren en tegelijk genieten van 
de vele pakketten op maat.

Drie banen
De Golf de Son Vida is de oudste golfbaan van het 
eiland. Een soort van historische referentie. De 
holes werden in 1964 uitgetekend door architect 
F. W. Hawtree en in 2001 opgefrist door Kurt Ross-
knecht. Deze uitstekende par 71 kreeg heel wat 
internationale evenementen over de vloer. Daarbij 
zelfs twee toernooien van de Europese Tour met 
gerenommeerde winnaars: Severiano Ballesteros 

(1990) en Barry Lane (1994). Het is een echte tech-
nische en tactische uitdaging met relatief smalle 
fairways en greens die goed verdedigd worden. Dit 
alles in een magisch kader tussen naald-, palm- en 
amandelbomen. Puur genot!
De Golf Son Muntaner is jonger. Hij werd getekend 
door Kurt Rossknecht en speelt spectaculairder. 
Deze par 72 van 6305m (van wit) is een kolfje naar 
de hand van de longhitters, al zullen ook zij op 
hun hoede moeten zijn. Er zijn inderdaad heel wat 
valstrikken, want de 68 bunkers en 7 meren 

Fraai zicht op de 
baai van Palma.

Severiano Ballesteros na 
zijn overwinning in 1990 op 
het parcours van Son Vida.

Het parcours van Son Vida ligt 
naast de Sheraton Arabella: 
ideaal voor de golfer.
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hebben er een magnetisch effect op de golfbal! 
Leuk om weten: in 2009 werd op deze baan een 
Skins Game gespeeld met Jose-Maria Olazabal, 
Martin Kaymer, Justin Rose en Robert Karlsson.
Mede door de vele bomen en de prachtige medi-
terrane flora geldt Son Muntaner als een van de 
mooiste banen van het eiland. De olijfboom Na 
Capitana vlakbij de tee van hole 15 staat bekend 
als de oudste van Mallorca.
De Golf Son Quint is de jongste van het triumvi-
raat. Hij dateert uit 2007 en draagt de handteke-
ning van Ramon Espinoza. Deze par 71 (6021m van 
wit) speelt bijzonder uitdagend en zal de liefheb-
bers van ‘target golf’ zeker bevallen. De greens zijn 
bijzonder sterk verdedigd en sommige uitzichten 
(zoals op de tee van hole 8) op de baai zijn adem-
benemend. Het aanbod wordt vervolledigd door 
een 9 holes pitch & putt (alle par 3).

Een echt Resort
Net zoals de grootste Europese golfresorts ver-
went Arabella zijn gasten met een sterrenservice. 
De drie banen – waar het bekende ‘bermuda grass’ 
de wet dicteert – worden het hele jaar door gema-
nicuurd door een legertje van tuiniers. Op hole 1 
zorgen de starters ervoor dat elke flight op tijd ver-
trekt. De buggy’s zijn uitgerust met de allernieuw-
ste GPS-software. In Son Muntaner biedt een Golf 
Academy een hoogwaardige oefeninfrastructuur 
aan met zes teaching pro’s. En zoals het hoort 
heeft elk van de golfbanen zijn eigen pittoreske 
clubhouse waar men desgewenst de scorekaart 
aan de kant kan schuiven voor de menukaart. Het 
terras van de Golf Son Vida geldt trouwens als een 
van de beste op Mallorca.
Kortom: dit is een ideale bestemming voor een kor-
te golfbreak en dit zowel individueel als in groep. 
Arabella heeft alle ingrediënten voor de golfer die 
tuk is op een herfstbreak of met zijn pro een win-
terstage wil inlassen.

Routewijzer
Hotel & Golf: www.arabellagolfmallorca.com
Toerisme Mallorca: www.infomallorca.net
Huurauto (unieke all-in formule): Sunny Cars www.sunnycars.be
Vliegtuig: TUI fly bedient Palma de Mallorca met rechtstreekse
vluchten het hele jaar door: www.tuifly.be
Spaanse Dienst voor Toerisme: www.spain.info

Ideale oefeninfrastructuren.

Golf Son Muntaner.
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De Naxhelet Golf Club opende in 2014 de deuren en 
ontwikkelde zich in ijltempo tot een volwaardig resort: 
18 holes golfbaan, hotel, gastronomisch restaurant, 
kuurcentrum, groots vastgoedproject. Dit alles in het teken 
van de eco-verantwoordelijkheid. Een rondleiding met de 
ondernemers Françoise en Bernard Jolly.

Door Miguel Tasso

kiest voor groen
234he5e6

Wat een parcours en wat een uit-
daging! ‘In het begin verklaarden 
velen ons gek omdat dit een 
gewaagde onderneming leek, 

maar wij zijn er altijd in blijven geloven. En van-
daag zijn we toch behoorlijk trots op het resul-
taat’, klinkt het eenstemmig uit de mond van het 
echtpaar Françoise en Bernard Jolly.
Flashback. In 2006 beslissen beide ondernemers 
om een golfclub aan te leggen op hun bio-land-
bouwbedrijf in Wanze. ‘Uit een marktstudie van 
Deloitte was duidelijk gebleken dat er op de as 

tussen Namen en Luik een gebrek was aan golfin-
frastructuren. Omdat wij wilden diversifiëren en 
voor onze gebouwen en graanvelden een andere 
bestemming wilden creëren, dachten we: waarom 
niet? We kenden niets van golf, maar het project 
leek ons bijzonder opwindend.’
In 2014 en na een lange administratieve weg open-
de de Naxhelet Golf Club eindelijk de deuren en 
verwierf al snel het GEO-ecolabel (Golf Environ-
ment Organization). Sindsdien kregen de 18 holes 
en de tot clubhouse omgebouwde oude hoeve het 
gezelschap van het viersterrenplushotel Clé Verte, 

een gastronomisch restaurant en een ultramoder-
ne spa-wellness. ‘Binnenkort starten we ook een 
vastgoedproject op met de bouw van een 100-tal 
huurwoongelegenheden: voornamelijk eengezins-
woningen in een ecologische omgeving.’

Respect voor de natuur
In deze regio van Wallonië beantwoordt het con-
cept duidelijk aan een behoefte. Het heeft dan ook 
alles om te scoren. De ligging is ideaal en het decor 
magisch, met een prachtig uitzicht over de valleien 
van de Méhaigne en de Maas. Hoewel de autostra-
de 3 km verderop ligt, heerst hier totale rust. ‘Van 
bij de start stonden het respect voor de natuur, 
de eco-verantwoordelijkheid en de duurzame ont-
wikkeling voorop. Zo gebruiken wij op de golf een 
minimum aan pesticiden voor het onderhoud van 
de baan en recupereren wij het regenwater van de 

daken om de greens te sproeien. Met Naturhome, 
onze partner voor het vastgoedproject, zullen wij 
vanuit dezelfde overtuiging de voorkeur geven aan 
gezonde en ecologische materialen, met een voor-
keur voor hout’, aldus Françoise en Bernard Jolly.
Het koppel kent de omgeving door en door en 
houdt ervan. Hun investering is er een op de lange 
termijn en wordt gedreven door de filosofie ‘made 
in Belgium’. ‘Van bij het begin hebben wij een 
beroep gedaan op lokale producenten. Dat is voor 
ons een manier om jobs te creëren en ons steen-
tje bij te dragen tot de economische groei van de 
regio. Een echte win-win…’
In 2018 kan een Belgische golfclub – enkele uitzon-
deringen niet te na gesproken – niet langer exclu-
sief rondkomen met de lidgelden van zijn leden. 
Zij moet haar horizon verruimen met een globaler 
aanbod. Met een echt resort is Naxhelet daar 

Naxhelet: een fantastische 
uitdaging die beetje bij beetje 
helemaal wordt ingevuld.

Naxhelet is veel meer dan een golfclub: het 
is een echt resort, met hotel, spa, restaurant, 
vergaderzalen… Dat alles in een groene
                  omgeving.

Een natuurgolf, ideaal 
gelegen tussen Namen 
en Luik.
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het mooiste voorbeeld van. Het is dan ook de 
enige Belgische club van die aard in de Europese 
top-100 van ‘leading courses’.

Gericht naar de toekomst
Het hotel met 35 kamers en suites ontvangt niet 
alleen golfers, maar ook toeristen op doorreis en 
seminaristen die de keuze hebben uit drie ver-
gaderzalen. Heel wat bedrijven houden er hun 
bestuursraad of directiecomité, omdat ze er rust 
vinden en het toch maar 25 minuten rijden is uit 
Luik en Namen en 50 minuten uit Brussel. Het spa-
wellnesscenter heeft een verwarmd binnenzwem-
bad en een mooie kaart van lichaamsverzorging en 
massages. Het gastronomisch restaurant, dat zeer 
in trek is bij de kenners, scoort met een creatieve 
kaart en met lokale producten die met respect voor 

WELKOM THUIS

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be

De golfinfrastructuur van Naxhelet is bijzonder com-
pleet met een 18 holesbaan (par 72, 6274m), een 9 
holes pitch & putt, 3 holes voor de Académie en een 
practice met 25 afslagplaatsen. En met op termijn 
een bijkomende 9 holes.
Op Naxhelet is groen de dominante kleur, zowel let-
terlijk als figuurlijk. Het respect voor de natuur is 
er inderdaad uitgebouwd tot een echte filosofie. Zo 
wordt het regenwater uit de vijvers gebuikt om de 
greens en de tees te besproeien. Een gesofistikeerd 

de terroir worden bereid. Dit alles wordt omka-
derd met een warme en professionele service. 
En de zaken gaan goed. De club telt 684 leden 
waarbij tal van juniors. ‘Als we de kaap van 750 zul-
len ronden, zal het tijd zijn om 9 bijkomende holes 
te openen. De plannen van de Britse architect Mar-
tin Hawtree en de landschapsarchitect Jean-Noël 
Capart staan al op papier’, verklapt clubvoorzitter 
Françoise Jolly.
In de zakenwereld is geduld een grote kunst. De 
eigenaars zijn dus niet gehaast om de dividenden 
van hun investeringen op te strijken. Maar ze zijn 
trots dat het budget in evenwicht is en er meer dan 
50 jobs werden gecreëerd. Het was dus een goed 
idee om deze uitdaging aan te gaan. En kers op de 
taart: tussen twee meetings in zoekt dit koppel zelf 
de 1e tee om op een balletje te slaan. Just for fun!

weerstation verwittigt de greenkeepers dat er niet 
dient beregend als er de ochtend daarop regen wordt 
voorspeld. Thermische en fotovoltaïsche zonnepa-
nelen, totale afwezigheid van fossiele energie op de 
site, ecologische onderhoudsproducten, 100% bio 
moestuin, elektronische kranen, douches en wc’s 
met laag debiet, verlichting geregeld met domoti-
ca: de groene politiek die de golfsport dierbaar is, 
regeert op elk niveau in dit resort dat zich in zijn 
totaliteit richt naar eco-verantwoordelijkheid.

Eco-verantwoordelijkheid centraal
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Golf Disneyland Paris ligt vlakbij het bekende 
attractiepark en maakt zich op om de Junior Ryder Cup 
te ontvangen. Pieter Boterman, de Belgische manager 
van de Parijse club, is enthousiast.

Door  Miguel Tasso

Het swingt ook in
Disneyland

Men zegge het voort: Mickey Mouse 
houdt van golf. Dat merk je ook op 
de greens van Golf Disneyland dat 
op enkele honderden meters van 

het bekende Parijse attractie- en recreatiepark is 
gelegen. Dit golfcomplex werd in 1992 gebouwd 
en is absoluut een bezoek waard. U vindt er drie 

stuk voor stuk uitdagende en spectaculaire 9 
holesbanen (Bleu, Blanc & Rouge). ‘Over het alge-
meen denkt de Disneybezoeker niet meteen aan 
golf, maar voor de liefhebber is dit een alternatief 
en een zeer interessant extraatje’, zegt Pieter 
Boterman, de… Belgische manager van deze 
Parijse club.

In de beginfase had de Golf Disneyland het niet 
makkelijk om zijn draai te vinden. ‘In Frankrijk is de 
cultuur van deze sport helemaal anders dan in de 
USA. In tegenstelling tot de Disneyparken in Flo-
rida en Californië, waar golf een evidentie is, was 
dat hier veel minder het geval. Ook al omdat het 
klimaat hier totaal anders is. Bovendien werden 
wij door sommigen ook bestempeld als een “toe-
ristengolfbaan”, wat absoluut niet overeenstemt 
met de werkelijkheid…’
Vandaag heeft de club zijn draai gevonden en legt 
het een goede balans voor tussen de leden uit de 
buurt en bezoekers – heel vaak uit het buitenland 
(greenfee op weekdagen: 55 euro; in het weekend 
80 euro). ‘Het parcours werd getekend door de 
Amerikaanse architect Ronald Fream: een echte 
referentie. Het is redelijk vlak en heeft een zande-
rige bodem, wat ideaal is in de wintermaanden. Er 
zijn heel wat waterhindernissen, stevige bunkers en 
greens met verschillende plateaus. Om hier goed 
te scoren, moet je slim spelen en ook de nodige lef 
aan de dag leggen’, aldus Pieter Boterman.
Op Golf Disneyland staan natuur en groenbeheer 
centraal. Zo beschikt de club over zijn eigen water-
zuiveringsstation: een must. Tegelijk wordt het 
golftalent er gestimuleerd door een David Lead-
better Academy en door een Golfschool waar de 
kinderen uit de regio welkom zijn.
Ultieme erkenning: op 24 en 25 september ontvangt 
deze club de Junior Ryder Cup. Hierin nemen de 
beste jonge Amerikanen het op tegen hun Europese 
collega’s, met in elk team 6 jongens en 6 meisjes 

jonger dan 18 jaar. Deze competitie wordt 
dus amper enkele dagen afgewerkt 

voor de start van de officiële Ryder 
Cup op de Golf National. ‘Dit is voor 

ons tegelijk een eer en een uitdaging. Het niveau 
van deze internationale talenten is fenomenaal. 
Voor het parcours wordt dit dan ook een grote test 
waar het klaar zal moeten voor zijn. Wij zetten alle 
teams in om er iets moois van te maken.’
De Junior Ryder Cup wordt evenwel niet de eerste 
grote internationale competitie op de Golf Disney-
land, want een jaar na zijn opening was de Europe-
se Tour er al een keertje te gast. Dat toernooi werd 
toen gewonnen door ene Phil Mickelson. Maar dat 
is natuurlijk nog van een andere dimensie!
De in Brugge geboren Pieter Boterman kwam bij 
Disney in 1995. ‘Ik begon in het call center om 
me daarna te specialiseren in marketing en com-
municatie. In 2008 ben ik op de golf beland en 
daar ben ik nog altijd…’ Een uitdaging die hij suc-
cesvol invult en ook in de praktijk omzet, want 
hij neemt zelf geregeld de golfclubs vast. Zoals 
Mickey Mouse!

De jonge Italiaanse 
kampioen Renato 
Paratore geeft het 
startschot van de 
Junior Ryder Cup.

Er wachten de jonge sterren 
van de Junior Ryder Cup heel 
wat uitdagingen.

Een uitdagend parcours met 
enkele waterhindernissen.

Pieter Boterman: de 
dynamische Belgische 
manager van de Golf 
de Disneyland.
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Met meer dan 320 miljoen bezoekers sinds de 
opening in 1992 is Disneyland Paris momenteel 
de grootste Europese toeristische bestemming. 
De aanzet dateert van 1987 toen The Walt Dis-
ney Company en de Franse overheidsdiensten 
een akkoord sloten over de creatie van een 
Disney-bestemming in Frankrijk. Sindsdien is 
het park blijven groeien en het telt nu twee 
themaparken. Alles samen zijn zij goed voor 
59 attracties, 8500 hotelkamers en 55 restau-
rants. Ziehier de belangrijkste datums van een 
schitterende saga die 25 jaar oud is.

1992: Parc Disneyland opent officieel zijn 
deuren voor het publiek. De bestemming 
omvat een themapark, verschil-
lende hotels en het ontspan-
ningscentrum Disney Village.

1994: het TGV-station 
van Marne-la-Vallée-
Chessy wordt ingehul-
digd. Vandaag stoppen 
er 88 TGV’s per dag. Het 
station is uitgegroeid 
tot het grootste HUB 
-TGV van Frankrijk, 
met dagelijkse verbin-
dingen naar 54 
Franse en Euro-
pese steden.

2000: het internationale winkelcentrum Val 
d’Europe gaat open. Het omvat dan 60 winkels, 
een restauratieruimte en een aquarium. Tussen 
2012 en 2015 kwamen er 26 nieuwe boetieks bij. 
Dit commercieel centrum lokt nu jaarlijks zo’n 16 

miljoen bezoekers.

2002: de Park Walt Disney Studios openen 
hun deuren voor het publiek. De bezoekers 
worden er uitgenodigd om de magie van de 
film te ontdekken. Het tweede themapark van 

Disneyland Paris telt vandaag 18 attracties, 
ofwel het dubbele van weleer.

2014:  de Franse eerste minister 
Manuel Valls legt de eerste steen van 
het complex Villages Nature: met 259 
ha een van de grootste Europese toe-
ristische projecten.

2017: Disneyland Paris viert officieel 
zijn 25e verjaardag. Met een 

omzet van 1,28 miljard euro 
en 15.000 medewerkers heeft 
het zich opgewerkt tot de 
grootste Franse werkgever 
op één enkele site.

Kwarteeuw succes
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Hotel Daniel, lid van de 
keten Relais & Châteaux, is 
een heerlijk adresje voor wie 
Parijs bezoekt.

Door Miguel Tasso

De Chinoiserieën

Een Relais & Châteaux in hartje Parijs! 
Een adres dat helemaal in de smaak valt 
van de epicurist, want alleen maar char-
me, discretie, elegantie en levenskunst. 

Geen overdadige luxe. Of amper, want hier zijn 
het de details die het verschil maken. In de geper-
sonaliseerde service, de attenties, de decoratie. 
Hotel Daniel, dat op een steenworp van de Champs-
Elysées ligt, is inderdaad helemaal anders. Intiem 
en chic tegelijk. Je voelt je dan ook meteen thuis 
in dit Hausmaniaans gebouw op mensenmaat dat 
slechts 26 kamers telt, waarbij zeven suites. 
Zodra je binnenstapt, word je verrast door de 
heldere en warme decoratie. Als een uitnodiging 
om aan een exotische reis te beginnen. De Britse 
decoratrice Tarfa Salam combineerde doelbewust 
de 18e-eeuwse Franse stijl met oosterse invloeden. 
De Chinoiserieën staan er op de juiste plaats. Dit 
is een schitterende ontmoeting tussen Oost en 
West. Kazakse tapijten naast zilveren Turkse scha-
len, een Chinese collectie ivoren kalligrafiepen-
nen, waaiers, Chinees behangpapier met unieke 
en met de hand geschilderde bloemenmotieven 
en vogels. Magisch en mysterieus tegelijk. Met, 

overal waar je kijkt, groen als dominante kleur. 
De rest sluit daar op aan. Er zweeft dan ook een 
bijzondere sfeer door Daniel waar de kunst van 
het onthaal inhaakt op een duidelijke voorliefde 
voor traditie en technologische innovatie. De 
kamers, die met stoffen van de grootste huizen 
zijn bekleed, zijn ingericht met oosters meubilair 
met inlegwerk dat op bestelling werd gemaakt. De 
badkamers zijn versierd met Marokkaanse zelliges 
of Italiaans marmer.
De restauratie is zoals de rest van het Huis: dis-
creet en gepersonaliseerd. Met een gevoel voor 
degustatie. Geen echt restaurant dus, maar een 
kaart op maat voor wie plots trek heeft. Van het 
ontbijt tot de thee, van de lunch tot het diner. En 
natuurlijk is er ook een bar. Een heerlijke plek om 
de avond af te ronden en zich los te maken van 
de stadsdrukte.
Ja, dit is een atypische Relais & Châteaux. De oos-
terse boudoirsfeer en het uitgesproken 18e-eeuws 
Frans eclectisme nodigen uit om de emoties de 
vrije hand te geven en alles los te laten. ‘Je zou bijna 
vergeten dat je in Parijs bent’, lacht huismeesteres 
Cécile Croisard. Parijs op z’n best!

www.hoteldanielparis.com

BMW GOLF CUP 
SPECIAL EDITION.

MAURITIUS, 5-16 NOVEMBER 2018. 
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Hoewel de ruitersport wereldwijd populair is, moeten 
we toch naar Frankrijk voor de nec plus ultra van de 
competities: de Grand Prix d'Amérique voor de draf en 
de unieke Prix de l’Arc de Triomphe voor de galop.

          Door Christian Simonart

Prix de l’Arc de Triomphe:
lang en prestigieus verleden

Zowel de Grand Prix d’Amérique als de 
Prix de l’Arc de Triomphe zagen het 
levenslicht in 1920, maar dat is dan 
ook het enige wat ze gemeen heb-

ben. De eerste is inderdaad voorbehouden aan 
dravers waar de tweede de snelste galoppaarden 
van de wereld verenigt. De ene gaat door op de 
hippodroom van Vincennes terwijl de andere de 
naburige hippodroom van Longchamp opzoekt. Al 
ligt ook die in Parijs, in het hart van de Lichtstad 
zelfs. Beide races gelden als het wereldkampioen-
schap in hun categorie en als het hoogtepunt van 
het seizoen. 

Het prijzengeld is er dan ook naar, want sinds 2014 
kan de Prix de l’Arc de Triomphe rekenen op vijf mil-
joen euro. Dat geld komt van de Qatar Racing and 
Equestrian Club (QREC) die sinds 2008 hoofdsponsor 
is en dat zal blijven tot (minimaal) 2022. Hoewel de 
Dubai World Cup met tien miljoen dollar prijzengeld 
nòg hoger scoort, geldt ‘l’Arc’ als de meest prestigi-
euze galopwedstrijd ter wereld. De race lokt 60.000 
toeschouwers naar Longchamp en kluistert wereld-
wijd bijna een miljard kijkers aan de buis. Op de Lon-
gines World’s Best Horse Race Awards Ceremony 
werd deze happening in 2015 en 2017 trouwens uit-
geroepen tot ‘World’s Best Horse Race’.

Zeven kampioenen 
met een dubbel
Deze koers wordt gelopen op gras en over een afstand 
van 2400m, met de koord aan de rechterkant. De 
race ontleent zijn naam aan het bekende monument 
in Parijs waar in 1919 de optocht plaatsvond van de 
Geallieerden. Zij kwamen er toen  de overwinning 
in WOI vieren. Aan ‘l’Arc’ wordt deelgenomen door 
de beste driejarige (en ouder) Engelse volbloed 
hengsten en merries. Ruinen 
zijn niet toegelaten. Sommige 
van deze volbloeden hebben 
hun stempel op deze koers 
gedrukt, zoals Ksar, Motrico, 
Corrida, Tantième, Ribot, 
Al leged en Trêve. 
Deze zeven paarden 
schreven hun 
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Na twee edities in Chantilly 
keert de Arc de Triomphe 
begin oktober weer terug 
naar Longchamp.

Met vijf overwinningen op de 
teller – een record – heeft de 
Italiaan Lanfranco Dettori zijn 
stempel gedrukt op L’Arc.



naam tot twee keer toe op het palmares. Sinds 
het eind van de jaren 70 slaagde enkel Trêve erin 
om een dubbel te realiseren (2013 en 2014). Een 
weergaloze prestatie, temeer deze in Frankrijk en 
bij Haras du Quesnay in 2010 geboren merrie in 
haar eerste maanden maar weinig liefhebbers kon 
begeesteren. Zij was zelfs van de veiling van de 
yearlings vertrokken zonder een koper te vinden 
omdat fokker Alec Head haar bij 22.000 euro had 
teruggetrokken. Toch maakte zij haar eigenaar 
sjeik Joaan Al Thani tijdens haar carrière 7.344.583 
euro prijzengeld rijker. Nu racet zij niet meer en 
wordt ingezet in de fokkerij.
Het leeuwendeel van dit prijzengeld, zijnde bijna 
zes miljoen, kwam van die beide overwinningen op 
Longchamp, want de winnaar van de Prix de l’Arc 
de Triomphe strijkt 2,8 miljoen op. De runner-up 
moet tevreden zijn met 1,1 miljoen en de num-
mer drie met 550.000 euro. Trêve won twee keer 
met de Fransman Thierry Jarnet die op een schitte-
rende manier de fakkel overnam van de vaste joc-
key Lanfranco Dettori. Hij raakte in 2013 gebles-
seerd en dat kostte de Italiaan mogelijk een extra 
twee ‘Arc’s’, want hij is immers de titelhouder. De 
47-jarige Lanfranco Dettori won immers vijf keer 
met Lammtarra (1995), Sakhee (2001), Marienbard 
(2002), Golden Horn (2015) en Enable (2017). Hij 
wordt op de voet gevolgd door zes andere jockeys 
met vier titels. Hiervan is enkel nog de Franse kam-
pioen Olivier Peslier (45 jaar) actief.
Ook André Fabre behoort tot de charismatische per-
sonaliteiten die de geschiedenis van de Prix de l’Arc 
de Triomphe hebben gekleurd. Deze ex-jockey, die nu 
als volbloedtrainer actief is, stuurde zeven paarden 
naar de zege op Longchamp. Rail Link, die in 2006 
won, is de laatste in de lijst. De hengst was toen drie 
jaar oud en bestendigde de Franse suprematie in 
deze wedstrijd. Die staat stevig, want Frankrijk telt 
momenteel 66 overwinningen. Groot-Brittannië, de 
dichtste achtervolger, staat op 15 stuks.

La  Grande  Classique  de  Longines

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

Christophe Soumillon: 
de Belgische ster
België komt niet voor op de erelijst. Geen enkel 
paard dat in ons land werd geboren is er inderdaad 
in geslaagd om de meest prestigieuze galopwed-
strijd ter wereld te winnen. Maar wat een paard 
nooit heeft gekund, kon een jockey wel: de 37-jari-
ge Christophe Soumillon, een Brusselaar die al 
heel wat jaartjes naar Frankrijk is uitgeweken om 
daar carrière te maken. Hij won de Prix de l’Arc de 
Triomphe zelfs tot twee keer toe: beide keren met 
paarden – Dalakhani (2003) en Zarkava (2008) – 
van de Aga Khan. Daar had in 2006 nog een derde 
zege kunnen bijkomen, want hij was de vaste joc-
key van Rail Link, maar hij moest de plaats ruimen 
voor Stéphane Pasquier. Hoe dan ook: Christophe 
Soumillon behoort al heel wat jaren tot de beste 
jockeys ter wereld. Hij heeft momenteel meer dan 
3000 overwinningen op zijn naam en is ook Euro-
pees recordhouder met het grootste aantal suc-
cessen in een jaar (306).
Sinds de oprichting in 1920 kende de geschiedenis 
van de Prix de l’Arc de Triomphe een aantal hoog-
ten en laagten. Nadat de wedstrijd in 1939 en 1940 
als gevolg van WOII werd geschrapt, verhuisde hij 
in volle oorlogsjaren 1943 en 1944 naar de intus-
sen opgedoekte hippodroom van Tremblay. Recen-
ter gingen de laatste twee edities (2016 en 2017) 
door op de hippodroom van Chantilly omdat deze 
van Longchamp grote renovatiewerken onderging. 
Deze worden gefinancierd door France Galop en 
zouden zo’n 131 miljoen euro bedragen.
Maar de puristen kunnen weer lachen, want voor de 
editie 2018 keert ‘l’Arc’ weer terug naar zijn favo-
riete hippodroom. Zoals de traditie dit wil, staat de 
race geprogrammeerd voor de eerste zondag van 
oktober. Dat wordt dit jaar dus 7 oktober. Bij die 
gelegenheid zullen de beste paarden ter wereld 
alweer hun beste beentje voorzetten met de hoop 
om te winnen en, waarom niet, het wedstrijdrecord 
te verbeteren. Dat staat sinds 2011 op naam van 
Danedream. De Duitse merrie had voor de 2400m 
van ‘l’Arc’ welgeteld 2 min 24 sec 49 nodig, of net 
geen 60 km/uur.
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De Belg Christophe 
Soumillon werd twee 
keer winnaar van de 
Arc de Tr iomphe 
(2003 en  2008) 
met paarden die 
toebehoorden aan 
de Aga Khan.



Auto-ecologie? Die bestaat wel degelijk, 
ook al lijken beide termen in eerste 
instantie haaks op elkaar te staan. 
Deze rubriek richt zich tot al wie mee 

is met de tijd en dat betekent daarom niet nood-
zakelijk zonder auto. Propere mobiliteit is vanaf 
nu de boodschap. Dat beseffen ook de construc-
teurs die zich (lichtjes) opgejaagd voelen door 
het publiek en de overheden. Zij leveren grote 
inspanningen en maken dito budgetten vrij om 
de auto van morgen te bouwen, ook al trappelen 
de meeste – doorgaans conservatief ingestelde – 
automobilisten niet van ongeduld om de overstap 
te maken…

Volkswagengamma 
rijdt al op CNG
LPG of CNG: voor heel wat mensen is dat hetzelf-
de. Fout, want LPG (Liquified Petroleum Gas) is 
qua brandstofbron helemaal het tegendeel van 

Groene auto’s zijn de 
auto’s van de toekomst
Het is dezer dagen onmogelijk om aan de toekomst 
van de auto te denken zonder stil te staan bij groene(re) 
vierwielers. Zij vormen de onmiskenbare link naar 
een wereld waarin de mens centraal staat en naar een 
dagelijks bestaan met respect voor onze Planeet.

Door Philippe Van Holle

CNG. De gasmengeling LPG komt tot stand door 
het raffineren van olie en is daar dus een afge-
leid product van. CNG (Compressed Natural Gas) 
daarentegen is een natuurlijk gas dat onder druk 
is gebracht. De voordelen van CNG zijn legio. Vol-
tanken is even makkelijk als met een klassieke 
brandstof. En hoewel de verschillen tussen LPG 
en CNG op het gebied van de CO2-uitstoot miniem 
zijn, is het gezondheidsrisico (berekend op basis 
van de schadelijke stikstofoxide en fijne stofdeel-
tjes) ongeveer 35% lager voor CNG ten opzichte 
van LPG en 70% lager dan voor diesel. CNG heeft 
ook voordelen qua veiligheid: het is lichter dan 
lucht. Het vervliegt dus indien het vrijkomt, terwijl 
LPG zwaarder is dan lucht en stagneert ter hoogte 
van de grond. Dat is meteen ook de reden waarom 
auto’s met CNG in parkings worden toegelaten en 
die met LPG niet. Verder is CNG zeer goedkoop 
in vergelijking met benzine en diesel; de kostprijs 
ligt zo’n 30 tot 35% lager. In Vlaanderen zijn auto’s 
met CNG tot 2020 vrijgesteld van verkeerstaks en 

In 2021 een elektrische 
BMW Serie 3
De constructeur uit Beieren bereidt actief een elek-
trische versie voor van zijn bestverkochte model dat 
over 2,5 jaar op de markt zou moeten komen. Een 
elektrische Serie 3, met een autonomie van 400 km 
op het basismodel. Beter dus dan de 350 km van 
het basismodel van de Tesla Model 3, dat natuurlijk 
de belangrijkste uitdaging wordt voor BMW. Er zou 
ook een meer performante versie op het programma 
staan, met een batterij van 75 kWh die een auto-
nomie van 500 km moet opleveren. In afwachting 
is het nu al uitkijken naar de BMW iX3 en de Mini 
Electric die voor 2019-2020 worden verwacht.

Huyndai op waterstof: 
800 km autonomie!
Een elektrische auto die functioneert met een 
brandstofcel op waterstof: het is een van de pis-
tes waar heel wat constructeurs momenteel 

BIV; in Wallonië overweegt de regering eveneens om 
dit type van propere brandstof lager te belasten. Er 
wordt trouwens al een premie van 500 euro betaald 
bij aankoop. Bij Volkswagen zet men zwaar in op 
CNG. Zo zijn de modellen Up, Polo, Golf, Golf Variant 
en Caddy er al mee uitgerust. Toch wordt telkens 
ook een benzinetank ingebouwd, kwestie van nooit 
zonder brandstof te vallen en de autonomie van de 
auto’s stevig op te drijven. 
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mee bezig zijn. Het voordeel? Voltanken met 
waterstof duurt even lang als voltanken met ben-
zine: zo’n 3 tot 5 minuten. Maar er is meer. De 
andere grote troeven van waterstof zijn de lage 
energiedichtheid (zelfs met toevoeging van het 
gewicht van de tank en de brandstofcel) en de 
volumedichtheid die groter is dan om het even 
welke batterij. Je kan meer energie opslaan met 
waterstof en hierdoor groeit de autonomie van de 
auto. Zo wordt voor dit toekomstige seriemodel 
van Hyundai, een SUV die zeer in de smaak valt 
bij het publiek, een autonomie van 800 km aange-
kondigd. Dat worden dan wellicht 600 km in real 
time, maar toch!

Smart vanaf 2020 
enkel nog elektrisch
De elektrische strategie van Smart, die reeds in 
de USA van toepassing is, zou vanaf 2020 ook 
naar Europa moeten overwaaien. Zo kondigde Die-
ter Zetsche, de grote baas van Daimler, recent 
inderdaad aan dat hij het merk binnen de twee 
jaar 100% elektrisch wil maken op het Oude Con-
tinent. Dit betekent concreet dat enkel de ForTwo 
en ForFour Electric Drive verkocht zullen worden. 
In 2017 werden in Europa slechts 5660 elektri-
sche exemplaren verkocht tegen 93.000 modellen 
op benzine. Een van de grootste uitdagingen voor 
de constructeur bestaat er dus in om deze beide 
stadsauto’s te upgraden en dit vooral op het vlak 
van autonomie. Dat moet ook, want de batterij van 
60kW levert amper 160 km autonomie. Dat is zeer 
weinig, zelfs voor gebruik in de stad. Smart over-
weegt eveneens de bouw van een Smart ForMore: 

CNG, compressed natural gas.
Een echt duurzaam alternatief.

AARDGAS 2,9 ! 4,6 KG /100 KM " 82 ! 125 G CO2 / KM #GEMETEN VOLGENS NEDC$

Ontdek de voordelen van aardgas (CNG):

CNG is beschikbaar op volgende modellen:

up! Polo Golf Golf Variant Caddy

›  Zeer voordelige 
brandstof

›  Steeds meer 
tankstations

›  Perfect voor zowel korte 
als lange trajecten

›  Stoot minder schadelijke 
stoffen uit (fijne stofdeeltjes, 
CO2 en NOx)

›  Verhoogd rijbereik

›  Altijd toegang tot 
ondergrondse parkings

www.volkswagen.be

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

Volkswagen

DIETVWG7520_PM_CNG_297x210_NL.indd   1 06/09/2018   15:23

anders gezegd een kleine (elektrische) SUV met 
voldoende comfort voor vier personen. 

Waarom niet opladen 
met inductie?
Ziehier mogelijk de oplossing om onze geest defi-
nitief te herprogrammeren en het trauma van het 
elektrisch opladen uit te vlakken. Het Israëlische 
bedrijf ElectReon werkt momenteel aan een techno-
logie die elektrische auto’s moet toelaten om zich-
zelf tijdens het rijden herop te laden via inductie. 
Het tekende hiervoor een samenwerkingsakkoord 
met de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. De door 
ElectReon ontwikkelde technologie bestaat er in om 
de elektrische auto’s te voeden met dynamische 
inductie (dus zonder contact). Dit gebeurt door 
elektrische spoelen in te bedden in de rijweg. Ten 
noorden van Tel Aviv werd in 2016 een eerste stuk 
weg aangelegd dat met dit systeem was uitgerust. 
Dit gebeurde met de financiële steun van Horizon 
2020: het kaderprogramma voor wetenschappelijk 
onderzoek van de Europese Unie. Dit pilootproject 
had als belangrijkste doel om te controleren of 
de infrastructuur bestand was tegen de hitte, de 
koude, de vochtigheid en het drukke verkeer. Drie 
maanden geleden kondigde ElectReon aan dat het 
experiment succesvol was verlopen. De technologie 
werkte zoals voorzien. Het rendement van deze 
energieoverdracht via inductie bedraagt 80%.
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Vermogensbeheerder Qualion Finance 
biedt een bijzonder breed diensten-
gamma aan voor een rijk en exclu-
sief cliënteel. ‘Voor ons is elke klant 

uniek. De bedoeling is om speciaal voor hem een 
financieel plan op maat uit te werken en hem 
persoonlijk te begeleiden bij de organisatie en 
de planning van zijn vermogen’, aldus Philippe 
Feller, Stichter en Managing Partner.
De groep Qualion Finance, vroeger bekend als 
2PM, positioneert zich als echte ‘wealth mana-
ger’ in de breedste zin van het woord. ‘Onze 
belangrijkste activiteit is het beheer van porte-
feuilles met financiële activa, maar onze teams 
van specialisten bieden ook hun expertise aan in 
vermogensbeheer, het oprichten van een bedrijf, 
het consolideren van activa overdrachten naar 
toekomstige generaties. Wij staan 24/24 uur, 
7/7 dagen ter beschikking van onze klanten.’
Qualion Finance is present in België en het 
Groothertogdom Luxemburg, en het heeft de 
nodige vergunningen om in Monaco te werken. 
‘Wij beheren vandaag meer dan een 1,2 miljard 
euro aan activa en hopen verder te groeien zon-
der daarom in te leveren op de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Voor ons cliënteel, voor 95% 
Belgisch, is het veiligheidsaspect primordiaal. 

Onze klanten kiezen dus zelf de bank waar zij 
hun vermogen willen onderbrengen en geven ons 
een volmacht om die activa te helpen groeien. 
Onze missie bestaat er in om voor hen de beste 
financiële architectuur uit te tekenen die aan-
sluit op hun wensen, profiel en doelstellingen 
op de korte, middellange of lange termijn. Wij 
hebben dus ten allen tijde een luisterend oor en 
werken samen de investeringsstrategie uit. Het 
basisidee daarachter is een combinatie van wijs, 
reactief en performant. Op die manier zijn wij er 
tijdens de recente financiële crisis in geslaagd 
om onze klanten voor grote verliezen te behoe-
den’, aldus Philippe Feller.
Qualion Finance werkt met 25 mensen: stuk voor 
stuk specialisten in hun sector. In België zijn de 
kantoren gevestigd in het Zoute. Voor heel wat 
Belgen een strategische plek. 

2PM wordt
Qualion Finance
en zet z’n groei verder
Qualion Finance, een referentie in globaal vermogens-
beheer, breidt zijn dienstengamma uit met maatwerk voor 
gefortuneerde klanten. Meer uitleg van Philippe Feller.

Door Miguel Tasso

Golfkampioen Nicolas Colsaerts is de emble-
matische ambassadeur van het bedrijf. Elk jaar 
organiseert Qualion Finance trouwens in de 
Royal Golf Club du Zoute een dag waar Colsaerts 
de klanten/swingers gezelschap komt houden. 
Genieten! ‘In de golfsport draait alles rond pro-
fessionalisme, kwaliteit, precisie en continuï-
teit. Die waarden vind je ook terug bij Qualion 
Finance. Wij werken al zeven jaar samen met 
Nicolas en zijn daar nog altijd even blij mee. Wij 
hebben ons partnership opgestart toen hij aan 
zijn opmars bezig was richting Ryder Cup. Hij is 
ons daarna altijd trouw gebleven en draagt ons 
logo op de mouw van zijn polo. Hij is een unieke 
speler, atypisch en bijzonder verknocht aan de 
echte menselijke waarden.’
Ook dat bleek dus een bijzonder goede inves-
tering!

Kampioen Nicolas Colsaerts is 
de ambassadeur van Qualion 
Finance op de greens.
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In de familie Grunwald wordt de passie voor 
hotellerie van generatie op generatie doorge-
geven. ‘Mijn vader, toen eigenaar van Dorint in 
Knokke, heeft me besmet met het virus. Ik heb 

na mijn studies dus de klassieke weg gevolgd om het 
vak te leren: receptie, verkoop, evenementen…’
Vandaag leidt S. Grunwald de familiegroep. Deze 
omvat de hotels Des Colonies, Siru, Progress en Le 
Châtelain: stuk voor stuk gelegen in de hoofdstad van 
Europa. ‘Hoewel de sector door de tragische gebeur-
tenissen van 2016 stevig door elkaar werd geschud, 
hebben de reizigers het vertrouwen in onze mooie 
hoofdstad teruggevonden en zijn zij weer present.’
Le Châtelain is een ideaal gelegen vijfsterrenboetiek-
hotel, want de Louizalaan is vlakbij. Het hotel geldt 
als referentie in de Hoogstad want het ligt in een 
levendige buurt met heel wat shoppingfaciliteiten. 
De 107 moderne kamers zijn verdeeld over acht ver-
diepingen. Het hotel maakt deel uit van de ‘Preferred 
Hotels Group’: een prestigieus Amerikaans netwerk 
met topetablissementen in meer dan 80 landen. De 
gepersonaliseerde service, het groot comfort en de 
ontspannen sfeer maken het hotel zeer trendy. Dat 
geldt ook voor zijn restaurant met Franse keuken en 
de Florentijnse tuin met schaduwterras: een ideale 
oase van rust voor een aperitief of om te chillen in de 
avonduurtjes. ‘Wij organiseren eveneens muzikale 
avonden aan de pianobar, een brunch op elke eerste 
zondag van de maand en cooking class of cocktails 
class teambuildings’, stipuleert onze gastheer. 

Een passie voor hotellerie
S. Grunwald staat aan het 
hoofd van een familiebe-
drijf en heeft ook de teugels 
in handen van Le Châtelain 
Brussels Hotel, een van de 
meest trendy etablissemen-
ten van de hoofdstad.

Door Miguel Tasso

Brussel wordt steeds populairder bij buitenlandse 
toeristen. ‘Als onafhankelijke familiegroep doen wij er 
alles aan om creatief en vernieuwend te zijn teneinde 
de wensen van de lokale en internationale klanten zo 
goed mogelijk te beantwoorden. Onze kracht is onze 
reactiviteit en onze gepersonaliseerde service. Wij 
staan constant open voor onze klanten en hun verzoe-
ken. Onmogelijk staat niet in ons woordenboek!’

De Gentleman Group verdeelt zijn 
expertise en ervaring in twee strak 
afgelijnde activiteitsectoren: valet-
parkeren en privéchauffeurs. ‘Onze 

valet-parkeerdienst is voornamelijk actief voor 
restaurants, evenementen en feestavonden. Wij 
leveren de valet parkeerders in uniform die 
zich over de auto’s van de klanten of genodig-
den bekommeren’, aldus Jean-François Devroux, 
medeoprichter van het bedrijf.
Heel wat Brusselse tophuizen, zoals bijvoorbeeld 
de restaurants Amen, Meat Meat en Sanzaru, 
doen permanent een beroep op de diensten van 
de Gentleman Group. Daarnaast is het bedrijf ook 
à la carte actief bij meer occasionele gelegenhe-
den, zoals incentives of internationale beurzen. 
Gentleman Group sloot onlangs ook een akkoord 
af met de Fiatgarage van Motor Village. Indien 
gewenst kan het bedrijf ook voor shuttles en hos-
tessen zorgen. 
De afdeling privéchauffeurs verzorgt maatwerk 
voor particulieren en professionals. ‘Ons aanbod 
bestaat er in om de verplaatsingen van onze klan-
ten op een veilige manier te verzorgen en zo dat 
dit aansluit op hun verlangens’, aldus commerci-
eel vennoot Laurent Jacobs.
Ook deze sterrenservice is gepersonaliseerd. ‘Wij 
zorgen voor een luxeauto en een persoonlijke 
chauffeur. Het tijdsbestek is oneindig. Het kan 
gaan van een eenvoudige verplaatsing vanaf de 
luchthaven naar het hotel tot een volledig pakket 
van enkele dagen in België of in het buitenland.’
Het concept valt steeds beter in de smaak bij 
gehaaste zakenlui, CEO’s die tijdens hun verplaat-
singen willen werken, diplomaten of politici op 
doorreis, en vooral bij artiesten (acteurs, zan-
gers, enz…) die zich tijdens hun verblijf in de stad 

Een privéchauffeur nodig of een valet-parkeerdienst? Bij 
Gentleman Group bent u verzekerd van een sterrenservice 
op maat. Voor professionals en particulieren.

Door Miguel Tasso

Sleutel-op-de-deur service

moeten verplaatsen. Ook daar levert Gentleman 
Group al zijn knowhow met een gepersonaliseerde 
touch en een waterdichte discretie. ‘In werkelijk-
heid staan wij open voor de precieze wensen van 
onze klanten en proberen wij de verwachtingen 
op een strakke en ultra-professionele manier in 
te vullen…’
Gentleman Valet & Driver is momenteel voorna-
melijk actief met Brussel als uitvalsbasis, maar het 
wil zijn actieradius uitbreiden. Logisch ook, want 
dit concept sluit aan op een duidelijke behoefte 
in een wereld waar elke seconde telt.

www.gentleman.events
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Ooh Clean duikt almaar vaker op in 
de golfcoulissen. Zo verwent het 
alle deelnemers aan de Mercedes 
Trophy met een gratis schoonmaak-

beurt van hun auto terwijl zij op de baan staan. 
Het bedrijf sponsort op dezelfde manier de com-
petities in de Dhroh!me Golf Club in Bosvoorde 
en stond dit jaar ook op de eerste rij tijdens 
de eerste editie van de Members Only Tour 
Golf. Een mooie manier voor dit bedrijf om zijn 
bekendheid te vergroten bij een cliënteel van  
decision makers.
Ooh Clean positioneert zich als een eco-verant-
woordelijk schoonmaakbedrijf. Een echte revo-
lutie in deze sector. ‘De Raypath sponzen die we 
gebruiken, verminderen in grote mate de ecologi-
sche afdruk en laten toe om zonder detergenten te 
werken. Zij reinigen in de diepte en ontvetten de 
oppervlakken. De facto zorgen zij ook voor minder 
verspilling en beperken zij de kosten. Bijvoorbeeld: 
tijdens een carwash met onze methode wordt het 

waterverbruik beperkt tot 20 liter. Bij een klas-
sieke methode is dat gemiddeld 200 liter’, aldus 
Oksana Bobik en Sara Lepage.
Ecologie, efficiëntie, besparen: Ooh Clean past 
zijn knowhow toe in verschillende sectoren. Zo 
is het bedrijf actief in de schoonmaak van scho-
len, kantoren, overheidsgebouwen, restaurants 
en ook in golfclubs. En verzekert het vanzelfspre-
kend ook de carwash voor bedrijven. Met telkens 
opnieuw dezelfde filosofie als visitekaartje. ‘Door 
geen beroep te doen op detergenten, voorkomen 
we dat er chemische producten in de riolen terecht 
komen en de accumulatie van onnodig en moeilijk 
te recycleren verpakkingsmateriaal. Deze methode 
is ook niet schadelijk voor de gezondheid, want zij 
maakt geen gebruik van toxische middelen…’
Ooh Clean biedt ook kleine schoonmaakkits aan 
voor golfers. Hiermee kunnen zij, op een ecolo-
gische wijze, na afloop hun stokken reinigen. Het 
bedrijf werkt vanuit Brussel en is actief in alle hoe-
ken van het land.

www.oohclean.be

Ooh Clean is een 100% 
ecologisch, kwaliteits-
schoonmaakbedrijf. Hun 
werkmethode is er een 
zonder detergenten.

Door Miguel Tasso

9co-verantwoor:elij;reinigen
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Juweeldesign
Maillon, de juwelencollectie van 
Dinh Van wordt uitgebreid met 
een aantal nieuwe modellen 
waarvan het innovatieve design 

en dynamische effect het 
vakmanschap van het huis 

in de verf zetten. Maillon 
Star-ring (groot model) in 
wit goud en diamanten.
Dinh Van Brussel 
02 511 83 53
Prijs op aanvraag

Nieuw van Rolex
De ‘Oyster Perpetual GMT-Master II’ 

40 mm werd onthuld met een vol-
ledig nieuw Manufactur-kaliber 

(3285) en een ongeziene 
horlogekast. Het is voor 
het eerst dat de draaiba-
re bezel met (hoogtech-
nologische) keramische 
Cerachrom-ring in blauw 
en zwart verkrijgbaar 

is op een stalen model 
(Oystersteel) met een Jubi-
lee-band.
www.rolex.com
Prijs: 8 500 euro

Moon Star Blue
De ‘Tambour Moon (Star) Blue 
Petite Seconde’ 28 mm uit staal 

bezet met diamanten is de 
nieuwe interpretatie van 
het Tambour Moon-horloge 
van Louis Vuitton met hel-
derblauwe wijzerplaat bezet 

met diamanten. De Tambour 
Moon, in 2017 ontworpen ter 

ere van het 15-jarige bestaan van 
het Tambour-horloge, laat dank-

zij de kast met concave zijkanten  
niemand onbewogen.
https://fr.louisvuitton.com
Prijs: 5 400 euro

Havaianas: de sfeer van Brazilië
Zin in nog een beetje langer vakantie? Of om al te beginnen 
nadenken over de volgende met een ingebeeld zonnetje op 
de achtergrond? Voor zijn 20ste verjaardag lanceert Havai-
anas een nieuw model Braziliaanse slippers die nu al erg 
gewild zijn op alle hippe stranden. De verschillende model-
len stralen allemaal tropisch strand en samba uit. Hippe 
slippers, net als de Saint-Tropez-collectie, overigens!
www.havaianas-store.com

Newport Connect
De nieuwe generatie Newports van Michel Herbelin combineren 
Franse horlogetraditie met een hoogtechnologische smart-
watch. De stalen ‘Newport Connect’ is voorzien van intelligente 
functies en heeft dezelfde futuristische lijnen als het cultmodel 
van het merk. Past zowel op een mannen- (41,5 mm) als op een 
vrouwenpols (35 mm). Rubberen band (bestaat ook in leder). 
www.michel-herbelin.com - Prijs: 690 euro

Mille Miglia Racing Colors
Ter gelegenheid van 30 jaar partnerschap met de prestigieuze Mille 
Miglia-race (voorbehouden aan liefhebbers van oude auto’s) komt 
Chopard met 5 stalen Chronographes 42 mm, een nieuwe uitgave van 
het historische model. Van elke kleur wijzerplaat (Rosso Corsa, Speed 
Silver, British Racing Green, Vintage Blue, Speed Yellow) bestaan er 
maar 300 exemplaren. Bovendien is hij voorzien van een tachymeter 
en is hij ideaal om de gemiddelde snelheid en datum te weten.
www.chopard.com - Prijs: 5 380 euro

De magie van Parijs
Wil u tijdens de volgende Ryder Cup van de gelegenheid 
gebruik maken om Parijs te (her)ontdekken? Exposities, 
musea, kunstgalerijen, shopping, gastronomie: de Lichtstad 
heeft alles om haar bezoekers te betoveren op elk uur van 
de dag en van de nacht. De cijfers spreken voor zich: 37 
bruggen, 465 parken en tuinen, 200 kerken, 10000 bars 
en restaurants, 36000 werken in het Louvre, 6500 jaar 
geschiedenis!
www.parisinfo.com

Lange-afstandsvluchten van TUI fly
Dankzij de komst van een tweede Boeing 787 Dreamliner biedt TUI 
fly nu twee extra bestemmingen aan: Mombassa (Kenia) en Puerto 
Plata (Dominicaanse Republiek). Ze worden toegevoegd aan het al 
uitgebreide lange-afstandsaanbod met vluchten naar Punta Cana 
en Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), Cancun (Mexico), 
Varadero (Cuba), Montego Bay (Jamaica), Miami (VS) en Zanzibar 
(Tanzania). Om deze winter zeker geen kou te lijden!
www.tuifly.be

8000 bestemmingen met 
Sunny Cars 
Sunny Cars, dé referentie voor autoverhuur, biedt al meer 
dan 25 jaar de uitgebreidste ‘all inclusive’-formule aan 
(onbeperkt aantal kilometers, omniumverzekering met ver-
goeding van de franchise en van de sleepkosten,…) voor 
een zacht prijsje. De ideale formule om gerust op vakantie 
te vertrekken. Sunny Cars is erg geliefd in België en telt 
ondertussen meer dan 8000 bestemmingen in 120 landen 
en wordt geregeld verkozen tot ‘beste autoverhuurder’ door 
gespecialiseerde jury’s.
www.sunnycars.be

Punch for life
Dit is nu eens een mooi alternatief. Op 24 oktober organiseert 
de vzw ‘Punch for Life’ in Thurn & Taxis een benefietgala waarvan 
de opbrengsten naar ‘Make A Wish’ gaan, een organisatie die de 
dromen van zieke kinderen laat uitkomen. Ter gelegenheid van de 
actie zullen er bokswedstrijden voor het goede doel worden geor-
ganiseerd met in de ring beginnende boksers die dit mooie project 
willen steunen. ‘Nobele kunst’ was nooit beter van toepassing.
www.punchforlife
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Callaway: Europese golfballetjes
De Truvis-balletjes van Callaway maken furore op de green. Ze ogen 

niet alleen origineel, maar ze zijn ook nog eens voorzien van de 
laatste technologie voor een soepel balgevoel, extra afstand bij 

de lange slagen en een betere zichtbaarheid en concentratie 
bij het putten. Het balletje in de kleuren van Europa is limited 
edition en zou wel eens erg populair kunnen worden met de 
Ryder Cup in zicht! 
www.callawaygolf.com

Colonia Sandalo
De frisse citrusnoten van de mythische Colonia van Acqua di Parma 
ontmoeten het rijke en smeuïge karakter van sandelhout met een 
onvoorspelbaar resultaat tot gevolg. Colonia Sandalo is de originele 
herinterpretatie van het cultparfum van het merk, de nieuwe Eau de 
Cologne Concentrée van Acqua di Parma. In klassiek formaat van 
100 ml of een iets groter van 180 ml.
www.acquadiparma.com – Prijs: 187 euro (100 ml)

Pour un homme van Caron
Wie wil verrassen moet soms durven te kiezen voor een 
onverwachte combinatie. Met een gedurfde suggestie als 
uitgangspunt wist neus William Fraysse een nieuwe invulling 
te geven aan een icoon zonder daarbij de essentie uit het 
oog te verliezen. De emblematische lavendel vermengt zich 
moeiteloos met vetiver, waarna het geheel ontluikt door de 
energieke frisheid van groene citroen. Een vleugje geranium 
bourbon en ambergris zorgen voor balans. Pour un homme 
van Caron L’Eau: een mannelijk en verfijnd olfactief portret.
www.parfumscaron.com

De prachtige edelstenen van 
Fabienne Kriwin
De creaties van de Belgische ontwerpster Fabienne Kriwin – met 
lichte, gefacetteerde edelstenen voor halskettingen, maar ook met 
wat meer statement exemplaren voor cabochonringen – zijn gemaakt 
uit geborsteld goud, een techniek die het belang van warmte en inge-
togenheid benadrukt bij de presentatie van de steen. En wat voor 
een stenen: van zeldzame amethyst en witte of roze chalcedoon 
tot verschillende kleuren aquamarijn, magische onyx, Lapis lazuli 
met gouden reflecties of magnetische kwarts. Te ontdekken in de 
Darwinstraat 32 te Brussel.
www.fabiennekriwin.com

EXO: musthave bij het putten
De EXO putters van Odyssey zien er niet alleen stylish uit. Dankzij de 
expertise van Sean Toulon kunnen spelers van alle niveaus de drie 
versies (Seven, Indianapolis en Rossie) gebruiken om uit te blinken 
op de golfbaan. De putters, die erg stabiel zijn bij het balcontact 
dankzij de prima gewichtsverdeling, zijn een echte must voor de 
chirurgen van het korte spel!
www.odysseygolf.com

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin
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Hoewel niet iedereen 
even enthousiast is over 
de herfst kijken alle 
gastronomen daar hard 
naar uit, want voor hen 
breken heerlijke tijden 

aan! We staan stil bij de 
mooiste producten in het 

referentieadres bij uitstek: 
Marché des Chefs.

Door Philippe Bidaine

De lange snikken van de violen van 
de herfst verwonden mijn hart in 
lome monotonie’. Deze dichtregels 
van Paul Verlaine staan in schril 

contrast met de lekkernijen die karakteristiek 
zijn voor het seizoen dat aansluit op de zomer-
hitte. Deze kweektuin van lekkernijen is een aan 
de favoriete periodes voor de topchefs; een pure 
goudmijn van inspiratie om hun fans tot in het 
oneindige te verwennen.
Eén adres voor de topproducten van dit mooie 
seizoen: Marché des Chefs, waar Valérie en Tati-
ana Mailian hun vader Jean hebben opgevolgd in 
de distributie van de allerbeste verbruiksgoede-
ren. Nadat deze atypische winkel zich in eerste 
instantie tot de professionals richtte, is hij nu 
ook al heel lang toegankelijk voor een cliënteel 
van particulieren/kenners die weten dat zij in 
de Lensstraat in Elsene de basis vinden om hun 
gasten te verwennen.

Tijd voor wild
Dit belet niet dat heel wat topchefs zich eveneens 
komen bevoorraden bij Marché des Chefs, zoals 
bijvoorbeeld Johan Schroeven, chef van restaurant 
Hof Ter Hulst in het Antwerpse Hulshout. Met één 
Michelinster en een 15/20 in de Gault & Millau is 
deze chef, die zichzelf in zijn restaurant profileert 
als ‘gelinkt aan de seizoenen’, bijzonder te spreken 

over de producten van Marché des Chefs. ‘Ik durf 
te stellen dat ik hier het summum van kwaliteit 
vind. Natuurlijk zijn er ook dichter bij mij heel lek-
kere dingen voorhanden, maar zodra het iets meer 
moet zijn dan witlof en schorseneren, wordt dat 
minder evident…’
Vandaar dat Johan Schroeven het hele jaar door in 
de weer is met ‘de kleine parels die ik bij de familie 
Mailian vind, zoals duif uit Racan, melkkalf uit Cor-
rèze en natuurlijk ook de verse ganzenlever!’
Tegelijk blijft ook het najaar en het enorme aanbod 
van simpelweg schitterende producten voor hem 
een enorme inspiratiebron. ‘Er is natuurlijk wild, 
met ree en haas, dat ik op een klassieke manier 
verwerk. Maar ook de wilde fazant, waarbij ik het 
traditionele recept op z’n Brabants bereid, waar-
door het heel wat lichter wordt.’
Dit wil niet zeggen dat de chef van Hof ter Hulst 
de producten uit de zee verwaarloost, integen-
deel! ‘Vanaf oktober vind ik in Marché des Chefs 
de prachtige Sint-Jacobsschelpen uit Dieppe en 
Erquy: de beste op de markt.’
Idem voor de producten uit de grond, met in het 
bijzonder de tomaten uit het Franse zuiden. ‘Zij 
hebben nog de smaak van echte tomaten, wat 
steeds zeldzamer wordt…’

Derfstlekkernijen
De producten van Marché des 
Chefs, prachtig geëtaleerd 
door Johan Schroeben.

Witte truffels en champignons
Zoals Valérie Mailian ons bevestigt, staat de herfst 
ook voor de komst van de witte truffel uit Piëmont 
(tuber magnatum pico). ‘Het is de zeldzaamste en 
de meest kostbare: een echte smaakbom. Het is 
trouwens meer een kruiderij dan een gerecht op 
zich. Dit in tegenstelling tot de zwarte truffel (tuber 
melanosporum) die heerlijk is op zichzelf en eind 
november verwacht wordt. Wij bieden de variëteit 
uit de Perigord aan, want dat is veruit de rijkste qua 
geur en smaak.’
Voor deze waardige erfgename van de kennis van 
haar vader valt de herfst ook samen met de aan-
wezigheid van het beste rood fruit van het jaar. 
‘Dat zijn producten van de zogeheten “remonte”: 
een tweede oogst die 
minder  groot  is , 
maar des te meer 
geur heeft. Zoals 
de aardbeien 
Gariguette en 
Anaïs, en de 
f r a m b o z e n 
Tulameen de 
Fontainebleau…’
En wat gezegd van 
de heerlijke appelen 
en peren uit de omgeving 
van Nantes? ‘Zij worden door 
gepassioneerden geteeld. De elf hectare grote 
boomgaard van Jacques en Jean-Louis Lechat 
maakt deel uit van de Ferme de la Bidaudière en 
staat helemaal in het teken van de oude soorten.’
In totaal biedt de Marché des Chefs meer dan tien 
verschillende appelvariëteiten aan, de ene nog lek-
kerder dan de andere. ‘Een van hen is de “griffe 

Een smaakvolle 
witte truffel uit 

Piëmont.

Verschillende 
interpretaties 
van het succu-
lente Baskische 
melklam.

Het lekkerste 
rood fruit vind 
je na de zomer.

De herfst is ook het seizoen van de 
beste wilde champignons, zoals hier 
de heerlijke Bordelese boleten. 

‘

114

G A S T R O N O M I E
H E R F S T  2 018



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

SMG-11847_ADV_A4_MembersOnly.indd   1 5/03/18   14:09

de loup”, want zijn litteken doet denken aan 
een wolfsklauw. Het is een oude variant die al in 
de Middeleeuwen bekend was en de favoriet van 
Anna van Bretagne. Deze appel met zijn ruwe schil 
is bijzonder sappig en lekker. Het vlees is stevig en 
krokant, en zijn voedingswaarde ligt veertig keer 
hoger dan bij andere appelrassen!’
Maar de herfst is natuurlijk ook de periode van de 
wilde paddenstoelen. ‘Kleine Bordelese boleten met 
hun stevig vlees en hun notengeur, stevige en fruiti-
ge girollen met hun gepeperde smaak, gele en grijze 
cantharellen, gele stekelzwammen met hun stevig 
en heerlijk vlees, vezelrijke oesterzwammen…’
In november kondigen zich de eerste producten 
aan met een meer winters karakter. Zoals de 
‘sinaasappel Soculente. Maar ook de Navel, die 
iets bitterder is. De droge vruchten, zoals de niet 
al te zoete en zachte abrikozen. En natuurlijk ook 
de authentieke pruimen van Agen…’

Melklam
Als het over deze mooie herfstproducten gaat, 
weet onze gesprekspartner van geen ophouden. 
‘Voor de echte vleesliefhebbers is dit ook de tijd 
voor het Baskisch melklam van het Manechras 
dat uitsluitend met de eigen moedermelk wordt 
gevoed. Jonger dan 45 dagen en 10 kg…’
Een volledige opsomming van alle rijkdommen die 
u in Marché des Chefs vindt zou ons veel te ver 

Onze adressen:
Marché des Chefs
Lensstraat 38, 1050 Elsene
Tel. : 02 647 40 50 - Fax : 02 647 42 62
E-mail : marchedeschefs@skynet.be &
info@caviarmailian.com - www.caviarmailian.com 
Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.
Er wordt aan huis geleverd.
Restaurant “Hof ter Hulst”
Kerkstraat 19, 2235 Hulshout
Tel. : 015 25 34 40 - www.hofterhulst.be
Maandag en dinsdag de hele dag gesloten alsook 
op zaterdagmiddag.

leiden, want er dienen ook nog de vele specialitei-
ten aan toegevoegd die het hele jaar door het suc-
ces van deze zaak helpen verzekeren. Hierbij van-
zelfsprekend de kaviaarselectie Mailian, maar ook 
andere musts, zoals de gerookte zalm en de gan-
zenlever naar een recept van Abel Bernard, de vader 
van Jean Mailian en door Henry Gault uitgeroepen 
tot ‘de beste ter wereld!’ Alsook de vele melkpro-
ducten uit de beste streken en over het algemeen 
ook de allerbeste fijne kruidenierswaren…
Er is geen twijfel mogelijk: over alle seizoenen 
heen, maar zeer bijzonder in deze herfst, is dit 
een adres dat iedereen die van lekker eten houdt, 
moét kennen!

Fantastisch lamsvlees, 
helemaal volgens de 
regels van de kunst.

De zeer comfortabele 
eetzaal van restaurant 
Hof ter Hulst.
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Unieke locaties, spectaculaire kelders, 
mecenaat en topexpo’s: het Huis Vranken-

Pommery koppelt esthetiek niet alleen aan degustatie, 
maar ook aan kijkplezier. 

Door Philippe Bidaine

Pommery is een van de grote 
Champagnehuizen die een bijzonde-
re band moet hebben met de Belg. 
Dit prachtig bedrijf wordt immers al 

16 jaar lang geleid door de meest Luikse van 
alle ‘Champenois’, zijnde de onverslijtbare Paul-
François Vranken. Iedereen kent deze echte 
golden boy van de bubbels, want hij is er in 
geslaagd om zich in iets meer dan 40 jaar op te 
werken tot de op één na grootste speler in de 

champagnewereld. Dit met overnames of opeen-
volgende creaties van emblematische merken, 
zoals Demoiselle, Charles Lafitte en Heidsieck 
Monopole, maar natuurlijk ook met simpelweg 
Vranken… en, zonder twijfel, met Pommery.
De actieradius van de Groupe Vranken-Pommery 
Monopole beperkt zich trouwens niet alleen tot 
bubbels. Er wordt immers aangenomen dat de 
groep momenteel het grootste wijndomein van 
Europa runt, met controle over 7000 ha en liefst 
2500 ha in eigen bezit. Dit alles in de Champagne, 
maar ook in de Provence, de Camargue, Portugal, 
en sinds kort ook in Engeland en de USA. 

Libellen en irissen
Maar het imago van de groep blijft natuurlijk 
onwrikbaar verbonden met de champagne en dat 
geldt ook voor zijn architecturaal en artistiek patri-
monium, zoals het prachtige Château des Castaig-
nes. Dit kasteel in de schitterende vallei van de 
Surmelin, enkele kilometers buiten Epernay, ligt 
op een heuvel in een park met de handtekening 
van Edouard Redon. 
In het begin van de 19e eeuw werden de libellen die 
er rond de vijver aan de voet van het kasteel flad-
deren minzaam Demoiselle genoemd. Paul-François 
Vranken, die in 1985 de nieuwe eigenaar werd, liet 
zich simpelweg door de geschiedenis van het kas-
teel inspireren om de emblemen en de vorm van de 
fles van de Cuvée Demoiselle te creëren, zoals de 
libellen en de irissen: symbolen van de Art Nouveau. 
Subtiele en verfijnde recipiënten voor wijnen die dat 
evenzeer zijn, zodat niet alleen de degustatie aan 
tafel verzekerd is, maar ook de elegantie.
Ook de krijtgroeven in Reims, waar de kelders van 
het Huis Pommery zijn opgeslagen, hebben een 
artistieke roeping. Zo bestelde Madame Pommery 
in 1882 bij beeldhouwer Gustave Navlet inderdaad 
vier spectaculaire bas-reliëfs die in het krijt werden 
uitgehouwen en bedoeld waren om de krijtgroe-

ven van het Domein te verfraaien. Deze visionaire 
dame lag met bijna 30 jaar voorsprong ook aan de 
basis van het bedrijfsmecenaat door haar collectie 
aardewerk aan het Musée des Beaux-Arts van de 
Stad Reims na te laten en het beroemde schilderij 
Les Glaneuses van Millet aan het Musée du Louvre 
(werken tentoongesteld in Orsay).
Sinds Paul-François Vranken dit Huis in 2001 over-
nam, volgt hij met zijn mecenaat dezelfde rechtlij-
nige weg, met onder andere grote hedendaagse 
kunsttentoonstellingen. De laatste stond in het 
teken van het gigantisme: een thema dat helemaal 
aansluit bij de uitbundige aroma’s die illustratief 
zijn voor de champagnes van het Huis.

Champagne 
& kunst
verenigd

Alleen al de spectaculaire 
bas-reliëfs van beeldhouwer 
Gustave Navlet maken de 
kelders van het huis Pommery 
tot een kunstwerk.

Paul-François Vranken tussen de 
installaties die tot de modernste 
van de Champagnestreek behoren.

Het Château des 
Castaignes :  de 
geboortegrond van 
het concept van 
de Demoiselle.

Een Champagnegroep die 
traditie en innovatie perfect 
met elkaar verzoent.
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Bescherm 
wat u 

dierbaar is 

Uw projecten verdienen om mee te evolueren op 
het ritme van uw leven. Daarom moet u eenvoudig 
kunnen beschermen wat voor u essentieel is. 
Bij AXA staat uw verhaal centraal. Ga voluit voor 
je ambities, want met AXA aan uw zijde kunt u 
bouwen aan een mooie toekomst.

MAN770022NQD Axa (DG) Ad Corpo Members Onmy 210x297 nl v3.indd   1 5/09/18   16:29

Villa Demoiselle
Deze genieten trouwens van een uitzonderlijke 
omgeving, want het domein is zo’n 50 ha groot, 
zijnde de oppervlakte van het Louvre, de Jardin 
des Tuileries en de Place de la Concorde samen! 
Maar nog steeds vanuit een artistiek perspectief 
wordt het echte summum van deze coherentie 
tussen de elegantie van de vormen en die van de 
wijnen toch bereikt tegenover het domein, met 
de schitterende Villa Demoiselle, vroeger Villa 
Cochet. Dit meesterwerk van Art Nouveau werd in 
1890 gebouwd door architect Louis Sorel en door 
Paul-François Vranken aangekocht in 2004, die er 
de nieuwe zetel van zijn groep in onderbracht. De 
nieuwe eigenaar herdoopte de villa tot Demoiselle: 
onder meer door de libellen die in de decoratie 
alomtegenwoordig zijn, want ook het park rond dit 
gebouw werd getekend door Edouard Redon, de 
landschapsarchitect van het Château des Castaig-
nes (zie ook hierboven).

Verder kunnen we natuurlijk ook niet voorbij aan 
een van de meest emblematische flessen van 
het Huis Pommery – een kunstwerk op zich: de 
beroemde Cuvée Louise. Ter herinnering: zij kreeg 
die naam dankzij Louise, de dochter van de opricht-
ster van het Huis Jeanne-Alexandrine die, in het 
spoor van haar moeder, een grote bijdrage leverde 
tot de expansie van het merk. Voor de liefhebbers 
van een opperste smaakbeleving: weet dat deze 
unieke cuvée eveneens in een opmerkelijke versie 
‘brut nature’ bestaat, dwz. zonder toevoeging van 
suiker na het ‘degorgeren’. Het resultaat is een 
simpelweg ongelofelijke cru qua zuiverheid. Enkel 
de beste cuvées kunnen zich op een dergelijke 
manier uiten zonder enige make-up te gebruiken. 
Het is als het ware een soort terugkeer naar de 
bron, vooral wanneer men terugdenkt aan het feit 
dat het Huis Pommery het eerste was om de cham-
pagne ‘brut’ te commercialiseren…

De Villa Demoiselle, een 
ontwerp van architect Louis 
Sorel en de zetel van de 
groep Vranken-Pommery, 
is een echt meesterwerk 
van de Art Nouveau.

De Cuvée Louise 
is een van de gro-
te blikvangers van 
het huis Pommery 
en integreert zich 
per fect in z i jn 
prestigieus kader.
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Eo)et & FGaHeI
Twee handen op een buik
Een vijftiental jaar geleden besliste het huis Tollet om 
de creaties van Piaget te gaan verkopen. Het Zwitserse 
merk had toen al duidelijk de perfecte balans gevonden 
tussen het beroep van horlogemaker enerzijds en dat 
van juwelier anderzijds … met schitterende creaties 
tot gevolg. Hun juwelen zijn vanaf nu in België en 
Luxemburg exclusief verkrijgbaar bij Tollet. 

Door Raoul Buyle

September 2017. Mevrouw Maude Soulet-
Humblet krijgt ter gelegenheid van haar 
30ste verjaardag een ring van Piaget 
cadeau, oorspronkelijk een cadeau voor 

haar moeder bij de geboorte van haar jongere 
broer die veel te vroeg overleed. Een prachtig 
geschenk vol tederheid en herinneringen. Jammer 

genoeg werd de ring gestolen tijdens een overval. 
Maude was er het hart van in: zoveel hield ze van 
het juweel. Haar spijt was zo groot dat ze alles 
wou proberen en ze zelfs haar verhaal deed bij 
de media. Wanneer iemand bij Tollet toevallig ver-
neemt wat er is gebeurd, besluiten ze contact op 
te nemen met Piaget, een huis waarmee ze al 20 

jaar nauwe banden 
onderhouden, die de 
ring kunnen identifi-
ceren … en beslis-
sen om Maude een 
replica te schen-
ken, exact dezelf-
de als het gestolen 
exemplaar. Maude 
kreeg de ring over-
handigd op 8 augustus 
in Brussel in de salons 
van de boetiek in de 
Kleerkopersstraat in 
aanwezigheid van Didier 
Tollet – een emotioneel 
moment. Of hoe het leven 
soms ook mooie verrassingen in 
petto heeft. Dank aan Tollet. Dank aan het huis 
Piaget (vertegenwoordigd door mevrouw Barbara 
Honorez, Communication & Marketing Manager 
Benelux). Dank voor deze elegante daad.

Piaget als exclusiviteit 
Wederzijds vertrouwen is wat de Juweliers Tollet en 
het huis Piaget bindt. De elegante, verfijnde hor-
loges en juwelen van het merk hebben er steeds 
het perfecte kader gevonden in België. Vandaag 
wordt die trouw beloond met een speciaal privi-
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De corner van Piaget bij 
Tollet, een nieuw concept.

lege, namelijk dat van de eerste corner van Piaget, 
een nieuw concept én een wereldprimeur. Waar? 
In de Kleerkopersstraat 36 te Brussel. Bovendien 
besloot het merk om de flagshipstore voortaan 
ook de exclusiviteit te schenken voor haar juwe-
lencollecties, in de eerste plaats van de Possessi-
on-collectie, voor België en Luxemburg. Uiteraard 
worden er ook een heel aantal bijzondere horloges 
te koop aangeboden bij de Tollet-winkels in Bel-
gië (en ook bij Charles Desitter in Luik). Voor de 
heren zijn er de horloges uit de Altiplano-, Polo en 
Emperador-collecties, voor de dames die uit de 
Limelight- en Possession-lijnen.

De juwelier van 
het kaliber

Dat Piaget een prestigieus (Zwit-
sers) merk is dat zich vooral 

wist te onderscheiden door de 
productie van extra-platte 

kalibers (met in de eerste 
plaats de 9P die in 1957 

gelanceerd werd als 
deel van de Altipla-
no-collectie), weet 

Doutzen Kroes is het gezicht van de 
nieuwe Possession-collectie (2018): 
ring en open armbanden in roos goud, 
diamanten en gekleurde stenen.

De meester van extra-
plat: Altiplano-horloge 

40mm, wijzerkast in 
roos goud, Manufacture-

kaliber 430P van Piaget om 
handmatig op te winden.

Didier Tollet.
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intussen iedereen. Daarna volgden al snel de 
juweelhorloges alsook de echte juwelen. En wan-
neer horlogemakers en juweliers elkaar vinden bij 
Piaget gaat er steeds een hoofdrol naar het kaliber. 
Met de Possession-collectie (die gelanceerd werd 
in 1990) brengt Piaget de interactiviteit tussen 
de twee vakgebieden naar zijn hoogste niveau. 
De armbanden rollen, de ringen roteren 
en glijden, de stenen dansen. Originele, 
ludieke, verslavende, makkelijk te dragen 
juwelen zijn het resultaat. Vandaag zijn de 
iconische ringen een weerspiegeling van 
de ‘Sunny Side of Life’ dankzij het spel van 
goud, diamanten en gekleurde stenen en 
doordat ze op zichzelf draaien zoals 
het magnetische effect van een 
betovering. De nieuwe open 
Possession-armbanden in 
roos goud (eventueel bezet 

Y O U R  E X C L U S I V E  D R E A M E D  T A I L O R
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met diamanten) kunnen 
allemaal bij elkaar gedragen 

worden. Ze zijn versierd met 
cabochons in groene malachiet, 

rode carneool, turkooise of felblauwe 
lapis lazuli of intens zwarte onyx.
‘Het belangrijkste in het leven is dat wat 
blijft duren’, zegt Didier Tollet. ‘Zaken als 
de onze (die al bestaat sinds 1902) of 
zoals Piaget (sinds 1874) tonen dat steeds 
meer aan omdat we tijd nemen voor de 
tijd. Het Huis Tollet is er altijd geweest, 
sereen, en behoort daardoor vandaag tot 
de onmisbare adresjes van de hoofdstad. 
De drie winkels ondersteunen daarbij een 

goed uitgedacht pluralisme. Dat staat vast 
wat de horloges betreft maar is minstens evenzeer 
het geval voor de schitterende sieraden en juwelen.’
Nog een laatste precisering: bij aankoop van een 
juweel of horloge van Piaget van meer dan 3000 
euro zorgt Tollet (op aanvraag) voor een (gratis) 
gepersonaliseerde levering bij u thuis. Dat komt 
erop neer dat een medewerker van Tollet uw hor-
loge of juweel bij u thuis brengt waar hij of zij het 
ter plaatse voor u kan aanpassen. Laten we ook 
niet vergeten dat de ateliers van Tollet sinds jaar 
en dag de kern vormen van het huis. Zowel dat van 
de horloges als dat van de juwelen.

Ludiek: de Intertwined Possession-
collectie (ontworpen in 2009).

Dameshorloges Possession 29 mm, 
in staal bezet met een diamant 
en diamantjes op de wijzerplaat, 
quartzkaliber 56P van Piaget

Horloges Polo S in staal, speciaal ontwik-
keld automatisch Manufacture-kaliber. 
Bestaat ook als chronograaf.
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De were/J         vanKLaumeI
Chaumet stelt ons met de nodige luister zijn nieuwe op 
Afrika gebaseerde schatten voor. Het doel van de hoge 
juweelkunst? De virtuositeit van het handwerk in de verf 
zetten, u laten dromen … en de toon zetten voor de meer 
betaalbare collecties.

Door Raoul Buyle

Parijs. 1 juli 2018. Op het dak van het Centre 
Pompidou brengt het huis Chaumet met 
haar nieuwe collectie ‘Haute Joaillerie’ 
een ode aan Afrika en al haar schatten. 

Na Rusland voor ‘Promenades impériales’ en Japan 
voor ‘Chant du printemps’ brengt ‘Les Mondes 
de Chaumet’ deze keer hulde aan de ‘Trésors 
d’Afrique’ als derde stop op hun creatieve reis. En, 
in het kader van de Parijse modeweek, wie beter 
dan de sublieme Naomi Campbell als gezicht van 
deze prachtige juwelen? Onder de vele actrices 
en andere schoonheden die erbij waren tijdens de 
prestigieuze avond merken we in het bijzonder ook 
de Belgische comédienne Natacha Régnier op, al 
lang een trouwe vriendin van het merk.
De sieraden uit de collectie zijn gebaseerd op de 
rijkdom van het patrimonium van het huis Chau-
met, maar zijn tegelijk ook geïnspireerd op tra-
ditionele halskettingen, zoals die van de Masai-
strijders, talismans en de pracht van de Afrikaanse 
natuur. Andere inspiratiebron is het werk van de 

De ateliers van Chaumet; 
1930.

Een nieuwe manier 
van diademen dragen; 
Creatie Chaumet.

Broche 
Espiègleries; 
Collectie Trésors 
d’Afrique.

(Keniaanse) plastisch kunstenaar Evans Mbugua 
die zijn typische eigen stempel kon drukken op een 
aantal stukken uit de collectie die hij zelf ontwierp 
(waaronder enkele bijzondere dierenbroches).

12, Place Vendôme
Chaumet is een (Frans) juwelenhuis dat in 1780 
werd opgericht door Marie-Etienne Nitot. De 
geschiedenis van het merk is (dikwijls) verweven 
met de Geschiedenis (met een grote G) van Frank-
rijk. Terwijl Nitot zijn ateliers onderbracht in een 
stadspaleis op nummer 12 van de Place Vendôme 
huwde Napoleon met Joséphine de Beauharnais. 
Hun huwelijk bezorgt de juwelier enkele weelde-
rige bestellingen. De expositie ‘Napoléon Amour-
eux’ van enkele jaren geleden toonde de diversiteit 
aan van de attenties die de Keizer graag schonk 
aan zijn geliefden, familie of maarschalken. Met 
vooral diademen – sinds de oprichting van het huis 
werden meer dan 2000 modellen ontworpen – laat 
de juwelier zich inspireren door keizerin Joséphine 
(die op dat moment de belangrijkste klant was 
van Chaumet, nvdr), haar allure, haar voorliefde 
voor arabesken en poëtische sensualiteit. Ze hield 
van lichte en gedurfde halskettingen, cameeën en 
antieke kunst, hoofdjuwelen, gouden diademen, 
schildpad, parels, intaglio en korenaren bezet met 
diamanten. De juwelensmaak van de keizerin inspi-
reerde nieuwe, moderne collecties die de toon en 
de allure van het moment aangaven, waarvan één 
bepaalde collectie, ‘Joséphine’ (what’s in a name?), 
een echte cultstatus verwierf.
Chaumet is er trots op de diadeem terug mode te 
hebben gemaakt door de traditie van het huis af te 
stemmen op de verwachtingen van de ‘nieuwe 

Natalia Vodianova en 
Naomi Campbell, tijdens 
de Chaumet-avond in 
Parijs; juli 2018.

12, place Vendôme.

126

L U X E
H E R F S T  2 018



prinsessen van de 21ste eeuw’. Binnen de col-
lecties ‘Epis de blé’ of ‘Attrape-moi…si tu m’aimes’ 
creëert Chaumet diademen die zijn aangepast aan 
hun moderne smaak. Ook zijn we fan van de dis-
cretere, maar nog steeds prachtige en elegante 
‘hoofdversieringen’, waaronder het model Horten-
sia (Aube Rosée) in roos goud, briljanten, opalen, 
toermalijnen en roze saffieren. 

Bee My love
De huidige collectie is een concrete weergave 
van de moderniteit die het huis Chaumet al ken-
merkt sinds het begin van zijn lange juwelentradi-
tie. Het gouden bijtje, het symbool van de macht 
van Napoleon I, inspireerde Chaumet om juwelen 
met sentimentele waarde te maken. De ringen 
(wit, geel of roos goud, al dan niet bezet met dia-
manten) hebben de perfecte geometrie van een 
honinggraatcel van een bijenkorf en kunnen alleen 
of samen gedragen worden als deel van oneindig 
veel combinaties. Naast ringen heeft Chaumet ook 
grafische armbanden ontworpen. Ook hier kan u 
er één, twee, drie,… dragen. De prachtige afwer-
king, het krachtige design of een vrijgevige bui: er 
zijn redenen genoeg om meerdere armbanden te 
combineren. Ze zijn er dan ook voor gemaakt. Elke 
vrouw kan op basis van haar eigen verhaal, smaak 
en associaties armband na armband toevoegen 

tot er een geheel ontstaat van intieme, visuele en 
klankrijke herinneringen. Anderzijds, aangezien 
Chaumet helemaal mee is met zijn tijd, lanceert 
het huis ook een stadsgids in appvorm (You Me 
Paris) gewijd aan de Lichtstad en speciaal voor 
verliefde koppels. Dankzij de selectie met zorg uit-
gekozen, niet te missen en verrassende adresjes 
wil Chaumet u zijn blik op Parijs laten (her)ontdek-
ken. Een verborgen Parijs om met z’n tweetjes te 
leren kennen, dat het verhaal vertelt achter het 
huis, zijn geschiedenis en zijn waarden.

Collectie Bee My Love.

Virtuoos handwerk.
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Bee My Love.
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Muwelen zonder taboes
Juwelen op maat, limited editions of meer toegankelijke 
creaties. Leysen weet maar al te goed in te spelen op 
ons allergrootste verlangen: ons eigen unieke zelf zijn. 

Het bekende Brusselse juwelenhuis van vader op 
zoon uit 1855 stelt zich nu open voor een Chinese 

investeerder. Oftewel de kunst van mee te zijn 
met zijn tijd zonder daarbij afbreuk te doen 

aan een ongelooflijk familieverhaal.

Door Raoul Buyle

De Leysen-filosofie? De kwintessentie 
van een überelegante stijl met een 
eigentijdse blik. ‘Creatie en excellen-
tie liggen aan de basis van alles. We 

proberen ons vak van juwelier uit te oefenen als 
een kunst, zegt Maxime Leysen, zesde generatie. 
Want een juweel is heel wat meer dan zomaar een 
accessoire (…) In de loop der jaren wordt hij de 
kroongetuige van de hoofdstukken uit ons leven 
(…) De ‘Leysen-filosofie’ steunt op de zin om 
juwelen te maken die van generatie op generatie 
worden doorgegeven en die een stukje in zich 
hebben van elke vrouw die de kans krijgt om ze te 
dragen.’ Etymologisch gezien beoefent een juwe-
lier de kunst van het juwelen maken, in ruimere 

zin echte siervoorwerpen die een hoofdrol geven 
aan edelstenen dankzij het gebruik van kostbare 
metalen als goud, zilver of platina voor de montu-
ren. Alles kan een bron van inspiratie zijn: uw lie-
velingskleur, een cijfer dat u beschermt, een sym-
bool dat u begeleidt, een dier dat u geluk brengt, 
een familieherinnering,... Niets is te veel gevraagd 

om de ideeën van de klanten werkelijkheid te laten 
worden. De creaties van juweliers Leysen – hofle-
veranciers sinds de jaren 80 en sindsdien meer-
maals opnieuw benoemd, nvdr – laten zich ook 
inspireren door hun eigen ateliers. Hun expertise is 
dan ook al meer dan 150 jaar een vaste waarde in 
Brussel en wordt ook internationaal erkend. Vorig 
jaar ging het huis zelfs een contract aan met een 
Chinese partner (een liefhebber van ‘grote histori-
sche namen’ die al actief was in het Antwerpse dia-
mantenmilieu, nvdr) om het merk sneller te helpen 
groeien en het te ondersteunen bij zijn uitbreiding, 
onder andere in China dankzij de opening van 
meerdere winkels in Peking, Shanghai, Shenzen 
en Nankin onder de naam ‘Leysen Jewelry Inc’. 
Henri Leysen en zijn zoon Maxime blijven uiteraard 
‘Algemeen Beheerder’ van het merk in België. Een 
gezamenlijk project en een toekomstvisie die de 

       Juweliers
Leysen

Armband Rainbow in geel goud 
en gekleurde saffieren; creatie 
Leysen Haute Joaillerie.

De ateliers van Leysen; 1950.

geschiedenis, het vakmanschap en de waarden 
van het huis respecteert, zijn noodzakelijk voor dit 
nieuwe hoofdstuk.

Grote Zavel 32 
Hun lievelingssteen? Blauwe diamant, antwoordt 
Maxime Leysen. ‘Die komt terug in de geschie-
denis van meerdere grote koninklijke huizen. De 
bekende Hope-diamant is een goed voorbeeld. 
Anderzijds heeft de blauwe diamant ons huis ook 
gered na de oorlog. Eén van mijn voorouders had 
een cassette met daarin meerdere edelstenen 
begraven om ze te verbergen voor de bezetter. 
Na het einde van het conflict vonden we ze terug 
en konden we daarmee onze handel heropstarten. 
Het belangrijkste stuk was een prachtige blauwe 
diamant.’ De naam Leysen is natuurlijk synoniem 
met ‘Haute Joaillerie’ en juwelen op maat, maar de 
juwelier ontwikkelt al een tijdje ook toegankelijkere 
juwelencollecties (tussen 500 en 2000 euro). De 
kunst van het vak blijft hetzelfde, we moeten enkel 
creatief zijn, zowel qua design als qua concept. In 
plaats van edelstenen wordt er met halfedelstenen 
gewerkt en met lichtere materialen. ‘We heb-

Ring in wit goud bezet 
met briljanten en een 
prasioliet (ongeveer 
6 kt) van minder 
dan 2000 euro.

Henr i  Leysen en z i jn 
k inderen  Max ime en 
Perrine. Op de achtergrond, 
zijn grootmoeder Alberta 
Leysen, geboren Solvay.

Virtuoos vakmanschap. Grote Zavel 32.
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Carolyn Le!  er-Roth,
Ex-functionaris van de Europese Commissie

ING Private Banking, maar vooral
Le!  er-Roth Banking

Aanbod voor bank-, financiële en/of verzekeringsdiensten, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits wederzijds akkoord. Voorwaarden en 
modaliteiten (reglementen of algemene voorwaarden, tarieven en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. ING België nv – Bank /Kredietgever – 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: Marie-Noelle De Greef – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel.

Tijdens haar carrière heeft Carolyn het Europa dat we vandaag de dag kennen 
mee helpen opbouwen. Tegenwoordig gaat ze voluit voor vrijwilligerswerk. Haar 
geld, daar heeft ze zich nooit zorgen over willen maken, daarom vertrouwt ze al 
20 jaar lang op haar Private Banker. Zo wordt haar vermogen op een betrouwbare 
manier beheerd en kan ze gerust al haar tijd steken in haar vrijwilligersprojecten. 
Ontdek de persoonlijke aanpak van ING Private Banking op ing.be/privatebanking

ben altijd al wat wij “petite joaillerie” noemen 
gemaakt, hoofdzakelijk op aanvraag om ons aan 
te passen aan het budget van onze klanten. Ons 
assortiment bleef echter wel beperkt. Voor een 
last-minute geschenk leek de keuze daarom soms 
klein. Daarom hebben we vanaf nu op het gelijk-
vloers van de Grote Zavel 32 meerdere collecties 
die aan die behoefte beantwoorden. Het is een 
keuze die we gemaakt hebben om dichter bij de 
realiteit van de markt te komen.’ Op de 1ste ver-
dieping bevinden zich de ‘salons’ waar liefhebbers 
van unieke juwelen individueel worden ontvan-

gen. Die juwelen worden vaak ontwor-
pen rond een al even unieke steen, 
zoals deze Birmaanse robijn (5,5 
karaat) met een uitzonderlijke kleur 
die Leysen onlangs op de kop kon tik-

ken. Bovendien is het huis ook bekend 
voor haar creativiteit … en haar zin 
voor humor. Herinner u dat in 2008 

Henri en Maxime Leysen 
het idee hadden om 
manchetknopen te 
maken (in zilver en 
zwarte, gele en rode 

email) in de vorm van 
het Belgische grondge-

bied. Ze werden gecreëerd vanuit een gevoel van 
nationale eendracht en ter gelegenheid van de 
nationale feestdag geschonken aan enkele voor-
aanstaande Belgen zoals Albert II, de cardioloog 
Didier De Cannière, prins Filip (op dat moment nog 
geen koning), baron Albert Frère en Jacques Rogge 
die ze droeg tijdens de openingsceremonie van de 
Olympische Spelen in Peking.
We voegen ook nog toe dat de dochter van Henri, 
Perrine Leysen, een (multimerken) concept store 
met juwelen (Leny Jewelry) heeft geopend in de 
Lebeaustraat 65 waar fantasiejuwelen en kost-
baardere creaties elkaar versterken.

Hartgeslepen diamant 
van 4,5 kt; creatie Leysen 
Haute Joaillerie.

De ‘Haute Joaillerie’-salons 
op de 1ste verdieping.

K o s t b a r e 
veelkleurige 
r ingen om 
s a m e n  t e 
dragen.
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Axel Vervoordt:
meesterlijk eclectisme
Kunsthandelaar, man van 
interieurs, binnenhuis-
ontwerper, verzamelaar, 
mecenas. Axel Vervoordt  
i s  zonder twi j fe l  een 
estheet. De Belgische anti-
quair is een graag geziene 
gast op de kunstbeurzen 
en dat overal ter wereld. 
Zijn grootste talent is het 
schikken van de meest 
conventionele dingen over  
alle regels heen.

Door Raoul Buyle

Omdat één zwaluw de lente niet 
maakt, hebben we het bij deze over 
een andere creatievorm en over het 
enorme succes van een antiquair-

decorateur wiens reputatie de ‘Made-in-Belgium’ 
levenskunst tot ver over onze grenzen heeft uitge-
dragen. Al moeten we daar meteen aan toevoegen 
dat de persoonlijkheid van Axel Vervoordt zich ook 
uitstrekt naar zijn familie. Zoals zijn echtgenote 
May: zij staat van bij het begin aan zijn zijde en 
is een onmisbare schakel en inspiratiebron in dit 
(professioneel) en wereldwijd traject. Zijn oudste 
zoon Boris, zijn rechterarm. En Dicky, zijn jongste 
zoon, die aan het hoofd staat van de vastgoedope-
raties van het familiebedrijf. Vandaag concentreren 
May en Axel Vervoordt zich voornamelijk op de 

vzw ‘Fondation Vervoordt’ die artistiek en muzikaal 
mecenaat aanmoedigt, men name via Inspiratum. 
‘Het idee achter deze stichting bestaat er in om 
muziek, architectuur en plastische kunsten samen 
te brengen in een bijzondere omgeving (…) Dat 
was mijn droom en die is werkelijkheid geworden.’ 
Bij de talloze ‘muzes’ die zich van bij de aanvang 
rond de wieg van Inspiratum schaarden, vinden we 
tal van bekende namen: de diva Renée Fleming, de 
overleden cellist Mstislav Rostropovitch, regisseur 
Robert Carsen, John Mc Laughlin, Paul Dujardin, 
Bernard Fouccroule en zelfs Sting. Het lijdt geen 
twijfel dat al deze muziekiconen dezelfde weg volg-
den van de antiquair, dwz. de zoektocht naar een 
kunst die de illusie van tijd overstijgt… alsmede 
het eeuwig gekissebis tussen klassiek en modern.

Roots en abstractie
Axel Vervoordt wordt in 1947 in Antwerpen gebo-
ren. Zijn vader is een zakenman met een passie 
voor paarden. Van zijn moeder erft hij de liefde 
voor literatuur, muziek en (bewoonde) huizen die 
de charme uitstralen van een goede vriend. Zijn 
eerste beroep is het restaureren en inrichten 

Axel Vervoordt en 
zijn zoon Boris.

©
 L

az
iz

 H
am

an
i

De volheid van het ledige.

Het kasteel van 
‘s-Gravenwezel.
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van oude huizen. Omdat de mond-tot-mondre-
clame zijn werk doet, wordt hij al snel een populai-
re decorateur-binnenhuisontwerper. Zijn dada: een 
werk van Rothko, een Fontana en een 17e-eeuwse 
Vlaamse schilder combineren, bruggen slaan tus-
sen het Verre Oosten en het oude Europa, spelen 
met tijdperken, stijlen en culturen… ‘Ik houd van 
de spanning tussen de verschillende voorwerpen 
en de verschillende culturen, en ik laat me altijd 
inspireren door de ruimte die ik restaureer.’
In de jaren 80 koopt Axel Vervoordt het kasteel 
van ’s-Gravenwezel vlakbij Antwerpen. Dit vierkant 
waterslot uit de 15e-17e eeuw wordt de mooiste etala-
ge voor zijn werk. Zijn favoriete plek? De bibliotheek: 
gevuld met zeldzame boeken, curiosa en 16e-eeuws 
gedraaid houtwerk, zoals in de Londense Reform 
Club. De zeldzaamheid van het Hollands porselein, 
de collecties van oud ivoor en incunabelen, de heden-
daagse schilderijen vormen een ‘imaginair museum’ 
dat door twee stromingen wordt aangevuurd: deze 
van de roots van de antiquair, de barok van de rij-
kelijke Vlaamse interieurs uit de 17e eeuw, en deze 
van de abstractie doorheen de eenvoud van de Arte 
Povera en de Zencultuur. Hij heeft tientallen klanten 
in de hele wereld en het is geen unicum om de (privé) 
helikopter van Sting te zien landen in het park van 
het kasteel voor een geïmproviseerd bezoek.

Volledig
Volledig is een Nederlands woord dat Axel Vervoordt 
graag bezigt om de filosofie te verklaren waarop hij 
zijn werk heeft gebaseerd. Het is de combinatie van 
vol, wat letterlijk ‘vol’ betekent’, en ledig voor ‘leeg’. 
Volledig staat voor de ‘volheid van het ledige’ of voor 
de kunst om het beste uit het verleden te bewaren 
en al de rest te elimineren… behalve de essentie. 
‘Als ik in een klein huis zou moeten wonen, dan zou 
ik slechts een heel klein aantal voorwerpen meene-
men. Mijn moderne schilderijen, enkele oosterse 
kunstvoorwerpen, twee of drie Egyptische stukken 
en het prachtige zilverwerk uit de 16e eeuw dat tot in 
het extreme is uitgepuurd, maar bijzonder waardevol 

is. Toch interesseert de financiële waarde me nauwe-
lijks. Wat telt, is de zeldzaamheid van de dingen.’ 
Vandaag kan men het kasteel van 's-Gravenwezel – 
lange tijd het hoofdkwartier van zijn werk – nog enkel 
uitzonderlijk (en enkel op uitnodiging) bezoeken. 
De activiteiten van het familiebedrijf, zijnde decora-
tie, de verkoop van antiek en de tentoonstelling van 
hedendaagse kunst (Axel Vervoordt Gallery), zijn 
nu geconcentreerd in Kanaal in Wijnegem, op een 
oude industriële site (mouterij). Daar is ook de zetel 
gevestigd van de Vervoordt Fondation waarvan de 
doelstelling is om werken uit te lenen aan instituten 
over de hele wereld, de integriteit van de collectie 
te vrijwaren voor de toekomstige generaties en ten-
toonstellingen te organiseren. Deze plek is altijd een 
bezoek waard.

Axel Vervoordt Gallery.

De stijl Axel Vervoordt.

Kanaal, in Wijnegem. ©
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De tijger slaat zijn klauwen uit
Topsport verrast soms met onwaarschijnlijke stunts. Zoals met de 
recente comeback van Tiger Woods. Een jaar geleden verwedde nie-
mand nog een cent op zijn terugkeer aan de top. Blessures, depressies: 
de aanblik van het icoon van het wereldgolf riep vooral medelijden op. 
Maar Tiger is een romanheld; een unieke kampioen die al met de papfles 
werd klaargestoomd voor de allergrootste uitdagingen. Net toen ieder-
een hem helemaal had afgeschreven, schitterde hij plots weer voor het 
grote voetlicht met een titel in het Tour Championship, het slotstuk van 
het Amerikaanse seizoen.
Het verhaal van Tiger Woods, dat wij u in dit nummer vertellen, kan de 
grootste schrijvers inspireren. Hij was vanaf zijn geboorte geprogram-
meerd om een groot kampioen te worden en loste die verwachtingen 
ook in. Records, titels, geldgewin: alle records werden verpulverd. Bij 
zoverre dat hij de eerste dollarmiljardair werd in de sportwereld. Maar 
toen waren er de buitenechtelijke uitspattingen die hem bij het puri-
teinse Amerika van zijn voetstuk deden tuimelen en daarna sukkelde 
hij van de ene blessure in de andere. Het maakt zijn comeback op 
zijn 42e alleen maar mooier, want Tiger staat niet alleen symbool voor 
talent, maar ook voor doorzettingsvermogen, fighting spirit, eergevoel 
en mentale kracht.
Tiger Woods is geen gewone kampioen. Hij is een mix van een won-
derkind en een rockster. Van een artiest en een bokser. Zijn vader 
had hem een uniek en wereldwijd succes voorspeld; zo groot als dat 
van Mohammed Ali. Welnu: Woods komt aardig in de buurt. Eén ding 
is zeker: de hele golfwereld schat zijn terugkeer aan de top in op zijn 
juiste waarde.
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Thomas Detry werd prof eind juni 2016 en klimt naarstig door naar de top. Nadat hij als 
een wervelwind door de Challenge Tour raasde, vond de jonge Brusselaar ook snel zijn 
draai op de European Tour. Zijn seizoenslot dit jaar mocht er zijn, met prachtprestaties 
tijdens de laatste twee Rolex Series: 3e in de Turkish Airlines Open en 7e in de Nedbank 
Challenge. De briljante leerling van Jérôme Theunis en Michel Vanmeerbeek 
beëindigde het seizoen op een 31e plaats in The Race to Dubai en staat nu 
ook dicht bij de top-100 van de wereld. Dankzij Thomas Pieters, Nicolas 
Colsaerts en Thomas Detry zweeft het Belgische golf meer dan ooit 
op een roze wolk.

Thomas Detry:
de grote bevestiging
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Na een lange periode in de lappenmand kan Tiger Woods, 
het absolute icoon van de golfwereld, terugblikken op 
een schitterend seizoen 2018. Een terugblik op een 
memorabel parcours.

Door Miguel Tasso

Tiger Woods:
zijn leven is een roman

Hij tekende dit jaar voor een van de 
meest onwaarschijnlijke comebacks 
uit de golfgeschiedenis. Zeg maar 
uit de sportgeschiedenis, tout court. 

Amper een jaar geleden vroegen heel wat kenners 
zich nog af of de zwarte held van de greens ooit 
weer zijn topniveau zou halen, want de voorbije 
jaren stond zijn leven vooral in het teken van 
allerlei onheil: zowel privé als professioneel. De 
beelden van zijn arrestatie achter het stuur op een 
weg in Florida, in mei 2017, waren symbolisch voor 
die teloorgang. De blik op oneindig, amper in staat 
om een zin te formuleren: het beeld van het grote 
swingicoon was meelijwekkend. Er werd zelfs 
gezegd dat Tiger alcohol- en drugverslaafd was. 
Het onderzoek wees evenwel uit dat medicatie en 
antidepressiva aan de basis lagen. Hij ontsnapte 
aan een gevangenisstraf en vulde zijn gemeen-

schapsdiensten in. Dat zorgde tegelijk ook voor 
een omschakeling in zijn hoofd en in zijn lichaam.
Was het die pathetische en fel gemediatiseerde 
episode die de legendarische kampioen uiteinde-
lijk stimuleerde om – zoals de fenix – uit zijn as 
herboren te worden? Mogelijk wel. In elk geval 
lijkt de nu bijna 43-jarige Woods weer op weg naar 
nieuwe topprestaties. Sinds zijn comeback op de 
Tour begin dit jaar is hij alleen maar beter beginnen 
spelen en eind september volgde de bekroning: 
zijn 80e titel op de PGA Tour tijdens het Tour Cham-
pionship in Atlanta, het laatste toernooi van de 
FedExCup. Met zijn beroemde rode polo rond de 
schouders, zijn overtuigende swing en zijn ambiti-
euze blik, bracht hij bij elke golffan het kippenvel 
op de armen.
Net zoals Mohammed Ali en Jesse Owens is ook 
Tiger veel meer dan een kampioen. Hij is een 
romanheld, een legende. Flashback.

Geprogrammeerd voor golf
Eldrick Tont Woods wordt op 30 december 1975 
geboren in Cypress (Californië). Zijn vader Earl is 
een ex-marinier van het Amerikaanse leger en een 
Vietnamveteraan. Zijn moeder Kultida heeft Thaïse 

roots. De kleine Eldrick, een mix van rassen, wordt 
door zijn vader Tiger genoemd. Dat is een eerbe-
toon aan een Vietnamese luitenant-kolonel die 
hem ettelijke keren het leven zou gered hebben.
Earl Woods is een goede amateurgolfer. Hij pakte 
de clubs pas op latere leeftijd op, maar werd met-
een besmet door het virus. Die passie droeg hij 
natuurlijk ook over op zijn zoon. Zo wil de legende 
dat Tiger al geprogrammeerd was om een kampi-
oen op de greens te worden toen hij nog in de buik 
van zijn moeder zat!
Een ding staat vast: als kind vult Tiger de verwach-
tingen meteen in. Begin 1978, wanneer hij net twee 
kaarsjes op zijn verjaardagstaart heeft uitgeblazen, 
staat hij al in de spotlights. Zijn vader deinsde er 
inderdaad niet voor terug om Jim Hill, een sterpre-
sentator op de Amerikaanse televisie, persoonlijk 
te informeren over het talent van zijn zoon die hij 
van ’s morgens tot ’s avonds traint. ‘Hij wordt de 
grootste golfkampioen uit de geschiedenis en hij 
zal zelfs de interraciale relaties revolutioneren’, 
aldus vader Earl.
De nieuwsgierigheid bij CBS is gewekt en zij sturen 
een ploeg naar de Navy Golf Course. Daar ontdek-
ken zij de supergetalenteerde kleuter die er 

Een unieke kampioen; 
een kwetsbare man; 
een apart leven.

Kijken, filmen en 
foto’s nemen: 
typisch.

10

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
WINTER 2018



golfballen wegkeilt met een mini-club. Tiger kan 
nog maar net goed stappen, maar zijn swing is al 
bijna perfect. A star is born…
The kid heeft talent. Veel talent. Hij is amper drie 
wanneer hij in 48 slagen rondgaat op een korte 9 
holesbaan en er beter doet dan de meeste volwas-
senen die met ongeloof toekijken. Daar reeds is 
Tiger een beetje professional. Omdat Earl zeker 
is dat hij een goudklompje in de handen houdt, 
legt hij zijn zoon een ijzeren oefenschema op in de 
garage van het ouderlijke huis waar een groot net 
is opgehangen om de ballen op te vangen. Tiger 
is vijf wanneer hij zijn eerste interview geeft aan 
Golf Digest en optreedt in That’s incredible, een 
tv-show van het netwerk ABC. Als hij zes is, heeft 
hij al twee holes in one gemaakt.

Records op prille leeftijd
Tiger heeft geen normale jeugd. Zijn schoolrap-
porten zijn uitstekend, maar zijn ouders hebben 
enkel interesse voor zijn scorekaarten. Zodra Tiger 
de school mag verlaten, slaat hij alleen nog bal-
len. Voor Earl is het plan evident: hij wil van zijn 
zoon een unieke kampioen maken en dat op alle 
niveaus: technisch, fysiek en mentaal. Daarom 
roept hij in competities vaak luid wanneer Tiger 
halfweg zijn swing zit. ‘Dat zal je later helpen om 
jezelf beter onder controle te houden!’
Via zijn zoon voert Earl Woods ook een onderlig-
gend gevecht: hij wil een zwarte kampioen uit een 
bescheiden milieu naar de hoogste top voeren. 
In de jaren 70-80 is het racisme nog altijd zeer 
aanwezig in de States en a fortiori in de golfwereld, 
een elitaire sport en in bepaalde clubs enkel voor 
blanken toegankelijk. Zo zag Tiger zich vaak de toe-
gang tot de bar van een clubhouse geweigerd toen 
hij daar tijdens een van zijn vele juniortoernooien 
een broodje wilde kopen. 
Daarom antwoordt Woods op het parcours en 
bouwt op jonge leeftijd een unieke erelijst uit. Op 
zijn tiende brengt hij zijn eerste kaart onder 80 bin-
nen op een championship course. Nooit vertoond! 
Als hij 15 is, is hij de jongste winnaar ooit van de 
Junior Amateur en een jaar later de jongste speler 
ooit die is uitgenodigd om een toernooi van de PGA 
Tour te spelen (in Los Angeles). Vanaf dat ogenblik 
weet de hele golfwereld dat zijn lot is bepaald en 
hij ooit de nummer één van de wereld zal zijn.
Na zijn universitaire studies in Stanford en een 

aantal titels in de belangrijkste amateurcompe-
tities wordt TW prof in augustus 1996 en tekent 
meteen twee duizelingwekkende contracten met 
Nike (40 miljoen dollar) en Titleist (20 miljoen dol-
lar). Enkele weken later wint hij al zijn eerste toer-
nooien op de PGA Tour: de Las Vegas Invitational 
en de Disney World Classic. Gans Amerika is in de 
ban van deze zwarte atleet die de klassieke lat van 
de golfsport plots op een andere hoogte legt met 
hyper-atletisch spel, fenomenale drives en een ken-
nelijk ongelofelijk gemak om alles te controleren. 
Bij elke van zijn deelnames klimmen de kijkcijfers 
naar nieuwe recordcijfers. Woods spreekt ook een 
nieuw publiek aan, jong en minder elitair, dat zich 
plots gaat passioneren voor een sport die sinds het 
afscheid van Arnold Palmer en Jack Nicklaus in een 
neerwaartse spiraal is beland.

Veertien Majors
In 1987 stapt Woods definitief de legende binnen 
tijdens de Augusta Masters. Hij verovert er, op 
zijn 21e, zijn eerste Major in zijn carrière en stuwt 

golf een nieuwe dimensie binnen door alle records 
van dit mythisch toernooi te verpulveren: de laag-
ste score (270, of -18), de grootste voorsprong op 
de nummer 2 (12 slagen) en de jongste winnaar 
ooit. Na zijn laatste putt valt hij bij zijn ouders in 
de armen, daarna in die van Lee Elder, de eerste 
kleurling die – caddies uitgezonderd – de greens 
van de Augusta National mocht betreden. 
De overwinning in de Masters is de inleiding tot 
een ongeziene dominantie van het nieuwe wereld-
icoon van de swing. In de tien volgende jaren wint 
hij in totaal 14 Majors (4 Masters, 3 US Open, 3 
British Open, 4 PGA Championship). Soms loopt hij 
letterlijk over water. In 1999 wint hij acht keer op 

de PGA Tour, waarvan vier keer op rij. In 2000 pakt 
hij negen titels en eindigt hij 14 keer in de top-3 in 
de 20 toernooien die hij speelt. Zijn gemiddelde 
score dat jaar? 68…
Nooit voorheen dicteerde een golfer zo de wet 
op de greens. Dankzij de vele reclamecontracten 
wordt Tiger, inmiddels een superster, de eerste 
miljardair in dollars in de sportwereld. Alle grote 
Amerikaanse bedrijven vallen voor zijn charme. 
Het lijkt soms wel alsof hij wordt gesponsord door 
de Dow Jones!
Dit echte fenomeen laat in zijn eentje de hoge sfe-
ren van de golfbusiness draaien. Toen hij aan zijn 
carrière begon, bedroeg het totale prijzengeld op 
de PGA Tour 70 miljoen dollar. In 2008 was dat vier 
keer hoger: enkel en alleen door het Tiger-effect.

Na de hemel, de hel…
Heel Amerika beschouwt Tiger Woods als een leven-
de god, maar dat verandert wanneer een tabloid in 
november 2009 uitpakt met zijn uitschuivers op 
privé-vlak, zijn vele veroveringen en zijn seksversla-
ving. De onthullingen volgen elkaar op. Wekenlang. 
De grote ster tuimelt van zijn voetstuk. 
Tiger wordt met de grond gelijkgemaakt. Hij is 
de schande van het puriteinse Amerika en moet 
publiekelijk en op tv zijn excuses aanbieden. Een 
beetje zoals Bill Clinton na de Lewinsky-affaire. Hij 
wordt ook uitgenodigd om een ontwenningskuur 
te volgen om van zijn seksverslaving af te raken. 
Zijn vrouw Elin vraagt de scheiding aan en eist de 
kinderen op. Heel wat van zijn sponsors haken af. 
Het is een duik van de hemel naar de hel, zonder 
parachute. ‘Ik heb mijn leven lang keihard gewerkt. 
Ik dacht dat ik mezelf enkele verleidingen kon ver-
oorloven. Ik begrijp dat ik heel wat mensen heb 
gekwetst en ontgoocheld. Ik heb hulp nodig’, aldus 
een onherkenbare Woods.
Nadat hij zijn carrière ‘on hold’ heeft gezet, komt 
Tiger in 2010 weer in actie tijdens de Masters. Maar 
hij is duidelijk niet meer de oude, alsof hij constant 
de blikken van de anderen op zich gericht weet. Hij 
oogt kwetsbaar, onrustig, slecht in zijn vel. Hele-
maal het omgekeerde van de kampioen van weleer. 
En bovendien laat ook zijn lichaam hem in de 
steek. Tijdens de US Open (zijn laatste over-

Zijn eerste trofeeën.

Samen met 
zijn ouders.

Zijn talent: ruw als 
een diamant.

Zijn gevoelsleven liep 
niet altijd over rozen.

Tiger werd vaak geremd 
door blessures.
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winning in een Major) sukkelt hij met de knie. 
De beelden van zijn play-off tegen Rocco Mediate 
spreken boekdelen. Het is pijnlijk om zien hoe hij 
zich voortsleept op de baan, het gelaat verkrampt 
door de pijn. 
Daarna volgen de blessures elkaar op met uitein-
delijk liefst vier rugoperaties. In 2013 denkt hij 
eindelijk weer helemaal genezen te zijn. Dankzij 
enkele mooie zeges is hij zelfs weer even de num-
mer één van de wereld. Maar de wedergeboorte 
is van korte duur. Vanaf 2014 kampt hij weer met 
rugpijn. De comebacks wisselen elkaar af, maar 
missen overtuigingskracht. Hij heeft pijn, zoveel 
is zeker.

De wedergeboorte
Velen verklaren Tiger verloren voor de golfsport. ‘Ik 
ben al blij dat ik ’s morgens uit bed kan’, bekent hij in 
2016 tijdens een interview. Hij oogt kwetsbaar, depres-
sief, zoekend naar een nieuw evenwicht in zijn leven.
Maar in het geheim blijft hij nochtans altijd hopen 
op de toekomst die zijn vader, die in 2006 is over-
leden, voor ogen had. Vandaar dat hij in april 2017 
opnieuw onder het mes gaat. Het is de operatie 
van de laatste kans. Erop of eronder. Maar dit keer 
heeft hij afspraak met het succes.
Een maand later wordt dat nieuwe optimistische 
elan ei zo na gefnuikt door zijn arrestatie in Florida. 
Maar achteraf bekeken is het een springplank naar 
een nieuw leven. Nu hij zich bevrijd voelt van zijn 
fysieke zorgen, vindt hij snel weer terug de weg naar 
de oefenbaan. In december 2017 start hij in de Hero 
World Challenge. Alles voelt weer goed aan. Het ver-
volg is bekend. Het hele seizoen 2018 lang wordt 
Tiger met de week beter en stapelt hij de ereplaatsen 
op. In augustus komt hij al heel dicht bij zijn 15e Major 
tijdens het PGA Championship. De langverwachte 
bekroning volgt een beetje later met een prachtige 
zege op het Tour Championship in Atlanta. Nadat hij in 
enkele maanden tijd van de 1000e naar de 13e plaats 
op de wereldranglijst is opgerukt, wordt hij zelfs gese-
lecteerd voor het Amerikaanse Ryder Cupteam waar 
hij aanvankelijk voorzien was als vice-captain.
Deze onwaarschijnlijke comeback is werkelijk uniek 
in de geschiedenis en bewijst hoezeer Tiger Woods 
een unieke kampioen is. Hij is het symbool van de 
gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van een 
man die het winnen met de papfles kreeg ingelepeld. 
Velen hadden ongetwijfeld de stokken in de garage 

opgeborgen en waren gaan leven van de dividenden 
van hun succes, maar niet Tiger: hij droomde van 
een nieuwe uitdaging. Dat was de moeilijkste weg, 
maar zonder twijfel ook de mooiste.
Net voor zijn 43e verjaardag lijkt Tiger Woods 
opnieuw tot rust te zijn gekomen en weer goed 
in zijn vel te zitten. Alsof hij zich weer tussen de 
levenden heeft begeven. Hij lacht, praat met zijn 
tegenstanders, deelt handtekeningen uit. Een ech-
te metamorfose. En verder speelt hij opnieuw als 
een god. Vandaar dat we de indruk hebben dat hij 
ook in 2019 op het voorplan zal staan. Misschien 
is dat record van 18 Majors door Jack Nicklaus dan 
toch niet helemaal veilig…

Met Arnold Palmer, 
Phil Mickelson en 
Gary Player.
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Geen idee welke fee zich op 26 januari 
1925 over de wieg van Paul Newman 
boog, maar ze toonde zich in elk 
geval zeer vrijgevig. Een bovenmen-

selijke schoonheid geaccentueerd door een stel 
blauwe ogen waarvan de kracht nooit zou afne-
men. Een talent voor het toneel waarmee hij zijn 
vak zou herschrijven en waarvan de invloeden 
ook vandaag nog voelbaar zijn. Een diepe men-
selijkheid die hem aanspoorde zijn ganse leven 
voor anderen in de bres te springen, met name 
dankzij zijn stichting Newman’s Own: het bedrijf 
van voedingsmiddelen waar elke dollar winst naar 

Tien jaar is het geleden dat 
Paul Newman ons verliet 
en Hollywood verweesd 
achterliet. De uit Ohio 
afkomstige Amerikaan 
was niet enkel een geniale 
acteur die zijn beroep 
herdefinieerde; hij was ook 
een unieke man wiens vele 
kwaliteiten ook vandaag 
zijn herinnering in leven 
houden. 

Door Philippe Janssens

Paul Newman: 
200% charisma

goede doelen gaat. Voeg daar zijn passie voor 
het autoracen aan toe en het is duidelijk dat Paul 
Newman synoniem was van presteren, zowel op 
professioneel als op menselijk vlak.

Geen vliegtuigpiloot
Paul Newman droomde ervan om vliegtuigen te 
besturen, maar dat kon niet omdat hij kleurenblind 
was. Flashback. Wanneer hij voorbestemd lijkt tot 
een mooie sportcarrière raakt Paul Newman, die 
als radioman in de Navy werd ingelijfd, gewond tij-

dens de Pacific War. Voor hem geen topsport meer. 
Maar wel toneel, want dat wordt zijn nieuwe pas-
sie. Hij studeert eerst aan Yale, dan in de Actor’s 
Studio waar hij les krijgt van Lee Strasberg. Hij 
maakt stilaan naam door op Broadway op te treden 
in toneelstukken, zoals Picnic en The Desperate 
Hours. Maar zijn carrière start pas echt wanneer 
hij in de huid kruipt van bokser Rocky Graziano 
in Somebody Up There Likes Me van Robert Wise 
(1956) en vervolgens in die van Billy the Kid in The 
Left Handed Gun van Arthur Penn (1958). Dit 

Paul Newman op weg naar de 
Mostra in Venetië aan boord 
van een Riva in 1963.
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soort psychologische western maakt het grote 
publiek vertrouwd met het charisma van Newman: 
een subtiele mix van een ingetogenheid en van 
een intensiteit die op ontploffen staat. Net zoals 
Marlon Brando, James Dean en Montgomery Clift 
herdefinieert en moderniseert hij het begrip van 
acteur. Nog altijd in 1958 dient hij Elisabeth Taylor 
van antwoord in Cat on a Hot Tin Roof van Richard 
Brooks, naar een toneelstuk van Tennessee Wil-
liams. Zijn ingehouden acteerwerk is het perfecte 
antwoord op de hysterie van de actrice. Datzelfde 
jaar leert hij Joanne Woodward kennen tijdens de 
opnamen van The long hot summer van Martin 
Ritt. Het is het begin van een liefdesverhaal dat 
overeind zal blijven tot zijn sterfdag.
Daarna volgen nog meer opvallende rollen: als 
kapitein Ari Ben Canaan die, tegen het advies van 
Groot-Brittannië in, alle gevaren trotseert om 600 
Joden naar het beloofde land te brengen in Exodus 
van Otto Preminger (1960), biljartcrack Fast Eddie 

racen. Dat levert hem enkele memorabele presta-
ties op, zoals een tweede plaats in de 24 Uren van 
Le Mans in 1979. Zijn renstal (Newman Racing), die 
in 1978 werd opgericht, zal later doorgroeien naar 
Newman-Haas. Dat is een toprenstal in de Champ 
Car, een bijzonder populaire autodiscipline in de 
USA. Sinds 2007 luistert Newman Racing er naar 
de naam Newman Haas Lanigan Racing. In 2005 
kroop Paul Newman zelf nog een keer achter het 
stuur van een van zijn bolides tijdens de 500 Mijl 
van Daytona.

Felson in The Sting van Robert Rossen (1961) en 
ook de mislukte acteur in Cold Blood van Richard 
Brooks, naar een toneelstuk van Tennessee Wil-
liams. In 1967 creëert hij een echt filmicoon. In 
Cold Hand Luke van Stuart Rosenberg is hij een 

ex-soldaat in een rurale gevangenis. Daar dwingt 
hij door zijn relaxte en onwrikbare houding beetje 
bij beetje het respect van zijn medegevangenen 
af. Paul Newman wordt er het archetype van een 
rebels ideaal. Deze acteur met zijn aanstekelijke, 

bijwijlen haast dierlijke charme, soms ondeugend 
en speels, maar altijd bezield met een geweldig 
enthousiasme dat even vurig is als het blauw van 
zijn ogen, zou die legendarische klasse altijd blij-
ven uitstralen.

Passie voor de autosport
In 1968 en tijdens het draaien van Winning ontdekt 
hij datgene wat tot zijn tweede passie zal uitgroei-
en: de autosport. Naast zijn beroep van acteur 
start hij een tweede carrière op, want hij gaat 

Op het scherm speelde hij ook de meest ambi-
gue personages, zoals de spion in The MacKintosh 
Man van John Huston (1973). Voor diezelfde regis-
seur had hij het jaar voordien een imponerende 
rechter Roy Bean neergezet en een unieke Buf-
falo Bill in de satirische Buffalo Bill and the Indians 
van Robert Altman. We herinneren hem ook als 
de dappere architect die de slachtoffers van de 
corruptie probeert te redden uit de vlammen van 
de Towering Inferno van John Guillermin en Irwin 
Allen (1974). Maar Paul Newman behoort ook tot 
de acteurs die zelf in de regisseursstoel plaats-
nemen. In 1968 staat hij voor het eerst achter de 
camera met Rachel, Rachel, en in 1972 draait 

Toevallige ontmoeting 
aan een motel in Tuc-
son (Arizona) in 1972: 
Paul Newman samen 
op de foto met Clint 
Eastwood.

Met Robert Redford 
in Butch Cassidy and 
the Kid in 1969.

De autosport was een 
van zijn grote passies.
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hij zijn bekendste prent: het drama The Effect 
of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds. 
Met zijn laatste film in 1987 en de bewerking van 
The Glass Menagerie keert hij terug naar zijn liefde 
voor het toneel.

Joanne Woodward: 
zijn grote liefde
Maar naast zijn unieke carrière is deze superster 
ook beroemd voor een lang, tijdloos en voor een 
Hollywoodkoppel zeldzaam liefdesverhaal. Paul 
en Joanne Woodward waren ruim 50 jaar lang een 
stel en vormden samen een legendarisch koppel 
binnen de filmindustrie van Hollywood. Het Fes-
tival van Cannes bracht daar trouwens hulde aan 
tijdens de 66e editie door hun liefde in zwart en wit 
te tonen. Een beeld met een zachte boodschap en 
boordevol hoop als men weet dat zij vijf decennia 
samen waren nadat ze verliefd waren geworden 
bij het draaien van The long hot summer. Toen zij 
op het scherm beloofden om elkaar lief te hebben 
‘tot de dood hen zou scheiden’, meenden de hel-
den uit de film van Martin Ritt daar elk woord van. 
Nadat ze in 1958 in Las Vegas bijzonder snel in het 
huwelijksbootje waren gestapt, braken ze er het 

Zijn Rolex werd verkocht 
voor 17,8 miljoen dollar
Paul Newman blijft de wereld fascineren. Toen 
vorig jaar een van zijn horloges te koop werd aan-
geboden op een veiling in New York, scoorde de 
Rolex Cosmograph Daytona, die hij in 1969 van zijn 
echtgenote en actrice Joanne Woodward tijdens de 
opnames van Winning had gekregen, een record-
bedrag van 17,8 miljoen dollar.

record van de langste wittebroodsweken ooit in 
de gokstad. Misschien wel de langste en de meest 
gepassioneerde die Hollywood ooit heeft gekend!
Tien jaar na hun ontmoeting realiseert Newman 
het prachtige Rachel, Rachel. De film is een gigan-
tisch succes. Hij wint de Golden Globe van beste 
regisseur – de enige in zijn carrière – terwijl Joanne 
Woodward de New York Film Critics Circle Award 
krijgt voor haar rol van een 30-jarige onderwijzeres 
die nog altijd inwoont bij haar moeder. De actrice 
speelt vervolgens in twee andere films van haar 
echtgenoot: Harry & Son in 1983 en vier jaar later 
The Glass Menagerie. In totaal werkten ze elf keer 
samen, waarbij A New Kind of Love door Melville 
Shavelson: een prent die eerder dit jaar zijn 50e 
verjaardag vierde. Dat werd op het Festival van 
Cannes in 2013 gevierd met een zwart-witaffiche 
met een kussend koppel in foetushouding. Na 50 
mooie jaren van samen filmen, reizen, hun drie 
dochters opvoeden – Elina-Teresa, Melissa-Ste-
wart en Cela-Olivia – en een actief engagement in 
de strijd tegen drugs, alcohol, kanker, kinderhulp 
en steun aan homo’s, liep hun huwelijk en hun 
gezinsleven op 26 september 2008 bruusk ten 
einde. Die dag overleed de acteur die in 1987 een 
Oscar kreeg voor The Color of Money door Martin 
Scorcese. Longkanker…

Joanne Woodward 
was de grote liefde 
van zijn leven.

20

G E S C H I E D E N I S  &  T R A D I T I E
WINTER 2018



De Tweede Wereld-
oorlog is ten einde 
en Europa likt zijn 
wonden. Heel wat 

landen staan aan de rand van het 
bankroet. Dat geldt in het bijzon-
der voor de landen die gebukt 
gaan onder een fascistisch regi-
me. Daar verloopt de weder-
opbouw moeizamer dan elders, 
want die gaat samen met de 
heropbouw van de industrie…
De in Barcelona geboren Wilf-
redo Ricart is al een 10-tal jaar actief als ingenieur 
in Italië. Een van zijn activiteiten is het ontwikke-
len van raceauto’s voor Alfa Romeo. Tijdens zijn 
werk leert hij een jonge Italiaan kennen die al even 
gepassioneerd is als hij en luistert naar de naam… 
Enzo Ferrari. Volgens de overlevering zouden de 
temperamentvolle mannen voortdurend met elkaar 
hebben gebotst, wat deels de aanleiding zou zijn 
geweest voor Ferrari om weg te gaan bij Alfa. 
In 1945 verkeert Italië in volle crisis en Ricart voelt 

dat zijn toekomst elders ligt. 
De ervaren ingenieur krijgt een 
aanbod dat je in principe niet 
kan weigeren: naar de States 
vertrekken om er te werken bij 
Studebaker - in die tijd een bij-
zonder prestigieus merk. Maar 
hij weigert. Hij keert liever terug 
naar zijn vaderland waar hij, op 
verzoek van de regering onder 
generaal Franco, de opstart ver-
zorgt van een auto-industrie in 
de breedst mogelijke zin. 

Op de as van Hispano-Suiza
Al is opstart niet het juiste woord, want de eerste 
opdracht van Ricart bestaat er in om de Spaanse tak 
van Hispano-Suiza te herstructureren: een ander 
topmerk uit het begin van de 20e eeuw, dat zowel 
bekend stond voor zijn prestigieuze auto’s als voor 
zijn robuuste vrachtwagens. Omdat het Spanje-
onder-Franco niet alleen politiek, maar ook econo-
misch geïsoleerd is van de rest van Europa en 

Tot 9 december 2018 loopt in het Brusselse museum Autoworld 
een tijdelijke tentoonstelling die is opgedragen aan een naam 
die even etherisch is als tijdloos. Voor ons de gelegenheid om 
stil te staan bij dit Spaanse merk dat een beroemd Italiaans 
merk benijdt om één reden: dat het is blijven 
bestaan. Dit is het verhaal van Pegaso.

Door Stéphane Lémeret

Spaanse paardenkracht
tegen Italiaanse pk’s

Pegaso: 
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Ricart gespecialiseerd is in dieselmotoren, is hij 
in eerste instantie actief bij de trucks. Dat leidt tot 
de oprichting van het bedrijf Enasa (Empresa Naci-
onal de Autocamiones S.A.). Vanaf 1946 worden 
de inspanningen bekroond met de lancering van 
een eerste truck. Voor de naamgeving grijpt Ricart 
terug naar een paard uit de Griekse mythologie dat 
symbool staat voor kracht en snelheid. De Pegaso 
is geboren! Na die eerste truck volgen tractors, 
dieselmotoren, autorails, militaire voertuigen…  en 
ondanks het Spaanse isolement steekt de reputatie 
van Pegaso snel de grens over. Maar, zult u zeggen: 
dit zou toch niet over trucks gaan? 

Leerschool
Eens de Pegaso-machine op de rails staat, maakt 
Wilfredo Ricart tijd voor datgene wat hem echt 
boeit: auto’s. Of beter: sportauto’s. Ricart is gek 
van techniek. Men vergelijkt hem soms met Ettore 
Bugatti, met wie hij een zekere voorkeur deelt voor 
de zogeheten ‘edele’ oplossingen, maar die zijn o 
zo complex, en dus duur.
In 1951 beslist Ricart eindelijk om een droom waar 
te maken: ‘zijn’ auto scheppen. Hij wordt gesteund 
door de Spaanse fascistische regering. Deze laat 
zich inspireren door de ervaringen van Hitler en 
Mussolini, want goede auto’s zijn een uitstekend 
propagandamiddel om in het buitenland reclame 
te maken. Maar daar heeft Ricart geen boodschap 
aan en dus kleurt hij ook nu buiten de lijntjes. Toch 
blijft de ontwikkeling van de auto-tak in de eerste 
plaats een leerschool. Door auto’s te ontwikkelen, 
te bouwen en te assembleren die aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoen, wil hij de jonge leerjon-
gens klaarstomen om het perfecte werk af te leve-
ren aan de montageband van de vrachtwagens. 

Sublieme auto
Wilfredo Ricart ontwerpt zijn auto samen met 
andere ingenieurs die, net zoals hij, na WOII zijn 
opgestapt bij Alfa Romeo. Het is dus een snelle 

Kortom: de Pegaso is een sublieme auto die heel 
goed scoort bij het publiek, maar hij is nog meer 
dan dat. Onder de motorkap schuilt inderdaad 
een technologisch juweeltje: een 2,5 cilinder 
V8-motor, met vier bovenliggende nokkenassen 
en tandwieloverbrenging. De motor is gekoppeld 
met een transaxle vijfversnellingsbak waardoor de 
auto perfect in balans is. Het zijn details die niet 
alleen de kenners aanspreken, maar ook profanen 
weten dat de kleine Spanjaard in die tijd technisch 
verder stond dan prestigieuze concurrenten als 
Aston Martin, Ferrari en Jaguar.
De echte productie start echt in 1952. De order-
boekjes zijn goed gevuld, ondanks het zeer elitaire 

prijskaartje van deze auto die helemaal met de hand 
en bijna volledig in Spanje wordt gebouwd want de 
onderaannemers laten zich tellen op de vingers 
van één hand. De ‘productieversie’ van de Z-102 
wordt aangeboden met verschillende motoren die 
tot 180 pk gaan, en zelfs tot 280 pk voor een aantal 
versies met compressor. In die tijd was de Pegaso 
een van de snelste productieauto’s ter wereld en 
even krachtig als de Ferrari 340 America!

Erkenning door competitie
Kwam het door zijn vetes met Enzo of omdat com-
petitie een must is voor elke constructeur van 
prestigieuze GT’s? Zeker is dat Pegaso de hand-

machine. En omdat zij zeer langzaam wordt opge-
bouwd door zijn leerlingen, is het ook een dure 
auto, met dan wel de vaststelling dat het kwali-
teitsniveau tot de top behoort van de wereldau-
toproductie in de jaren 50. Het ‘businessplan’ 
lijkt dus steek te houden en in 1951 stelt Pegaso 
zijn allereerste auto voor op het Autosalon van 
Parijs: de Z-102. Het model wordt aangeboden 
in verschillende vormen en het wordt aangekleed 
door diverse gerenommeerde carrosseriebouwers. 
Naast de ‘klassieke’ coupés die intern bij Enasa 
worden geproduceerd, is er een cabrio door de 
Spaanse carrosseriebouwer Serra en een car-
rosserie met de handtekening van de Fransman 
Saoutchik (helemaal barok volgens de stijl van het 
huis). Maar de mooiste bewerking van het origineel 
van Ricart komt toch van de Italiaanse meesters 
van de Carozzeria Touring. Het is ook dat huis dat 
de meeste van de geproduceerde Pegaso’s zal 
‘aankleden’: voornamelijk coupés en competitie-
bolides. En als we maar één ontwerp van Touring 
mogen onthouden, is het zeker de Thrill met zijn 
bijzonder karakteristieke achterkant. Die is ook 
kenmerkend voor de Pegaso’s die vandaag het 
felst in trek zijn. 

Franco liet zich inspireren door 
Hitler die de auto zag als een 
excellent propagandamiddel.

De zeer barokke 
cabrio getekend 
Saoutchik.

Tijdens zijn kort bestaan rivaliseerde 
Pegaso met de meest prestigieuze 
Italiaanse merken.
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schoen opneemt. Maar daarmee houdt de ver-
gelijking met Ferrari ook op, want de mechanische 
complexiteit van de Pegaso’s maakt hen minder 
betrouwbaar en de technische ingrepen zijn geen 
sinecure. De constructeur waagt zijn kans in ver-
schillende prestigieuze competities, zoals de GP 
van Monaco, de Panamericana en vanzelfsprekend 
de 24 Uren van Le Mans, maar meer dan een figu-
rantenrol zit er niet in… voor zover zijn auto’s de 
wedstrijd beëindigen. Het grootste wapenfeit van 
de Pegaso Z-102 is een snelheidsrecord. In 1953 
haalt de Pegaso Touring Spider een snelheid van 
243 km/u en onttroont daarmee de Jaguar XK120. 
Plaats van gebeuren? Jabbeke (jawel!), waar Jaguar 
in 1948 zijn record had gevestigd.

Het verval
Door een gril van het noodlot leidt het initiële suc-
ces van Pegaso uiteindelijk ook zijn neergang in. 
De Spaanse auto verliest klanten omdat de auto te 
complex is en daardoor te weinig betrouwbaar en 
te ingewikkeld in het onderhoud. En ook de politiek 
komt zich moeien, want de Pegaso’s zijn nooit ren-
dabel geweest. Dat was nooit een probleem zolang 
de militairen van Franco de belangrijkste postjes 

bezetten bij Enasa, maar wanneer zij de plaats 
ruimen voor technocraten, schrappen de nieuw-
komers alles wat kost en niet opbrengt. De Z-103, 
die in 1955 wordt voorgesteld, technisch eenvou-
diger is, maar nog altijd even duur, kan die trend 
niet ombuigen. Er worden er amper een dozijn van 
verkocht, sommige hiervan zelfs zonder motor, 
want sommige klanten laten een… Alfa Romeo 
inbouwen. In 1957 legt Pegaso zijn autoactiviteiten 
stil. Van de Z-102 werden alles samen (mechaniek 
en carrosserie) amper 84 of 86 exemplaren (al 
naargelang de bron) gebouwd. Men schat dat daar 
vandaag nog een derde van over is. Knap werk 
dus van het museum Autoworld dat er in geslaagd 
is om er veertien van samen te brengen voor zijn 
tentoonstelling!

Leven na de dood
Een Pegaso is dus bijzonder zeldzaam, maar heeft 
een grote historische waarde: zowel door zijn 
technische kwaliteiten als door de variatie van de 
koetswerken die door tophuizen werden gebouwd. 
Daardoor is een Pegaso zijn gewicht in goud waard 
op veilingen – meer dan 600.000 euro voor bepaal-
de versies! – en staat zij op de meest prestigieuze 
‘concours d’élégance’ altijd in het middelpunt van 
de belangstelling. Zoals bijvoorbeeld de Cupula: 
een van de mooiste werkstukken van de eigen 
designers bij Enasa. Hij werd op Amalia Island tot 
Best of Show verkozen en werd in 2015 in Villa 
d’Este bekroond met een speciale prijs.
Sommigen doen er een gans leven over om een 
voetnoot achter te laten in de geschiedenis van de 
auto. Met zijn Pegaso’s schreef Wilfredo Ricart in 
minder dan 10 jaar een fantastisch hoofdstuk.

Pegaso maakte diverse verschillende 
carrosserieën; hiervan is de Thrill 
met signatuur Touring (hieronder) de 
meest emblematische.
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!uro"ese a#otheos$

Het was een heerlijk en memorabel 
sportief gebeuren. De vreugdebeel-
den van het Europese team na hun 
schitterende zege in de Ryder Cup 

liggen nog fris in het geheugen. Zij symboliseren 
dan ook de grote waarden van deze unieke com-
petitie: team spirit, solidariteit, zelfovertreffing. 
Bij de aanvang van de editie 2018, die op de Parijse 
Le Golf National werd gespeeld, was de USA dui-
delijk favoriet bij de meeste kenners. Zij konden 
immers rekenen op de jeugd en het talent van een 
gouden generatie – Jordan Spieth, Justin Thomas, 
Brooks Koepka, Rickie Fowler – en op de ervaring 
van legendarische kampioenen zoals Phil Mickel-
son en Tiger Woods. Kortom: het leek wel alsof ze 
in Parijs de prestigieuze trofee zonder slag of stoot 
zouden veroveren. 

Ryder Cup:Ryder Cup:

Op het Parijse parcours van Le Golf National bleek Team 
Europe veel te sterk voor zijn Amerikaanse tegenstander. 
Verslag van een uniek evenement op en naast de greens.

     Door Miguel Tasso

De correcte keuzes 
van de captain
Toen puntje bij paaltje kwam, was het nochtans Euro-
pa dat aan het langste eind trok. En hoe! Nadat Team 
Europe reeds de doubles naar zijn hand zette, domi-
neerde het ook in de singles. Nochtans had captain 
Thomas Björn heel wat commentaar moeten slikken 
toen hij zijn vier wild cards aan enkele ‘oudjes’ schonk 
die volgens sommigen op hun retour waren, en niet 
aan jonge talenten als Rafael Cabrera Bello, Matthew 
Fitzpatrick, Tom Wallace en Thomas Pieters. Maar Ian 
Poulter, Paul Casey, Henrik Stenson en Sergio Garcia 
legden al die criticasters op de baan het zwijgen op. 
Sterker: zij zorgden zelfs voor de beslissende punten, 
vooral dan in de laatste singles.
We kunnen het niet genoeg herhalen: de Ryder Cup 
is een zeer aparte competitie waar ervaring door-
slaggevend is. Het is een teamgebeuren dat dient 

voorbereid als was het de finale van het WK Voetbal. 
Het was dus bijzonder knap hoe Thomas Björn zijn 
vijf ‘rookies’ (Jon Rahm, Thorbjorn Olesen, Tommy 
Fleetwood, Alex Noren en Tyrell Hatton) omringde 
door veteranen: oude vossen van de greens die zich 
mentaal nooit uit hun lood laten slaan. 
Daarna deed de magie van Francesco Molinari de 
rest. De Italiaanse kampioen verkeerde in topvom 
en werd de grote held van de driedaagse door zijn 
vijf partijen (4 doubles en 1 single) te winnen. Als 
een echte metronoom overblufte ‘La Macchina’ 
zelfs Tiger Woods – zijn tegenstander in drie van de 
doubles – met de precisie van zijn approaches!

Geen macht zonder eendracht
Nochtans droomde Tiger ervan om op het duivelse 
parcours van de Golf National zijn schitterende 
comeback te bevestigen en het seizoen af te 

Ph i l  M icke lson  & 
Bryson DeChambeau.

Paul Casey & 
Tyrell Hatton.

Captain Thomas Björn 
was een echte 13e man.

Duizenden fans en een 
onbeschrijfelijke sfeer 
op de eerste tee.

Paul Casey op de 
tee van hole 11.
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ronden met een nieuwe klapper. Spijtig genoeg 
bleek hij daar mentaal en fysiek niet klaar voor. Het 
is vreemd, maar de ‘grootste kampioen aller tijden’ 
heeft nooit echt kunnen schitteren in de Ryder Cup. 
In acht deelnames mocht hij de trofee maar één keer 
vasthouden en ook zijn persoonlijke statistieken 
staan in het rood: 21 nederlagen tegen amper 13 
overwinningen. Het lijkt alsof zijn opvoeding, die 
helemaal in het teken stond van het extreme indivi-
dualisme, hem niet toelaat om die geweldige team-
sfeer te voelen die spelers als Rory McIlroy, Ian Poul-
ter en Sergio Garcia tot grootse daden inspireert.
Het is trouwens datzelfde pijnpunt dat ook de ande-
re Amerikaanse swingtenoren lijken te ervaren en 
dat terwijl zij nochtans helemaal zijn klaargestoomd 
voor topprestaties. Zodra zij hetzelfde truitje moe-
ten aantrekken en voor hun teamgenoot moeten 
presteren, kruipt er zand in de fijne mechaniek. 
Waardoor er van eendracht geen sprake is en dus 
ook niet van macht. De cijfers spreken voor zich: 
ondanks die unieke kampioenen is de USA de voor-
bije 25 jaar slechts drie keer winnaar geworden van 
de Ryder Cup. Er wordt trouwens hardop gefluisterd 
dat de sfeer niet optimaal was binnen het 
team van captain Jim Furyk. 
Zo zouden er span-

www.kbcprivatebanking.be

U bent uniek.  
Maar nooit alleen. 

Bij KBC Private Banking bent u goed omringd. 
Van portefeuillebeheer tot financiële planning, 

van vastgoed tot verzekeringen. Uw private 
banker zorgt samen met experts voor een 

vakkundige begeleiding. Zo kunnen 
we uw vermogen uitbouwen en 

veiligstellen.

PB_ADV_MembersOnly_297x210.indd   1 16/11/18   09:49

ningen zijn geweest tussen Brooks Koepka en Dus-
tin Johnson en tussen Patrick Reed en Jordan Spieth.  
Deze editie 2018 zal ook bijblijven door de uitzon-
derlijke sfeer rond de greens. In totaal woonden 
meer dan 300.000 toeschouwers, die uit alle delen 
van de wereld waren afgezakt, deze 42e editie 
onder de zon bij; de eerste ooit in Frankrijk. 
Tijdens golftoernooien kan je doorgaans een 
speld horen vallen. Die stilte maakt deel uit van de 
fameuze etiquette. In de Ryder Cup is dat evenwel 
helemaal anders. Het opgewonden publiek roept, 
zingt en feest, als was het een voetbalwedstrijd. 
Soms worden de fouten bij de tegenstander zelfs 
op applaus onthaald. In de tribunes van Le Golf 
National, in Saint-Quentin-en-Yvelines, maakten 
de supporters er één groot feest van, zodat de tra-
ditioneel gedempte sfeer rond de greens vaak een 
uitbundige arena werd. En vanzelfsprekend werd 
de Europese overwinning gevierd zoals het hoort 
en dat tot in de vroege uurtjes.
Ondertussen dromen de Amerikanen natuurlijk 
al van een klinkende revanche in 2020 op het 
parcours van de Whistling Straits Golf Course in 

Haven (Wisconsin). Maar tot die tijd, zijn de 
Europeanen de meesters van 

de golfwereld.
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Op 12 oktober werd de Belgische 
finale van de 30e BMW Golf Cup 
afgewerkt. Gastheer: de prachtige 
baan van Cleydael. De 54 laureaten 

van de 18 kwalificatiewedstrijden die dit seizoen 
op initiatief van de concessiehouders werden 
afgewerkt, kruisten er de ijzers en de woods 
onder de herfstzon en in een bucolisch kader.
Zoals gebruikelijk zette het Duitse automerk, 
dat altijd een passie heeft getoond voor golf, 
alle zeilen bij met een gepersonaliseerd ont-
haal, een stevig ontbijtbuffet, een lekkere turn 
om energie te tanken en een gezellige lunch na 
afloop. Op de 19e hole zagen de gelukkige finalis-
ten zich zelfs verwend met een heuse massage. 
’s Avonds werden de festiviteiten verdergezet in de 

salons van het BMW Driving Center in Bornem: het 
hoofdkwartier van het merk. Het galadiner werd 
er omkaderd met de traditionele prijsuitreiking. In 
de categorie Dames ging de titel naar Alexandra 
Lambrechts (La Tournette). Bij de heren waren 
de trofeeën voor Yves Van Tendeloo (Rinkven) en 
Tanguy Boutchon (Beveren). Eddy Haesendonck, 
CEO van BMW Belux, overhandigde persoonlijk de 
prijzen aan de drie gelukkige winnaars die ons land 
zullen vertegenwoordigen op de wereldfinale. Deze 
staat voor maart geprogrammeerd in… Mexico.
Een cheque van 80.900 euro – het resultaat van de 
vrijgevigheid van de deelnemers tijdens deze edi-
tie 2018 – werd overhandigd aan ‘Make-A-Wish’. 
Deze vereniging helpt kinderen die lijden aan een 
levensbedreigende ziekte.

BMW GOLF CUP

Cleydael
op de weg 
naar Mexico
Het Antwerpse Cleydael was gastheer 
voor de Belgische finale van de 30e 
BMW Golf Cup.

Door Miguel Tasso

CEO  

Outlook  

2018
“Belgische CEO’s zijn 

optimistisch over de groei van 

hun onderneming, maar moeten 

reageren op complexe uitdagingen 

en groeipijnen.”

Koen Maerevoet

CEO, KPMG

Ontdek de grootste uitdagingen 

waarmee Belgische CEO�’s worden 

geconfronteerd op: 

kpmg.com/be/ceooutlook

© 2018 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (�“ESV/GIE�”) en lid van 

het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative 

(�“KPMG International�”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België.
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Op 28 september vond de finale 
van de editie 2018 van de Porsche 
Golf Cup plaats op het parcours La 
Marache van de Royal Waterloo. 

Namen deel: alle laureaten van de negen kwalifica-
tiewedstrijden die tijdens het jaar in alle uithoeken 
van België waren gespeeld. In de marge werkten 
enkele genodigden – wij herkenden onder meer 
Xavier Malisse, Christophe Rochus en Benjamin 

Deceuninck – een partijtje onder vrienden af. 
De dag was een mooi succes. Prima parcours, vijf-
sterrenorganisatie, sportieve en gezellige sfeer, 
lekkere turn verzorgd door Choux de Bruxelles, 
mooie prijzentafel en champagnecocktail 
Drappier: dit slotboeket had werkelijk alles.
De Porsche Golf Cup, die is voorbehouden aan de 
genodigden van de concessiehouders, was ook 
dit jaar weer een daverend succes. ‘Golfers en 
Porscherijders hebben veel met elkaar gemeen. 
Het zijn liefhebbers en levensgenieters die hou-
den van prestaties, kwaliteit en precisie’, aldus 
Didier  t’Serstevens, directeur van Porsche Import 
in België.
De Porsche Golf Cup wordt elk jaar in een 20-tal 
landen afgewerkt. De laureaten van elke editie 
– waarbij de vier Belgische winnaars – zullen in 
maart deelnemen aan de wereldfinale. Deze gaat 
door in de prachtige club van Alcanada die toebe-
hoort aan de familie Porsche.
Een echt voorrecht!

PORSCHE GOLF CUP

Slotboeket op Waterloo

Ready, steady, go! Ook 
tijdens de finale lokte de 
Porsche Golf Cup de fans 
van de mooie mechaniek 
naar de fairways. 

Door Miguel Tasso

De bestemming kiezen kan 
nog altijd onderweg.

7,9 - 8,1 L/100 KM | 181 - 185 G CO!/KM (Gemeten volgens NEDC). 
Elke Porsche Macan is WLTP gehomologeerd. Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO BE 0403 448 1400

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Macan. A" eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.

De nieuwe Porsche Macan.
www.porsche.be
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De Belgische finale van de Audi quattro 
Cup werd op 14 september gespeeld 
op de Amerikaanse baan van Golf 
Château de la Tournette. Het deelne-

mersveld was samengesteld met de laureaten van 
de 12 kwalificatiemanches die tijdens het seizoen 
werden georganiseerd.
De dag was een groot succes: perfecte organisatie, 
sportieve en relaxte sfeer, magische omgeving met 
als blikvanger de leuke competitie ‘Nearest to the 
pin’ op het terras, champagnedegustaties Laurent-
Perrier en de mogelijkheid om de laatste modellen 
van het ‘merk met de ringen’ proef te rijden.
Na afloop van een mooi gevecht was de eindzege 
weggelegd voor de tandem Luc Kleynjans-Filip 
Heirbaut – beiden lid in Rinkven – met 44 punten 

stableford. Een bijzonder knappe prestatie, want 
de formule was greensome waarbij beide spelers 
elkaar dus afwisselen na elk hun drive te hebben 
geslagen. Het podium werd vervolledigd door de 
duo’s Christian Pezzin-Philippe Capocci (41p) en 
Amaury Keusters-Stephen Jenness (40p).
Tijdens het galadiner in het kasteel, dat werd 
bijgewoond door Stéphane Kerckhoven (Brand 
Director Audi Import) en Frédéric Huchon 
(Marketing Manager), waren alle deelnemers 
duidelijk even blij. Enkele dagen na deze Bel-
gische finale ontvingen Luc Kleynjans en Filip 
Heirbaut hun uitnodiging om België te verte-
genwoordigen op de wereldfinale in Oosten-
rijk, meer bepaald op de championship course  
van Kitzbühel-Schwarzee. 

AUDI QUATTRO CUP

Twee finales op het menu

De editie 2018 van de Audi quattro Cup werd afgerond 
met twee finales: een Belgische op La Tournette en een 
internationale in Kitzbühel. Allebei waren ze top!

Door Miguel Tasso

Met de quattro technologie tilt de nieuwe Audi e-tron vierwielaandrijving 
naar een nooit eerder gezien niveau. En met een grote actieradius en een 
snellaadsysteem verlegt hij ook uw grenzen. Hier is de 100% elektrische Audi.

Elektrisch ontmoet quattro.

Elektrisch ontmoet Audi. En dit is nog maar het begin.

36

E V E N T S
WINTER 2018



Vier dagen felle strijd en een 50-tal cols 
die dienden bedwongen: met 85 teams 
aan de start werd de Trophée des 
Alpes 2018 – de derde met die naam 
– uiteindelijk een secondespel tussen 
de beste Belgische en Franse teams. 
Round-up.

Door Philippe Janssens

in het skistation van de Hautes Alpes staat het 
gezicht van onze landgenoten Yves Deflandre en 
Joseph Lambert (Porsche 911), de titelverdedi-
gers en de viervoudige winnaars van de Rallye 
Neige et Glace, op onweer: er is een probleem 
met het kalibreren van de boordinstrumenten. Het 
Luikse duo, dat als topfavoriet aan de wedstrijd is 
begonnen, stapelt de straftijden op, zonder goed 
te begrijpen waar de oorzaak ligt. ‘Wij slagen er 
nu al twee dagen niet in om onze tripmaster te 
kalibreren. Dat we “nul” niet kunnen vinden, heeft 
ons veel tijd gekost, vooral dan door de dubbele 
straftijden bij te snel finishen. Eerlijk is eerlijk: op 
dit moment, halfweg deze rally, denk ik dat we de 
zege mogen vergeten!’
Ondertussen kijkt Patrick Zaniroli, die deze wed-
strijd sinds vorig jaar organiseert, tevreden hoe 
het ‘parc fermé’ zich mondjesmaat vult. ‘Ik kan 
me niet herinneren dat ik als organisator ooit zo’n 
geweldige en perfecte dag heb beleefd’, klinkt 
het enthousiast uit de mond van de voormalige 
winnaar en organisator van Parijs-Dakar, die van-
daag aan het hoofd staat van de grootste regel-
matigheidsrally’s op Franse bodem. ‘Het kriskras 
doorkruisen van de Alpen onder de zon, alle grote 
cols overschrijden en fantastische nieuwe 
beklimmingen ontdekken: ik 
geloof niet dat één team deze 
dag ooit zal vergeten.’

De ervaring van Michel Périn
Regelmaat is en blijft – dat is bekend – een preci-
siewerkje. Het is een spelletje waarin de Fransman 
Michel Périn zich helemaal thuis voelt. De copiloot 
van de Zwitser Jean-Luc George, die aan het stuur 
zit van een in België geprepareerde Ford Escort, 
weet heel goed welk voordeel hij kan halen in een 
categorie die is voorbehouden aan de gemiddelde 
snelheden. De man uit Epernay kan dan ook een 

schitterend visitekaartje voorleggen, want 
hij was de voormalige team-

genoot in de moderne rally 
van François Chatriot en 

Prachtig weer boven het Massif des Ecrins. 
Ja, ook op 2642m hoogte en op de top van 
de Galibier. De Alpen koesteren zich in de 
‘été indien’. Het uitzicht op de omliggende 

cols is ongerept. In de verte steekt de sneeuwkroon 
van de Barre des Ecrins af tegen de azuurblauwe 
lucht. De bijna 4000m hoge piek van La Meije kijkt 
haast nonchalant over de schouder wanneer de 
luidruchtige karavaan een van de hoogste Franse 
cols bedwingt. Deze tweede etappe van de Trophée 
des Alpes 2018 kondigde zich loodzwaar aan voor 
de oude mechaniek, want tussen Briançon en 
Megève lagen liefst 12 cols te wachten. De strijd is 
feller dan ooit. De Télégraphe, Glandon, Mollard en 

de Madeleine hebben iedereen op scherp gezet. Na 
de middag opent de Tarentaise de deuren met de 
Col du Tra: een onbekende klim met onderweg een 
bobsleepiste en adembenemende vergezichten. De 
doorsteek naar de Cormet de Roselend is perfect 
en voert ons mee naar een andere dimensie.

Memorabele dag
Om de dag in schoonheid af te ronden en vooraleer 
de duik naar Megève aan te vatten, is er nog de col 
de l’Arpettaz: smal en technisch. Bij de aankomst 

Trophée des Alpes 2018
Gevecht in de cols
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Patrick Magaud, stapte dan over naar de ral-
lyraid waar hij samen met Pierre Lartigue één keer 
winnaar werd van Parijs-Peking (1992) en drie keer 
van de rally Parijs-Dakar (1994-95-96) op Afrikaan-
se bodem. Hij zette inderdaad zijn carrière verder 
in de woestijn met grote namen uit de rallywereld 
zoals Bruno Saby, Carlos Sainz en Nani Roma, met 
wie hij een vierde keer winnaar werd van de Dakar 
in Zuid-Amerika (2014). De voorbije jaren navigeer-
de hij voor de Fin Mikko Hirvonen. 
Ondertussen heeft Michel Périn, de vaste partner 
van Henri Pescarolo in de Rallye Neige et Glace, 
de bladzijde van de all terrain rally’s omgeslagen. 
Hij wijdt zich nu volop aan zijn nieuwe passie: de 
regelmatigheidswedstrijden. Omdat hij van nature 
uit een perfectionist is, had de Franse copiloot alles 
perfect onder controle om zijn piloot naar de titel 
te leiden, voor onze landgenoten Yves Deflandre 
en Joseph Lambert. Zij kwamen van ver terug om 
uiteindelijk tweede te worden met evenveel punten 
(232) als Etienne Baugnée en Benoît Rémion. Beide 
teams werden uiteindelijk geklasseerd op basis 
van de cilinderinhoud van hun respectieve Porsche 
911. ‘Deze zege is de vrucht van heel wat elemen-
ten, maar het belangrijkste blijft toch het werk van 
de copiloot’, aldus de Zwitser Jean-Luc George op 
het erepodium in Cavalaire-sur-Mer. ‘Zonder het 
buitengewone werk van Michel (Périn) had ik deze 
wedstrijd nooit kunnen winnen, want deze race ver-
eist een maximale overgave van zowel de mens als 
de machine. Vandaag moesten we de druk weer-
staan die we vanaf dag 1 op de schouders voelden. 
Dit was een prachtprestatie.’

1,9 – 7,6 L/100 KM I 44 – 176 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.

*Aanbevolen catalogusprijs V60 D3 Eco Man. standaardversie: ! 34.950 incl btw. 
Aanbod geldig t.e.m. 31/12/2018. Inclusief alle voordelen aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers.

The new Volvo V60
THE NEW FAMILY MODEL

De nieuwe Volvo V60 is de break voor de nieuwe generatie gezinnen. 
Hij werd speciaal ontworpen om te beschermen wat jou lief is.

Een straffe combinatie van Zweeds vakmanschap, slimme functionaliteiten en alleen de allerbeste 
veiligheidstechnologieën zorgen ervoor dat de V60 de mooiste momenten bezorgt aan jou en aan wie je graag ziet.

Als gezinswagen voor een nieuwe generatie is de V60 heruitgevonden met een ruim, 
multifunctioneel interieur en een volledig nieuw design. De nieuwe V60 is een sportieve en dynamisch 

veelzijdige break, ontworpen om ten volle van het leven te genieten.
 

De nieuwe Volvo V60. Vanaf !34.950*.
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Jean-Pol Piron, de voormalige baas van 
Aquamass en Brussels Exclusive Labels 
– BEL, de vroegere Kamer van Hoge 
Koophandel voor Vakmanschap en Luxe – 

wil zijn droom met de nodige waakzaamheid waar-
maken. ‘Op mijn 66e kan ik me vandaag eindelijk 
wijden aan mijn echte passie: de autosport.’
Inderdaad, want na bijna 30 jaar de referentie te 
zijn geweest in het segment van luxebaden en na 
8 jaar de promotie en de ontwikkeling van grote 
Brusselse bedrijven te hebben verzorgd, staat deze 

Stars Rallye Télévie 2018

Jean-Pol Piron:
‘Klaar voor de uitdaging’

Met een opbrengst van 125.000 euro was de 11e Stars 
Rallye Télévie alweer een onvergetelijke dag en een groots 
succes. Het evenement beantwoordde niet alleen aan de 
giftverwachtingen voor kankeronderzoek, maar draaide ook 
een belangrijke pagina om: die van een decennium onder de 
gepassioneerde leiding van zijn oprichter Willy Braillard. Bij 
de overname van de teugels van dit prachtig project betuigt 
de nieuwe leidsman Jean-Pol Piron eer aan het verleden, 
maar kijkt ook resoluut naar de toekomst.

Door Philippe Janssens

ment dat 10 jaar geleden werd bedacht door Willy 
Braillard en zijn medewerkers.’

Waarom neemt u deze fakkel over? 
‘Omdat ik van mooie uitdagingen houd! Dankzij 
Willy, zijn enthousiasme en een 50-tal gepassi-
oneerde vrijwilligers, heeft de Stars Rallye een 
hoge vlucht genomen. Zoals elk evenement dat 
geld inzamelt voor goede doelen is het altijd de 
bedoeling om beter te doen. Zonder een aange-
paste structuur riskeerde de Stars Rallye Télévie 
om tegen zijn eigen beperkingen aan te lopen.’

Wat onthoudt u van de editie 2018 
van Stars Rallye?
‘In de eerste plaats: het was een prachtige dag, 
vol liefde en respect voor de medemens, en een 
opwindend rendez-vous voor de autofan. Hoewel 
deze editie 2018 in het teken stond van de over-
dracht en het doorgeven van de fakkel denk ik niet 
dat Willy Braillard ooit zo veel werk heeft gehad! 
Ik wil ook de tientallen vrijwilligers danken, want 
zonder hen kan je deze hele operatie niet organise-
ren. Dank ook aan de vele deelnemers, de vips die 
ons volgen, alsook aan RTL Belgique en de auto-
invoerders, want ook zonder hen is een dergelijk 
evenement onmogelijk.’

Kon men in deze 11e editie al uw stempel zien?
‘Neen, niet echt. Ik heb gewoon een paar ideetjes 
losgelaten en mijn adressenboekje aangesproken. 
Wij hebben de Rallye Enfants opgestart, waardoor 
vijf zieke kinderen in mooie auto’s mee konden 
rijden met vedetten van RTL Belgique, zoals Julie 
Taton en Philippe Malherbe. Ik heb mijn Brusselse 
vrienden/handelaars gevraagd om spe-
ciaal voor de traditionele veiling een 
‘Malle du Cœur’ met luxeproduc-

ten samen te stellen. Ik wil ook Jacky Ickx dan-
ken omdat hij het startschot van de rally kwamen 
geven met de eenvoud die hem kenmerkt.’

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen die u 
graag wil doorvoeren?
‘In 10 jaar tijd is de Stars Rallye explosief gegroeid. 
Het is een grote machine geworden. Het poten-
tieel is enorm en het is precies daarom dat er 

selfmademan, die eveneens de Club des V leidt, nu 
aan het hoofd van de Stars Rallye Télévie.

Jean-Pol Piron: is de Stars Rallye naar u 
gekomen of was het omgekeerd?
‘Om heel eerlijk te zijn: men heeft me gevraagd. 
Maar ik stapte geen onbekend ter-
rein op. Ik was vertrouwd 
met dit unieke evene-

nog heel wat moet gebeuren. Dit jaar waren er zo’n 
670 mensen aanwezig, met verschillende paral-
lelle evenementen op één dag. Dat moest allemaal 
in goede banen worden geleid. Om elke afspraak 

meer aandacht en diepte te geven, denken we 
er ernstig over na om dit event over twee 

Jacky Ickx (hier samen met 
Jean-Pol Piron) vereerde de 
start van de editie 2018 met 
zijn aanwezigheid.

De Stars Rallye Télévie 
streek neer in Château 
Bayard voor de lunch.

Kevin en Jonathan 
Borlée met Pascal 
Witmeur.

Joëlle Scoriels 
en Julie Taton.

Eric van 
de Poele.

Veel  volk in 
het Jubelpark 
om de prach-
tige auto’s te 
bewonderen.
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dagen te spreiden. De oldtimers verdienen meer 
aandacht en we hebben nog andere projecten in 
gedachten. In samenwerking met de politie willen 
wij er ook alles aan doen om de veiligheid op de 
weg te verbeteren. Wat dat betreft: van de 300 
auto’s die dit jaar rondreden, waren er maar drie 
betrokken bij een kleine verkeersovertreding. Dat 
is bijzonder bemoedigend voor de toekomst van dit 
prachtig rendez-vous.’

U hebt aangekondigd dat u over 3 jaar
tot 250.000 euro gaat kunnen ophalen.
Is dat realistisch?
‘Eerlijk gezegd: ik geloof van wel. Ik ken heel wat 
Belgische bedrijven die klaar zijn om ons te steu-
nen, maar om sponsoring die naam waardig los te 
krijgen, dient de structuur van de organisatie pro-
fessioneler te zijn. Het is daar dat we momenteel 
actief aan werken.’

Uw nieuwe economisch 
bedrijfsmodel.

Ford Mondeo Vignale Hybrid
Verhoog uw brandstofe!ciëntie en verlaag uw bedrijfskosten dankzij de intelligente 
rijtechnologieën van de Mondeo Vignale Hybrid. Met een regeneratief remsysteem dat 
kinetische energie vasthoudt en de slimme 187 PK 2.0 liter hybride benzinemotor, die 
instinctief wisselt tussen brandstof en batterij, bespaart u vanaf het moment dat u de 
wagen start. Uw zaak verder helpen? Ga naar ford.be

 4,8 L/100 KM.  108 G/KM CO2. (CO2MPAS)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu . CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet finaal gehomologeerd. 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. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de 
werkelijke specificaties. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.   GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be

9589_MondeoVignaleHybrid_NoPrice_NoVAA_H297xW210mm_NL.indd   1 05/11/2018   10:28

© Patok Photography

Het avondfeest en de 
veiling van de editie 
2018 gingen door in 
het grandioze kader 
van Autoworld.

Aan de Stars Rallye Télévie nemen 
naast moderne GT’s ook oldtimers 
deel; zij rijden elk hun eigen rally. 
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Eigenlijk heeft het Zoute dit alibi niet 
nodig om overrompeld te worden door 
duizenden fans van mooie auto’s. Maar 
toch is dat al 8 jaar het geval! Elk eer-

ste weekend van oktober staat in het teken van 
de grote ontscheping van de Zoute Grand Prix: 
van het ‘M’as-tu vu?’—plein tot aan de greens 
van de Royal Zoute Golf Club. Met verder ook de 
Kustlaan en de dijk, en onderweg strobalen en 
podia met moderne GT’s. Geen twijfel mogelijk: 
met zijn ‘vroemvroem’—look verrast de hipste van 
onze badplaatsen ook zichzelf. 
Het is meteen ook de gelegenheid om vast te stel-
len dat de cultuur van de mooie auto’s die ons 

land drijft geen legende is, maar een traditie die 
sinds lang verankerd ligt in ons DNA. Door een 
heel uniek weekend lang zijn titel van ‘Deauville 
van het Noorden’ in te ruilen voor die van ‘Pebble 
Beach van Europa’ leeft het Zoute dan ook vier 
dagen lang op het ritme van unieke auto’s.
In een chique, dure en… ontspannen sfeer ruilen 
al deze parels hun knusse garages in voor een uit-
stapje naar de zee. Van donderdag tot zondag defi-
leren er aan het Albertplein en in de onmiddellijke 
omgeving zo’n 1000 collector cars voorbij.
Belangrijkste karaktertrek van de Zoute Grand 
Prix? Het is een evenementenfestival, net zoals 
zijn grote broer in Californië. Tal van events volgen 

elkaar op. De ‘Top Marques’ verenigen de nieuw-
ste modellen van exclusieve sportwagens. Aan de 
Zoute Rally op donderdag en vrijdag starten om en 
bij de 200 oldtimers van voor 1965 – de ene nog 
mooier dan de andere – in de regelmatigheidsrally. 
Tal van BV’s en andere VIPS (waarbij onder meer 
Nafissatou Thiam) uit Vlaanderen en omstreken, 
alsook enkele kampioenen, zetten er hun beste 
beentje voor in een Belgische specialiteit waar-
bij men een bepaald punt tijdig dient te bereiken 
om… (straf)punten te vermijden. De editie 2018, 
die eens te meer door ‘Kiki’ Bruyns werd georkes-
treerd, werd gewonnen door het duo Vynckier/
Matthys op een Porsche 356 Speedster uit 1957.

Rolls-Royce van Muhammad Ali
Op vrijdagavond waren alle spots gericht op de 
grote tent in het hart van het Albertplein voor de 
veiling onder leiding van het Engelse huis Bonhams. 
Hoewel de Rolls-Royce Silver Shadow Mullner Park 
Ward die ooit aan Muhammad Ali toebehoorde 
er een nieuwe eigenaar vond voor 131.250 euro, 
waren de echte sterren van deze avond van ruim 8 

Heb je me gezien in…
die mooie auto?
Voor het 9e opeenvolgende jaar verbouwde Knokke-Zoute 
zichzelf tot de hoofdstad van de autopassie. Terugblik op 
een editie 2018 die alle superlatieven verdient.

Door Philippe Janssens

miljoen euro vooral de Aston Martin DB4 ‘Series V’  
Vantage Sport Saloon uit 1962, die verkocht werd 
voor 1,2 miljoen, en de Ferrari 250 GT Series II Pin-
infarina Coupé uit 1960, waarvoor 989.000 euro 
werd geboden. Stuk voor stuk wereldrecords voor 
elk van deze modellen.
De zondag stond in het teken van de ronkende GT 
Tour met fonkelnieuwe bolides. Bekenden op deze 
afspraak waren onder meer ex-wielerkampioen 
Tom Boonen (Porsche 991 GT-2 RS) en de selectie-
heer van de Rode Duivels Roberto Martinez (BMW 
serie 8 Coupé). 

BMW 507 van Elvis Presley
Dit gezegde zijnde: hét orgelpunt van deze grote 
show was natuurlijk het ‘concours d’élégance’ op 
de greens van de Royal Zoute. Hieraan namen een 
100-tal modellen deel die werden verdeeld over 11 
categorieën. Tegelijk stond de editie 2018 ook stil 
bij de 70e verjaardag van Land Rover en Porsche. 
Drie categorieën van auto’s – van de eerste 356 
tot de verschillende generaties 911 – vertelden 
er het verhaal van het merk. Ook BMW was op de 
afspraak met de 40e verjaardag van de M1, maar 
ook met een BMW 507 die nog van Elvis Presley is 
geweest. Drie andere categorieën loonden even-
eens de moeite: de mooie shooting breaks, met 
daarbij de Lamborghini Flying Star en een Aston 
Martin DB6, de iconen van Jaguar (van Type C tot 
F-Type) en de Formule 1-bolides uit de jaren 90. 
Voor de kenners alleen maar puur genot…

Zoute Grand Prix 2018

De Aston Mar-
t in  DB4 u i t 
1962 vond een 
koper voor 1,2 
miljoen euro.

Om en bij de 200 oldtimers namen deel 
aan de Zoute Rally en lieten de pk’s los 
tijdens een ritje langs de kust.

46

E V E N T S
WINTER 2018



Op 8 oktober werd de finale afge-
werkt van de Active Golf Travel & 
Volvo World Golf Challenge. De 
locatie? De prachtige baan van 

de Golf du Mont Garni. Op de tee: de laureaten 
van 26 kwalificatiemanches die afgelopen jaar 
in België en Frankrijk werden georganiseerd. Dit 
toernooi is met de jaren uitgegroeid tot een van 
de populairste afspraken op de kalender. Beste 
bewijs: aan deze jaargang 2018 namen liefst 
3241 spelers deel!
De finale op Mont Garni was een voltreffer over de 
hele lijn. Prachtig weer, gepersonaliseerd onthaal, 
uitdagende banen, prachtige prijzentafel en zeer 
gezellig slotdiner: het plaatje was compleet.
In cat. 1 ging de zege naar Frank Thijs (Winge) en 
in cat. 2 kroonde Georges Beaupin (Royal Fag-
nes) zich tot winnaar. Deze beide ‘kampioenen’ 
hebben nu het voorrecht om deel te nemen aan 
de finale van de Volvo World Golf Challenge. Die 

wordt in juni 2019 in Zweden gespeeld. Michael  
Jones (Royal Waterloo) liet de beste bruto  
score noteren.
Dankzij de vrijgevigheid van de eventsponsors 
(Volvo, Les Cordes, Louis Widmer, The Scent of 
Art, La Badira en Golf Citrus, Groupe Barrière, Tou-
rism Barbados, Belgique Wallonie, De Vlaamsche 
Pot, Ana Sui Eyewear, Hacket of London, Air Bel-
gium…) namen ook heel wat andere spelers via de 
tombola een mooie prijs mee naar huis.
Active Golf Travel (www.activegolf.be), een van 
de grootste specialisten op het gebied van golf-
reizen, is een referentie in zijn sector en helpt 
de golffans om wereldwijd op zoek te gaan naar 
birdies. Zijn catalogus met reisbestemmingen is 
inderdaad opmerkelijk. Voor Olivier Kinable en 
zijn team is deze competitie een gelegenheid 
om zijn klanten/golfers te ontmoeten in een 
aangenaam kader en binnen een sportieve en 
gezellige sfeer.

ACTIVE GOLF TRAVEL & VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE

Vakantiegevoel
op Mont Garni
De Henegouwse Golf du Mont Garni verwelkomde de finale van 
de bekende touroperator. Op het menu: golf en goede sfeer.

Door Miguel Tasso
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Na Bugatti en de 60e verjaardag van 
Citroën in 2015, de legendes van 
Spa-Francorchamps in 2016 en de 
‘Big Five’ van de Europese automu-

sea vorig jaar pakte de 4e Interclassics Brussels 
uit met een unieke collectie van Porsches 356 en 
andere auto’s die tijdens de Wereldtentoonstelling 
van 1958 in de kijker stonden.
Dit betekende dat er in de Heizelpaleizen 5, 6, 7 en 
9 heel wat autogeschiedenis van de vorige eeuw te 

bewonderen viel, met tientallen zeldzame parels 
die als echte juwelen in een zachte setting werden 
voorgesteld. Samen nodigden zij tot een reis door 
de tijd en tot een passionerend overzicht van het 
autogebeuren kort na WOII.

De obsessie van Porsche
Het was onmogelijk om in deze bijzondere jaar-
gang niet stil te staan bij 70 jaar Porsche. Nadat 
de vele loftuitingen sinds begin dit jaar stond het 

Interclassics Brussels 2018

Voor het 4e opeenvolgende jaar stond Brussel een weekend 
lang helemaal in het teken van de oldtimers. Meer dan 
30.000 toeschouwers bewonderden tijdens InterClassics 
Brussels in de Heizelpaleizen de zeldzame juwelen van de 
geschiedenis op vier wielen.

Door Philippe Janssens

%e&en'arisc(e Duitse merk nu opnieuw in de kij-
ker. Dankzij de steun van Porsche 
Classic Club Belgium en Porsche 
Centre Brussels kon het kruim van 
de Porsches 356 worden verza-
meld, met daarbij onder meer een 
Gmünd Coupé die uit een van de 
eerste Oostenrijkse ateliers van het 
merk was gerold. 
‘Omdat ik bij alle bestaande model-
len niet de auto van mijn dromen 
kon vinden, besliste ik om hem zelf te bouwen’, zei 
ooit Ferry Porsche. Hij werd geobsedeerd door zijn 
idee en droomde van een kleinschalig en betaal-
baar sportmodel met een voordelige gewicht/
krachtverhouding. De allereerste Porsche, die door 
Erwin Komenda werd getekend, beschikte over 
een lichtjes aangepaste VW-4-cilinder die centraal 
achterin werd geplaatst, alsook over een volledig 
aluminium carrosserie op een buizenchassis. De 
Porsche 356 werd voorgesteld op het Autosalon 
van Genève in 1949. Dit was het begin van de pro-
ductie door Ferdinand Porsche en zijn klein team 
van ingenieurs en motorbouwers in een bedrijf 
dat toen nog bijzonder ambachtelijk opereerde. 
De 356 was volledig handwerk. Tussen 1948 en 
1951 werd in Gmünd 46 auto’s (23 coupés en 23 
cabrio’s) met de naam ‘356 Gmünd’ gebouwd. In 
juli 1947 had Porsche zijn eerste rijdend prototype 
klaar. De droom werd werkelijkheid op 8 juni 1948 
met de officiële homologatie van het prototype 
met chassisnummer 356-001. De eerste sportwa-
gen door Porsche was een feit…
De 356 ‘Gmünd’ Coupé, die in de hallen van Brus-
sels Expo werd getoond, is een van de initiële 
modellen. Hij was de eerste van een reeks van 

15 Gmünd Coupés die in Zweden 
verkocht werden en afgeleverd 
werden bij Scania Vabis Södertalje. 
Op 15 juni 1950 won gravin Cecilia 
Koskull, een illustere Zweedse ral-
lypilote, de Midnattssolsrallyt aan 
het stuur van deze auto, wat het 
merk meteen zijn eerste interna-
tionale competitietitel opleverde. 
Dit unieke exemplaar, dat in 1998 
in de USA gerestaureerd werd en 

vandaag zo’n half miljoen euro waard zou zijn, is 
vandaag in het bezit van een gelukkige Belgische 
verzamelaar.

Superlichte recordbreker!
Ook de 356 SL, die rechtstreeks uit het museum 
van Stuttgart kwam, lokte heel wat belangstelling. 
Het wordt vaak vergeten, maar hij was een school-
voorbeeld van efficiëntie. Een troef die hij vooral 
dankt aan een voor die tijd revolutionaire gewicht/
krachtverhouding. De aluminium carrosserie, de 
excellente aerodynamische efficiëntie en de grote 
torsiebestendigheid maakten deze lichtmetalen 
coupés perfect voor de competitie. De coupés 
356/2 wogen zo’n 120 kg lichter dan de 356’s die 
sinds april 1950 door Reutter in Stuttgart waren 
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70 jaar Porsche 
met de 356 in de 
kijker: het eerste 
model van zijn 
ontwerper.

Veel aandacht voor een aantal 
bijzonder zeldzame modellen 
tijdens de InterClassics Brussels.

Erik Panis (rechts) 
met Phlippe Close, 
de burgemeester van 
Brussel, en Marlène 
de Wouters.

De Porsche 356 Roadster.

D e  P o r s ch e 
356 won liefst 
v ier keer de 
klassieker Luik-
Rome-Luik.
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gebouwd. Het waren de eerste Duitse sportwa-
gens met de initialen ‘SL’ – afkorting van ‘Super 
Light’, afgeleid van het Italiaanse ‘Super Leggera’. 
In 1951 nam Porsche voor het eerst deel aan de 
24 Uren van Le Mans. Het rustte zijn bolide uit 
met een grote benzinetank van 78 liter, spoilers en 
speciale overbrengingsverhoudingen. De 356 SL  
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De Expo 58 en zijn auto’s
60 jaar geleden liep de Wereldtentoonstelling – Expo 
58 – in Brussel: zonder twijfel een van de belangrijk-
ste naoorlogse evenementen in ons land. De expo 
die door koning Boudewijn werd geopend, lokte 
42 miljoen bezoekers naar de Heizel. Het meest 
emblematische monument van deze Expo 58 blijft 
zonder twijfel het Atomium: een constructie met 9 
gigantische bollen die een ijzerkristal voorstelt dat 
165 miljard keer is vergroot. 
60 jaar later voerde de InterClassics Brussels ons 
terug naar dat evenement met een unieke collectie 
van een 20-tal auto’s die typisch waren voor 1958. 
Daarbij natuurlijk de Opel Olympia Rekord P, de  

toonde zich alras de beste in de categorie 1100 cc 
en bevestigde dit succes in 1952. In september 
1951 flitste een 356 SL met een 1,5 litermotor over 
het circuit van Montlhéry nabij Parijs en verpul-
verde er alle wereldrecords. De bolide legde in 72 
uur bijna 11.000 km af. De 356 bleef internationaal 
concurrentieel tot in 1955.

Lancia Aurelia Cabriolet, de Jaguar Mark VIII (MK8) 
en de Renault Alpine A106, maar ook een Peugeot 
203. Zijn introductie op de markt werd overscha-
duwd door deze van de 2PK, maar hij zou wel dege-
lijk geschiedenis door zijn robuustheid en zijn uit-
houdingsvermogen. Zo prijkt hij onder meer op de 
erelijst van de rallyraid Parijs-Kaapstad in 17 dagen 
(1950). De 203 won ook ‘la Coupe des Dames’ in 
Monte Carlo-rally van 1951, boekte een zege in de 
rally van Joegoslavië in 1952, sloeg toe in Australië 
1953 en won ook met glans de Safarirally van 1954. 
Kortom: in 1958 en tijdens de Expo in Brussel stond 
de degelijkheid van de Peugeot 203 buiten kijf.

De 356 Speedster 
domineerde op tal 
van circuits.

De door Amerikaanse modellen geïnspireerde 
Peugeot 203 was berucht voor zijn stevigheid.
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Het team van Rinkven is winnaar 
geworden van de eerste editie van de 
Belgian Golf League. Dit gebeurde na 
4-1 winst in de finale op een uitste-

kend Rigenée tegen La Tournette. In het duel voor 
de derde plaats toonde L’Empereur zich sterker 
(4-1) dan Rigenée.
In zijn totaliteit waren deze allereerste ‘Belgische 
Golfkampioenschappen’ een succes. Het ganse 
seizoen door bekampten de 11 deelnemende clubs 
(Rinkven, La Tournette, L’Empereur, Rigenée, Raven-
stein, Latem, Waterloo, La Bruyère, Cleydael, 7 Fon-
taines en Hainaut – in de volgorde van het eindklas-
sement) elkaar in een sportieve en gezellige sfeer. 
‘Natuurlijk was niet alles perfect. Dat is ook niet 
onlogisch. Maar de commentaren van de captains 
waren positief. Het is ook niet evident om een com-
petitie van deze grootte te integreren in de nu al 
goedgevulde kalender, maar er bestaat duidelijk 
een vraag door de beste spelers en de clubs voor 
een hoogwaardige competitie in matchplay’, aldus 
bedenker en organisator Thibault De Saedeleer. 

De finale van de eerste editie van 
de Ace-Ricoh Golf Tour werd half 
oktober gespeeld op The National 
in Sterrebeek. Er werd aan deel-

genomen door de laureaten van de acht kwa-
lificatiemanches die tijdens het seizoen in vier 
Waals-Brabantse clubs werden georganiseerd 
(Royal Bercuit, Rigenée, L’Empereur en Royal 
Waterloo). ‘Golf is voor ons een ideale commu-
nicatievector om potentiële klanten te ontmoe-
ten en onze pr te verzorgen in de zakenwereld 
en de corporate business. Wij waren al partners 
in verscheidene competities en dit toernooi, 
dat onze handtekening draagt, vervolmaakt 
onze strategie op de greens’, aldus Philippe 
Masson, managing director van Ace-Ricoh en 
zelf groot golfliefhebber.
Deze eerste editie was een mooi succes, met 
competities voor de leden van de gastclubs in 
het kader van de Mens Days. Bij de afrekening 
bleek Olivier Braem (Royal Bercuit) de eindwin-
naar. Zijn prijs? Deelname voor twee spelers 
(vluchten, hotels, inschrijvingen) aan de editie 
2019 van de Belgian Marbella National Days. Dit 
toernooi wordt rond 21 juli gespeeld op enkele 
van de mooiste parcoursen rond de beroemde 
badplaats in Andalousië.
Ace-Ricoh (www.ace-ricoh.be), een referentie in 
de informaticadiensten voor bedrijven en profes-
sionals, behoort tot de toonaangevende bedrij-
ven in zijn sector. Dankzij een team van specia-

Er worden nu al enkele aanpassingen aangekondigd 
voor de tweede editie in 2019. ‘Eerst en vooral zul-
len de deelnemende clubs om beurten een compe-
titie ontvangen. Die eenheid van plaats, tijd en actie 
zal het evenement een nieuwe dimensie geven. Alle 
wedstrijden zullen op één dag gespeeld worden en 
dat zal voor een echte kampioenschapssfeer zorgen. 
Verder zullen wij vanuit dezelfde invalshoek ook een 
damescompetitie opstarten om het programma te 
vervolledigen. En natuurlijk hopen wij ook een main-
sponsor aan te kunnen trekken om de organisatie en 
de promotie van het evenement te vereenvoudigen’, 
aldus nog Thibault De Saedeleer.

BELGIAN GOLF LEAGUE ACE-RICOH GOLF TOUR

Rinkven 
opent de
erelijst

Succesvolle
eerste editie

Het Antwerpse Rinkven 
is winnaar geworden van 
de eerste editie van dit 
Belgisch kampioenschap 
dat vanaf volgend jaar 
verder gaat evolueren.

Door Miguel Tasso

Ace-Ricoh, de specialist in informaticadiensten, 
organiseerde dit jaar zijn eigen golftoernooi.

Door Miguel Tasso

De teams van
7 Fontaines & Cleydael.

De teams van
La Bruyère & Waterloo.

De teams van 
L'Empereur & Rigenée.

De teams van
Latem & Ravenstein.

De teams van
La Tournette & Rinkven.

55

E V E N T S
W I N T E R  2 018

listen dat helemaal mee is met de allernieuwste 
technieken biedt het oplossingen aan voor alle 
hedendaagse kantoorwensen.

© Pierre-Olivier Tulkens Photography
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Het is intussen een grote klassieker 
op de ladieskalender, want elk jaar 
brengt de Beauty Golf Trophy by Louis 
Widmer de swingende Ladies naar 

alle uithoeken van België. De editie van 2018, de 7e 
al met die naam, ging door op de ingeslagen weg 
en was alweer een klinkend succes. Er waren liefst 
2700 deelnemers aan de kwalificaties die in 73 
clubs tijdens de Ladies Day werden georganiseerd!
Dit jaar werd de finale van het toernooi gespeeld 
binnen de prachtige infrastructuur van de Royal 
Hainaut. Daar kregen de deelnemers de historische 
baan voor de kiezen: Bruyères en Quesnoy. Tegelijk 
kregen zij de kans om op deze gezellige dag met 
een gepersonaliseerd onthaal de bekendste pro-
ducten van het gamma Louis Widmer te testen. 
Voor het prestigieuze Zwitserse cosmeticabedrijf 

is deze Trophée de ideale manier om golfspeelsters 
te ontmoeten in een aangenaam kader en eraan 
te herinneren hoe belangrijk het is om zich op de 
fairways tegen de zon te beschermen. Tijdens deze 
finale bood het bekende merk aan alle deelnemers 
trouwens een gratis huidonderzoek aan.
In Cat. 1 (0-18,4) ging de zege naar Christiane 
Gressler met een kaart van 40 stablefordpunten. 
Zij haalde het voor Caroline Han. In Cat. 2 (18,5-
36) won Passion Winter met 41 punten voor Joëlle 
Couvreur en Wiveka Eriksson.
Mede dankzij Louis Widmer waait er door de Bel-
gische clubs steeds meer een vrouwelijk parfum. 
Vandaar dat het merk ook doorgaat op de ingesla-
gen weg. Giovanni Oliveri, directeur-generaal Belux 
en zelf groot golfliefhebber, bevestigde reeds dat 
er in 2019 een 8e editie komt.

BEAUTY GOLF TROPHY BY LOUIS WIDMER

De ‘Ladies Only’ Beauty Golf Trophy by Louis Widmer is 
niet alleen een succesvol toernooi: het beklemtoont ook 
hoe belangrijk het is om ons op de golfbaan tegen de zon 
te beschermen.

Door Miguel Tasso

Mooie scores
   voor de

Het prachtig parcours van de 
Royal Hainaut: schouwtoneel 
van de finale van de Beauty 
Golf Trophy by Louis Widmer.

*)+ie,
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Toscane is niet alleen een uitnodiging tot de kunst, de 
cultuur en de dolce vita: u kunt er ook heerlijk golfen! 
Wandel mee door een van de mooiste streken van Europa.

Door Michel Thibaut

door Toscane

Waarom zou u de geneugten van 
golf niet combineren met de dolce 
vita? Vooral ook gezien de tover-
kracht van Toscane, want dat is 

centrum van de levenskunst en het goede leven. 
Dankzij steden als Firenze, Livorno, Pisa en Siena 
is de ganse regio een hymne aan de cultuur, de 
kunst, de gastronomie, de oenologie. Ook het rijke, 
afwisselende achterland met zijn typische zuiderse 
geuren is van een wonderlijke schoonheid.
Wat velen evenwel niet weten, is dat deze mooie 
Italiaanse provincie ook tal van golfschatten in 
petto heeft. Samen met onze partner Active Golf 

& Thalasso Travel, de specialist van de golfreizen 
naar de mooiste greens, nodigen we u uit om enkele 
Toscaanse resorts te ontdekken in een dromerige 
omgeving die het hele jaar door zijn deuren opent.

Argentario
Een bezoek aan de Argentario Golf Resort & Spa 
is een must. Deze tempel van golf en levenskunst 
ligt tussen Talamone en Capalbio, in het hart van 
de Maremma. Dit is een echte oase die door de 
Middellandse Zee gekoesterd wordt en vlakbij de 
jachthaven van Porto Eccole is gelegen. Op het 
menu: luxe, wellness, respect voor de natuur. Geen 

beter adres om je golftas neer te ploffen en alle 
zorgen te vergeten!
Het vijfsterrenhotel heeft 73 designkamers en een 
privé-villa. Waar je ook kijkt: het panorama is fan-
tastisch, met zicht op de Monte Argentario, de 
Ortebetello-lagune, de zee en natuurlijk de golf-
baan. Het restaurant Dama Dama volgt diezelfde 
epicurische strekking. Op de kaart: Italiaanse en 
Toscaanse parels bereid met streekproducten. En 
natuurlijk is ook de fles Chianti nooit ver weg…
Ook de 2700 m2 grote spa is een must. U vindt er 
een fitness met de allernieuwste Technogymtoe-
stellen, een biosauna met chromotherapie, een 
Kneipp-parcours, een verwarmd binnenzwembad 
met panoramisch uitzicht, zes massagecabines 
en een UVA-zonnedouche. Buitenactiviteiten? Er 
zijn twee padel- en tenniscourts, twee joggingpar-
coursen en een klein voetbalveld.
Maar golf staat duidelijk bovenaan de affiche, met 
de Argentario Golf club die paalt aan het hotel. 
Ideaal om de focus te verleggen! Het parcours (par 
71, 6218m) geldt als een van de interessantste in 
Toscane. Een van de mooiste ook. De vergezichten 
zijn van een adembenemende schoonheid met, op 

de achtergrond, de Middellandse Zee en de bergen.  
Deze championship course draagt de handtekening 
van David Mezzacane en Dassu Baldwin. De holes 
zijn technisch en spectaculair. Wees voorbereid op 
waterhindernissen en oordeelkundig geplaatste 
bunkers. En op greens die relatief klein zijn en zich 
met tegenzin laten ontcijferen. Omdat de baan 
door kurkeiken en olijfbomen wordt afgeboord, 
geniet dit ecologisch gebied van een natuurlijk 
onderhoud. Schrik dus niet wanneer u een haas 
of een hert voorbij ziet spurten, want zij voelen 
zich hier thuis. Dankzij het microklimaat in deze 
regio opent deze baan het hele jaar door voor een 
heerlijke jacht op birdies.

La Bagnaia
U vindt de Royal Golf La Bagnaia zo’n 15-tal km 
buiten het sublieme Siena en in het hart van de 
Toscaanse boerenbuiten. De golf ligt in een uniek 
resort dat werd ondergebracht in een middeleeuw-
se burcht. Het is daar, in volle natuur dat architect 
Robert Trent Jones Jr. een schitterende baan 

De golf van Argentario.

Hote l  Argentar io : 
ideaal om van de dolce 
vita te genieten.

-wingen.
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(par 71, 6101m) uittekende die meer bekend-
heid en erkenning verdient. Deze inland links wordt 
afgeboord door hoge grassen – een beetje zoals in 
Schotland – en is een echte golftest, vooral als de 
wind opsteekt. De Royal Golf La Bagnaia behoort 
dan ook tot de Italiaanse karaktervolle clubs: dis-
creet, maar o zo uitdagend.
Ook hier heeft de baan een vijfsterrenhotel als 
buurman. Het Bagnaia Golf & Spa Resort Siena, 
Collection by Hilton, beschikt over een 70-tal 
zeer moderne en comfortabele kamers die in een 
typisch Toscaanse stijl werden ingericht. De gast 
heeft er de keuze uit verscheidene restaurants 
(gastronomisch, traditioneel en de onmisbare piz-
zeria), sportieve infrastructuren (buitenzwembad, 
tennis, fitness…) en een zeer compleet kuurcen-
trum met thermaal water (Turks bad, sauna, mas-
sages, binnenzwembad,…) dat bereikbaar is met 
een shuttle.
Kortom: dit is een magisch adres om tegelijk van 
het golfen en de farniente te genieten en natuurlijk 
ook om Siena te verkennen, want dat geldt als een 
van de mooiste steden Italië met zijn Piazza del 
Campo, zijn kathedraal, zijn basiliek, zijn historisch 
centrum met zijn unieke charme en vooral, zijn 
typische sfeer.

Castelfalfi Resort
Ook de Golf de Castelfalfi ligt in een luxeresort 
dat uitnodigt om alles los te laten. Het werd uit-
getekend in de volle natuur en biedt het voordeel 
dat het 27 holes in de aanbieding heeft. Het par-
cours Mountain Course (par 72, 6351m) is de 
referentie. Het werd in 2010 uitgetekend door de 
tandem Rainer Preißmann-Wilfried Moroder en is 
een echte uitdaging op technisch, strategisch en 

hun golfplezier combineren met cultuurtoerisme 
en gastronomie. Pisa, Siena en Firenze liggen op 
minder dan een uur rijden en het pittoreske San 
Gimignano is amper 20 km verwijderd…

Terme di Saturnia
Ook de Golf Terme di Saturnia verdient een bezoek. 
Deze par 70 van 6316m draagt de handtekening 
van de bekende Californische architect Richard 
Fream. Een referentie. Het parcours is van een 
zeldzame natuurlijke schoonheid en trekt ook een 
zeer eclectische fauna aan. Tijdens het golfen 

bots je er dan ook op herten, hazen, schildpad-
den en ontelbare inheemse vogels, die typerend 
zijn voor dit stukje van de Maremma. Saturnia 
speelt zowel voor de ervaren als de minder erva-
ren golfers zeer spectaculair. Heel wat holes zijn 
bijzonder visueel en uitdagend, en dus leuk. Water-
hindernissen, onberispelijke bunkers die in het 
gras lijken gebeeldhouwd, zeer sterk verdedigde 
greens: het magische potlood van Fream voelde 
zich duidelijk innig verbonden met deze omgeving. 
De golf maakt deel uit van de Terme di Saturnia 

mentaal vlak. Wat een voorrecht om in dit unieke 
groene kader de stokken te mogen bovenhalen! De 
nieuwe 9 holesbaan Lake Course (par 37, 3171m) 
speelt iets makkelijker en geldt dan ook als het 
ideale complement.
Het nieuwe vijfsterrenhotel Il Castelfalfi, dat op 
amper 2 km van het parcours is gelegen, is de per-
fecte uitvalsbasis en het heeft alles wat nodig is om 
tot rust te komen. 120 ultracomfortabele kamers 
en suites, een 1000 m2 grote wellness, een gastro-
nomisch restaurant en een lounge bar. Dankzij zijn 
ideale ligging kunnen de gasten er naar hartenlust 

Farniente in Bagnaia 
vlakbij Seina.

De charme van het authentieke 
Toscane in het Castelfalfi Resort.

Het parcours 
van Castelfalfi: 
puur genot.
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Onvergetelijk verblijf
Onze partner Active Golf & Thalasso Travel biedt 
verschillende gepersonaliseerde verblijven aan die 
inspelen op alle mogelijke individuele verlangens 
met, à la carte, heel wat epicurische toemaatjes: 
degustatie van de beste Toscaanse wijnen, golf & 
truffels, een tochtje langs de kust in een privéjacht, 
een gastronomische & oenologische rondreis met 
de helikopter of met een luxueuze bus. Tot en met 
huwelijksreizen waar romantiek en golf elkaar ver-
sterken. Want ja: in Toscane beleef je de passie in 
al zijn dimensies. Hier is niets onmogelijk!

Spa & Golf, een topresort waar de levenskunst in 
alle toonaarden wordt bezongen. Met 128 kamers 
en suites beantwoordt het hotel ook aan de wensen 
van een exclusief cliënteel. De restaurants Acqua-
luce en Acquacotta (Michelinster) zullen de moei-
lijkste eters overtuigen. Idem dito voor wat betreft 
de spa, want die is Europese top. Massages, kuren, 
Romeinse baden: dit is een echte hymne aan het 
welzijn – met dank aan de beroemde thermen in de 
omgeving. Hier wordt het regenwater zelfs druppel 
na druppel gefilterd om daarna tot leven te komen 
in het grote thermale natuurlijke zwembad met een 
constante temperatuur van 37,5° C. Een betere 19e 
hole bestaat niet!

U merkt het: Toscane is wel degelijk een golf-
bestemming. Temeer omdat nog tal van andere 
parcoursen er zich laten op aansluiten. Zoals bij-
voorbeeld Cosmopolitan in Punta Ala, Montecatini, 
Bellosguardo, Pavoniere, Hermitage, Ugolino, Pog-
gio dei Medici, Castiglion del Bosco en Pelagone 
Toscana. Puur golfplezier van de eerste tot de 
laatste swing!

Terme di Saturnia: hier 
combineert u golfplezier 
met thermale kuren.

Info & Reservaties:

Active Golf & Thalasso Travel
Tel. : 02 511 85 70, info@activegolf.be
www.activegolf.be
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Zuid-Afrika, dat is zoals een groot attractiepark. Je hebt 
nooit voldoende tijd om alles te zien en uit te proberen. 
De eerste keer moet je dan ook goed op voorhand 
aanstippen wat je absoluut niet wil missen. Met andere 
woorden: het wordt Kaapstad voor de cultuur en het 
Krugerpark voor de dieren. Follow the guide…

Door Béatrice Demol

Van Kaap tot Kruger
Zuid-Afrika in een uniek daglicht

Niet alleen de eerste Europese koloni-
alen in de 17e eeuw waren wild van 
het unieke licht in Zuid-Afrika. Ook 
de internationale jetset is dat. Van 

de wijken met hun afgelikte esthetiek, street art 
en design, met veel meer kleuren dan enkel wit en 
zwart. Van de business, de geschiedenis, de malls 
en de winkels met genezers. Van de gezellige drukte 
in de haven en de heuvels met hun prachtige afge-

lijnde wijngaarden. Van de moderne stad met de 
elegante zakenlui, met vervolgens de townships en 
hun wirwar van daken, want na de branding van de 
Atlantische Oceaan is dat het eerste luchtbeeld dat 
je krijgt van het land van Mandela. Kaapstad, Cape 
Town, Ikapa: de moederstad en de havenstad van 
Zuid-Afrika toont alle tegenstellingen van het land. 
Binnen de natuur die zich nooit helemaal heeft laten 
bedwingen, is het immers een drukte van jewelste: 

kosmopolitische steden met verschillende culturen, 
uitgestrekte vlakten, stranden met gebruinde sur-
fers, bergtoppen, goudmijnen, de bush, een fantas-
tisch autonetwerk en bidonvilles waar meer mensen 
wonen dan de steden waar ze aan vastkleven. In vijf 
jaar tijd is de bevolking er verdrievoudigd.

Achtergrondkennis
Het stadsgedeelte van Kaapstad draait op volle toe-
ren. Trendy galerijen, restaurants en bio-markten 
achter victoriaanse gevels en balkons in smeedijzer. 
De veganisten doen niet onder voor de vleeseters 
en de hipsters flaneren naast de backpackers op 
het Waterfront met zijn Australische invloeden. Het 
is daar dat je, via de Mandela Gateway, inscheept 
op de boot naar Robbeneiland en naar de gevange-
nis waar Nelson Mandela 20 jaar opgesloten zat. 
Een voormalige gevangene verzorgt er de rondlei-
ding – precies zoals in het museum van District 
6, een wijk waar ten tijde van de apartheid ruim 
60.000 inwoners via ‘forced removals’ naar een 
niemandsland werden uitgewezen, maar vandaag 

onder de nieuwe naam Zonnebloem aan een 
comeback werkt. Enige achtergrondken-

nis is onmisbaar op deze reis. En als uw 
organisator dit soort stops niet voor-

zien heeft, dan moet u de gids even 
goed wakker schudden en die 

confrontaties opeisen. Ook 
al bent u hier voor de stran-

den, de dierenparken, 
het werk of de golf-
sport: hier kan je 
niet doen alsof. Er 

Kaap de Goede 
H o o p  i s  n i e t 
het zuidelijkste 
punt, maar zijn 
schiereiland – nu 
natuurreservaat – 
opent wel de weg 
naar Azië.

De alomtegenwoordige Nelson Mandela 
blijft de vader van regenboognatie, ook 
al werd die term bedacht door aartsbis-
schop Desmond Tutu.

Kaapstad, de meest zuidelijke 
stad op het Afr ikaanse 
vasteland, geldt als een van 
de meest kosmopolitische en 
mooiste plekken ter wereld.

waren vier Nobelprijzen voor de Vrede nodig om 
Zuid-Afrika van het juk van de apartheid te bevrij-
den, en die strijd gaat nog elke dag door.

Cape Town, Cape cool
Cape Town is een stad waar men zich snel thuis voelt. 
Zoals in Long Street, waar alle architecturen elkaar 
afwisselen van de ene bar naar de andere en van de 
ene boekhandel naar de volgende discotheek. Zoals 
in Bo-Kaap, de Maleisische buurt met zijn kleurrijke 
huizen van afstammelingen van… Indische slaven. 

Zoals bij de brunch in de Old Biscuit Mill, een oude 
maalderij in de Woodstockwijk die is omgetoverd tot 
een tempel van bio, decoratie en kunst. Zeg maar een 
Kaapstad à-la-Brooklyn. We dingen af op de prijs op 
Green Market Square en spotten de eekhoorns onder 
de palissanderbomen van de Company’s garden, de 
voormalige moestuin van de Nederlandse zeevaar-
ders. Het kasteel de Goede Hoop, dat destijds als 
een fort met zeezicht werd opgetrokken, maar later 
centraal naar de stad werd verplaatst, is de navel van 
de geschiedenis van Zuid-Afrika. 

De leeuw (big five), de koning van 
het dierenrijk, bekijkt de mens 
slechts uitzonderlijk als een prooi.

Pinguïns spotten in Kaapstad, meer 
bepaald op Boulders Beach in het 
Table Mountain National Park.
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Langa Fresh Kitchen
De townships van Kaapstad staan voor de ver-
plichte confrontatie tussen de geschiedenis en 
de toekomst. Oscar woont in Langa in een ‘shak’: 
enkele golfplaten boven een aarden vloer. Hij stu-
deert toerisme dankzij een NGO die zijn studies 
betaalt. Hij troont de bezoekers mee naar het hart 
van deze grote chaos. ‘Want waarom zouden wij 
ook niet ons deel mogen hebben van de toeristi-
sche koek?’ In een ‘shebeen’ – een voormalige ille-
gale bar waar lokaal bier wordt geschonken – gaat 
de grote emmer waarin de maïs, de gierst en het 
water zijn gerijpt, van mond tot mond. Niemand 
durft te weigeren. Trouwens: hier drinkt men niet, 
maar men ‘deelt’. In de Langa Fresh Kitchen – ‘onze 
KFK!’ – kiest iedereen zijn levende kip. Deze wordt 
door een stevige baas bereid terwijl wij worden 
rondgeleid in het township. Oscar vertelt het ver-
haal van Langa en de geschiedenis van zijn land. 
Zijn grootmoeder betrekt een kamer in een hostel: 
een betonnen vierkant. De kamer is piepklein, de 
tv staat op de koelkast en het kookvuur op een 
matras. De 15 mensen die er slapen zorgen ervoor 
dat zij overdag niet in huis zijn. Zijn meer welva-
rende vrienden bouwen kleine huizen in baksteen, 
zoals in de stad, met hekkens eromheen. ‘Zij willen 
de township voor geen geld ter wereld verlaten.’

Naast Chapman’s Peak Drive
De weg naar de Kaap de Goede Hoop is een geschie-
denis- en wetenschapsboek op zich. Vanaf Camp’s 
Bay, een van de vele stranden met wit zand, kan 
je naar de Tafelberg – volgens Unesco één van de 
zeven wereldwonderen – klimmen, met aangren-
zend de Twaalf Apostelen: rotspartijen die samen 
het schiereiland van de kaap uittekenen. Een wan-
deling langs het beroemde fynbos en het 360° uit-
zicht op de stad en de oceaan is uniek. Wie gehaast 
is, kan de kabelbaan gebruiken die vertrekt vanuit 
het stadscentrum. Tenzij het te hard waait…
Chapman’s Peak Drive, de kronkelende kustweg, 
leidt naar Hout Bay: een kleine havenstad waar 
de tonijn- en langoestvissers de strijd aangaan 
met de grote compagnieën. Hier vertrekken heel 
wat cruises, zoals degene die walvissen gaan zoe-
ken en degene die naar Duiker Island gaan. Op dit 
eiland wemelt het van de zeehonden – meer dan 
10.000, naar verluidt – en je kan het niet bezoe-
ken, maar eromheen varen. Ondanks de sterke 

stroming nodigen sommige reders er hun gasten 
uit om tussen de zeeleeuwen te gaan zwemmen. 
Let op: het water is bijzonder koud!

Surfers, pinguïns en struisvogels
Daarna, nog altijd de kustlijn volgend, bereik je 
Long Beach met zijn kilometerslange witte stran-
den en de rollende golven waar surfers dol op 
zijn; Noordhoeck, de kweekbodem ‘voor al ons 
fastfood’ met de afrikaner architectuur en waar 
de bewoners nog altijd liever een paard zien dan 
een auto. Daarna volgt de aanpalende township 
Masiphumelele. Tussen de twee ligt een weg met 
honderden dagloners op zoek naar een ‘witwerk’-
job: schrijnwerkerij, metselwerk, schoonmaken, 
plukken. Langs de andere kant van het schierei-
land wacht de leuke badplaats Muizenberg: een 
vaste pleisterplaats voor haaien en surfers. Daar-
na komt Scarborough, het laatste dorp voor de 
kaap. En vervolgens is er de Garden Route naast 
de beide oceanen: de Atlantische en de Indische. 
Zij gaat oneindig lang door tot in Oudtshoorn, in 
de 19e eeuw het centrum van de struisvogelveren 
en ook nu nog een kweekvijver voor hun vlees. 
Daarna volgt Boulders Beach waar een sympa-
thieke kolonie van meer dan 3000 pinguïns niet 
liever heeft dan zich uit alle mogelijke hoeken te 
laten fotograferen.

Zuivere lucht vol met hoop
En daar zijn we dus bij De Kaap. Dit is de plek die 
volgens de kolonialen de weg opende naar India. 
En waar het blauwe water van de Atlantische over-
gaat in het turquoise van de Indische Oceaan. Dit 
is de herdoopte en nog immer mythische Kaap der 
Stormen, waar sommigen nog komen bidden en de 
‘zuiverste lucht van de wereld’ komen inademen. Al 
is dit in de eerste plaats een 8000 ha groot natuur-
reservaat en een intact gebleven habitat voor een 
inheemse en beschermde flora en fauna. Weinig 
beweging weliswaar op de bodem: vooral vogels 
en insecten. De antilopen en de bavianen zijn er 
de koningen van de savanne, want geen roofdier 
dat de pret komt bederven. Op het laatste strand 
voor de kliffen ligt een walvis, die door een haai is 
gedood, al weken weg te rotten. Op amper enkele 
mijlen buiten de kust ligt de bodem bezaaid met 
duizenden wrakken met elk hun eigen geschiedenis. 
Nochtans is Cape of Good Hope niet het zuidelijk-

ste punt. Het nog zuidelijker gelegen Cape Point, 
dat men via een kronkelende weg of met de Flying 
Dutchman kabelbaan bereikt, is dat evenmin. Ook 
al staat zijn vuurtoren prominent op een voorfront 
van waaruit men dit avontuurlijk zuidelijk gebied 
perfect kan overschouwen. Neen: het echte zui-
delijkste punt is Cape Agulhas, iets meer naar het 
oosten. Dat is het echte uiterste punt van het vas-
teland en de ontmoetingsplek tussen de Indische 
en de Atlantische Oceaan. 

Reptielen en schorpioenen
Voor de Big Five moeten we naar het noorden, want 
daar liggen de grootste nationale parken, waarvan 
sommige zelfs de grens oversteken tot in Mozam-
bique en Zimbabwe. Het ecotoerisme is zowel een 
ecologisch als economisch concept. Daarom mag 
niets de aantrekkingskracht verstoren van deze 
uitgestrekte natuurgebieden waar men de dieren 
nog in hun natuurlijk habitat kan gadeslaan. Als 
u voor het eerst op safari gaat, vergeet dan de 
selfdrive in het natuurpark en kies voor een privé-
reservaat – in of naast het Krugerpark. De ervaren 
gids, de ranger, de open en verhoogde truck en 
de tijdschema’s die zijn aangepast aan het leven 
van de fauna waarborgen een unieke ervaring. 
Hoewel de lodge van het Kapama Game Reserve 
(13.000 ha) in een open ruimte ligt, waagt geen 
enkel gevaarlijk dier er zich tot in de omgeving van 
het hotel. ‘De reptielen en schorpioenen blijven 
weg van de wegen en als men de regels volgt en u 
zich niet in de nabijheid begeeft van een dier dat u 
niet kent, verloopt alles zonder problemen.’ Dat is 
ook ’s avonds belangrijk, want de lodge mijdt het 
kunstlicht om de dieren niet af te schrikken, terwijl 

men zich toch naar het restaurant moet men bege-
ven... In de verte laten de wild dogs en de hyena’s 
zich evenwel goed horen.

Leeuw en olifant
Eerste safari, 16.30 uur, volle zon. Oscar raadt 
aan om de apptracker van onze smartphone te 
activeren voor het geval we hem zouden verliezen. 
Hij is geboren in het reservaat, kent de dieren en 
hun reflexen, en aarzelt niet om zijn voertuig bui-
ten de paden te sturen wanneer hij interessante 
sporen ziet. Ringo, de spoorzoeker, analyseert de 
afdrukken, de uitwerpselen, de veren, de takken, 
hoort de kreet die wij gemist hebben, voelt hoe de 
wind draait, ruikt de antilope die wordt opgejaagd 
door de leeuw. Impala’s, giraffen, gnoes, gieren, 
ontelbare vogels in alle mogelijke bonte kleuren en 
tal van verschillende soorten antilopen, bavianen, 
olifanten: het is een echte optocht. We keren ’s 
avonds laat terug, na een zonsondergang begeleid 
met champagne en het bloederig schouwspel van 
een leeuw die een zebra voor de helft heeft ver-
slonden. ‘Een leeuw zal de mens enkel aanvallen 
wanneer hij bang is of wanneer men zijn regels 
schendt. De dieren bekijken een auto als een groot 
dier of als een groot en ongevaarlijk gevaarte. Het 
is enkel wanneer u voet aan de grond zet dat u het 
beeld oproept van een prooi.’

Buffel en neushoorn
Tweede safari, 5 uur ’s morgens, bewolkte hemel. 
De mangoesten verlaten de termietheuvels, de 
giraffen rekken de hals om de dag te begroeten, 
de neushoorns en de krokodillen wentelen zich in 
het stille water van de dageraad. En de rangers  

Badplaats Muizenberg lokt het 
hele jaar door de surfers: bij 
alle weer en wind.

Een sunbird op een 
paradijsvogelplant: 
kleur alom in de 
natuurreservaten, de 
parken en de tuinen, 
met hun unieke flora 
en fauna.

De olifant (big five): de sympathiekste 
en de meest socale. De kudden 
vergeet nooit een lid.

De giraf: niet alleen 
de grootste, maar 
ook de elegantste.

In zijn winkeltje in het township Langa 
krijgt de sangoma, de traditionele 
gebedsgenezer, heel wat inwoners 
van Kaapstad op bezoek.

66

O P  R E I S
WINTER 2018



Contacteer ons voor een bezoek
Meerlaan 37 -‐ 8300 Knokke-‐Heist

T: 050/79.20.99 -‐ beaudelair@orpea.net 

www.orpea.be/beaudelair

 24/24 en 7/7 ondersteuning en zorg

 Rustige omgeving

 Zonnige patio en binnentuin met waterpartijen

 Ruime unieke appartementen

 Wellnesscentrum en kapsalon

 Restaurant en loungeruimte

Autonomie, comfort en zorg op maat

Een oase van rust waar men 
regisseur van het leven blijft.

Victoria Falls: een niet te missen extraatje 
bij een trip door Zuid-Afrika.

cept werd sindsdien bijgestuurd, want het is bekend 
dat het merk gevoelig is voor het welzijn van zijn 
klanten. Wie van Club Med houdt voor zijn clubs, 
zijn sfeer en de persoonlijke contacten zal zich niet 
thuis voelen. Zij die weinig tijd hebben en een reis 
met efficiënte trips voor ogen hebben, met vooraf 
bepaalde overnachtingen en een permanente en 
relaxte begeleiding, zullen zich goed omkaderd 
voelen. Tip (die voor alle reizen geldt): praat met 
uw gidsen, vraag hen om van tijd tot tijd de gul-
den middenweg te nemen, maak kennis met hun 
familie, hun vrienden. Het is heerlijk om Kaapstad 
met een helikopter te overvliegen, maar het is ook 
heerlijk om deze reis op de grond te beleven. Aar-
zel verder ook niet om door te reizen naar Victoria 
Falls – eveneens een must, met een uitstap naar de 
watervallen en een cruise op de Zambezi.

www.clubmed.be

doen moeilijk. Een kudde buffels begeeft zich 
naar de rivier – Oscar windt zich op, want zij drin-
ken te veel water en veroorzaken zo mede de 
droogte. Daarna volgen de olifanten – Ringo vindt 
dat ze te veel schade aanrichten door de bomen 
die ze ontwortelen. De leeuwen rekken zich uit 
– opnieuw weerklinkt een klaagzang, want zij ver-
slinden te veel antilopen. ‘Maar de mens is het 
ergst. Hij bracht de dieren naar de parken en de 
natuurreservaten om te cultiveren en te bouwen.’ 
Het klopt: soms vraagt men zich af wie hier de wil-
den zijn. De spoorzoekers verdelen de poncho’s, 
maken koffie en organiseren een zoektocht naar 
de uitwerpselen van giraffen. 

Luipaard: Big Five, yes!
Derde safari, 18 uur, we trekken de bush in. De 
neushoorns ontwijken de nijlpaarden, de giraffen 
spelen verstoppertje achter de baobabs, de gazel-
len zoeken een schuilplaats voor de nacht. Voor 
ons is het tijd om te aperitieven – Out of Africa rond 
een kleine campingtafel – terwijl de roofdieren zich 
klaarmaken voor de jacht. Wanneer we de piste 
verlaten om een luipaard te gaan zoeken, steekt 
een kudde olifanten de piste over. De oudsten zet-
ten zich dwars om de kleintjes te laten passeren: 
het lijkt wel alsof de school uit is. Een luipaard 
vinden is in elk reservaat de grote uitdaging. Dit 
dier zoekt namelijk bij voorkeur de rust en de een-
zaamheid op. Het verstopt zich in de bomen, tus-
sen de rotsen, in de struiken. Het valt ook niet mee 
om zijn vacht tussen de flora te ontwaren. Deze 
katachtige wordt in het Krugerpark met uitsterven 
bedreigd, want sommige stammen verplichten hun 
koning nog altijd tot het bezit van een luipaardvel. 
‘Op de grote lokale markt kan je alles vinden. Lui-
paardvellen, maar ook hoeven, darmen, de hoorn 
van de neushoorn. Maar probeer niet om daar een 
foto van te nemen!’ Ringo heeft een getraind oog: 
we ontdekken een prachtige luipaard die ligt te 
luieren op de takken van een acacia.

Reiswijzer
Zuid-Afrika laat zich het hele jaar door bezoeken, 
ook al zomert het bij hen wanneer wij de winter 
beleven. Er is geen uurverschil, geen bijzondere 
inentingen en de infrastructuren zijn excellent. Wij 
maakten deze reportage in het kader van de ‘Cir-
cuits Découverte Individuelle by Club Med’. Het 
schitterende idee om naar Kaapstad te reizen en 
van daar uit geleidelijk Zuid-Afrika tot en met de 
grote parken te ontdekken werd spijtig genoeg 
omkaderd door een ongeschikte gids, die alleen 
vertrouwd was met grote groepen en niet bezield 
was met de gezellige sfeer van Club Med – die daar 
met een receptief werkt. Terwijl het voordeel van 
een ‘individueel’ circuit er net in bestaat om het 
traject met de nodige souplesse en vanuit een juiste 
verstandhouding te benaderen, ook al kan je dan 
moeilijk om de klassieke afspraken heen. Het con-
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De lu ipaard (b ig 
five) houdt zich bij 
voorkeur  schu i l , 
maar blijft voor heel 
wat Afrikanen het 
symbool van kracht.
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Baur au Lac, het legendarisch paleishotel dat tot de 
Leading Hotels of the World behoort, ligt in hartje 
Zürich en ademt nog altijd de sfeer uit van weleer. Niet 
verwonderlijk dus dat dit de favoriete vakantieplek was 
van keizerin Sissi.

Door Miguel Tasso

Baur au Lac:/witsers0 1iscreti2
Het is een van de meest prestigieuze 

paleishotels ter wereld: een echte 
internationale beroemdheid die de 
eretitels opstapelt. Baur au Lac, in 

hartje Zürich en vlakbij het financiële centrum 
en de beroemde Bahnhofstrasse, is tegelijk een 
instituut, een legende en een tempel van ele-
gantie. Alles in dit luxe-etablissement en etalage 

van de ‘Leading Hotels of the World’ 
ademt geschiedenis en klasse uit: 

de plek, de inrichting, de sfeer 
en de service.

Dit hotel ligt in een privépark met zicht op het 
prachtig meer en met de Alpen als achtergrond. 
Het heeft een majestueuze uitstraling. Zodra de 
toegangsdeuren zich openen, stappen de bezoe-
kers – die er door een majordomus worden verwel-
komd – een andere wereld binnen. Een wereld waar 
keizerin Sissi destijds met volle teugen genoot van 
haar zomervakanties.

Geschiedenisboek
Baur au Lac opende in 1844 op initiatief van de 
Oostenrijkse zakenman Johannes Baur. Hij was 
toen al eigenaar van het hotel Baur en Ville. Dat 
verklaart de keuze van de naam Baur au Lac voor 
zijn tweede etablissement. 
Tijdens de eerste levensjaren stond dit adres gelijk 
met een grote luxueuze villa waar gasten op doorreis 
een onderkomen vonden. Maar de visionaire eige-
naar liet het al snel verbouwen tot een ‘place to be’ 
voor de adel, door de villa uit te breiden en de laatste 
technische snufjes van die tijd te installeren: een lift, 
badkamers, elektriciteit, telegraaf. 

De magie deed meteen zijn werk, want zij lokte niet 
enkel de Europese aristocratie naar de boorden van 
de Zürichsee, maar ook artiesten, zoals Richard Wag-
ner die er zijn eerste uitvoering van Valkyrie liet horen 
en zich zingend liet begeleiden door het pianospel 
van zijn schoonvader Franz Liszt. Een uniek moment. 
Sindsdien kwamen in de salons de grootste namen 
uit de muziekwereld langs: van Arthur Rubinstein tot 
Zubin Mdehta, met verder Placido Domingo, Anne-
Sophie Mutter en Elton John. Marc Chagall, Joan Miró, 
Henry Moore en Fernando Botero kwamen er ook 
geregeld logeren. Sacha Guitry had er een tijdlang 
zelfs zijn kantoor. De sjah van Iran, de Aga Khan,  
Alfred Hitchcock, Walt Disney, Sofia Loren en Henry 
Kissinger kenden er ook de weg. Ach, als je al de 
geheimen wist die de hotelmuren hebben opgeslagen! 
Maar ze zijn zo stil als een muis. Niet verwonderlijk 
want in Baur au Lac is discretie een fabrieksmerk. 

Familiegeest
Vandaag en bijna 175 jaar na de inhuldiging heeft 
Baur au Lac nog altijd niets ingeleverd van zijn 
magie van weleer. Zijn natuurlijke pracht straalt 
nog altijd boven Zürich. Deze plek heeft dan ook 
zijn gelijke niet: hoewel hij zich in het centrum van 
een grote stad bevindt, heeft de bezoeker hier toch 
het gevoel lichtjaren verwijderd te zijn van alle 
drukte en stress.

De majestueuze hal 
van het paleishotel.

Privésalon in 
een suite.

Badkamer met marmer.

Een voor -
g e v e l  d i e 
al heel wat 
schoon volk 
zag voorbij-
komen.

De Alpen op de 
achtergrond.

Zwitserse 
levenskunst.

Uniek uitzicht op de 
Züricher See.
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Na talloze innovaties – onder meer door de desig-
ners Pierre-Yves Rochon en Frédéric d’Haufayt – is 
dit paleishotel helemaal mee met zijn tijd. Maar tege-
lijk heeft het zijn ziel van weleer weten te bewaren. 
Het geheim? Het familie-DNA. Generatie na gene-
ratie behield de familie Kracht, door het huwelijk 
afstammelingen van Johannes Baur, de sleutels 
van het Huis. Dat wordt tegenwoordig geleid door 
Andrea, zoon van de zesde generatie. Hij leidt het 
etablissement vanuit dezelfde filosofie en passie 
van zijn voorvaderen. ‘Ik ben de bewaker van een 
zekere sfeer ten overstaan van ons trouw cliënteel. 
De wereld evolueert, maar bepaalde waarden zoals 
de service, de kwaliteit van het product en de dis-
crete luxe blijven essentieel…’
Zijn echtgenote Gigi, die gepassioneerd wordt door 
kunst, waakt persoonlijk over de decoratie van 
het hotel dat bij momenten doet denken aan een 
museum, want er hangen heel wat unieke schilde-
rijen tegen de muren.
Het hotel telt 119 kamers, waarvan 27 juniorsuites 
en 18 suites. Zij zijn stuk voor stuk anders inge-
richt en met verschillende stijlen. Art deco, Franse 
Lodewijk XVI en Regency leiden de dans en laten 
zich sublimeren door hedendaagse elementen en 
door exclusieve Franse, Italiaanse en Engelse stof-
fen. Elk detail is bestudeerd om het comfort te 
optimaliseren. Het zicht op het meer maakt het 
decor helemaal af. En alles is naargelang. Zo wor-
den elke dag 1000 bloemen aangevoerd om dit 
paleishotel vanaf de kelder tot de zolder te ver-
fraaien. Gewoonweg magisch!

Zürichse sterren
In een plek met zoveel geschiedenis wordt de gas-
tronomie vanzelfsprekend niet vergeten. Le Pavillon 
torst één Michelinster en geldt als een van de beste 
adressen in Zürich. In de glazen rotonde naast het 
kanaal van Schanzengraben geeft chef Laurent Epe-
ron het beste van zichzelf met seizoeninterpretaties 
van de klassieke ‘haute cuisine’. Bij mooi weer is het 
ook ‘bon ton’ om af te zakken naar het ‘Rive Gauche 

Terrasse’ in het privépark naast het hotel voor een 
cocktail of een hapje. Deze chique plek lokt naast 
bankiers, zakenlui, buitenlandse bezoekers ook de 
welgestelde plaatselijke jongeren.
Baur au Lac is dan ook duidelijk meer dan een 
hotel. Het is een droombestemming: een plek 
zoals er wereldwijd maar weinig zijn. Deze inspi-
rerende locatie symboliseert de levenskunst. En 
wat is het verder ook heerlijk om de straatjes van 
Zürich te verkennen: een stad die in alle opzichten 
een bezoek verdient.

Tea-time bij het 
sch i lde r i j  van 
Johannes Baur, 
de oprichter van 
dit hotel in 1844.

Het privépark voor 
het hotel: ideaal om 
te aperitieven.

Ontbijt op 
het terras.

Breitling Premier? Doet die naam een 
belletje rinkelen? Allicht wel, want in 
de jaren 40 bracht Breitling al een hor-
logecollectie Premier uit die zich meer 

tot een (mannelijk) stadspubliek richtte 
dan tot de piloten en de andere pro-
fessionals uit de luchtvaart waarop het 
huis zijn reputatie had gebouwd. Deze 
horloges onderscheidden zich van de 
andere ‘instrumenten’ van Breitling 
door hun kleinere horlogekast, een 
(doorgaans) gouden wijzerplaat en 
een lederen armband. 
In 2018 brengt het merk hulde aan 
deze iconische collectie. Het doet 
dit met horloges met een vintage 
look die in alle opzichten aansluiten 
op de prestaties die kenmerkend zijn 

De interesse voor chronografen blijft groeien en zodra het 
woord ‘chrono’ valt, kan men onmogelijk voorbij aan Breitling, 
dat dit jaar zijn gloednieuwe collectie Breitling Premier 
voorstelt. Deze horloges ontlenen niet alleen hun naam, maar 
ook hun esthetische inspiratie aan de eerste Premier-horloges 
uit de jaren 40. Het verleden heruitgevonden.
 

Door Raoul Buyle

Breitling Premier

voor Breitling. Tussen erfgoed en avant-garde. 
De nieuwe collectie telt vijf modellen: Premier 
Automatique 40 (design benadert het dichtst de 
horloges uit de jaren 40), Premier Automatique 

Day & Date 40, Premier Chronographe 
42, Premier B01 Chronographe 42 Bent-
ley British Racing Green en Premier B01 

Chronographe 42 (de cijfers staan 
voor de maat van de horlogekasten in 

millimeters, red.). Dit laatste model 
(Premier B01 Chronographe 42) 

geldt als de grote blikvanger van 
de collectie. Het kaliber 01 dat 
de chronograaf aanstuurt, biedt 

meer dan 70 uur gangreserve en 
geldt als een van de meest gesofis-

tikeerde kalibers op aarde. Bijzonder 
knap, dus.

Premier B01 
Chronographe 
42; Breitling 
Premier 2018 

Reclame uit 
de jaren 40

345rn0 6in7)g2

73

F O C U S
W I N T E R  2 018

Premier Automatique 40; 
Breitling Premier 2018
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Villa d’Este ligt aan de boorden van het Comomeer en 
behoort tot de keten Leading Hotels of the World. Dit 
mythische paleishotel is één grote uitnodiging tot la 
dolce vita en derhalve een privilege voor de epicurist.

Door Miguel Tasso

Villa d’EsteGrote Dame aan het mee8

U vindt de Villa d’Este, een van de meest 
gerenommeerde en prestigieuze 
paleishotels in Italië, in Cernobbio en 
langs de oevers van het Comomeer. 

Dit paleishotel is inderdaad veel meer dan een 
hotel en ook zijn geschiedenis leest als een roman. 
Dit is een oase van rust in een droomdecor; een 
exclusieve levensplek die zich bij uitstek tot de 
genotzoekers richt. Kortom: een magische bestem-
ming voor wie la dolce vita wil proeven in dit stukje 
Italië waar de tijd lijkt stil te staan.
In vroegere tijden was deze Villa een… klooster. 
Kardinaal Tolomelio Gallio gebruikte het in 1568 als 
zijn vakantiehuis. Nadat dit ‘palazzio’ vervolgens 

in handen kwam van verscheidene aristocraten 
(waarbij de lichtgeraakte markies van Caldera-
ra) werd het in 1815 eigendom van Caroline van 
Brunswijk, echtgenote van de toekomstige Engelse 
koning George IV. Het was toen dat het de naam 
Villa d’Este verwierf als eerbetoon aan de gepresu-
meerde banden van de koningin met het beroemde 
Huis van Este. Sinds 1873 is dit etablissement het 
meest emblematische en elegantste naast het 
Comomeer. ‘De grote dame’, zoals haar bijnaam 
luidt. Een en al luxe, rust en weelderigheid…

George Clooney, what else?
Het Comomeer, dat naast de Zwitserse grens loopt, 
is een regio waar het leuk toeven is. Hier ademt 
alles rust en levenskunst uit. Wat is het heerlijk om 
door de typische straatjes van het kleine Como te 
kuieren, van een glaasje chianti te genieten op de 
Piazza del Duomo of van een cappuccino op de vele 
terrasjes met zicht op het blauwe spektakel van het 
grootste meer van Italië (170 km oevers). Wat is het 
ook heerlijk om een kleine of grote motorboot te 
bemannen en de vele prachtige, typische dorpjes te 
ontdekken (Bellagio, Torno, Varenna, Menaggio,…) 
die tegen de bergflanken zijn opgehangen. ‘Ik ken 
geen regio die meer door de hemel werd gezegend 
dan deze’, schreef Franz Liszt, die er verliefd werd 
op het heldere en feeërieke landschap.
Het is dan ook niet toevallig dat heel wat ‘groten’ 
van deze wereld hier altijd opnieuw komen her-

bronnen: ver weg van de drukte van Milaan, dat 
nochtans amper een 40-tal kilometer verderop 
ligt. Koningen, prinsen, artiesten en – vooral – film-
sterren. Heel wat films, waarbij Star Wars II en 
Casino Royale, werden hier opgenomen en maak-
ten Como tot een bucolische en virtuele replica 
van Hollywood. George Clooney woont er zelfs en 
betrekt er de Villa Oleandra. Het is een pelgrims-
oord waar toeristen zich met grote nieuwsgierig-
heid verdringen.

Een echt paleis
De Villa d’Este, een in alle opzichten uniek paleis- 
hotel, is de vaste verblijfplaats van een jetset die 
elegante discretie verlangt. Bruce Springsteen, 
Madonna, Robert de Niro, Kenneth Branagh beho-
ren tot de gasten die geregeld langskomen. Zij 
namen de fakkel over van Frank Sinatra, Ava 

Een voorgevel die 
de Italiaanse dolce 
vita uitademt.

Op alle verdiepingen 
heerst de sfeer van 
een paleishotel.

De ligging aan het Comomeer draagt 
bij tot de majestueuze uitstraling.
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taurant waar de das verplicht is en waar de maîtres 
d’hôtel en de sommeliers hun eigen ballet impro-
viseren. In de recentelijk vernieuwde keukens diri-
geert chef Michele Zambanini de manoeuvres en 
bereidt er de mooiste Italiaanse recepten die hulde 
brengen aan de mooiste streekproducten. Er is 
zelfs iemand die alleen maar verantwoordelijk is 
voor de tiramisu van het huis: een bom!
De rest sluit daar op aan, want in de Villa d’Este 
laat men zich inspireren door zijn ingevingen. Een 
uitje met de Riva, een partijtje tennis of squash, 
waterskiën? Alles kan. Spa, binnenzwembad, 
Beauty Center met exclusieve producten, fit-
ness: hier wordt de klant letterlijk en figuurlijk 
in de watten gelegd. De absolute must is een 
bezoek aan het snoeperige kapsalon van Pierre 
en Lilo. Deze plek, met de hairstylingdroogkap 
uit de jaren 60, kreeg de ganse high society over 
de vloer. Fenomenaal.

Gardner, Rita Hayworth, Orson Welles, Michael 
Douglas, Catherine Zeta-Jones, Sharon Stone, 
Onassis en La Callas, want ook zij waren trouwe 
gasten van het huis.
Dit historisch en emblematisch lid van Leading 
Hotels of the World laat zich niet van buitenaf 
beschrijven, maar vooral van binnenuit beleven. 
Zodra het toegangshek zich opent, heb je als 
bezoeker de indruk een andere wereld te betreden. 
Zo nodigt de tuin, een 10 ha groot landschapspark, 
meteen uit tot wegdromen. Watervallen, honderd-
jarige sparren, rododendrons, jasmijn… Net zoals 
in een gedicht van Baudelaire praten de geuren, 
de kleuren en de geluiden er met elkaar. Het meer, 
dat een beetje verderop ligt, inspireert tot heerlijk 

Geweldige golfbaan
Ook de golfers worden hier niet vergeten, no way! 
Zij kunnen er hun swing trouwens intra muros ver-
zorgen, want vlakbij de fitnesszaal staat een simu-
lator. En op enkele kilometers van het paleishotel 
zullen zij met plezier de bal plaatsen op de eerste 
tee van de Circolo Golf Villa d’Este.
Deze golfbaan, die in 1926 door Peter Gannon 
werd getekend en in de heuvels rond het Lago di 
Montorfano ligt, had destijds dezelfde eigenaars 
als het hotel. De club opereert nu onafhankelijk, 
maar koestert vanzelfsprekend nog altijd nauwe 
banden met het voormalige moederhuis.
Dit prachtig onderhouden parcours speelt niet bij-
zonder lang (par 69, 5727m), maar is best te duch-
ten. Om een mooie kaart mee te brengen naar het 
prachtige clubhouse moet men erg precies spelen 
en vaak de voorkeur geven aan ijzers boven woods. 
Behalve de smalle en hellende fairways die door de 
bomen worden afgebakend, zijn er immers ook de 
verraderlijke bunkers en de golvende greens. Al bij 
al een resem te duchten hindernissen.
Villa d’Este, een historische en gerenommeerde 
club, kreeg in het verleden heel wat internationale 
toernooien en gereputeerde golfers over de vloer. 
In het gulden boek prijken onder meer de foto’s van 
koning Leopold III en Boudewijn. Ook de Spaanse 
koning Alfonso XIII en de Griekse koning Constan-
tijn II kregen een mooi plekje, net als de Ameri-
kaanse acteurs Clark Gable en Bing Crosby. 

nietsdoen. Het is alomtegenwoordig en van een 
unieke schoonheid, vooral wanneer de zonnestra-
len er op het water dansen.
Het hotel telt 78 kamers, 67 juniorsuites en 7 suites. 
Zij zijn stuk voor stuk gepersonaliseerd met antieke 
meubels, draperieën in zijdebrokaat, beddengoed in 
linnen, marmer in de badkamer, schilderijen… Het 
geheel oogt als een virtueel museum. Elk detail is 
afgewerkt en wordt omkaderd door een service op 
maat zoals je dit ook verwacht van een sterrenpalei-
shotel als dit. Verscheidene villa’s (met 4 tot 6 slaap-
kamers) werden naast het hoofdgebouw opgetrok-
ken en vervolledigen het aanbod voor gezinnen of 
groepen die extra privacy wensen. Met vanzelfspre-
kend de assistentie van een eigen huisbediende.

Kant meer
Als de zon schijnt, is het meer de grote trekpleis-
ter. Het drijvend zwembad zweeft als het ware op 
het water; een beetje zoals je dat op de Malediven 
ziet. Oogverblindend! ’s Middags laat men zich op 
het schaduwterras graag verleiden door een sla-
tje of een lichte pastaschotel. ’s Avonds, wanneer 
het diner wenkt, reserveert men in de Grill of in de 
Veranda: het eerbiedwaardig gastronomisch res-

Het clubhouse van 
de Golf Villa d’Este.

Het zwembad lijkt wel 
te zijn uitgehouwen in 
het meer.

Het charisma strekt zich 
uit tot op de greens.

Hier is alle luxe, rust 
en weelderigheid.

Het terras van de 
Suite Cardinal.
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De hoogwaardige infrastructuren en het onderricht 
op maat voor leerlingen van alle niveaus maken de 
Hulencourt Golf Academy by Jérôme Theunis tot een 
referentie.

Door Miguel Tasso 

De academici van
Jérôme Theunis

Nadat zij één jaar geleden werd 
opgestart, geldt de Hulencourt Golf 
Academy nu al als een referentie 
in het Belgische golflandschap. Er 

is niet alleen de leiding van Jérôme Theunis; er 
zijn vooral ook alle andere troeven: een unieke 
infrastructuur, spitstechnologie en kwaliteitson-
derricht voor spelers van alle niveaus. ‘Het is onze 
bedoeling om onze leerlingen zo goed mogelijk 

te omkaderen door hen een programma op maat 
aan te bieden dat aan hun verwachtingen beant-
woordt en hen de kans biedt om op hun ritme vor-
deringen te maken’, aldus Jérôme Theunis. Om die 
uitdaging waar te maken, beschikt de Hulencourt 
Golf Academy over vijfsterren-oefenfaciliteiten: 
een grote practice (20 tapijten, waarvan 10 over-
dekt) met tal van doelwitten, een putting green 
met verschillende niveaus, aparte chipping- en 

bunkerzones, en een kleine 9 holesbaan (Le 
Verger) die ideaal is om de korte slagen en de 
approaches te verfijnen. Deze buiteninstallaties 
worden aangevuld met een 300m2 groot en ultra-
modern indoorcenter, waardoor golfers hier ook 
tijdens de wintermaanden in optimale omstandig-
heden kunnen trainen. ‘Verder gebruiken wij ook 

samen met Justine Henin. Dankzij zijn specialisa-
ties in bewegingsanalyse en orthopedische manu-
ele therapie is deze sportexpert bijzonder goed 
gewapend om de fysieke trainingsarbeid van de 
leerlingen te optimaliseren. 

Zeer gevarieerd programma
De installaties van deze Academy, die uniek is in 
ons land, richten zich tot de leden van de Golf van 
Hulencourt en tot de leden van de Academy (dit 
laatste via een specifiek membership). ‘Dit laat 
ons toe om op elk verzoek in te gaan en het hele 
jaar door maatwerk af te leveren. Wij bieden via 
verschillende lespakketten zowel individuele als 
collectieve coaching aan. Eveneens organiseren wij 
ministages (Golf School), clinics en seminaries die 
focussen op specifieke onderdelen van het spel. Wij 
werken trouwens met heel veel juniores die we een 
uitgebreid servicepakket aanbieden dat hen helpt 
om beter te worden op zowel technisch, fysiek als 
menselijk vlak’, verduidelijkt Jérôme Theunis.
Het is dan ook verre van toevallig dat heel wat 
Belgische elite-amateurs (met name van de AFG) 
en onze beste touring pro’s – met inbegrip van 
Thomas Pieters, Thomas Detry en Chloé Leurquin 
– hier geregeld neerstrijken om hun swing en hun 
toernooivoorbereiding in juiste banen te leiden.
Jérôme Theunis heeft zich met de jaren geprofi-
leerd als een van de bekendste en competentste 
coaches van de Europese Tour. Daardoor staat zijn 
agenda ook steeds voller. Maar als gangmaker van 
deze Academy waakt hij er over om er zo vaak als 
mogelijk is persoonlijk aanwezig te zijn om er zijn 
stempel te drukken en zijn kennis over te dragen. 
Hij kan hiervoor ook rekenen op een ultracompe-
tente omkadering met Naïma Ghilain (voormalige 
profspeelster op de Ladies Tour) en Dewi Merckx 
(management).

www.golfhulencourt.be

verscheidene technologische en digitale tools, 
zoals de Flightscope, het K-Vest en het Sam 
PuttLab. Dat laat ons toe om de swing voor zowel 
de korte als de lange slagen tot in de kleinste 
details te analyseren…’ Parallel hieraan heeft de 
Hulencourt Golf Academy zich ook uitgerust met 
een hypermoderne fitness en kan het rekenen 
op de samenwerking met Emmanuel Spies. Deze 
gerenommeerde fysiektrainer werkte onder meer 

Jérôme Theunis: referentie in 
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Iedereen is enthousiast over het golfparcours en het 
globale concept van de club uit Sterrebeek waar onlangs 
ook een Business Club werd opgericht. We werden er 
rondgeleid door de eigenaar.

Door Miguel Tasso

The National 
Nu al een referentie

Hij is amper een goed jaar oud, maar 
hij wordt nu al beter zoals de groot-
ste wijnen dat doen. In het Belgische 
golflandschap is The National zelfs 

al uitgegroeid tot een echte referentie. De ideale 
ligging vlakbij Brussel, de uitdagende topkwali-
teitsbaan, de uitzonderlijke infrastructuur, het 
supertrendy clubhouse met de brasseriesfeer en 
de lounge corner: de club van Sterrebeek heeft 
werkelijk alles om de swingfan te overtuigen. Het 
was dan ook geen toeval dat 2018 een succes-
seizoen was, want iedereen wou dit met zijn eigen 
ogen zien: zowel de bezoekers van buitenaf als de 
organisatoren van commerciële competities.
The National Golf Brussels, die in juni 2017 op 
de gronden van de voormalige hippodroom werd 
gebouwd, heeft heel wat troeven. Hoewel de baan 
nog jong is, is iedereen al overtuigd van het enor-
me potentieel van deze championship course. De 
baan werd getekend door architect Bruno Steen-
sels die te werk ging in de geest van l’Albatros op 
Le Golf National (onlangs gastheer van de Ryder 
Cup). Dat waarborgt een enorme technische en 
tactische uitdaging, en dat zeker wanneer de wind 
van de partij is. Akkoord: heel wat holes – zoals de 

spectaculaire 18 – worden door water afgeboord 
en spelen best moeilijk voor de gemiddelde golfer. 
Maar dankzij de vijf afslagzones (drie voor de man-
nen, twee voor de vrouwen) kunnen de spelers 
deze uitdaging bijstellen. Het parcours geldt nu als 
de Belgische nummer één op de website leading-
courses.com die uitsluitend rekening houdt met de 
beoordelingen van de spelers. Dat zegt veel.

Unieke infrastructuren
De club die werd opgericht op initiatief van zaken-
man Frank Monstrey en zijn echtgenote Pétra Noé 
heeft dus de wind in de zeilen. Er zijn al 850 leden 
en die zijn wat blij dat zij hun favoriete sport mogen 
beoefenen in een bucolisch kader op amper enkele 

minuten van de hoofdstad van Europa. ‘Onze leden 
komt uit diverse werelden en zijn zeer eclectisch. 
Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. 
Alles wel beschouwd is er een juiste mix van Neder-
landstaligen en Franstaligen’, stelt sales manager 
Marielle Deskeuvre.
De Academy, die geleid wordt door niemand minder 
dan Michel Vanmeerbeek, lokt heel wat jeugdspelers 
en beginners. Dat is essentieel met het oog op de 
toekomst. In de marge van de grote baan telt de club 
eveneens een compacte 6 holes en opmerkelijke 
oefenfaciliteiten, zoals de practice (60 afslagplaat-
sen verdeeld over twee verdiepingen), twee put-
ting greens en twee chipping zones. Uniek in België. 
Dit succes betekent evenwel niet dat men op die 

eerste lauweren gaat rusten. Zo doet het gerucht 
de ronde dat de 6 holesbaan naar een 9 holes 
wordt uitgebreid om de birdiehonger van de leden 
te stillen. Ook het voornemen om over enkele jaren 
een topcompetitie te huisvesten, wint veld. Toen 
Bruno Steensels zijn eerste schetsen uitwerkte, 
had hij trouwens het lastenboek van de Europese 
Tour bij de hand. Ook Nicolas Colsaerts, Thomas 
Detry en Thomas Pieters keken blij verrast op bij 
de officiële inhuldiging.

Business Club
Het businessmodel van The National steunt 
natuurlijk ook op de ontwikkeling van het hoog-
waardig vastgoedconcept rond het parcours. 

Groene sfeer aan de rand 
van Brussel.

Unieke practice.

Hypermodern en 
design clubhouse.
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De werven zijn al opgestart. Over enkele maan-
den moet een luxehotel met een 100-tal kamers 
de deuren openen alsook een residentiële woon-
zone met 220 luxevilla’s, huizen, appartementen 
en zorgwoningen. Nooit eerder in ons land was 
een project rond een golfbaan zo ambitieus, want 
The National, die in een groene zone van 75 ha ligt, 
vlakbij de NATO en de luchthaven van Zaventem, is 
inderdaad veel meer dan zomaar een golfclub. Ook 
de recentelijk opgerichte Business Club kadert 
perfect in de verdere ontwikkeling. ‘Bedoeling is 
om bedrijfsleiders de kans te bieden swingplezier 
en business met elkaar te combineren’, aldus vice-
voorzitter Emmanuel Onghena.
Deze Business Club zal plaats bieden aan een 
50-tal bedrijven, met de mogelijkheid tot twee full 
memberships voor de golf op naam. ‘Zij zullen het 
clubleven ervaren zoals de traditionele leden dat 
doen. Maar speciaal voor hen organiseren wij ook 
exclusieve competities die networking en B to B 
stimuleren. Zoals in een privékring zullen wij ook 
een voordrachtkalender uitwerken met prestigi-
euze sprekers. En verder zullen wij natuurlijk ook 
onze vergaderzalen en privésalons ter beschikking 
stellen voor hun zakelijke ontmoetingen. Eens het 
hotel is afgewerkt, zullen ook seminaries op grote 
schaal kunnen worden ingepland…’
Zoveel is duidelijk: de ambities van The National 
reiken even hoog als de investeringen en de infra-
structuren. ‘Het is de bedoeling om ons te posi-

tioneren als een echt merk. Om een term uit de 
financiële wereld te gebruiken: wij mikken in al 
onze activiteiten op een triple A’, aldus nog Emma-
nuel Onghena.

Een zeer uitdagende baan.

Het restaurant 
kijkt uit op het 
parcours.

www.sterea.be - +32 2 313 33 33 - info@sterea.be

Living nearby Sterrebeek’s golf
1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive penthouses nearby the golf.

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.
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De Royal Etrier Belge in de Brusselse Groene Jagerswijk 
is een van de oudste en meest prestigieuze ruiterclubs van 
België. Een rondleiding.

Door Christian Simonart

Geklasseerd    
buitenbeentje

De Royal Etrier Belge werd in 1929-
1930 ontworpen door architect 
Gaston Ide. Dat gebeurde op aan-
vraag van Louis Solvay die de officie-

ren, de aristocratie en de leden van de haute bour-
geoisie een eigen ruitercentrum wou schenken. 
Bijna 90 jaar later is er amper iets veranderd. 

De gebouwen die in een regionalistische stijl wer-
den opgetrokken – een combinatie van Vlaamse 
neo-Renaissance en Schone Kunsten – werden 
in 2008 geklasseerd als Bouwkundig Erfgoed van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ‘Dit complex 
heeft eigenlijk nooit een grote verbouwing onder-
gaan. Er is dus niets dat de bijzondere samenhang 
van deze installaties is komen verstoren’, klonk het 
10 jaar geleden uit de mond van Emir Kir. Hij was 
toen als staatssecretaris verantwoordelijk voor 
Monumenten en Landschappen en hij was de grote 
gangmaker achter de bijna integrale erkenning van 
het gebouw door de Brusselse regering.

Een echt instituut
Ook vandaag is dit gebouw de grootste troef van 
l’Etrier. ‘Het heeft niet de sterke punten van het 
modernisme, maar dat maakt precies zijn charme’, 
stelt Fabrice Mourlon Beernaert. In 2010 volgde 
hij Jean Niclaus op als voorzitter van de Coopéra-
tive alsook van de vzw Cercle Hippique de l’Etrier. 
‘Het gebouw werd bijzonder stevig gebouwd en 
is vandaag perfect bewaard gebleven met weinig 
aanpassingen onderweg.’

Enkele van de nieuwigheden zijn de bijkomende 
boxen alsook de overkapping van de buitenpiste. 
Zeer weinig aanpassingen dus op de installaties die 
over een 10-tal jaar hun eeuwfeest zullen vieren. 
‘Als voorzitter en samen met de andere beheerders 
van de club waak ik over de instandhouding van 
de gebouwen en het hippisch leven’, aldus Fabrice 
Mourlon Beernaert. Hij kwam in 2005 dankzij zijn 
echtgenote in contact met l’Etrier en leerde paard-
rijden op aandringen van zijn dochters. ‘Ik heb hard 
gewerkt voor de klassering van dit gebouw in 2008 
zodat het geen andere bestemming kon krijgen 
dan een centrum voor het paard. Dat was mijn 
grootste angst gezien de ontwikkeling van de Brus-
selse vastgoedsector.’
Dit klassement is een overwinning op zich en tege-
lijk ook een mooie erkenning voor de Royal Etrier 
Belge. Dit echte instituut van de Brusselse ruiter-
sport heeft altijd het respect van de ruiters afge-
dwongen, terwijl de paarden vaak geïmponeerd 
werden door de grote overdekte manege en de 
tribunes over twee verdiepingen. Bij de klassering 
waren de architecten vooral onder de indruk van de 
paddocks. ‘Dat is een van de plekken die het meest 
werden gewaardeerd door de architecten. Dit is 
inderdaad een van de eerste toepassingen van 
overspannen gewapend beton met deze omvang 
en voor deze toepassing’, aldus nog Fabrice Mour-
lon Beernaert, in het dagelijkse leven advocaat, en 
belast met het vrijwaren van de gebouwen. ‘Wij 
hebben een jaarlijks onderhoudsprogramma uitge-
werkt, maar wij hebben ook restauraties voorzien 
die aansluiten bij de beschikbare financiële midde-
len en de subsidies van het Gewest. Wij hebben de 
belangrijkste stabiliseringswerken van de voorge-
vel opgestart, want die begaf langzaam. Vandaag 
is het gebouw weer helemaal stabiel.’

500 leden-ruiters
Beter energiebeheer, nieuwe daken, opkuis van 
het dakraam boven de grote manege, nieuwe 
verlichting, plaatsing van een sproeisysteem 
voor de pistes: er is duidelijk genoeg werk aan 
de winkel. Zo ook voor het dagelijkse beheer 

De Royal  Etr ier 
Belge is een echt 
instituut en mocht 
ooit koningin Fabiola 
verwelkomen.

De nieuwe boxen en de overkapping van 
de piste zijn de enige aanpassingen aan 
L’Etrier sinds de oprichting in 1929.

84

R U I T E R S P O R T
WINTER 2018



van de installaties. ‘L’Etrier heeft in het verleden 
zwaar geleefd. Het is vandaag tijd om de dingen te 
moderniseren en dat is niet altijd even evident’, 
stelt Fabrice Mourlon Beernaert, die het geheel 
graag nog meer leven zou inblazen. ‘De zaal, het 
grote salon, het clubhouse: dit alles zou nog zoveel 
actiever kunnen worden met de organisatie van 
recepties of voordrachten.’
In afwachting leeft de Club vooral dankzij de ruiter-
sportactiviteiten. Met meer dan 75 boxen (en dus 
evenveel paarden) en ongeveer 500 leden-ruiters 
komt er elke dag veel volk over de vloer. ‘In l’Etrier 
hebben wij allerlei soorten van ruiters: eigenaars, 
leerlingen, enkele competitieruiters en vooral vrije-
tijdsruiters. Wij hebben ook heel wat buitenlandse 
leden die in Brussel wonen. L’Etrier is net zoals 
Brussel zeer internationaal geworden. Dat we vlak 
naast de Europese School zijn gelegen, speelt daar 
ongetwijfeld ook een rol in.’

Referentieschool
Naast de architectuur van zijn gebouw kan de 
Royal Etrier Belge inderdaad rekenen op een ide-
ale ligging in Brussel: in volle stad, maar ook en 
vooral aan de rand van het Zoniënbos, waardoor 
er geen gebrek is aan wandelroutes met het paard. 
‘De ligging van l’Etrier en zijn gebouw zijn uniek’, 
bevestigt Fabrice Mourlon Beernaert.
Twee andere troeven verklaren ook het enorme 
succes van de ruiterschool die een 40-tal jaren 
geleden werd opgericht en kinderen (vanaf 3 jaar!) 
en volwassenen helpt om hun eerste ritjes te paard 
te maken of zich te perfectioneren onder de bege-
leiding van gediplomeerde coaches. ‘De ruiter-
school is zeer belangrijk. Het zorgt voor een grote 
toeloop van ruiters en hun familie. Een school is 
dynamisch en brengt leven in de brouwerij. Er 
wordt elke dag lesgegeven, behalve op maandag, 
en het succes is navenant.’

La  Grande  Classique  de  Longines

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

De Royal Etrier Belge heeft zich ook al ettelijke 
jaren gespecialiseerd in de organisatie van dres-
suurwedstrijden en dit zowel op nationaal als regi-
onaal vlak. Binnen zijn installaties organiseerde 
het ook lange tijd de prestigieuze ‘Prix du Roi’: 
een competitie waarbij de allure, de capaciteiten 
en het karakter van het paard werden beoordeeld. 
Het idee was om een paard te bekronen dat door 
een koning zou kunnen bestegen worden. ‘Spij-
tig genoeg is die traditie verloren gegaan en dat 
is misschien iets dat we in de toekomst opnieuw 
moeten heropstarten.’
De ‘Prix du Roi’ was inderdaad een buitenbeen-
tje… Net zoals de ganse Royal Etrier Belge.

De grote over-
dekte manege en 
het indrukwek-
kende dakraam 
zijn uniek in het 
Belgische ruiter-
landschap.
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We hadden het in deze rubriek reeds 
over de e-Moby. Met deze lea-
singaanbieding beschikt de klant 
over de 100% elektrische e-Golf 

(of over een e-up). De auto is uitgerust met een 
slimme oplaadkabel (waardoor u zowel thuis als op 
het kantoor kunt laden) en de elektriciteitskosten 
worden rechtstreeks gefactureerd bij de werkge-
ver. Bovendien kan men voor de lange vakantierit-
ten – maximaal 4 weken per jaar – kiezen voor een 
klassieke auto (benzine of diesel). Maar dat is niet 
alles, want binnen de VW-groep blijft men inzetten 
op slimme mobiliteitsoplossingen. 

Poppy: 200 Volkswagens e-Golf 
in free-floating in Antwerpen!
Zo werden vanaf januari 200 e-Golfs (100% elek-
trisch) en 150 Audi’s A3 g-tron (rijdt op CNG = 
aardgas onder druk) afgeleverd bij de start-up 
Poppy in Antwerpen. Op die manier ontstond de 
grootste vloot in België op het gebied van gedeelde 
auto’s in free-floating. Met de Poppy-app kunnen 
de gebruikers de dichtstbijzijnde auto lokaliseren 
en hem met één klik ontgrendelen. Wanneer zij op 
hun bestemming zijn aangekomen, stationeren zij 
hem – voor zover men binnen de ‘home zone’ blijft 
– gewoon op de openbare weg in de omgeving van 

Heel wat auto-initiatieven zetten in 
op een betere en groenere mobiliteit, 
met respect voor onze planeet. Een 
kort overzicht.

Door Philippe Van Holle

Groen: de auto’s
van de toekomst

Antwerpen. Dit is een bijzonder interessant initia-
tief, vooral wanneer men weet dat een gedeelde 
auto 5 tot 10 privéauto’s vervangt. Vanuit hetzelfde 
perspectief werd ook een test met 25 elektrische 
scooters in free floating opgestart.

Elektrische Bentley voor 2025!
Iedereen gaat voor elektrisch en de meest presti-
gieuze merken willen die (elektrische!) trein niet 
missen! Zo bevestigde Adrian Hallmark, de CEO 
van Bentley, onlangs dat zijn merk aan een eerste 
elektrische auto werkt. Die zou voor 2025 op de 
markt moeten komen en vertrekt wellicht vanaf 
het PPE-chassis (Premium Plateform Electric) dat 
door Porsche en Audi samen werd ontwikkeld. We 
herinneren eraan dat Bentley in 2017 op het Auto-
salon van Genève reeds uitpakte met een elektri-
sche concept car: de Exp 12 Speed 6e. Impliciet 
kondigt de constructeur een autonomie van 500 

km aan, want er werd verwezen naar een rit van 
Milaan naar Monaco en van Londen naar Parijs met 
één enkele laadbeurt. 

Ford en VW samen voor 
elektrisch en autonoom
Volkswagen en Ford hebben onderhandelingen 
opgestart om samen autonome en elektrische 
auto’s te gaan ontwikkelen. Voor beide construc-
teurs kan een gezamenlijke technologie een bespa-
ring van vele miljarden opleveren. Centraal in de 
mogelijk gedeelde strategie staat het nieuwe MEB-
chassis van de Duitse constructeur. Dit is helemaal 
afgestemd op de elektrische auto en wordt eind 
2019 verwacht op de compacte I.D. Mogelijk maakt 
ook Ford er gebruik van, want dat koestert grootse 
elektrische dromen. In het kader van het investe-
ringsplan van 11 miljard dollar dat begin dit jaar 
werd aangekondigd, wil de Amerikaanse groep 
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Er staat nu ook een 
elektrische Bentley 
op de kaart.

Antwerpen werd gekozen voor een 
vloot van elektrische Poppy-auto’s 
in free floating alsook scooters.

Groen: de auto’s
van de toekomst
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tegen 2022 een vloot van in totaal 16, 100% elek-
trische auto’s op de markt brengen. Hierbij ook een 
SUV die tegen 2020 wordt verwacht. 

Elektrische stadsauto’s van 
10.000 euro door Sin Cars?
Wellicht hoorde u nog nooit van het Bulgaarse merk 
Sin Cars. Dat wordt binnenkort mogelijk anders, 
zeker indien deze constructeur – die meer ver-
trouwd is met het produceren van sportwagens 
– zijn slag thuishaalt! Stichter en eigenaar Rosen 
Daskalov droomt er inderdaad van om elektrische 
stadsautootjes te gaan bouwen. ‘Ik wil inderdaad 
een kleine multifunctionele elektrische auto com-

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.

Het plezier 
van elektrisch rijden.

•  Thuis opladen van uw 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 e-Golf.

Meer info op www.volkswagen.be

12,7 KWH/100KM ! 0 G CO2/KM "GEMETEN VOLGENS NEDC#

DIETVWG7520_eMoby_297x210_NL.indd   1 26/10/2018   15:16

mercialiseren die ook gebruikt kan worden door 
koeriersdiensten of als taxi’, zegt de voormalige 
racepiloot. ‘Ik hoop per dag 30 tot 40 auto’s te bou-
wen voor de grote Europese steden… die binnen-
kort de dieselauto’s gaan verbieden. De vraag naar 
propere stadsauto’s zal alleen maar toenemen!’ 
Daskalov wil zijn modellen in Oost-Europa pro-
duceren waar de arbeidskost een stuk lager ligt. 
Alleen al in Bulgarije produceren 150 fabrieken 
componenten voor de auto-industrie. Sin Cars 
stelt zijn volgend model, dat L-City werd gedoopt, 
voor op het eerstkomend Autosalon van Genève. 
Deze auto zal een autonomie hebben van 150 km. 
Zijn basisprijs zal rond de 10.000 euro liggen.

Het bedrijf Sin Cars, dat normaal 
sportauto’s maakt, denkt er aan 
om kleine elektrische stadsauto’s 
te produceren vanaf 10.000 euro.

Ford en de groep Volkswagen zijn gesprekken 
opgestart met het oog op een eventuele 
samenwerking voor de ontwikkeling van 
autonome en elektrische voertuigen.
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In zijn twee restaurants, die op een wedge 
van elkaar zijn gelegen, kies je voor het land 
of voor de zee. ‘In Toucan Sur Mer, dat door 
de uit Nantes afkomstige chef Jean-Pierre 

Gascoin wordt geleid, staat de kaart helemaal 
in het teken van vis en zeevruchten. De Toucan 
Brasserie, die onder leiding staat van de chef uit 
Marseille, Cyril Jolivet, kiest meer voor de terroir, zij 
het met lichte mediterrane invloeden. Maar in beide 
gevallen staat alles in het teken van de kwaliteit van 
de producten’, vat Jean-Michel Hamon samen. Hij is 
de Bretoense baas van deze trendy adressen die in 
gans Brussel tot de verbeelding spreken.
De geheimen van zijn succes? ‘Het product, telkens 
opnieuw. Onze leveranciers zijn dezelfde als in de 
sterrenrestaurants. Maar verder is er ook ons pro-
fessionalisme, de gezellige sfeer op mensenmaat, 
de service, de aanpak in zijn algemeen. Wij zijn 7 
dagen op 7 open en bieden ook een valet parking 
aan en een kaart met meeneemgerechten…’
Voor de feestdagen wordt nu al een golf van zee-
vruchten aangekondigd. De Toucan-schotel, die door 
‘chef écailler’ Paulo wordt klaargemaakt, wordt vaak 
beschouwd als de beste van de hoofdstad. Oes-
ters van Cadoret of Gilardeau, Canadese of blauwe 
kreeft uit Bretagne, verzameling van schaaldieren, 

Jean-Michel Hamon: 
tussen land en zee
Jean-Michel Hamon, de 
emblematische baas achter 
de Toucan-restaurants, prik-
kelt de smaakpapillen van 
de Brusselse levensgenieters 
en laat bij die gelegenheid 
ook een Bretoens briesje los 
boven de hoofdstad.

Door Miguel Tasso

kaviaar Petrossian of Royal Belgian Beluga: ook dit 
jaar weer zullen de kenners kunnen aanschuiven 
aan een buffet uit de zee. Met verder natuurlijk ook 
keuze uit wijnen van de wereld en de bubbels met 
de labels Drappier en Ruinart.
Jean-Michel Hamon, zoon van de hoteliers-restaura-
teurs van La Forêt Fouesnant, groeide op tussen de 
kookpotten en liet zich vervolgens meevoeren door 
de wind. Nadat hij restaurants leidde in Zwitserland 
en Spanje koos hij voor België. In 1999 opende hij de 
Toucan Brasserie en 10 jaar geleden volgde Toucan 
Sur Mer. Het is een van de grootste successen van 
de Brusselse restauratie. En wanneer zijn agenda 
het hem toelaat, ruilt deze golffan graag de menu-
kaart in voor een scorekaart. Hij is lid op Bosvoorde 
en in 7 Fontaines en hij schrikt er ook niet voor terug 
om zijn heerlijke recepten mee te nemen naar de 
greens. Zoals tijdens de Members Only-afspraken 
waar zijn smaakvolle degustaties de deelnemers 
telkens opnieuw in vervoering brengen.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.cofabel.be www.johndeere.be
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MSC Cruises, de grootste maat-
schappij van privécruises die 
in Zwitserland is gevestigd en 
marktleider is in Europa en Zuid-

Amerika, publiceerde onlangs zijn indrukwek-
kende brochure voor het nieuwe seizoen. Patrick 
Pourbaix, sinds 2016 directeur-generaal voor 
Frankrijk, België en Luxemburg, staat stil bij de 
troeven en uitdagingen van deze 100% Europese 
familieonderneming die sinds de jaren 60 de 
oceanen verovert: ‘Onze vloot telt momenteel 
15 ultramoderne schepen. Met hun authentieke 
gastronomie en de vele activiteiten voor het 
ganse gezin staan zij garant voor een unieke 
vakantie-ervaring. Via een investeringsplan van 
10,5 miljard euro – ongezien in de cruise-indus-
trie – zullen wij tegen 2026 over 25 schepen 
beschikken. Die zullen aan onze ambitie beant-
woorden om de grenzen van de maritieme archi-
tectuur, het design en de kwaliteitsinfrastructu-
ren te verleggen. Zij zullen ook helemaal in lijn 
liggen met ons rigoureus respect voor de natuur.’  
Ruim 67 landen verkopen MSC-cruises. De 

Patrick Pourbaix:
nu inschepen

Patrick Pourbaix, bij MSC Cruises directeur-generaal 
voor Frankrijk, België en Luxemburg, zet de familietraditie 
verder in een sector die de wind in de zeilen heeft.

Door Pierre-Henri De Vigne

onderneming heeft wereldwijd meer dan 17.000 
mensen in dienst en dat zowel te land als te 
zee. De groep omvat eveneens bedrijven die 
marktleider zijn op het gebied van maritiem 
transport en logistiek. ‘De wereldmarkt van de 
cruises boomt volop. Europa is goed voor een 
kwart van de markt en België heeft een groot 
potentieel dat zich nog volop moet ontwikkelen. 
Wij stellen altijd nieuwe bestemmingen voor, 
unieke routes of wereldreizen die doen dromen. 
Je moet de internationale concurrentie altijd 
een stap voor proberen te zijn. Dat is een opwin-
dende uitdaging. Wij positioneren ons duidelijk 
in een premium segment waar de luxe “op z’n 
Europees” in harmonie is met zijn standaarden 
en waarden.’
Wat de nieuwigheden betreft, onthouden we 
in het bijzonder de nieuwe mobiele apps, de 
presentaties in virtual reality, alsook de ‘Yacht 
Club’-service: een soort schip in het schip, met 
hoogwaardige VIP-prestaties. MSC Cruises  
(www.msccruises.be) heeft altijd zeebenen gehad 
en meer dan ooit de wind in de zeilen.

Nadat ze het gerenommeerde 
Belgische prêt-à-portermerk César 
et Rosalie oprichtte en dat 15 jaar 
in goede banen leidde, liet Fabienne 

Kriwin zich inspireren door een andere onderlig-
gende passie: haar drang naar nieuwsgierigheid, 
ontdekking en geïnspireerde ontwerpen. In de 
Brusselse Brugmannwijk runt zij nu al bijna twee 
jaar een prachtig ‘boetiekappartement’ (zoals ze 
dat zelf omschrijft). Haar ontwerpen worden er 
voorgesteld in een decor dat helemaal aansluit bij 
haar koopjesjagerstemperament en haar voorkeur 

voor vintage design: twee pas-
sies die zij sinds haar jeugd 
heeft meegekregen, want haar 
vader was een erkende galerijhouder.
De juwelen die Fabienne Kriwin er etaleert, zijn 
het eindresultaat van haar bondgenootschap 
met de edelstenen, want zij staan centraal in de 
juwelen die stuk voor stuk in 18-karaatsgoud zijn 
uitgewerkt. Tijdens dit creatieve proces dat haar 
eigen is, ‘doorgrondt’ ze de edelstenen om ze ver-
volgens te laten schitteren in een montuur of ze 
als zetting te gebruiken ten dienste van het cen-
trale element. ‘Ik werk voornamelijk op basis van 
een tekening en van een model in plasticine om 
de volumes goed tot hun recht te laten komen. 
Daarna komt het werk van Belgische juwelenma-
kers. Door onze bijzondere band krijgt het nieuwe 
juweel zijn volle identiteit.’
Unieke stukken die vanuit een bepaald thema zijn 
uitgewerkt, geïnspireerd door oude juwelen, het 
verkennen van een inspirerende etniciteit… Het 
zijn stuk voor stuk creatieve bronnen die edelste-
nen tot leven brengen, eveneens een bron zijn van 
waarden, en aan de basis liggen van tijdloze en 
opwindende collecties.
In de gelijknamige elegante en rustgevende boe-
tiek bent u vanzelfsprekend ook verzekerd van een 
enthousiast en helder advies. Een perfect kader 
voor de veeleisende klant die gesteld is op een 
emotioneel, intuïtief en spontaan contact.

Info: 32 Darwinstraat 32, 1050 Brussel.
Tel.: +32 (0)2 345 83 58

Fabienne Kriwin heeft een passie voor 
edelstenen en decoratie. Die vertaalt ze naar 
een unieke wereld en een stijlvolle shop waar 
het licht volop kan binnenstromen.

Door Pierre Henri De Vigne

mooie stenen met een hart van goud
9):en;< =>iwi?:
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Het merk DS Automobile, dat vier jaar 
geleden werd opgericht en symbool 
staat voor luxe op z’n Frans, heeft 
de wind in de zeilen en wordt nu ook 

verkocht binnen een speciaal netwerk. ‘Vandaag 
tellen wij 18 DS Stores in alle uithoeken van 
België. Elk verkooppunt is een summum van ele-
gantie en verfijning. Wij ontvangen er de klanten in 
een gepersonaliseerde sfeer en binnen een zachte 
omkadering’, aldus Charles Peugeot, managing 
director voor België en Luxemburg.
In werkelijkheid vindt men er de spirit terug van een 
handtekening die in de jaren 50 werd geboren, met 
de legendarische Citroën DS waar een hele gene-
ratie gek van was. ‘Vandaag staat DS tegelijk voor 
luxe, topkwaliteit en comfort, met daar bovenop 
een moderne sfeer en een sterke persoonlijkheid.’
De nieuwe DS 3 Crossback, die tijdens het eerst-
komende Autosalon van Brussel aan het Belgisch 
publiek zal worden voorgesteld, is daar het mooiste 
voorbeeld van. ‘Het betreft een avantgardistische 

De Parijzenaar Charles Peugeot, managing director van 
DS Automobile voor België, is ook de ‘vader’ van de nieuwe 
DS3 Crossback.

Door Miguel Tasso

Charles Peugeot:
DS in het bloed

SUV Compact met een zeer sterke identiteit. Ik 
zou zelfs zeggen dat hij gemaakt is om op te vallen 
en de mensen het hoofd op hol te brengen! Het 
is een chic, elegant, leuk en performant juweel’, 
aldus Charles Peugeot, die persoonlijk assisteerde 
bij de geboorte van dit premium stadsmodel dat 
op de markt komt in de versies diesel, benzine en 
elektrisch. ‘De tijd dat automobilisten op zoek gin-
gen naar auto’s met ultrakrachtige en vervuilende 
motoren, is voorbij. Tegenwoordig appreciëren zij 
steeds meer het comfort van een rijdend paleis met 
de juiste technologie en de juiste akoestiek, en met 
het gepaste respect tegenover de natuur.’
De Belgische markt, die zeer premium is en opvalt 
door zijn grote koopkracht, is bijzonder belangrijk 
voor DS. Charles Peugeot, van opleiding ingeni-
eur (IFP School) en opgegroeid binnen de schoot 
van PSA, zal er alles aan doen om deze nog te 
laten groeien. Met de DS7 Crossback (die nu al 
een groot succes is) en natuurlijk met ‘zijn’ nieuwe 
DS3 Crossback.

Amandine Poli, die gepassioneerd is 
door de natuur, omschrijft zichzelf 
als een ‘keukentherapeute’. ‘Tien jaar 
geleden was mijn leven in gevaar als 

gevolg van een glutenintolerantie. Het is dankzij 
een gezonde, gluten- en lactosevrije voeding zon-
der allergenen dat ik kon genezen. Vandaag doe 
ik mijn best om de goede boodschap te versprei-
den. Een voeding op basis van verse natuurlijke 
(seizoen)producten is essentieel voor het lichaam 
en de geest. Dat verandert het leven en genereert 
een positieve energie!’
Hoewel deze Normandische dochter en kleindoch-
ter van restaurateurs in Brussel woont, blijft zij 
verknocht aan de lekkere producten van Moeder 
Aarde. In haar boek ‘Guide de survie de la parfaite 
healthy girl’, dat bij Fortuna Editions is verschenen, 
stelt zij verschillende eenvoudige (bio)recepten 
voor die het welzijn bevorderen. ‘Onder invloed 
van reclame en van de industrie voeden de mensen 
zich vandaag met bedenkelijke kant-en-klaarmaal-
tijden, chips, industrieel brood of taart. Mijn credo 
is net het omgekeerde. In mijn ogen zijn gluten 

vergif. Ik pleit voor voedingsmiddelen met een lage 
glycemische index, zoals vezels, grisonvlees, fruit, 
groenten, maar ook rijst, maïs, linzen, kikkererw-
ten, kokosmelk, olijfolie…’
Amandine Poli geldt als referentie in haar sector en 
richt zich ook tot haar omgeving. Zo werkt zij nauw 
samen met verscheidene restaurants, zoals Chalet 
Robinson in Brussel, waar zij mee de gerechten 
helpt samenstellen. Op verzoek geeft zij ook kook-
lessen. Parallel werkt zij samen met topsporters 
voor wie zij uitgekiende voedingsprogramma’s uit-
werkt. Omdat zij zelf gepassioneerd wordt door 
de paardensport hielp zij onder meer de Spaanse 
amazone Pilar Cordon tijdens de voorbije Olympi-
sche Spelen in Rio. ‘Ook voor kampioenen is de 
inhoud van het bord essentieel. Op hun niveau is 
alles aan elkaar gelinkt: het hoofd en de benen. Als 
het lichaam functioneert, functioneert alles...’
Amandine Poli, die in maart haar tweede boek uit-
brengt en nooit om ideeën verlegen zit, zweert 
meer dan ooit trouw aan het Indische spreek-
woord: ‘Verzorg je lichaam zo dat je ziel zin heeft 
om er te blijven.’

www.amandine-poli.com

Amandine Poli, een Franse 
die zich in Brussel heeft 
gevestigd, pleit voor een 
voeding zonder gluten en 
lactose met gezonde (bio)
recepten die ideaal zijn voor 
het lichaam en de geest. 
Beter eten om beter te leven.

Door Miguel Tasso

Keukentherapeute
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Sinds de oprichting in 1985 is de luchtvaart-
maatschappij Emirates alleen maar blijven 
groeien, bij zoverre dat zij momenteel is 
uitgegroeid tot een van de grootste spelers 

binnen deze sector. ‘Wij vervoeren elk jaar meer dan 
60 miljoen passagiers. Wij hebben een vloot van 270 
toestellen en onze hub in Dubai bedient 161 bestem-
mingen in 80 landen’, aldus Jean-Pierre Martin, 
Country Manager voor België en Luxemburg.
Vanuit Brussel biedt Emirates dagelijks twee vluch-
ten aan (met drie klassen op Boeings 777). Deze 
zijn zeer in trek bij zakenlui en vakantiegangers. 
‘Sommige passagiers blijven in Dubai, voor ande-
ren is het een tussenstop op hun doorreis naar 
andere continenten. Geografisch bekeken ligt het 
Emiraat voor driekwart van de wereldbevolking 
inderdaad op 8 uur vliegen.’
De kwaliteit van de service, op de grond en in de 
lucht, is een van de grootste troeven van de maat-
schappij. ‘Wij bieden hoogwaardige producten 
aan tegen betaalbare prijzen en bereiken op die 

Jean-Pierre Martin:
the sky is the limit

Gesprek met de Country Manager van Emirates voor 
België en Luxemburg.

Door Miguel Tasso

manier een zeer breed publiek. Wij verzorgen elk 
detail met, voor bepaalde klassen, een limo met 
chauffeur die de passagier tot aan de luchthaven 
brengt, een mini-suite met bed in het vliegtuig, een 
gastronomische keuken aan boord en een kaart 
met grands crus, …’
Zo draagt Emirates op zijn manier bij tot de onge-
lofelijke ontwikkeling van Dubai dat goed op weg 
is om uit te groeien tot een van de wereldhoofdste-
den van het toerisme. Met dank aan zijn magisch 
klimaat (25°C in hartje winter), de themaparken, 
de faraonische luxehotels, de privéstranden en 
de prestigieuze marina. En ook de golfers worden 
niet vergeten. ‘Dubai heeft een 15-tal schitteren-
de banen die vaak in resorts zijn ondergebracht. 
Verder bieden wij ook rechtstreekse vluchten aan 
naar Mauritius, Zuid-Afrika en Thailand: populaire 
golfbestemmingen. Dat je in economy tot 30 kg 
bagage mag meenemen, betekent dat zij vlot hun 
golftas kunnen inschepen zonder een supplement 
te betalen…’

www.emirates.com
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Isabelle Arpin op alle fronten
De gerenommeerde en o zo gewaardeerde ladies chef Isa-
belle Arpin scoort op de Louizalaan 345 met een van de 
beste tafels van Brussel en een inventieve keuken: een com-
binatie van klassiek en ultramodern. Hoewel het gastrono-
misch restaurant zijn intieme en exclusieve sfeer behoudt, 
gaat het toch lichtjes evolueren en zijn deuren openen om 
zijn cliënteel uit te breiden. Parallel hieraan maakt Isabelle 
Arpin zich klaar om in Hastière, vlakbij Dinant het hotel-
restaurant ‘Par-Dela’ te openen. Zij zal er haar talent eta-
leren in een volledig gerenoveerd 19e-eeuws landhuis met 
een 15-tal kamers.
www.louise345.com

Loewe ook voor dames
In de slipstream van de Loewe Solo, het mannenparfum dat 
zich laat inspireren door het evenwicht van contrasten, is er 
nu Loewe Solo Ella: de nieuwe geur voor de moderne, vrij en 
zelfverzekerde vrouw. Deze frisse, bloemige en fruitige eau 
de parfum bevat Arabische jasmijn, oranjebloesem, groene 
thee en wit hout. Vernieuwend en mysterieus.

Messika op de Zavel
Messika opent zijn allereerste winkel in België, meer bepaald in 
Brussel en in samenwerking met het Huis Colman. Deze nieuwe 
boetiek vestigt zich op nr. 20 van de Grote Zavel. Alle iconische 
collecties van het merk worden er tentoongesteld: Move (signatuur-
collectie), Glam’Azone, My Twin, alsook de allerlaatste capsulecol-
lectie Messika by Gigi Hadid, met rock- en punkaccenten.
www.messika.com 

Liefdeskoppel
De prestigieuze Huizen Dom Pérignon en Pearls of Persia 
verwennen de epicurist met een gedurfde en majestueuze 
combinatie van champagne en kaviaar. De associatie tussen 
de cuvée Plénitude 2000 ‘P2’ en de 12 jaar oude kaviaar van 
osetra steur is gewoonweg magisch. Verscheidene etablis-
sementen in België bieden dit exclusieve duo te koop aan: 
Sel Gris (Knokke), Auberge Napoléon (Meise), Roji (Antwer-
pen), La Botte (Genk) en The Hotel (Brussel).

Opwindend meesterwerk
Speciaal voor de tentoonstelling ‘Making the Difference: Vermeer 
and Dutch Art’ in Tokio slaan het Huis Louis Vuitton en het Rijksmu-
seum de handen in elkaar. Zij laten ‘Het Melkmeisje’ van Johannes 
Vermeer, een van de grootste meesterwerken uit de kunstgeschie-
denis, in stijl reizen: stevig beschermd in een op maat gemaakte 
bespoke trunk. Deze schilderijkoffer van gelakt canvas met koperen 
hoeken werd met de hand gemaakt in de ateliers van Vuitton in 
Asnières-sur-Seine en draagt het iconische Monogram. De met de 
hand geschilderde geelblauwe band en de gele capitonnering ver-
wijzen naar de toonaangevende kleuren van dit beroemde werk.
www.louisvuitton.com 

Rolex: 
iconisch 
horloge

Rolex stelt de nieuwe 
generatie voor van zijn 
model Oyster Perpetu-
al Datejust 31 waarvan 
de bandaanzetten en de 
zijkanten van de horloge-
kast hertekend werden. Er 
werd gekozen voor grijs goud 
(18 kt), een wijzerplaat in witte 
parelmoer, een lunet versierd 
met diamanten en een kaliber 2236 
made by Rolex. Zoals alle Rolexhorlo-
ges komt ook deze nieuwe Datejust 
31 op de markt met de Chronomètre 
Superlatif. Dit certificaat garandeert 
excellente prestaties aan de pols.
www.rolex.com – prijs 41.150 euro

Hulde aan het Atomium
De Duitse manufactuur MeisterSinger brengt op zijn manier hulde aan de 
60e verjaardag van het Atomium. Dit elegant en strak horloge onderscheidt 
zich door het beroemde logo op 6 uur, de stalen horlogekast (40 mm), de 
geëmailleerde wijzerplaat in nachtblauw (Sunburst Blue), de met krokodil-
lenleer bedrukte lederen armband (cognac) en de automatische aandrijving 
(kaliber of Sellita). En natuurlijk ook door het beroemde één-wijzerprincipe 
dat kenmerkend is voor de MeisterSinger horloges. Van model (ED-BE18) zijn 
60 genummerde exemplaren gemaakt.
www.meistersinger.com – prijs 1390 euro

Heruitgevonden 
klassieker
Maak kennis met de collectie La Gran-
de Classique van Longines. Klassiek? 
Dat zeker, maar weliswaar een heruit-
gevonden classicisme en daardoor 

zeer actueel. De nieuwe versies van 
deze toonaangevende collectie wor-
den versierd met diamanten of val-

len op door hun sober karakter. Er 
is keuze uit vier afmetingen (24 
mm, 29 mm, 36 mm & 37 mm) 

zodat ze perfect passen rond 
elke pols (M/V). Afbeelding: 
damesmodel 24 mm in staal 
versierd met diamanten en 
zonnig blauwe wijzerplaat.

www.longines.com
Prijs 2800 euro

Ringen met een ziel
De Collection Tollet, de unieke reeks (verlovings)
ringen door de gelijknamige Brusselse juwelier, 
straalt meteen vertrouwen uit. Zij zijn jong, modern 
en betaalbaar, en verklaren hun liefde aan de origi-
naliteit. Kortom: deze juwelen laten zich ook in het 
dagelijkse leven vlot dragen. Wit goud, diamanten en 
gekleurde edelstenen (saffier, robijn en smaragd).
www.tollet.com – Bagues Toi et Moi,
Collection Tollet, vanaf 890 euro

© Luc Viatour
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Parels van Chaumet
Joséphine, de iconische collectie van Chaumet, trekt een nieuw 
kleedje aan. Dankzij het fantasierijke spel van de kleuren en de 
parels kan zij op elk ogenblik van de dag en in alle omstandigheden 
gedragen worden. Amethist, citrien, peridot, aquamarijn, framboos-
granaat: in de joviale composities gaan de fijne edelstenen perfect 
samen met de diamanten. Omdat alles hier legende is, fluistert elk 
stuk van deze collectie het verhaal van de unieke vrouw van gisteren 
en vandaag.
www.tollet.com

-tiDEvoC         FGoHIeJ
100

V E R W E N G A L E R I J
W I N T E R  2 018



Brussels Airlines: bestemming ski!
U wil deze winter zo snel mogelijk op de latten staan? Brussels 
Airlines vliegt rechtstreeks naar heel wat luchthavens die vlakbij 
gerenommeerde skistations zijn gelegen: Lyon (voor Val d’Isère), 
Genève (Chamonix), Wenen (Semmering), Oslo (Norefjell), Tou-
louse (Le Pic du Midi) en Turijn (Limone Piemonte). Met de tickets 
Light&Relax neemt de reiziger naast zijn bagage ook gratis zijn 
skiuitrusting mee!
www.brusselsairlines.com

Venilu: ultralichte plooifiets
Fietsen is trendy en des te praktischer wanneer de fiets 
elektrisch is! Het model Urbana van Venilu is het lichtste op 
de markt en laat zich volledig opplooien. Hij weegt amper 
13 kg en er is keuze uit vijf kleuren. Ook de prijs valt mee. 
Ideaal om rond de files in de stad heen te fietsen!
www.venilu-bike.com

Almaar origineler broodje
Speciaal met het oog op de eindejaarsfeesten vroeg Valérie Lepla 
van ‘Pistolet Original’ aan Eric Martin, de chef van ‘Lemonnier’ in 
Lavaux-Saint-Anne, een bijzondere versie van de beroemde Bel-
gische ‘pistolet’. De gastronomische kanjer werkte een speciaal 
seizoenrecept uit dat de naam kreeg: ‘LE GAULOIS’ by Éric Martin. 
Maak kennis met dit ‘burger’-broodje op basis van gevogelte en 
gekonfijte eend, knolselderij met grof zout, Romeinse sla en truffel-
mayonaise. Deze pistolet maakt u onoverwinnelijk en sterk genoeg 
om een menhir te doen kantelen! 
https://pistolet-original.be

Kerstmis in Le Châtelain
De eindejaarsfeesten loeren achter de kerstboom! Le 
Châtelain, een trendy hotel in de Brusselse Louizawijk, trekt 
voor de gelegenheid zijn beste pak aan en nodigt met een 
sleutel-op-de-deurpakket (105 euro per persoon) uit om ten 
volle van dit moment te genieten. Op het programma: een 
Executive kamer (voor twee), een ‘surprise gourmande’, 
twee warme wijnen en valet parking. Het speciale feestdiner 
is optioneel. 
www.le-chatelain.com

De keuken van Flore
Dit succesvolle keukenatelier, dat door Flore Pincemin werd gecre-
eerd en vlakbij de Steenweg op Elsene ligt, is aan zijn 10e verjaardag 
toe. Bedrijven (tot 65 personen) en particulieren zijn er welkom 
voor verscheidene activiteiten die gerelateerd zijn aan de keuken 
(lessen, recepten, uitdagingen, teambuilding…). Dit alles in een 
ontspannen en gezellige sfeer en onder het alziend oog van gepas-
sioneerde en professionele chefs. Omdat koken nu eenmaal staat 
voor gezellig samen de handen uit de mouwen steken.
www.lacuisinedeflore.com

Leading Hotels of the World
The Leading Hotels of the World breidt zijn catalogus uit met 
13 nieuwe leden. Hierbij onder meer Rosa Alpina, J.K. Place 
Firenze, J.K. Place Capri, Lutetia, Château Saint-Martin & 
Spa, Villa Maïa, Kirini Santorini en Nobu Miami. De presti-
gieuze collectie telt nu al meer dan 400 etablissementen in 
80 landen. Er werd ook een nieuw getrouwheidsprogramma 
Leaders Club gelanceerd. Dit werd uitgewerkt als een echte 
club en biedt tal van voordelen voor de leden.
www.lhw.com

Shoppen bij Emirates
Emirates Airlines, de maatschappij die als referentie geldt voor de 
lange vluchten, heeft een online ‘Official Stores’-boetiek opgestart, 
met keuze uit verscheidene exclusieve producten die in zijn First 
Class worden aangeboden. De selectie omvat oortjes van Bowers & 
Wilkins PX, hydraterende pyjama’s en zachte, warme donsdekens.
www.emirates.store

Kartell loves Brussels
De kartell flagship store Brussels is ideaal gelegen in het centrum 
van de hoofdstad. De wereld van Kartell schittert er in alle opzich-
ten en in alle vormen, kleuren en avantgardistische materialen. 
Afbeelding: de zetel Cara (design van Philippe Starck met Sergio 
Schito). ‘Wanneer men aan een zetel denkt, denkt men altijd aan 
iets extra, zij het met een minimale elegantie’, aldus Philippe Starck 
over zijn ontwerp. 
Antoine Dansaertstraat 2 – 1000 Brussel.

Private Golf Jet
Golf wordt steeds leuker voor de levensgenieters. Dat 
merk je ook aan het concept ‘Private Golf Jet’ dat werd 
uitgewerkt door Quentin Sibille (Bench Marketing). Het 
uitgangspunt: een exclusief toernooi op drie legendarische 
banen met eigen sterrenresort: Turnberry (Schotland), 
Finca Cortesin (Spanje) en Monte Rei (Portugal). De reis 
– dat spreekt voor zich – gebeurt met een privévliegtuig. 
Eerste editie in 2019. Of wanneer de levens- en de swing-
kunst elkaar aanvullen…
www.privategolfjet.com

Belgian Knockout: datums bekend!
De datums van de Belgian Knockout 2019, de enige golfcompetitie 
van de Europese Tour in België, zijn bekend. De tweede editie van 
dit toernooi dat ontstaan is op initiatief van Thomas Pieters en zijn 
familie wordt gespeeld van 30 mei tot 2 juni. Net zoals vorig jaar 
werd gekozen voor de Rinkven International. Ook de spelformule 
blijft dezelfde (stroke play op dag 1 en 2, daarna matchplay over 
9 holes).
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Bettinardi: het ultieme wapen
Iedereen kent het Amerikaanse merk Bettinardi: spe-

cialist in putters met een hoge precisie. Zelfs de Itali-
aanse metronoom Francesco Molinari, de held van de 

voorbije Ryder Cup, gebruikt dit chirurgische wapen om 
zijn birdieputts te verzilveren. De nieuwe reeks BB 2018 is 

een must. Bettinardi stelt eveneens zijn wedges 303SS voor. 
Deze werden gebouwd vanuit hetzelfde streven naar kwaliteit 

en met het oog op een betere feeling en dito prestaties.
www.proshoplempereur.be

Ballen tanken bij Callaway
De ballen Callaway Chrome Soft en Chrome Soft X zijn uitgerust 
met een revolutionaire Dual SoftGast-kern in geïnjecteerd grafeen. 
Dit is een ultrabestendig materiaal met een bijenkorfstructuur. De 
ballen werden uitgetest op de Tour en zorgden bij golfers van alle 
niveaus voor een uniek gevoel. Zij zijn snel en soepel bij het slaan 
en stimuleren een hoge balvlucht. Dat zorgt voor veel lengte met 
een goede controle van het effect bij het landen.
www.callawaygolf.com

Amimono voor de feesten
Amimono is de referentie van de headcovers voor golfers. Dit 
merk kleedt de drivers en de putters aan met verschillende 
leuke en opgewekte figuurtjes. Verder verzekert dit kleurrijke 
accessoire ook een optimale bescherming. De headcovers 
worden met de hand gemaakt en zijn van acrylwol. Voorwaar 
een schitterend cadeautje voor het eindejaar!
www.proshoplempereur.be

Mottocady: licht en eenvoudig
De nieuwe elektrische golfkar M1 van Motocaddy (Foissy Golf) 
is een juweeltje. Hij is uitgerust met een compacte en ultralichte 
24-volt lithiumbatterij en weegt minder dan 10 kg. Dankzij zijn inge-
nieus plooisysteem laat hij zich zonder enige moeite opbergen in 
elke autokoffer. Hij kan worden uitgerust met een snelheidsregelaar 
en een parkeerrem. En met een GPS-schermpje dat, gekoppeld aan 
een smartphone, de afstand aangeeft tot het begin van de green.
www.foissygolf.fr

Zij gaven ons hun vertrouwen, waarom u niet? 
Meer dan 1500 particulieren, en verschillende bedrijven waaronder:

BRANDDETECTIE
Een onmisbare 

beveiliging ... die ook 
verplicht is

INBRAAKBEVEILING
Preventie en 
afschrikking

TOEGANGSCONTROLE 
EN PARLOFOON

Overzicht en beheer van 
uw bezoekers

VIDEOBEWAKING
Alles zichtbaar, op elk 

moment!

Vraag uw gratis veiligheidsaudit 
aan met de code MBO618. Elke 
bestelling voor 30/09/2018 maakt 
kans op een SONOS PLAY 1 !

Rue du Bosquet, 5 - 1400 Nivelles
Tél : +32.(0)67.89.31.89 - Fax : +32.(0)67.89.31.90

info@alsec.be - www.alsec.be

Redball van Odyssey
De vooruitgang staat niet stil. De Redball van Odyssey is 
gemaakt voor de perfectionisten die hun positionering bij 
het adresseren willen verbeteren. Om ervoor te zorgen 
dat u de ogen net boven de bal houdt, heeft deze putter 
van de laatste generatie een rood balletje dat men goed 
naar de hole moet oplijnen indien men wil putten als een 
metronoom!
www.odysseygolf.com
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0 jaar: zo lang is dit adres al een referentie. 
Dat is al bij al niet verwonderlijk, want Le 
Marché des Chefs biedt de beste produc-
ten aan voor een veeleisend en epicurisch 

cliënteel. Kaviaar, ganzenlever, gerookte zalm, 
schelp- en schaaldieren, vlees of vis: deze bekende 
gastronomiewinkel in Brussel verblijdt de smaak-
zin door zich te bevoorraden bij zorgvuldig ge- 
screende producenten. Ook dit jaar weer zullen de 
toonbanken aan de Lensstraat uitpuilen van unieke 
producten met heerlijke smaken. We blikken nu al 
even vooruit met Tatiana en Valérie Mailian die er 
de familietraditie verderzetten.

of 5e paaitijd. Dat garandeert 
unieke grootte, textuur en 
smaak’, stellen ze.

Het Huis biedt 
twee unieke 
kaviaarvariëteiten 
aan:
Russische smaak:
heldere eitjes, brons- tot goudkleurig, Beluga-
grootte. Doet terugdenken aan de wilde kaviaar 
van weleer. Stevige textuur, zachte, jodiumrijke en 
ietwat zoute smaak. De noten van boter en hazel-
noten ronden de degustatie af met een heerlijke 
diepgang in de mond.

Iraanse smaak:
heldere eitjes, amber- tot bronskleurig met gou-
den glans. Stevige en tegelijk soepele textuur. 
Jodiumrijke onderbouw, diepe smaak, maritiem. 
Slotboeket met noten van gedroogde 
vruchten.

Gerookte Schotse 
zalm
Het blijft een van de musts v a n 
de feesttafel, maar vaak 
beantwoordt het resultaat 
niet aan de magie die hij uit-
straalt. Bij Le Marché des 
Chefs vindt u het beste 
wat de markt te bieden 
heeft: de Schotse zalm 
van het huis Borvo. Zeer 
licht gezouten, niet zoet, op 
de oude manier gerookt (droog) 
met beukenhout en langzaam gefokt. 
Het is geen toeval dat hij geregeld op de 
kaart staat bij de meest gerenommeerde chefs, 
zoals de betreurde Joël Robuchon, Ducasse en 
zelfs in het Elysée. In fijne plakjes of als mondvul-
lend zalmhaasje: hij heeft zijn gelijke niet.

Ganzenlever ‘Abel Bernard’
Een grote klassieker waarvan we nooit genoeg kun-
nen krijgen! Het was Abel Bernard – de grootvader 
van Valérie en Tatiana Mailian – die het recept ont-
wikkelde dat nu al generaties op rij een topsuc-
ces is. Henry Gault riep hem ooit uit tot ‘de beste 

ganzenlever van de wereld’ en hij was een kenner! 
Door zijn lange nasmaak en zijn perfecte textuur is 
hij een echt genot voor de smaakzin. Verder biedt 
Le Marché des Chefs ook de rauwe ganzenlever 
aan van La Ferme de Jeansarthe in de Landes.

Truffels uit de Périgord
Ook dit blijft een must. De zwarte truffel ‘Tuber 
melanosporum’, die rechtstreeks uit de Périgord 
wordt ingevoerd, laat zich met de ogen dicht genie-
ten, zoals een reis in gewichtloosheid. Zijn geur is 

uniek en overtuigt elke purist/kenner. 
Abel Bernard bereidde hem ‘à la cro-

que au sel’, maar er zijn geen 
echte regels.

Gevogelte van 
Racan

Julien Plesel fokt zijn 
gevogelte op een dier-
vriendelijke manier 
en in volle natuur. 
Daardoor proef je de 

authentieke smaak van 
weleer en zijn we lichtja-

ren verwijderd van de klassieke 
industriële kippen in het boodschap-

penwagentje. Ook de sterrenchefs van Frank-
rijk komen zich hier bevoorraden. Kalkoenen, 

kapoenen, ganzen, parelhoenders, kippen en dui-
ven: alles is voorradig om de meest veeleisende 
eters te overtuigen.

Schaaldieren uit Guilvinec
Tijdens het eindejaar laat de kerstboom zich 
natuurlijk ook graag omringen door schelp- en 
schaaldieren. Le Marché des Chefs haalt ze bij 
de mooiste huizen. Zo komen de blauwe kreeften 
rechtstreeks uit Guilvinec, net zoals de bijzonder 
zachte en smaakvolle Bretoense langoesten. De 
klant kiest of hij ze levend of gekookt mee naar 

Met de eindejaarsfeesten in aantocht is Le Marché des 
Chefs steeds meer ‘the place to be’. Door zijn aanbod van 
unieke kwaliteitsproducten krijgt deze gastronomische 
winkel gastronomen uit gans Brussel over de vloer.

Door Michel Thibaut

Unieke 
feestgerechten bij

Le Marché des Chefs

Kaviaar
Als nakomelingen van Lazar Maïlov-Mailian, de uit-
vinder van de Malossolkaviaar en leverancier aan 
de tsaren, waken Tatiana en Valérie Mailian met hun 
geoefend smaakpalet over de traditie, de bescher-
ming en de gereputeerde excellentie van hun 
kaviaar. Elk eitje dat de selectie over-
leeft, belooft zintuigelijk vuurwerk. 
‘Onze kaviaar komt van 15- tot 
20-jarige steuren en 
de eitjes worden 
weggehaald 
bij  de 4e 

3
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Vanaf ! 167.500*

1 kamer 
* Exclusief kosten, rechten en honoraria.

ELEGANTE ARCHITECTUUR | BUURTWINKELS | GROENE OMGEVING | TALLOZE EXTRA SERVICES

CITY DOX. EEN APPARTEMENT 
MET EXTRA SERVICES, ZODAT 
U ZICH KAN CONCENTREREN 
OP DE ESSENTIE: LEVEN.
In de prachtige City Dox appartementen, 
in een nieuwe groene wijk langs het kanaal 
en vlakbij de Brusselse binnenstad, kunt u 
volop genieten van een actieve levensstijl. 
Hier ontmoeten alle generaties elkaar, 
en kunt u gebruik maken van extra services: 
conciërge, schoonmaak en strijkdienst, 
maaltijdleveringen, medische assistentie ... 

Kijk voor meer info op www.citydox.be 
of bel Qubrik op 02 669 60 20, Orpix op 02 375 18 78 
of Gestea op 02 779 09 90.

GENIET VAN HET LEVEN, 
WIJ ZORGEN VOOR DE REST.

huis neemt. En waarom zou men zich ook niet 
laten verleiden door de langoustines Impériales, 
de krabklauwen King Crabs of de reusachtige gam-
ba’s die door exclusieve vishandels worden aan-
geleverd? Puur genot in het bord dat zich oneindig 
laat genieten.

Ikejime-vis
Hij is amper uit de zee gehaald of de beste wilde 
vis van Ile d’Yeu en Guilvinec pronkt al in de toon-
banken van de Lensstraat. Tarbot, tong, zonnevis, 
baars en koningsbrasem: hier toont de zee zich in 
al zijn facetten en proeft u in elk domein het ‘het 
neusje van de zalm’. Dit is het resultaat van een 
samenwerking met lokale vissers die lijnvissen 
vanaf kleine boten. Al naargelang de mogelijkhe-
den wordt bij momenten zelfs ikejime-vis aangebo-
den. Met deze oude Japanse techniek wordt de vis 
snel en pijnloos gedood waardoor zijn organolep-
tische eigenschappen beter tot hun recht komen 
en hij zich ook veel langer laat bewaren. Ikejime-vis 
is ontzettend zacht in de mond en zijn smaak en 
textuur komen helemaal tot hun recht. 

Traditionele vleessoorten
Alleen maar prachtig vlees in de toonbank bij de 
slager van Le Marché des Chefs, met de zuiglam-
meren van het melkras Manech en het ambach-
telijk-traditionele van het Baskenland als gang-
makers. Ook het zoogkalf uit de Corrèze is puur 
genot. Maar ook het rund eist zijn rechten op, met 
al naargelang het aanbod: Angus, Aubrac, Charo-
laise, Simmental en zelfs het unieke Wagyu. Côte à 
l’os, tussenrib, filet, lendestuk of onglet: de vlees-
eter wordt hier absoluut niet vergeten!

Iberische ham
Het Spaanse huis Domecq is een instituut dat de 
hoogste onderscheidingen wegkaapt voor wat 
betreft de bereidingen van Iberische hammen. Le 
Marché des Chefs is dan ook trots ze op de kaart te 

mogen zetten. De ‘Bel-
lota’, die 48 maanden 

heeft gerijpt, is een 
lekkernij die zich 
bij het aperitief 
of als voorgerecht 

laat degusteren. De 
‘paletta’ – de schou-

der van ditzelfde 
Iberische varken 
–  komt  van  het -
zelfde huis en wordt op 
dezelfde manier gerijpt. Toch 
smaakt hij een tikkeltje wilder en dieper, 
omdat hij kleiner is van formaat. Tenslotte is er ook 
de zeldzame Parmaham van het huis Ruliano: spe-
ciaal uitgewerkt en gedroogd (24 tot 32 maanden). 
Samen vormen zij een ‘ham-otheek’ van topniveau.

De desserten van het Huis
Kazen of desserten? En waarom niet beide, mijn 
beste? Het assortiment van kazen van rauwe melk 
is ideaal voor wie het graag klassiek houdt. Maar 
laat u zeker ook verleiden door de brie met zwarte 
truffel. Deze wordt door het Huis gemaakt op basis 
van een hoevebrie en de beroemde truffels die 
hoger in dit artikel aan bod kwamen. De ijsjes en 
de sorbets van Martine Lambert in Deauville lonen 
eveneens de moeite. Dankzij hun minimale zoet-
heid is hun smaak gewoonweg magisch!

Info: Marché des Chefs
Lensstraat 38, 1050 Elsene. Privéparking. 
Tel.: 02 647 40 50. marchedeschefs@skynet.be 
Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.
Uitzonderlijk geopend vanaf 17 december.
Gratis levering over heel België.
Met het oog op de eindejaarsfeesten is het ten
zeerste aanbevolen om uw bestelling enkele
dagen op voorhand door te geven.
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Speciaal voor de eindejaarsfeesten trekt Pommery alle 
registers open! Er staan vier champagnes in de kijker die 
zich met passie en mondjesmaat – in dit geval letterlijk te 
nemen – laten degusteren!

Door Michel Thibaut

Godendrank voor het eindejaar

Geen feest zonder champagne. Hij bruist, 
zorgt voor een andere sfeer, symboli-
seert huiselijkheid en gezelligheid. De 
eeuwige magie van de bubbels.

Het Huis Pommery geldt als een historische refe-
rentie binnen zijn sector. Het bekende merk uit 
de Champagnestreek, dat halfweg de 19e eeuw 
gecreëerd werd, is met de jaren inderdaad steeds 
performanter geworden bij het etaleren van zijn 
kennis in de mooiste coupes. Met dank aan het 
majestueuze wijndomein en de unieke cuvées. 
‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij over de 
hele wereld geregeld de grootste gastronomische 
diners begeleiden en er de groten van deze wereld 
in verrukking brengen’, aldus Bernard Dengis, CEO 
van Vranken-Pommery Benelux.

Brut Royal
De Brut Royal is een grote klassieker van het Huis 
die zich op elk ogenblik van de dag of nacht laat 
degusteren. Dankzij zijn levendigheid, zijn frisheid 

en zijn finesse symboliseert hij het hart van de Pom-
mery-stijl. De wijn is harmonisch, rond, zacht, met 
een mooie lengte. Zijn bleekgele kleur met de zachte 
reflecties draagt bij tot zijn natuurlijke toverkracht.
De Brut behoort inderdaad tot het DNA van  
Pommery, want in 1874 creëerde kelderchef Victor 
Lambert de eerste ‘brut millésimé’ uit de geschie-
denis van de Champagne op verzoek van niemand 
minder dan Madame Pommery. Deze Nature ‘tout 
en finesse et en légèreté souriante’ groeide uit 
tot een uitzonderlijk succes en bleek een enorme 
stimulans voor de naamsbekendheid van het merk. 
Men zag de flessen dan ook snel opduiken in de 
chicste salons.
Vandaag zet de Brut Royal deze ambachtelijke tra-
ditie gewoon verder. Omdat hij door zijn verblijf 
in de kelders van de 30m diepe krijtrotsen – en 
dus bij lage temperaturen (10 graden) – zeer traag 
schuimt, ontstaan fijne en elegante bubbels. De 
blauwe kleur van het etiket, dat de signatuur van 
het merk is geworden, zorgt voor een luxueus en 
modern accent.

Apanage Blanc de Blancs
In werkelijkheid laat het volledige gamma van 
Pommery zich op duizend verschillende manieren 
degusteren en dit al naargelang de sfeer, de kleur 
van de hemel of het moment van de dag. Maar 
in al deze gevallen stimuleert zij de toverkracht 

KLampagnM
N4mOerP

van het moment en wordt zij ervaren als een echt 
privilege. Dat laatste geldt zonder meer voor de 
cuvée Apanage Blanc de Blancs die men, naar 
keuze, kan genieten als aperitief of als begelei-
der van bepaalde gerechten, zoals kaviaar Baerii,  
tartaar van dorade met citrusvruchten, carpaccio 
van Sint-Jakobsschelpen met limoen…
In het oude Frans stond ‘apanage’ voor ‘het beste 
deel van’. Bij Pommery vertaalt zich dit naar het 
gamma ‘supérieure’ (brut, Blanc de Blancs en rosé) 
dat speciaal wordt gemaakt voor kelderhouders en 
toprestaurateurs.
Alles schuilt in het detail. Degusteren is instinc-
tief. De eerste neus ruikt bijzonder elegant en 
doet denken aan de frisheid van de lente. Subtiele 
bloemige noten van jasmijn en acacia zetten een 
harmonisch akkoord op met de delicate nuances 
van linde. Na die initiële indruk met een grote 
frisheid ontstaat een echte complexiteit waarbij 
de fruitige noten van citrusvruchten alsook fran-
gipane de smaakzin prikkelen. Puur genot in alle 
geledingen. ‘Het is inderdaad een Champagne 
van het hoogste kaliber, het resultaat van een 
selecte en geheime selectie op de terroirs van de 
Montagne de Reims en de heuvels van Nogent 
l’Abbesse. Het is dankzij de combinatie van deze 
grote terroirs dat deze cuvée een verrassende 
frisheid uitstraalt, en een volwassenheid een  
Apanage waardig’, aldus Bernard Dengis.
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Brut Apanage & Brut Silver
Pommery heeft zijn plaats bij elke feestdis. Zo is de 
Brut Apanage een echt gastronomisch product. U 
proeft niet alleen noten van gedroogd fruit (hazel-
noten), maar ook abrikoos, vanille, blonde snuifta-
bak en koekjesdeeg. Wat een glans, een heerlijke 
lichtgele kleur, gebruis en doorzettingsvermogen: 
deze ‘crémeux’ explodeert als het ware, en is op 
die manier de ideale wijn voor de overgang van 
het aperitief naar het eerste gerecht. Van de 40 
crus die samen de Brut Royal (zie hoger) maken, 
zijn er slechts 20 geselecteerd voor deze Brut 
Apanage: een van de fijnste in het hele Pommery-
palet. Waarbij de aanwezigheid van Chardonnay 
nog extra eens bevestigd wordt.
De Brut Silver ligt in dezelfde geest en filosofie. 
Sinds zijn creatie in 1996 staat hij bij de grootste 
namen van de Franse gastronomie op de kaart. 
De ‘bonification’ (tijd vanaf het hergisten tot het 
verwijderen van de dode gist, red.) bedraagt bij 
Champagnes minstens één jaar, maar in de kel-
ders van het Huis Pommery is die liefst 36 maan-
den. Daardoor krijgen alle finesses en subtiliteiten 
ruim de kans om zich te ontwikkelen vooraleer ze 
zich blootgeven aan de epicurist.

Koel de fles gedurende een halfuur in een emmer 
met water en ijs of plaats ze gedurende 4 uur in 
de onderkant van de koelkast. Dien fris op – niet 
ijskoud – op 7-8° C en ga als volgt te werk:

- Houd de fles in één hand en verwijder met de 
andere hand de muselet.

- Buig de fles lichtjes voorover en draai ze rond 
terwijl u de kurk stevig vasthoudt.

- Verwijder de kurk op een zachte manier om de 
het ‘ploppen’ te voorkomen.

- Vul de glazen slechts voor de helft zodat men 
de wijn ook kan ruiken.

Info: Vranken-Pommery Benelux
Tel.: 02 217 59 17. E-mail : info@vpb.be

Hoe serveer je 
een champagne 

Pommery?
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Degand=unst en Qijne maniere?
Nadat het vanaf de kelder tot de zolder werd vernieuwd, 
opent het Huis Degand, de Brusselse tempel van mannelijke 
stijl, opnieuw de deuren. Harmonie, smaak en subtiliteit: de 
superlatieven zijn helemaal terecht en op hun plaats.

Door Sylvestre Defontaine

Het is een goed teken dat we niet 
meer weten hoe de vorige winkel 
eruitzag’, klinkt het zelfverzekerd uit 
de mond van een ontspannen Pierre 

Degand. Hij verwelkomt ons in de nieuwe veranda 
op de Louizalaan 415. Na 17 maanden werkzaam-
heden is zijn nieuwe huis eindelijk klaar. Hoewel de 
afvoeren, de elektriciteit en de ventilatie verbeterd 

werden, liggen de echte transformaties elders. Een 
strakkere onderverdeling van de zones lag aan de 
basis van het project. Het devies ‘Degand kleedt 
de man van kop tot teen en van ’s morgens tot ’s 
avonds’ komt nu helemaal tot zijn recht. Duizenden 
zorgvuldig geklasseerde en vlot toegankelijke stof-
fen verzorgen er samen een oneindig aantal com-
binaties in de mannenmode. Elke ruimte kreeg zijn 

eigen sfeer en een gemillimeterde belichting. Van 
het gevlochten leer in de pashokjes tot de kleurnu-
ances tegen de muur: de zorg voor elk detail leunt 
aan bij het obsessieve. Sommige neigen zelfs naar 
bovenmatig. Zo hebben de luchters lampen die 
op maat werd gemaakt en loopt er een kilometer 
gouddraad door de ruimtes. Een meesterdekker 
ontfermde zich over het leien dak. De barbershop 
naast de ateliers op de derde verdieping biedt zelfs 
een ‘Degand’-coupe aan. Om zijn parking te ver-
fraaien, verwende Pierre Degand zichzelf met een 
gepersonaliseerde Mini. Van het nachtblauw van 
de carrosserie tot het lederwerk met monogram: 
alles is zijn werk. Terwijl hij uitleg geeft over zijn 
esthetische keuzes wacht de gecustomizeerde 
bolide rustig het einde van de dag af. 

U hebt de reputatie bijzonder veeleisend te zijn. 
Bent u tevreden over de verbouwing?
Pierre Degand: ‘Ik ben echt tevreden. Ik ervaar zelfs 
een gevoel van trots. In deze wereld van middelma-
tigheid heb ik het gevoel dat ik iets behoorlijk uitzon-
derlijks heb verwezenlijkt op het vlak van mannelijke 
lifestyle. Ter gelegenheid van de heropening werd ik 
ontvangen door de burgemeester van Brussel. Hij 
vertelde mij hoe blij hij was om Degand tot de vaan-
deldragers van de stad te mogen rekenen.’

Het valt voorzeker niet mee om een herenhuis uit 
1913 te restaureren zonder zijn ziel te verloochenen?
‘De transformatie op zich was niet echt moeilijk. Dat 

'

je dit nauwelijks merkt, was dat echter des te meer. 
Wij moesten ervoor zorgen dat de moderne normen 
samen konden leven met mijn wensen in een oud 
gebouw. Het was een grote uitdaging, maar we zijn 
geslaagd in ons opzet.’

Bij de start van de werken zei iedereen noch-
tans dat het onnodig was om een prachtig 
gebouw als dit te verbouwen.
‘Ik had geen zin in een mooi, maar ouderwets gebouw. 
Ik wou mijn klanten en leveranciers een geüpgradede 
versie aanbieden. En, omdat ik hier bijna voortdurend 
ben, wou ik ook voor mezelf mijn werkplek verfraaien. 
Dit project heeft echt gerijpt. Met name tijdens mijn 
vele gesprekken met de gepassioneerde ambachtslui.’

Een grote nieuwigheid zijn de kunstwerken. Je 
ziet ze overal in het nieuwe Degand.
‘In mijn ogen impliceert esthetiek ook een gevoelig-
heid voor kunst. Ik ben door de jaren heen in het 

Pierre Degand.

De eigen bar-
bier: speciaal 
voor het exclu-
sieve cliënteel.

Een herenhuis helemaal 
gewijd aan mannelijke stijl.

De ateliers van 
het Huis Degand: 
h i e r  i s  a l l e s 
handwerk.
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www.michel-herbelin.com
#michelherbelin
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bezit gekomen van tal van werken. Ze kregen in de 
winkel een strategische plek. Zij zijn altijd de vrucht 
geweest van een ontmoeting. Sommige zijn zelfs 
geschenken van klanten of vrienden. Ontmoetingen 
zijn het belangrijkste in het leven.’ 

Eigenlijk kiest u uw kunstwerken zoals de kle-
dij die u verkoopt. Vanuit het hart.
‘Ik verkoop enkel kledij die ik mooi vind. Als ik rijk had 
willen worden, had ik eenvoudiger producten geko-
zen. En dus ook een andere marketing. Ik heb gekozen 
voor traditie, kwaliteit, kennis. In de relaties met de 
klanten impliceert dat meer uitleg, tijd en geduld.’

Een dergelijk hoog verwachtingspatroon maakt 

Buitenmatig
Voor zijn nieuwe winkel bespaarde Pierre Degand 
niet op de casting. De vergulde en verkoperde pati-
nes dragen de handtekening van de artiesten van 
de kunstschool Van der Kelen. Op de vloer van de 
lift reproduceerde de mozaïekbewerker Françoise 
Lombaers de motieven van de acanthusbladeren die 
je terugvindt in de achterste veranda van het huis. 
Een aantal ruimtes hebben ‘trompe-l’oeil’-marmeren 
vloeren van Dominique Desimpel. Uit een ruwe blok 
Italiaanse notelaar ontwierp de houtbewerker Louis 

Van Haesebrouck een monumentale tafel. Door 
de ruimtes heen converseren de artiesten en de 
ambachtslui met elkaar. Een schilderij in zijdedraad 
van de Zuid-Koraan Tchun-Mo Nam ruggensteunt 
enkele tafels van de Belgische beeldhouwer Ado 
Chale, waarbij een constellatie van peperkorrels. Een 
blauwe miniatuur van Klein voelt zich goed naast een 
ruimtelijk personage van een Afrikaanse keramist. 
De werken van illustrator Gruau contrasteren met 
een inox sculptuur van de Brit Tony Gragg.

uw lange levensduur des te meer bijzonder.
‘Die dank ik aan mijn passie die intact is gebleven en 
aan het vertrouwen van mijn klanten. Zij en ik hebben 
een nauwe band. Klant zijn bij Degand is geen snobisme. 
Hier is niets overdadig. Het is zelfs helemaal het omge-
keerde. In een wereld waar de rijken naar uitwendige 
tekenen van rijkdom streven, val ik bijna uit de toon.’

Welke doelen blijven er nog over?
‘Na de “John’s”, mijn club voor gentlemen, heb ik 
momenteel geen concrete projecten meer. Ik ben 
zinnens om voluit van mijn nieuwe werkomgeving te 
genieten, maar ik ga mijn dagen rustiger invullen. Dat 
nieuws is vrij vers, maar ik heb beslist om een beetje 
van het leven te gaan genieten.’
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Ook kunst-
w e r k e n 
hebben hier 
hun plaats.
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In de jaren 60 was Dinh Van een echte 
pionier. De (vierkante) ring met 
twee parels, één witte en één zwarte, 
ontketende een nieuwe filosofie 
binnen de luxe: kostbare juwelen 

zonder enige vorm van kunstmatigheid. 
Al snel wordt de Menottessluiting in 

fijn goud geboren. Een juweel dat uitgroeit tot een 
referentie. Succes story.

Door Raoul Buyle

Enkele van de meest gedragen juwelen 
op het einde van de 20ste eeuw komen 
hem toe. Het zijn eenvoudige maar 
tegelijk kostbare stukken met een inno-

vatief design die jonge vrouwen droegen tijdens 
de jaren 70 en hun dochters vandaag – met 
dezelfde nonchalante elegantie. ‘De kostbare 
eenvoud van onze juwelen gaat over van genera-
tie op generatie’, zegt Luc Leysen, importeur van 
het merk in België.
In de jaren 60 had Jean Dinh Van het idee om ‘juwe-
len terug te brengen naar het straatbeeld’. Het 
doel van de Parijse ontwerper was om stukken te 
ontwerpen die ‘vrouwen elke dag kunnen dragen, 

op elk uur, bij een casual of een chiquere look’. 
Als uitgangspunt nam hij objecten uit het dagelijks 
leven, zoals sluitingen, handboeien, scheermesjes 
of punaises, die hij kon omtoveren tot juwelen … 
met een haalbaar prijskaartje. 

Vrij elektron
Als zoon van een Vietnamese vader en een Bre-
toense moeder doet Jean Dinh Van in 1946 zijn 
intrede bij Cartier. Een tiental jaar lang leert hij er 
het beroep van juwelier. Hij is er ontwerper, lakker, 
goudsmid of steenzetter. Het zijn de jaren 60 en 
de mode verandert. De vrouw gooit belemmering 
na belemmering van zich af en Dinh Van droomt 

van anders, van andere juwelen die makkelijker 
te dragen zijn. Als de mode naar het straatbeeld 
verschuift, waarom dan niet juwelen?
1965. Dinh Van ontwerpt zijn eerste collectie. Hij 
opent een atelier op de Place Gaillon in het 2de 
arrondissement van Parijs. Binnen een puurde-
re aanpak neemt hij afstand van de traditionele 
tekening en vindt hij kostbare juwelen opnieuw 
uit. Zijn eerste succes? De Twee Parels-ring. Een 
ring in geel goud met twee parels in verschillende 
kleuren binnen een vierkant silhouet. Oorspron-
kelijk werd de ring bedacht voor Pierre Cardin en 
verdeeld in zijn winkels. Dinh Van opent zijn eer-
ste verkooppunt in de Publicis Drugstore op de 
Champs-Elysées. Hij vindt ook het snoer ‘à mail-
lon carré’ uit, kleine vierkantjes in fijn goud met 
vierkante doorsnede en afgeronde hoeken, 
dat veel moelijker is om te maken. Het 
juweel wordt uitgebracht in verschillende 
versies en wordt een collectie op zich. 
De hoogbegaafde en visionaire Dinh 
Van – oftewel ‘de vrije elektron’ – wordt 
(in Montréal) zelfs geselecteerd als één 
van de vier meest getalenteerde juweliers 
van zijn generatie. Daardoor wordt hij ook 
opgemerkt bij Cartier New York, met een dis-
tributiecontract tot gevolg. Dinh Van gaat 
internationaal. 

De Menottessluiting
Dit is één van de meest iconi-
sche juwelen van de Dinh Van-
collectie. Het concept achter 
de Menottessluiting ontstaat 
terwijl de designer een sleutel-
hanger bekijkt. In 1976 heeft Dinh 

Van de (geniale) ingeving deze na te maken en hem 
te verweven met een tweede in identiek dezelfde 
vorm. Het systeem is eenvoudig, maar de propor-
ties moeten perfect zijn om de twee elementen te 
laten passen. Het groeit uit tot de ideale sluiting. 
Daar waar traditionele juweliers dit functionele 
element proberen te verbergen, wordt het bij Dinh 
Van de focus van het juweel. In fijn goud, al dan 
niet versierd met diamanten, een rij parels of een 
eenvoudige draad, nonchalant rond de pols gedra-
gen of rond de hals, of zelfs als ring: de Menottes-
sluiting wordt hét kenmerk van het huis … gedu-
rende bijna 40 jaar.

Pi Chinois
Hoewel het net wettelijk is geworden om juwe-
len van 9 en 14 karaat ‘goud’ te noemen, zet Jean 
Dinh Van in op luxe met een collectie in 24 kt. 

Ring  Tw ee 
Parels; 1965.

Grote Zavel. Jean Dinh Van.

Dinh Van

Ringen Menottes in 
goud met of zonder 
diamanten.

Resoluut modern
Hanger Pi Chinois 
in 24 karaat goud 
op lederen veter.
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65% soldgoud. Het meer beweegbare materiaal moedigt 
de ontwerper aan om deze technische uitdaging te 
laten terugkomen in het design. Gouden schijven, 
waarin in het midden een gat wordt gemaakt voor 
een ketting of een koord, worden met de hand 
geslagen. Een niet vanzelfsprekende opdracht! 
Niets is geautomatiseerd – de handwerker 
laat zich leiden door zijn passie voor de 
juiste handeling en voor het metaal. 
Deze ambacht zorgt voor unieke cre-
aties die kunst en techniek verbinden. 
De Pi Chinois-collectie, een sym-
bool van oneindigheid en perfec-
tie, wordt één van de bestsel-
lers van het merk. In 2000 
wordt de Pi-armband op 
koord geboren, een nieu-
we manier van juwelen 
dragen. Dinh Van komt als 

eerste met een gouden juweel op een eenvoudig 
katoenen koordje of een lederen veter. Enkele 
jaren later geeft de juwelier twee ‘free souls’ de 
kans om de Pi Chinois opnieuw te interpreteren. 
Milan Vukmirovic (medeoprichter van de boetiek 

Colette in Parijs) combineert de mythische 
gouden schijf met onyx en agaat. Desig-

ner Lapo Elkann (erfgenaam van 
Fiat) sublimeert de ‘perfecte 

cirkel’ met carbonvezel 
en zwarte diamant.

Winkels Dinh Van
Grote Zavel, in het 
Woluwe Shopping 
Center en in de 

Koningsgalerij,
te Brussel.

www.dinhvan.com 

Menottessluiting Dinh Van 
op katoenen koordje.

Schakelarmband goud 
(zoals een wastafelketting) 
met Menottessluiting.

Ring Cube 
Diamant in 
wit goud en 
diamant.
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Ze behoort tot de bekendste Belgische artiesten in het 
buitenland. De atypische werken van Isabelle de Borchgrave 
worden tentoongesteld in New York, Londen, Tokio en 
Venetië of als eerbetoon aan Picasso in Evian. In Brussel 
ontdekken we haar recentste expositie, ‘Africa Inside Me’, 
die de kunstenares toont zoals ze echt is: ongebreideld, 
productief, veelzijdig, hedendaags, te volgen.

Door Raoul Buyle

Stel je voor: ik was nog nooit in Afrika! 
Toch heb ik de indruk dat ik dat fasci-
nerend continent, met al zijn kleuren, 
texturen, materialen en emoties, echt 

ken. (…) Ik ben geïnspireerd door een ingebeeld 
Afrika, een aarde die ik in mij draag en die me al 
doet dromen sinds mijn kindertijd. De natuur, de 

rijke Afrikaanse stoffen, datgene waar we alge-
meen naar verwijzen als ‘primitieve kunst’, tribale 
kunst, alle vormen van expressie die tegelijk tra-
ditioneel en extreem modern zijn, prikkelen mijn 
verbeelding.’ Zo brengt Isabelle de Borchgrave het 
thema aan van haar recentste expositie: Africa 
Inside Me. De Brusselse kunstenares is bekender 

'

Isabelle
de Borchgrave
Afrikaanse droom

voor haar werken uit 
gewoon en goedkoop, 
maar stevig papier 
dat ze knipt, plooit, 
verzamelt, verfrom-

melt, uiteenscheurt, 
useleert, stanst, kleurt 

en verft en waarvan ze de 
soms matte, dan weer glanzende 

texturen combineert om er op heel precieze 
wijze ‘trompe-l’œil’ kostbare stoffen en kleren 
van te maken, maar ook handtassen, juwelen 
en schoenen. Een aantal van haar (historische) 
papieren kostuums worden permanent tentoon-
gesteld in de grootste musea ter wereld, zoals 
het Kasteel van Versailles, het Catharinapaleis in 
Sint-Petersburg, het Venariapaleis in Turijn of het 
Music Instruments Museum in Phoenix.

Grote nieuwsgierigheid
Het verhaal van Isabelle de Borchgrave begint 
onder het dak van een huisje op de Zavel dat ze 
gebruikt als haar atelier. Ze geeft er tekenlessen 
aan de kinderen van haar vrienden en kan er vrij 
nadenken over haar creaties. Het zijn de jaren 70 
en het begin van ‘La Tour de Bébelle’. Modeshows 
met handgeschilderde outfits, rollen uiteenlopende 
stoffen, pigmenten, kwasten, gouaches, doeken, 

pastel en reisdagboeken. ‘Isabelle de Borchgrave’ 
is uitgegroeid tot een naam die we meteen in ver-
band brengen met mode en papier, maar ook met 
de wereld van de moderne kunst en design – zeker 
dankzij haar samenwerkingen met merken als Cas-
pari, het aardewerk van Gien, Target of Villeroy & 
Boch. Haar kunst leidt eveneens tot nieuwe schil-
derijen, bronzen beeldhouwwerken en installaties, 
gestimuleerd door haar onuitputtelijke 
drang naar creëren. ‘Ik verrijk mijn cre-
atieve palet met culturele 
ontmoetingen – Oosters, 
Westers, Afrikaans – en 
dat op basis van de ver-
schillende eeuwen uit de 
kunstgeschiedenis. Mijn 
lievelingsmaterialen zijn 
natuurlijk papier, maar ook 
acrylverf, brons en glas. 
(…) Mijn honger naar ken-
nis is eindeloos. Isabelle is 
ook enorm geïnteresseerd 
in de Nabis-beweging, die 
de wereld die zich rond hen 
ontplooit opnieuw inter-
preteerde als een einde-
loze droom in schitterende 
kleuren. Laten we niet ver-
geten dat de missie van de 
‘Nabis’ (‘profeten’ of ‘geïn-
spireerd op God’ in het 

Stoel in gepatineerd brons

Bronzen totems©
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Isabelle de Borchgrave. Bruisende
creativiteit

Atelier van Isabelle 
de Borchgrave in 
Elsene
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Mugello Grand Prix July 19, 1970 
Nino Vaccarella/Hans Ortner #52
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1969 ABARTH SE010 2000 
SPORT SPIDER
Chassis no. SE010 – 0040
€600,000 - 750,000 *

Important Collectors’ Motor Cars and Automobilia 
Paris, France  |  7 February 2019

Following the spectacular auction at 
the Grand Palais in 2018, Bonhams is 
delighted to return to this magical venue 
steeped in automotive history. 
  

ENQUIRIES 

Philip Kantor
+32 (0) 476 87 94 71

Gregory Tuytens
+32 (0) 471 71 27 36 
eurocars@bonhams.com
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Hebreeuws) uit de 19de eeuw 
niet was om de geobserveerde 
realiteit weer te geven. Hun 
symbolische kunst hecht name-
lijk net belang aan het decor, 
gebruikt heel wat arabesken en 
is vaak Japans-geïnspireerd.

Africa Inside Me 
De blikvangers van de exposi-
tie zijn de acrylwerken, waar-
van een aantal met gouden 
inserties. Het resultaat is bijna 
abstract. Maar er zijn ook de 
collages, de schilderijen op 
geplooid papier (vlak geschil-
derd en daarna met de hand 
geplooid, red.), een zeer moei-
lijke techniek geïnspireerd op 
het oeuvre van Mariano Fortu-
ny. Dat alles wordt weergege-
ven in Afrikaanse aardetonen, 
van ebbenzwart tot ossen-
bloedrood. Verder zijn er ook 
gebeeldhouwde meubelen in gepa-
tineerd brons, etnische inspiratieobjecten en lage 
tafeltjes in ‘verre églomisé’. Dat is een erg oude 
techniek waarbij decoratieve motieven gegraveerd 
worden in een glazen plaat bedekt met bladgoud. 
Vervolgens wordt de achterkant beschilderd in een 
uniforme kleur, meestal zwart, om de tekening te 
laten verschijnen als contrast.

Eerbetoon aan Picasso 
Op initiatief van het Nationale Picassomuseum in 
Parijs organiseert het Palais Lumière in Evian de 
expositie ‘L’Atelier du Minotaure’, gewijd aan Pablo 
Picasso. De Belgische Isabelle de Borchgrave werd 
gevraagd om het thema van deze tentoonstelling 
te interpreteren. Daarvoor ontwierp ze een verba-
zend lichte ‘installatie’ (uit ijzerdraad en papier) die 
de Meester (in streepjestrui) voorstelt en de zeven 
(gestileerde) vrouwen die belangrijk waren in zijn 
leven: Olga, Marie-Thérèse, Dora Mar, Françoise, 
Jacqueline… Ze staan voor uitgesneden witte bla-
den die van achteren verlicht worden en elk een 
verhaal vertellen. Een bijzonder werk, dat al door 
velen is opgemerkt. Tot het einde van het jaar te 
bekijken in Evian-les-Bains.

Expositie Africa Inside Me, van 11 oktober tot 20 
december 2018, van woensdag tot zondag van 
11 tot 17 uur. Maandag gesloten. Dinsdag op af-
spraak. In het atelier van Isabelle de Borchgrave, 
Vleurgatsesteenweg 73a, 1050 Brussel.

Gouache op geplooid 
papier; Africa Inside 

Me, 2018

Installatie Eerbetoon 
aan Picasso; Palais 
Lumière in Evian, 
2018
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Blancpain
Blancpain is naar verluidt 
het oudste horlogemerk 
t e r  w e r e l d ,  w a n t 
het  werd  in  1735 
opgericht door Jehan-
Jacques Blancpain. 
Twee eeuwen en 13 
generaties later stelt 
het zich nog altijd respectvol 
op tegenover het glorierijk 
verleden en het meesterschap 
van de horlogekunst. Een 
perfecte mix van traditie en 
vernieuwingskracht. 

Door Raoul Buyle

Zoals wel meer succesverhalen is ook 
Blancpain het resultaat van een pas-
sie, in casu deze van Jehan-Jacques 
Blancpain in 1735. In Villeret, een 

dorpje in de Zwitserse Jura, maakte hij eerst 
uurwerkonderdelen en later volledige zakhor-
loges. Samen met de eeuwen volgden ook de 
Blancpains elkaar op aan het hoofd van een zeer 
welvarend bedrijf. Nog later, in 1992, werd het 

historisch merk opgenomen in de Swatch Group. 
Het grote Blancpainavontuur gaat pas echt van 
start in 1926 wanneer het merk hoge ogen gooit 
met het model ‘Harwood’: een van de eerste 
automatische armbandhorloges (de naam is een 
eerbetoon aan de Engelse horlogemaker John 
Harwood, red.). De toekomst ligt bij de automati-
sche modellen en Blancpain wordt al snel de pio-
nier van deze nieuwe technologie. De Manufactuur 
past dit systeem toe op kleinschalige modellen en 
lanceert de rechthoekige ‘Rolls’: het eerste auto-
matische horloge voor dames. Succes! Het is ook 
in die periode en bij de dood van Frédéric Emile 
Blancpain dat het merk bij gebrek aan erfgenamen 
wordt overgenomen door het bedrijf Rayville S.A., 
waarbij ‘Rayville’ het fonetisch anagram is van 
Villeret, de plaats waar de fabriek is gevestigd. 
Ondanks de naamswijziging blijft de identiteit van 
het merk onaangeroerd en wordt er niet 
geraakt aan de karakteristieken. Het 
mooiste voorbeeld van deze know-
how met respect voor de traditie 
is zonder twijfel de ‘1735’. Dit 
horloge, bij de voorstelling 

Horloges zijn 
precisiewerk.

(in 1989) het meest 
‘gecompliceerde’ 
ter wereld, ver-
enigt de grootste 
horlogecomplica-
ties: minuutherha-
ling, tourbillon, eeu-
wigdurende kalender, 
maanfases en chrono-
graaf met rattrapante. Een 
meesterhorlogemaker heeft 
liefst een jaar nodig om dit 
kaliber in elkaar te puzze-
len. Het model verschijnt in 
een beperkte oplage van 30 
exemplaren. 

De grote duik
In de jaren 50 plaatst Blancpain een 

echte meesterzet door de 
‘Fifty Fathoms’ te lan-

ceren. Het allereer-
s t e  m o d e r n e 

duikhorloge 

Origineel model Fifty 
Fathoms; 1953

Nieuwe Fifty Fathoms 
Bathyscaphe, drie wijzers 
38 mm; 2017

Jean-Jacques Fiechter, de 
emblematische CEO van 
Blancpain van 1950 tot 1980

3eesters van tij.
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wordt al snel een icoon. We danken dit unieke 
onderwaterhorloge aan Jean-Jacques Fiechter, 
CEO van Blancpain van 1950 tot 1980 en zelf ook 
semi-professioneel duiker. De naam ‘Fifty Fathoms’ 
(50 vadem) verwijst naar de diepte van 91m die 
destijds werd beschouwd als de ultieme diepte 
waarop men kon duiken. De eerste Fifty Fathoms 
spelen meteen een belangrijke rol in de film ‘Le 
Monde du Silence’ van Jacques-Yves Cousteau, 
want de duikers van de Calypso dragen ze rond de 
pols. Het model leidt de geboorte in van een col-
lectie die zich jaar na jaar zal onderscheiden met 
limited editions, zoals de recente, vintage geïn-
spireerde ‘Fifty Fathoms Bathyscaphe’ (historisch 
gecreëerd in 1956). De nieuwe versie valt op met 
zijn drie diepblauwe wijzers van 38 mm. Diverse 
elementen van dit duikhorloge verwijzen naar de 
historische uitgave. Om de allure te perfectione-
ren, is de stalen lunet uitgerust met een insert 
in blauw ceramiek en zijn de uuraanduidingen 
uit Liquidmetal®, een metaallegering die bekend 
staat voor zijn stabiliteit. Verder onthulde Marc A. 
Hayek, CEO van Blancpain, dit jaar en ter gelegen-
heid van de ‘Journée Mondiale de l’Océan’ de ‘Fifty 
Fathoms Blancpain Ocean Commitment’ (BOC). 
Indien u een van de 250 modellen koopt, steunt u 
het merk bij het beschermen van de oceanen. 
Blancpain verbindt er zich inderdaad toe 
om 1000 euro per verkocht horloge te 
storten, ofwel een totaal van 250.000 
euro, die worden toegevoegd aan 
hun klassieke partnerships.

Quantième complet 
GMT
De collectie ‘Villeret’ blaast de 
quantième complet GMT (voor 
het eerst getoond in 2002) een 
nieuwe wind in. Deze horlogecom-
plicatie toont de dag van de week, 
de maand en de maandcycli in twee 
vensters. Verder is er de GMT-functie, 

zijnde de aanduiding van een tweede tijdzone. In 
2018 bracht Blancpain deze complicatie opnieuw 
uit met de nieuwe Quantième Complet GMT, die is 
uitgerust met de beroemde geïntegreerde correc-
toren van Blancpain. Dankzij deze gepatenteerde 
uitvinding kunnen met een eenvoudige druk van de 
vinger en zonder correctiestift de datum, de dag, 
de maanden en de maanfasen worden bijgesteld. 
De snelle correctie van de GMT en het gelijkzetten 
gebeurt via de kroon.

Info blancpain.com

De vroegere ateliers 
van de manufactuur 
Blancpain in Villeret

Blancpain Fifty Fathoms 
Ocean Commitment (BOC) 
in limited edition; 2018

N i e u w e  Q u a n t i è m e 
Complet GMT, Collection 
Villeret; 2018
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L U X E
WINTER 2018 GOED VOOR 

DE WERELD 
GOED VOOR 
UZELF
U heeft een mooi vermogen opgebouwd en weet dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan 
onze wereld, zonder in te leveren op uw rendement. U bent niet alleen. Omdat we samen het verschil 
kunnen maken, bieden wij duurzame beleggingen aan die ook uw vermogen laten groeien. Bekijk 
voorbeelden van rendementen op onze duurzame oplossingen op abnamro.be/sustainability en 
bespreek met onze specialisten hoe ook u het verschil kunt maken.

Contacteer onze specialisten voor een vrijblijvende afspraak 
Antwerpen  +32 3 222 03 33      Brussel  +32 2 229 58 00    Hasselt  +32 11 26 32 32    
Kortrijk  +32 56 26 89 89   Sint-Martens-Latem  +32 9 247 02 30 .BE  
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Echt rijplezier

CELEBRATE
SUCCESS.
DE NIEUWE BMW X5.
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