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The Qualion Finance Team congratulates  
Nicolas Colsaerts for his victory 

at the French Open 2019.
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De overwinning van Nicolas Colsaerts in de Open de France had 
iets magisch. Terwijl heel wat kwatongen zijn verval voorspel-
den, tot en met de degradatie naar de Challenge Tour, trok de 
Brusselaar opnieuw zijn allermooiste registers open om één van 

de mooiste titels in zijn carrière te veroveren. Op zijn 36e nota bene. Zoals 
wel vaker met de rug tegen de muur en het mes op de keel bleek hij net dàn 
op z’n best! Je hebt haast de indruk dat Colsaerts die extra dosis adrenaline 
nodig heeft om topprestaties af te leveren.
Nicolas Colsaerts is een atypische, verwarrende, hartverwarmende golfer. In 
de jungle van de profsport valt hij geregeld uit de toon. Te nonchalant en te 
levensgenieter, luidt het. Te weinig op de practice en te weinig killer. Daar is 
voorzeker iets van aan, maar dat is nu eenmaal zijn temperament. Met zijn 
talent dat ruw is als diamant had een mooiere erelijst beslist gekund. Maar 
voor deze hedonist van de greens blijft golf in de eerste plaats spel en plezier. 
Ergens houdt hij te veel van deze sport om er een taak of plicht van te maken. 
Want deze artiest houdt van zijn vrijheid.
Zijn titel in Parijs op de mythische baan van de Golf National was puur 
genot. Niet alleen voor hem natuurlijk, maar ook voor al zijn fans. Het deed 
terugdenken aan zijn eerste titel tijdens de China Open in 2011 en zijn titel 
in het World Match Play in Finca Cortesin in 2012. En natuurlijk ook aan 
die memorabele zege tijdens de Ryder Cup in Medinah in 2012. Daar was 
Colsaerts op zijn absolute best en overrompelde hij de grote Tiger Woods 
in een legendarische vierbal. ‘Maar wie is die kerel?’, vroeg Tiger zich toen 
verbouwereerd af…
Het is artiesten eigen om – als ze daar zin in hebben en er de drang toe voelen 
– schitterende symfonieën uit te schrijven. Welnu: Nicolas is zo’n artiest. Het 
is daarom dat hij zo geliefd is en dat iedereen hoopt dat hij nog lang op het 
hoogste niveau mag performen. Want goede golfers zijn als goede wijn. Zij 
worden beter met de jaren.
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VOORWOORD
Bravo Nicolas!
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Idool, held & rolmodel
Het is exact 20 jaar geleden dat de mythische Amerikaanse golfer 
Payne Stewart, die wereldwijd bekend was voor zijn vintage look, het 
leven liet in een vliegtuigcrash. Een terugblik op een unieke kampioen.

Door Miguel Tasso

Op 25 oktober 1999 overlijdt de Amerikaanse 
kampioen Payne Stewart in een vliegtuig-
crash. Hij laat de golfwereld verweesd achter, 
want die verliest een van zijn meest getalen-

teerde en charismatische figuren. De Amerikaanse ster 
had die dag plaatsgenomen in een privéjet die hem, samen 
met zijn omkadering, van Orlando naar Dallas moest vlie-
gen. Nadat het vliegtuig van de radar was verdwenen, werd 
het wrak teruggevonden in een krater van drie meter diep 
in een maisveld vlakbij een dorpje in Dakota. De harmonica 
van de speler, die hij geen seconde losliet, overleefde de 
crash zonder een schrammetje.
20 jaar geleden was de 42-jarige Payne Stewart op zijn 
absolute top. Hij had net zijn tweede US Open gewonnen 
op Pinehurst (North-Carolina) na een geweldig gevecht 
met Phil Mickelson en de nog jonge Tiger Woods. Meteen 
hierna had hij de Amerikaanse ploeg mee naar de zege 
geleid tijdens een memorabele Ryder Cup in Boston (Mas-
sachussets). Op de ochtend van het drama had Payne bij 
het ontbijt nog tegen zijn echtgenote Tracey gezegd dat hij 

het rustiger wilde aandoen om meer tijd te maken voor zijn 
gezinsleven. ‘Ik denk dat ik al mijn sportieve dromen heb 
waargemaakt. Nu heb ik zin om te rusten. Ik wil vaker bij jou 
zijn en bij onze kinderen Chelsea en Aaron.’ Het lot en onfor-
tuinlijk drukverlies in de cabine beslisten er anders over.

Onvergetelijke look
Dat Payne Stewart een one-off was in de golfwereld kwam 
in grote mate door zijn verrassende dresscode met een 
vleugje vintage. Hij koos in elk toernooi voor een aparte 
retrolook met een pet à la Gavroche, schoenen in krokodil-
lenleer, lange en meerkleurige Schotse sokken en vooral: 
knickers uit andere tijden. Het geheel oogde als ‘Kuifje op 
de greens’, maar het maakte hem uniek in zijn genre. Payne 
Stewart liep dan ook altijd in de kijker.
Bij het begin van zijn profcarrière genoot deze golfer uit 
Springfield (Missouri) nochtans geen al te beste reputa-
tie. Sterker: hij behoorde tot de minst geliefde spelers op 
de PGA Tour. Velen noemden hem arrogant, wispelturig, 
cynisch tot en met vulgair. De ene dag superlief, de dag 
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10 Het standbeeld van Payne Stewart 
domineert het terras in Pinehurst waar 

hij in 1999 winnaar werd van de US Open.

Eén en al glimlach na 
zijn zege in de US Open.



daarop onhandelbaar. Dat alles zonder een duidelijke 
reden. Ook zijn ongenuanceerde en niet-diplomatische 
uitspraken vielen vaak slecht in de golfwereld. ‘Ik was een 
echte “pain in the ass”’, zou hij later ook toegeven. 
Eigenlijk was het de ziekte van zijn beste vriend Paul Azinger 
die voor de ommekeer zorgde en in 1993 de introspec-
tie inleidde. Het pad van beide kampioenen was sinds het 
begin van hun carrière gelijklopend geweest. Zij waren 
echte boezemvrienden. Toen Payne Stewart op de hoogte 
werd gebracht van de problemen van zijn maat, besefte hij 
plots de kwetsbaarheid van het leven en de vluchtigheid van 
een zege of een nederlaag. Hij vond antwoorden in de reli-
gie en werkte voor zichzelf een nieuwe persoonlijkheid uit. 
Met succes, want de nieuwe Payne Stewart was charmant, 
toegankelijk, grappig en gastvrij. Een echte metamorfose 
die in grote mate zou bijdragen tot zijn enorme populariteit.

Onvoorspelbaar
Ook op de greens kende Payne Stewart hoogten en laag-
ten. In het begin van zijn carrière was hij met zijn vele ere-
plaatsen een soort Poulidor van de golfsport. In de jaren 
80 won hij weliswaar twee keer op de PGA Tour, maar die 

zeges konden een hoop frustraties niet verdoezelen. Zoals 
in 1985 toen hij op de Royal St. George’s ideaal geplaatst 
was om de British Open te winnen, maar de titel uiteindelijk 
met één luttele slag aan de Schot Sandy Lyle moest laten. 
Het jaar daarop blonk Stewart uit door zijn regelmaat – 
liefst 16 keer een top-10 op de PGA Tour, waarvan drie in 
Majors – maar ontgoochelde door het gebrek aan trofeeën. 
Altijd vooraan, maar nooit een winnaar: het is een reputatie 
die hem al snel zal achtervolgen en hem in de States de 
bijnaam… ‘Avis’ oplevert. Avis? Welja, naar de eeuwige 
nummer twee in de autoverhuur, na Hertz… Maar in 1989 
rekent de kampioen eindelijk af met zijn demonen. Hij wint 
het PGA Championship op het parcours van Kemper Lakes. 
Vooral zijn eindspurt is fenomenaal: 4 birdies op de laatste 
5 holes. Mike Reid, die de titel op zak dacht te hebben, kan 
het amper geloven. 

Licht en zuiver
Zijn aangeboren talent en zijn zuivere swing helpen hem 
in 1991 aan de titel in de US Open: zijn favoriet toernooi. 
Omdat hij en zijn landgenoot Scott Simpson na 72 holes op 
hetzelfde eindtotaal uitkomen, wordt de titel beslist in een 
play-off op maandag. Payne Stewart raakte de bal nooit 
beter. Ook Jack Nicklaus spaart zijn loftuitingen niet. ‘Het 
oogt allemaal zo licht en zuiver’, aldus de White Bear.
Men waant Payne Stewart definitief gelanceerd naar de 
hoogste top, maar dan doorkruist een zoveelste tegenslag 

zijn progressie. Een depressie wordt gezegd, al fluisteren 
sommigen ook alcoholisme. Bij zoverre dat hij in de jaren 
90 ernstig overweegt om definitief met golf te kappen. Hij 
zit slecht in zijn vel en in zijn hoofd. Zijn golf lijkt dan ook 
nergens naar. Maar gelukkig opent zijn vrouw voor hem een 
reddende piste. ‘Ik zei hem om goed na te denken en gaf 
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hem de raad naar oplossingen te zoeken in plaats van 
zichzelf te beklagen’, aldus Tracey. Die bolwassing zou de 
grondslag betekenen van een echte wedergeboorte. 

Het duel van Pinehurst
Op het einde van de jaren 90 staat Stewart weer helemaal 
bovenaan. In de US Open van 1998 op de Lake Course van 
San Francisco finisht hij tweede achter Lee Janzen. Stewart 
leidt drie ronden lang de dans, maar kraakt in de vierde. 
Maar in plaats van te vloeken, lacht hij. Zijn mentaliteit is 
positief en dat zowel op als naast de golfbaan. ‘Volgende 
keer beter; bravo Lee’, lacht hij. De voormalige moeilijke 
jongen wordt nu op de handen gedragen door het publiek 
en door zijn tegenstanders. Payne Stewart is een echt rol-
model geworden. 
Zijn titel in de US Open van 1999 is zonder enige twijfel zijn 
grootste meesterwerk. Het toernooi wordt gespeeld op de 
aartsmoeilijke Pinehurst n°2: een ontwerp van architect 
Donald Ross. Bij het ingaan van de slotronde heeft Stewart 
de leiding, maar er zitten hem heel wat kanjers op de hielen, 
zoals Phil Mickelson, Tiger Woods, David Duval en Vijay 
Singh. Hoe zwaar kan de druk zijn?
Bij de afslag van hole 17 staan Mickelson – die op het punt 
staat vader te worden – en Stewart samen aan de leiding. 
Het duel tussen beide mannen neemt epische vormen aan. 
Dankzij een onwaarschijnlijke birdie neemt Payne een voor-
sprong van 1 slag mee naar de finishing hole. Zijn drive 
belandt in de rough, maar uiteindelijk ligt hij toch op zo’n 

5 meter van de vlag met een putt voor de titel. Naast de 
enorme druk is er ook de helling om rekening mee te hou-
den, maar de bal volgt de perfecte lijn en eindigt in de cup. 
In een zinderende sfeer vallen beide kampioenen elkaar in 
de armen. ‘Beste wensen met de baby. Je zal zien: vader 
zijn, is heerlijk’, fluistert Payne Phil in het oor.
Aansluitend start Stewart in de Ryder Cup van 1999: een 
editie die ook bekendstaat als de ‘Battle of Brookline’. De 
driedaagse wordt gespeeld in een elektrische sfeer, met 
Amerikaanse fans die zich onsportief opstellen. In de sin-
gles staat Stewart tegenover Colin Montgomerie die door 
het publiek op elke tee wordt uitgejouwd. ‘Als er één toe-
schouwer over de schreef gaat, krijgt hij met mij te maken’, 
fluistert hij de Schot toe. De wedstrijd eindigt ‘square’, 
mede omdat Payne als een ‘grote mijnheer’ de laatste putt 
aan Montgomerie schenkt. 
Op dat ogenblik is er niets dat een tragische afloop laat 
vermoeden, maar een maand later is het zover. Tijdens de 
begrafenis in de First Baptist Church van Orlando zijn de 
meeste PGA Tourpro’s aanwezig. Zij vormen een erehaag 
om de kist van hun vriend te begeleiden. ‘Lange tijd was 
Payne Stewart het enige wat telde in het leven van Payne 
Stewart. Alles draaide rond hem. Maar de laatste jaren was 
hij een totaal ander mens geworden. Hij had aandacht voor 
iedereen en hij was vrijgevig, minzaam, bescheiden. Een 
formidabele kerel’, aldus Paul Azinger in zijn eerbetoon.
Inderdaad: Payne Stewart was een rolmodel geworden naar 
het beeld van zijn manier van kleden.
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Magisch talent, 
elegante houding, 
verrassende look: dat 
was Payne Stewart.



MINI, 
VIDI, 
VICI!

In 1959 wordt de Mini geboren. 
De kleine Engelse bolide

bulkt van de vernieuwende 
ideeën en zet de klassieke 

concepten van de populaire 
auto op z’n kop. De Mini zal zich 
verder ook ontpoppen als een 

ouwe taaie. Dat komt ervan als
je geboren bent dankzij

een… oorlog.

Door Stéphane Lémeret

Op 29 oktober 1956 breekt de Suezcrisis uit. Israël, 
alras gevolgd door Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, valt Egypte binnen om er de controle 
te verwerven over het beroemde kanaal. Hoewel 

deze oorlog maar negen dagen duurt, zorgt hij in Europa 
toch voor een olieschaarste. In het Verenigd Koninkrijk dient 
zelfs een rantsoeneringssysteem opgestart. Het is om die 
reden – en ook omdat hij een grondige hekel had aan de 
Duitse ‘Bubble Cars’, de kleine benzinewagens met een motor 
van minder dan 1000cc die in de jaren 40-50 vrij populair 
waren – dat Leonard Lord, toen hoofd van de British Motor 

Corporation, zijn hoofdingenieur Alec Issigonis de opdracht 
geeft om zich te concentreren op één van de drie auto’s die 
toen volop in de ontwikkelingsfase zit: de hypercompacte en 
zuinige vierwieler die zal uitgroeien tot de legendarische Mini.

Revolutionaire ideeën
Alec Issigonis creëert niet alleen een kleine en zuinige auto: 
hij lost in wezen ook de kwadratuur van de cirkel op. Want 
hoewel de Mini amper 3,054m lang is, biedt hij wel degelijk 
plaats aan vier ‘echte’ volwassenen (al waren die in de fifties 
voorzeker minder groot dan nu) en ook wat bagage. Hoe hij 

dit deed? Welnu: Issigonis koos voor deuren en flanken met 
enkel een ‘buitenwand’. Daardoor kwam er in de cockpit heel 
wat plaats vrij voor ellebogen en bergruimte. Er werd trouwens 
gefluisterd dat Issigonis dit deed om in de portieren de nodige 
ingrediënten te kunnen opbergen voor zijn favoriete drank: de 
Martini Dry! Lach niet, want achter de deuren was er wel dege-
lijk plaats voor een fles Martini en een fles gin. Leuke anekdote, 
vooral omdat de constructeurs tegenwoordig bijzonder trots 
zijn als ze kunnen aankondigen dat hun handschoenkastjes 
voldoende plaats bieden voor een flesje water…
Een andere kunstgreep zijn de glijdende ramen die de klassie-

ke op- en neergaande vensters vervangen. Hierdoor hoeft in de 
deuren geen speciaal draaimechanisme te worden ingebouwd. 
De deuren hebben scharnieren die buiten zichtbaar zijn. Idem 
dito voor de ‘naden’ die de verschillende elementen van de 
carrosserie met elkaar verbinden. Het principe is duidelijk: hoe 
meer elementen aan de buitenkant, hoe meer plaats binnen!
Toch is het vooral op mechanisch vlak dat het genie van Issi-
gonis zich manifesteert. Hij maakt van de Mini niet alleen een 
ongelofelijk ruime auto gezien zijn afmetingen, maar ook een 
modern model dat al zijn toenmalige concurrenten – zoals de 
in 1957 geboren en zeer populaire Fiat 500 – terugwijst 

Sir Alec Issigonis: 
hij revolutioneerde 
het concept van de 
populaire auto.
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naar het Stenen Tijdperk. Zo is de motor voorin geplaatst, 
wat toen nog niet de norm was, en ligt hij in de breedte, 
wat helemaal tegen de klassieke gebruiken indruiste. Deze 
motor drijft de voorste wielen aan: ook dat is zeer bijzonder. 
En dat is niet alles, want Issigonis kiest er ook nog eens voor 
om de elementen van de versnellingsbak in de motor te 
plaatsen, meer bepaald in het oliecarter, in plaats van motor 
en versnellingsbak naast elkaar, wat toen gebruikelijk was. 
Dit alles verklaart waarom deze ultrakleine auto toch zoveel 
binnenruimte kan bieden. Op technisch vlak is alles revo-
lutionair. We mogen Issigonis dan ook rustig bestempelen 
als de uitvinder van de definitie van de compacte auto zoals 
deze ook vandaag nog wordt toegepast.

Baas in de Monte Carlo
In augustus 1959 maakt onze kleine prins zijn opwachting 
bij de beide merken van de BMC Groep: Morris Mini Minor 
en Austin Seven (geschreven: SE7EN). Maar al snel gooit 
het publiek die ballast van deze patroniemen overboord en 
onthoudt enkel het essentiële. Voor de buitenwereld heeft 
deze auto maar één naam: de Mini.

Tegelijk moeten we stellen dat hij geen overweldigend suc-
ces is. In de eerste jaren zijn de verkoopcijfers inderdaad 
maar zo-zo. Het duurt tot in het begin van de jaren 60 
vooraleer hij aan zijn opmars begint. Met dank aan enkele 
uitstekende promocampagnes waarbij sterren uit de televi-
sie-, film- en muziekindustrie zich laten fotograferen bij het 
afleveren van hun Mini.

De Mini verovert beetje bij beetje zijn plaats in 
de populaire cultuur en zoals altijd zorgen de 
sportieve successen voor een extraatje, want 
de Mini gooit snel hoge ogen in de autosport. 
Dat komt in grote mate door toedoen van een 
goede vriend van Issigonis. Die beseft al snel 
het potentieel van deze kleine auto met zijn 
ultra efficiënte wegligging. Deze vriend, die 
onder meer Formule 1-bolides bouwt, luistert 
naar de naam John Cooper.
De eerste Mini Cooper verschijnt in 1961. Hij 
onderscheidt zich meteen in competitiever-
band en dat zowel op circuit als in rally. De 
bekroning volgt in 1964 wanneer de kleine 
Brit een van de meest gerenommeerde wed-
strijden ter wereld wint: de Rally van Monte 
Carlo. Weliswaar met dank aan de zogehe-

ten ‘performance index’: een uitgekiende formule 
die toelaat om de prestaties van verschillende auto’s, zoals 
de Porsche 911 en de Mini, met elkaar te vergelijken. Hij 
herhaalt die stunt in 1965 en 1967. Een Mini-drieluik dat in 
1967 evenwel niet gevalideerd zal worden door een discuta-
bele beslissing over ‘onreglementaire lichten’. Hoe dan ook: 
de Mini is definitief de legende ingestapt en het model, dat 
al heel wat brave families verleidde, is vanaf nu het favoriete 
wapen van de sportieve chauffeur met het kleine budget.

Nooit eerder was een 
kleine auto zo ruim!
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Vaste wielbouten
In de jaren 60 volgt de concurrentie de 
moderne weg die door de Mini is uitgezet. 
Bij zoverre dat op het einde van het decen-
nium – en ondanks voortdurende verbeteringen 
– de Mini plots lijkt achter te lopen op zijn rivalen. Tijd voor 
iets nieuws, dus. Toch duurt het tot 1980 vooraleer Austin de 
auto uitbrengt die de opvolging moet verzekeren: de Metro. 

Beide vierwielers func-
tioneren naast elkaar 
binnen het gamma. De 

verkoopcijfers zakken licht-
jes tot in 1984: het jaar van de 

25e verjaardag van de Mini. Speciaal voor de 
gelegenheid wordt een speciale reeks gelanceerd met heel 

wat upgrades qua techniek en comfort. En als bij toverslag 
gaan de verkoopcijfers weer omhoog. De constructeur ruikt 
big business: hij behoudt een basic-Mini als introductie tot het 
gamma, maar hij bouwt ook limited editions voor klanten met 
meer financiële mogelijkheden. Een schot in de roos! Het is in 
die periode dat de Mini, ooit bedoeld als een geniale maar basic 
auto, uitgroeit tot wat hij vandaag is: een chique vierwieler; 
een soort van modeaccessoire voor trendy chauffeurs. De Mini 
overleefde dan ook alle modellen die bedoeld waren om hem te 
vervangen. De eerste was de Clubman of 1275 GT (1969-1980) 
wiens vlakke motorkap en hoekige look nooit dezelfde extase 
opriepen als het ronde, popperige uiterlijk van het origineel. 
Daarna volgde de Metro (twee generaties van 1980 tot 1998) 
die verdween samen met het merk Rover. Hij overleefde ook 
al zijn afgeleiden, zoals de Wolseley Hornet en Riley Elf (1961-
1969): luxueuze, maar tegelijk toch ook ietwat onaantrekkelijke 
versies – onder meer door hun prominente koffer – van de Mini. 
Verder was er ook de beroemde Mini Moke (1964-1993) die van 
een militaire carrière droomde, maar droogjes werd hervormd 
en uiteindelijk uitgroeide tot een icoon van de vrijetijdsauto’s. En 
natuurlijk was er ook de Mini Innocenti (1965-1975), het project 
van een Italiaanse constructeur die de basic-Mini aankleedde 
met een zeer geslaagde carrosserie getekend Bertone. 
Mini zag ze allemaal komen en weer gaan, terwijl het zelf met 
gepaste trots zijn carrière verderzette tot in oktober 2000, 
na een carrière van 41 jaar met 5.387.862 geproduceerde 
exemplaren. Dat jaar werd de fakkel van het Mini-tijdperk 
doorgegeven aan BMW dat, ook al heeft het niet het revolutio-
naire aspect van zijn opa, het belang verder uitbouwde van een 
naam die definitief tot het collectief geheugen is gaan behoren. 
Mini, vidi, vici: long may the saga continue…

De Mini kwam uit in oneindig 
veel varianten, maar geen enkele 
kon tippen aan de originele.
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Indeed, the right choice  
of club is essential.
The new MINI Clubman.

MINI Clubman : CO2 123 - 194 g/km 4,7 - 8,6 l /100km (WLTP)
Environmental information : mini.be   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

243500346_Ad_Clubman_297x210.indd   1 19/11/2019   14:19



Bij zijn 7e deelname slaagde onze landgenoot Thomas De Dorlodot, een van 
de beste paragliders ter wereld, er eindelijk in om de finish te bereiken van 
de Red Bull X-Alps: een avontuurlijke tocht van 1138 km door de Alpen.

Door Philippe Van Holle

We geven het eerlijk toe: vooraleer we naar 
Salzburg – startplaats van deze Red Bull 
X-Alps – afreisden, hadden we nog nooit 
van Thomas De Dorlodot gehoord. Terwijl 

hij nochtans één van de grootste avonturiers van ons land 
is. Hij doorkruiste de wereld door de lucht en over de 
zeeën, en beklom de hoogste bergtoppen. Doorgaans ‘ver-
blijft’ hij op een zeilboot in de Canarische Eilanden, samen 
met zijn echtgenote en hun enkele maanden oude zoon. 
Vanop afstand bekeken, lijkt dat ‘een droom van een leven’, 
maar tegelijk is het ook een ascetisch bestaan, want 
al zijn topprestaties vereisen een uitzonderlijke 
voorbereiding en dat op alle niveaus.
Toch kwamen we zelden een meer bescheiden, 
beschikbare, ‘down to earth’ persoon tegen als Tho-
mas De Dorlodot, die nochtans een kraan is in zijn 
vak. Heel wat professionals uit het voetbal, het wielren-
nen of de autosport kunnen er een voorbeeld aan nemen! 
Voor ons volstonden een paar momenten, enkele zinnen, een 
glimlach hier en daar om hem te kaderen als een goed mens.

Een echte uitdaging
De goesting was er dan ook meteen om hem dag na dag te 
volgen in wat voor een paraglider zonder enige twijfel de moei-
lijkste race ter wereld is. De Red Bull X-Alps staat inderdaad 
voor 1138 km van paragliden en lopen om, in maximaal 12 
dagen, van Salzburg naar Monaco te reizen en daarbij de vol-
ledige Alpenketen te overbruggen. Dit gebeurt letterlijk in alle 

weer en… wind, want als er niet 
gevlogen wordt, probeert men 
zo snel mogelijk de hellingen 

van de Oostenrijkse, Italiaanse 
en Franse cols te overwinnen 

met 18 kg op de rug. Behalve 
het zeil (dat 3,5 kg weegt) sleurt 
men immers heel wat materiaal 

mee om de prachtige, maar 
onherbergzame omgeving  
te overwinnen, zoals 
opblaasbare 

rackets – om maar die te noemen – voor het geval de stof-
fen vleugel u meevoert naar de eeuwige sneeuw… Hoewel 
de organisatie verplicht de atleten tussen 22.30 en 5 uur te 
slapen, zijn die na 12 dagen helemaal afgepeigerd als zij de 
finish bereiken. Waarna ze maanden nodig hebben om van de 
zware inspanningen te herstellen. ‘Vroeger was er geen enkele 
verplichting om ’s nachts te stoppen’, aldus Thomas. ‘Maar 
dat bleek alras te gevaarlijk. Omdat men altijd verder en altijd 
sneller wou gaan, sukkelde men op het einde in slaap terwijl 
men vloog, met de gevolgen die u zich kunt inbeelden…’

Teamwork
Omdat dit zo’n zware competitie is, wordt zij slechts om 
de twee jaar georganiseerd. Daardoor wint zij nog meer 
aan magie. ‘Voor mij is dit de Vendée Globe van het para-
gliden. De Red Bull X-Alps heeft alles waar ik van houd. Dit 
is echt uniek. De voorbereiding, de training, het teamwork, 
de natuur… Het is een intense en zware opdracht. Het is 
een competitie die je uitdaagt om jezelf te herontdekken, 
zelfs al was dit voor mij al de 7e editie. De Alpen zijn mijn 
speelterrein. In mijn eentje en onder mijn vleugel of op de 
top van een berg: het is simpelweg magisch!’
De deelnemers worden ondersteund door een team dat de 
assistentie voor, tijdens en na de wedstrijd verzekert, maar 
hun atleet ook op de voet volgt. Het team waakt ook over de 
maaltijden en draagt zorg voor de bij momenten geïmprovi-
seerde slaapplaatsen (zo sleet Thomas heelder maanden op 
training en in wedstrijdverband in zijn campingcar California 
die door Volkswagen België ter beschikking wordt gesteld).
‘Het team is van kapitaal belang om je doel te bereiken. 
Zonder team: geen race, geen prestaties. Je kan je niet 
voorstellen welke probleemsituaties de teams moeten 

oplossen. En altijd in zo weinig mogelijk tijd. Zonder de 
morele ondersteuning te vergeten.’ Die morele steun wordt 
ook geleverd door zijn echtgenote Sofia (die niet permanent 
op de wedstrijd aanwezig is, want zij vindt het belangrijk dat 
haar wederhelft zich 100% op zijn doel kan concentreren) en 
door zijn jonge zoon Jack. Nu al een echte avonturier, want 
hij reist met zijn ouders zowat de hele wereld rond.
Met hun drietjes wonen zij (minimaal) de helft van het jaar 
op een zeilboot van 12 m lang. Die tikten ze op de kop bij 
BRIC in Brussel, waar hij al 7 jaren in een droogdok stond 
te verkommeren… 
Dit jaar slaagde Thomas er voor het eerst in 7 deelnames 
in om de finish in Monaco te bereiken. Bovendien werd hij 
knap 10e in de uitslag. Zoals altijd bij de – zoals de traditie 
dit wil – landing in de Middellandse Zee, op een steenworp 
van een strandhuis waar ooit Jacques Brel woonde, zwoer 
hij dat dit zijn laatste deelname zou zijn. Want te zwaar, te 
mooi, te alles. Maar enkele maanden na zijn stunt lijkt het 
ons toch dat hij volgende keer weer aan de start zal staan. 
‘De finish halen in Monaco, was top. Een 10e plaats: dat was 
het doel. Maar als ik analyseer wat goed ging en wat minder 
was, denk ik dat ik nog beter moet kunnen.’
Want zo gaat dat met topatleten. Citius, Altius, Fortius... 

RED BULL X-ALPS
‘De Vendée-Globe
van de paragliders!’

De start (in Salzburg) en de 
aankomst (op een vlot bij 

Monaco) zijn dé topmomenten 
van de competitie.

Het navigeren tijdens 
de vlucht, vooral tussen 
de hoogste toppen, is 
gevaarlijk en complex.

Dankzij VW, een van zijn 
trouwste sponsors, kan 
Thomas rustig uitrusten 

bij zijn gezin en in de 
volle natuur, en dit met 

een Touareg, een Tiguan 
of, recenter, een  

T6 California.
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De Beauty Golf Trophy by Louis Widmer, een toernooi exclusief
voor dames, verpulverde dit jaar alle records.

Door Miguel Tasso

Ook in golf is de vrouw de toekomst van de 
man! Het succes van de Beauty Golf Trophy by 
Louis Widmer is daar het mooiste bewijs van. 
Ook dit jaar verpulverde dit 100% damestoer-

nooi alle records, met liefst 2750 deelneemsters aan de 75 
kwalificatiewedstrijden op de Ladies Days in diverse clubs. 
Een uniek cijfer dat alles zegt over het winnend concept 
van deze competitie.
De finale van de editie 2019 werd eind september afgewerkt 
op de combinatie Quesnoy-Bruyères van de Royal Hainaut. 
In een sportieve en gezellige sfeer kruisten de laureaten van 
de kwalificaties er de ijzers.
In cat. 1 (0-18,4) was de titel weggelegd voor Myriam Tom-
beur. Zij tikte aan met 40p. stableford. De eredames heet-
ten Valérie Vermeersch (36) en Nathalie Bostheels (35). In 
cat. 2 (18,5-36) nam Viviane Defleur-Kauffmann de trofee 
mee naar huis dankzij een kaart van 37p. stableford. Daar-
mee bleef zij Mieke Veys (ook 37p., maar een minder goede 

back-9) en Christina Ballermann (36) voor. Veel blije gezich-
ten dus op de 19e hole en dat was ook logisch, want zoals 
gebruikelijk had Louis Widmer alle registers opengetrokken 
om van deze finale een onvergetelijke dag te maken. Behal-
ve het gepersonaliseerd onthaal hadden alle deelneemsters 
namelijk ook de kans om de bekendste producten van dit 
Zwitsers cosmeticamerk uit te proberen. 
Voor het merk is deze Trophée de ideale gelegenheid om 
golfspeelsters te ontmoeten in een leuke omgeving 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 alle deelneemsters trouwens een 
gratis huidonderzoek aan.
Mede dankzij Louis Widmer waait er dus meer dan ooit een 
vrouwelijke toets door de Belgische clubs en dat smaakt 
natuurlijk naar meer. Zo bevestigde Giovanni Oliveri, de 
directeur-generaal voor België en Luxemburg die zelf ook een 
gedreven golfer is, dat er in 2020 er nieuwe editie komt.

BEAUTY GOLF TROPHY 
BY LOUIS WIDMER

Vrouwelijke toets op de greens

24

E V E N T S
WINTER 2019

24

Rue Emile François 31 - 1474 Ways
+32 67 77 15 71

info@proshoplempereur.be
www.proshoplempereur.be

Visez l'excellence
et faites-nous confiance !

Vivez votre expérience de sur - mesure avec 
Process Golf Coaching, notre partenaire 

spécialisé en custom golf club fitting.
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De DS, het mythisch model dat de levenslust van de Franse 
auto-industrie typeert, trekt de kaart van het totale raffinement via een 
partnerschap met de wereld van de gastronomie.

Door Philippe Bidaine

De DS was een echte rijdende mythe en gold 
lange tijd als de must van de Franse autowe-
reld. Het was de trots van Citroën en van 1955 
tot 1975 het boegbeeld van het merk. Het 

model keerde terug in 2009 en verwierf vervolgens zijn 
onafhankelijkheid, want DS Automobiles is nu een auto-
noom merk binnen de PSA Groep.
Vandaag heeft de auto geen links meer met Citroën, tenzij 
dan in het DS-logo met de drie ‘chevrons’ die identiek zijn 
aan het origineel. Er zijn verschillende modellen, waaronder 
de nieuwe en ultraverfijnde DS3 Crossback. Sculpturale 
stijl, exclusieve technologische innovaties en unieke pro-
porties: dit avantgardistisch model verenigt comfort en 
elegantie, en dat bij alle snelheden!
Het prestigemerk DS Automobile surft natuurlijk ook op de 
epicurische golf en mixt levenskunst met rijplezier. Daar-
door behoort ook de gastronomie tot zijn favoriete ver-
zetjes. Zo associeerde het zich in 2016 met het concept 
‘Dinner in the Sky’ dat toen naast het Atomium werd uitge-

werkt. Om dat partnerschap te accentueren, mochten de 
deelnemende Belgische chefs toen elk een jaar lang rijden 
met een zwarte DS 5 Sport Chic.
Dit jaar gaat het Franse automerk door op die ingeslagen 
weg. Het doet dit met exclusieve partnerships met twee 
emblematische figuren van de Belgische gastronomie. Voor 
het Nederlandse landsgedeelte werkt het samen met chef 
Filip Claeys van het Brugse ‘De Jonkman’. Dit tweester-
renrestaurant is gespecialiseerd in ‘minder bekende vis-
soorten’. Dit inspireerde zijn voorman trouwens tot het 
oprichten van het project NorthSeaChefs.
Voor Wallonië viel de keuze op de unieke Arabelle Meirlaen 
in Marchin (één Michelinster). Zij werd gekozen omdat haar 
keuken zowel verfijnd is als aansluit bij de natuur. Boven-
dien heeft zij haar gelijke niet om het beste te halen uit de 
aromatische kruiden die zij kweekt met heel veel passie. 
Deze dubbele alliantie van verfijning en passie reflecteert 
perfect de waarden van een van de meest verleidelijke 
automerken op deze planeet.

DS
)e smaa*vo+e         ,itsta--en va.

Charles Peugeot, managing director van DS 
Automobile voor België en Luxemburg, met
chef Filip Claeys.

Restaurant De Jonkman 
in Brugge: waar koken en 
een kunst is.

Genieten van
morgen start 

vandaag

Zelfstandige? Maak samen met AXA 
uw pensioenplan Pension Plan Pro.
Geniet vandaag al mooie fiscale voordelen, 
voor uw comfortabel pensioen van morgen.

Doe de simulatie op axa.be/pensioen
of praat erover met uw makelaar. 

Know You Can

Pensioenplan

2019

“Pension Plan Pro” is een gamma levensverzekeringsproducten van AXA Belgium nv voor zelfstandigen en KMO’s, 
om aan aanvullende pensioenopbouw te doen. AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om 
de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 
B-1000 Brussel (België) Internet: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 
RPR Brussel - V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel.

Pension Plan Pro POZ
Nieuwe oplossing aanvullende pensioen-
opbouw voor eenmanszaken. Door DECAVI 
bekroond tot beste product op de markt 
in haar categorie.
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The Legends Classic Corporate, het door Michael Jones georganiseerde 
corporate toernooi, is anders dan anders, want amateurs spelen er samen 
met een touring pro. In 2020 staan vier afspraken op het programma.

Door Miguel Tasso

Never change a winning formula, en dus gaat 
de door Michael Jones gecreëerde en georga-
niseerde The Legends Classic Corporate door 
op de ingeslagen weg! In 2020 zal dit toer-

nooi vier bijzondere banen aandoen: GC Grand Ducal in 
Luxemburg (11 mei), Royal Latem (25 mei), Royal Waterloo 
(14 september) en GC Chantilly Vineuil in Frankrijk (21 
september). ‘De vier dagen verlopen via het hetzelfde 
concept. Wij bieden bedrijven de kans om elkaar te bekam-
pen in een exclusief en gezellig kader, met als extra de 
aanwezigheid van grote kampioenen uit het internationale 
golf’, vat Michael Jones samen, al 22 jaar actief achter de 
schermen van de Europese Tour en een bekend gezicht in 
de Belgische golfwereld.
Gepersonaliseerd onthaal, clinic door een topper (op de 
eerste twee edities waren dat Grégory Havret, Raphaël Jac-
quelin, Romain Langasque en Sam Torrance), lunchbuffet 
in B to B-sfeer, ‘shotgun’ over 18 holes voor 20 teams, live 
scoring tijdens de competitie, prijsuitreiking met cocktail: 

deze machine loopt gesmeerd. ‘De deelnemende bedrij-
ven mogen vier spelers inschrijven per team. Op elke hole 
worden de twee beste netto scores genoteerd en op één 
van de par 3-holes kunnen alle spelers de pro uitdagen. Na 
afloop worden de drie beste teams uitgenodigd om het in 
een shoot-out op te nemen tegen de pro. Heel leuk en fun’, 
aldus Michael Jones.
Het recept spreekt bedrijven aan die bestaande of poten-
tiële nieuwe klanten willen uitnodigen. ‘Als amateur krijg 
je zelden de kans om een hele dag door te brengen met 
een kampioen van de Tour. Vandaar dat wij volgend jaar 
bovenop België en Luxemburg ook naar de Franse markt 
mikken, met deze afspraak op de Old Course van Chantilly, 
een van de mooiste banen in Europa. Het staat Belgische 
bedrijven vrij om voor deze Franse manche in te schrijven, 
en omgekeerd…’
Als het om networking gaat, overstijgt de golfbusiness alle 
grenzen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2395 euro (excl. 
BTW) per team van vier spelers.

THE LEGENDS CLASSIC CORPORATE

Networking in 
competitieverband

Organisator Michael Jones met de 
Franse pro’s Romain Langasque, 
Grégory Havret en Raphaël Jacquelin.

De legendarische Schotse 
kampioen Sam Torrance 

samen met Michael Jones 
tijdens de editie 2019.

Zelfherlaadbare
hybrid

Gigantische
kofferruimte

Benzinemotor met ondersteunende
elektromotor

O  N  T  D  E  K

5,6-5,9 L/100 KM. 127-134 G/KM CO2. (WLTP)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals 
velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig 
kan afwijken van de vermelde wagen. Contacteer uw Ford-verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, het afgebeelde voertuig of prijs, of raadpleeg www.nl.ford.be.

GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be  

De nieuwe Ford Mondeo Hybrid. De slimme hybrid.
De nieuwe Ford Mondeo Hybrid is voor het eerst verkrijgbaar in 4-deurs én
Clipper-uitvoering, met een bagageruimte van maar liefst 1.508 liter. Met
zijn geavanceerde ontwerp en slimme technologie biedt de Mondeo Hybrid
het beste van beide werelden. Hij schakelt naadloos over van elektrisch
naar de benzinemotor, terwijl het regeneratief remmen de accu oplaadt. 
Zo heb je nooit een oplader nodig. Test nu de nieuwe Ford Mondeo Hybrid.
Vraag een testrit bij u Ford-verdeler of surf naarford.be
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Slotakkoord op
     Royal Waterloo
Porscherijders zijn vaak golfliefhebbers en dit toernooi is daar de 
mooiste illustratie van.

              Door Miguel Tasso

Begin oktober werd de finale van de editie 2019 
van de Porsche Golf Cup gespeeld op het par-
cours Le Lion van Royal Waterloo. Op de tee: de 
laureaten van de tien kwalificatiewedstrijden die 

het hele seizoen lang op enkele van de mooiste Belgische 
banen werden afgewerkt.
Speciaal voor de gelegenheid zette Porsche alle zeilen bij 
met een gepersonaliseerd onthaal, een brunch in het club-
house om energie op te doen, een shotgunstart, een turn 
getekend ‘Choux de Bruxelles’ en, in fine, de champag-
necocktail Taittinger die de prijsuitreiking omkaderde.
Het parcours van Le Lion, dat er schitterend bij lag, bleek 
voor alle deelnemers een grote technische en strategische 
uitdaging. Ook al omdat er heel wat wind stond. Niettemin 
was het spelniveau excellent te noemen, zodat aan de finish 
tal van briljante scores waren neergezet.
De Porsche Golf Cup heeft zich met de jaren duidelijk opge-
werkt tot een van de referentieafspraken op de Belgische 

amateurkalender. Het toernooi is schitterend georgani-
seerd door Andy Hancock (Golazo) en zijn team, het 

kan rekenen op prestigieuze sponsors en dankzij 
de mix van sportieve competitie, levenskunst en 

passie sluit het perfect aan op het sfeerbeeld van het merk.
Tijdens de prijsuitreiking hintte Didier t’Serstevens, Direc-
teur Porsche Import, heel terecht dat heel wat Porsche-
liefhebbers grote golffans zijn. Gilles Lievens, Catherine 
Langenaeken, Dirk Claes en Cédric de Caritat de Perruzzis 
zullen de laatsten zijn om dit tegen te spreken. Zij krijgen 
inderdaad het voorrecht om ons land te vertegenwoordigen 
op de wereldfinale. Deze wordt in mei 2020 gespeeld op 
Mallorca en meer bepaald op het prestigieuze parcours van 
Alcanada, eigendom van de familie Porsche.

Een gezellige en sportieve 
sfeer aan de turn.

PORSCHE
GOLF CUP

De laureaten van de editie 2019 samen met 
Didier t’Serstevens, directeur Porsche Import.

Risico’s neemt u 
beter tijdens het aperitief

WEALTH MANAGEMENT  |   ESTATE PLANNING

Schommelende olieprijzen, handelsoorlogen of negatieve rentes: aan fi nanciële 
valkuilen is er vandaag geen gebrek. Vertrouw daarom uw vermogen toe aan de 
gedreven experten van Capital at Work. Dankzij ons consistent beleggingsproces 
zorgen wij voor de bescherming én de groei van uw vermogen. Wilt u toch 
graag risico’s nemen? Kies dan voor culinaire in plaats van fi nanciële risico’s.
Experimenten zijn spannend in de keuken, niet in uw portefeuille.

Ga naar capitalatwork.com en maak een afspraak met uw persoonlijke 
wealth manager.

30

E V E N T S
WINTER 2019

30



De allereerste editie van de golfcompetitie met het label D’Ieteren,
die zich richtte tot CEO’s en decision makers, was een schot in de roos.

Door Miguel Tasso

Op 2 oktober vond de allereerste editie van 
de D’Ieteren CEO Golf Trophy plaats op de 
Amerikaanse baan van Golf Château de la 
Tournette. ‘Het concept van dit origineel toer-

nooi bestaat erin om bedrijfsleiders en managers te 
verenigen die van golf houden’, aldus Philippe Gheeraert, 
Public Affairs Manager van de autogroep en initiator van 
het evenement.
Met 56 CEO’s-golfers uit alle sectoren aan de start was 
deze eerste editie een mooi succes. De competitie was een 
shotgun met de formule greensome stableford. Hierin slaan 
de beide spelers van een team om beurten nadat ze elk 
hebben afgeslagen. Sportieve uitdaging, teamspirit, gezel-
ligheid: alle parameters waren op de afspraak. 
Na afloop legde de tandem Tanguy Lambillon (Benedic)-
Jean-Charles Malherbe (Produpress) de beste kaart voor 
(41p.). Leuk detail: op drie par 3-holes (zijnde 4, 7 en 13) 
viel met een hole in one een Porsche (Panamera, Cayenne 
& Macan) te verdienen. Geen enkele deelnemer slaagde er 

evenwel in om deze unieke prijs mee naar huis te nemen, 
die was verzekerd door het bedrijf P&V. Toegegeven: de 
positie van de vlaggen maakte dat ook extra moeilijk!
Voor D’Ieteren is het toernooi vanzelfsprekend een mooie 
etalage om zijn pr te verzorgen en de networking te stimu-
leren in een ontspannen kader. Denis Gorteman, CEO van 
d’Ieteren Auto en fervent golfer, nam zelf ook deel aan het 
toernooi en was natuurlijk opgezet met de aanwezigheid 
van een resem bekende genodigden, zoals Johan Beerlandt, 
John Mestdagh en Vincent Van Dessel.
Het is bekend: golf en business gaan vaak nauw samen 
en zakenmensen wisselen graag visite- en scorekaar-
ten uit. Dat gebeurde ook nu tijdens de 19e hole die in 
de salons van La Tournette werd georganiseerd en werd 
opgeleukt met champagne Laurent-Perrier! ‘Wij zijn nu 
al bezig met de voorbereiding van de tweede editie en 
dat met de overtuiging om van dit evenement een groot 
rendez-vous te maken in de golf en de zakenwereld’, aldus 
Philippe Gheeraert.

D’IETEREN CEO GOLF TROPHY
Winnende swings

voor CEO’s

Etienne Demaret
(La Tournette) bij een 

fantastische Lamborghini.

Etienne Gaye 
(E.G.C.) en Eric 
Gryson (Ricoh) 

hebben het 
naar hun zin.

Jean-Charles Malherbe (ProduPress), 
Denis Gorteman (D’Ieteren) en 

Tanguy Lambillon (BENEDIC).

Vincent Van Dessel (Euronext), Johan Beerlandt 
(BESIX), Etienne Demaret (La Tournette), Denis 
Gorteman (D’Ieteren) en John Mestdagh (Mestdagh). 

RS 6

  DOE GEWOON 
WAT U WIL
 Van 0 naar 100 km/u in 3,6 seconden met een topsnelheid van 305 km/u*.
Neem nu de controle. 

  De nieuwe Audi RS 6 Avant. Performance is an attitude.

*  Enkel in combinatie met het pakket RS dynamic plus met elektronische snelheidsregelaar. 
V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

12,3 - 12,9 L/100 KM ! 280 - 292   G CO2/KM (WLTP)
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Met een opbrengst van om en bij de 120.000 euro voor FNRS was de 
12e editie van de Stars Rallye Télévie alweer een groot succes.

Door Philippe Janssens

Opdracht volbracht, want ook de 12e editie van de 
Stars Rallye Télévie ten voordele van de strijd 
tegen kanker loste alle verwachtingen in. De rally 
vertrok onder de triomfbogen van de Esplanade 

aan het Jubelpark bij Autoworld om daar na de middag ook 
terug te keren, met onderweg een tussenstop op het vliegveld 
van Temploux. Tijdens de daaropvolgende veiling werd 118.555 

STARS RALLYE TÉLÉVIE 2019
De strijd gaat verder!

de tijd om alle inkomsten op te tellen en te becijferen hoeveel 
beloofde giften daadwerkelijk zijn gestort. Op de veiling vond 
de serigrafie van Philippe Geluck een koper voor 3200 euro en 
werd de Abarth Rivale afgehamerd op 27.500 euro.
Deze 12e editie stond onder het peterschap van Francis Cabrel 
en zijn dochter Aurélie. Zij vertegenwoordigde hem bij zijn afwe-
zigheid. Een 40-tal Belgische personaliteiten nam deel aan de 
rally. Hierbij onder meer striptekenaar Dany, zanger Claude 
Barzotti, de familie Borlée, dj Kid Noize die een set draaide in de 
regen op de aerodroom van Temploux, en hockeyvedette Simon 
Gougnard. Voor de start werden de zitplaatsen naast deze vips 
te koop aangeboden. De deelnemers konden ook bieden om 
het parcours af te leggen in één van de 170 bijzondere auto’s 
die hiervoor werden voorzien. Naast de 40 auto’s met vedetten 

en de 170 oldtimers volgden heel wat auto’s van particulieren 
de route. Hiervan werd het aantal niet bekendgemaakt. In totaal 
namen zo’n 600 mensen deel aan de rally.
‘De rally voor kinderen, die ik vorig jaar opstartte, bood 25 zieke 
kinderen (uit het Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola, 
red.) de kans om de rally met ons te beleven’, aldus Jean-Pol Piron, 
voorzitter van Stars Rallye Télévie. ‘Zij brachten de ochtend door 
in Ferrari’s en de namiddag in Volkswagen combi’s. Kid Noize was 
werkelijk formidabel en bijzonder gul. Hij draaide in de regen in 
Temploux en nodigde ook kinderen uit achter de draaitafels.’
Op de aerodroom van Namen/Temploux werden tal van activi-
teiten georganiseerd. Zo konden de deelnemers er inschrijven 
voor een luchtdoop met een helikopter en voor katapultvliegen 
met zweefvliegtuigen.

euro opgehaald ten voordele van het FNRS (Fonds National de 
Recherche Scientifique) dat in 2018 actief was in de strijd 
tegen kanker en leukemie. Omdat er dit jaar een 30-tal auto’s 
minder aan de start stonden teneinde te voldoen aan de nor-
men van de Brusselse lage-emissiezone, verwachten de orga-
nisatoren een opbrengst van zo’n 110.000 euro. Het exacte 
bedrag zou over een maand bekendgemaakt worden, zijnde 

© Fotos: PATOC Photography

Freddy Loix en 
Didier de Radiguès: 

twee grote motoren 
in de sport.

De mooie oldtimers hadden 
afspraak aan het Jubelpark.

Kid Noize met een 
spectaculaire show 

op de Kids Rally.

De broers Borlée 
wilden absoluut van 

de partij zijn.

Jean-Pol Piron in actie 
tijdens de veiling.
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De 10e editie van de Zoute Grand 
Prix lokte zo’n 250.000 toeschou-
wers naar Knokke tijdens een zon-
nig ‘lenteweekend’ dat helemaal in 
het teken stond van de classic car.

Door Philippe Janssens

Een keer per jaar staat het Zoute helemaal in 
het teken van de luxueuze sportwagens. Met 
zowaar echte podia, zwartwit geblokte vlaggen 
en strobalen op de dijk en op de voetpaden. Van 

Hotel Memlinc tot de River Woods Beach Club, van het 
Albertplein tot de Royal Zoute Golf Club: de Zoute Grand 
Prix is overal. De Kustlaan en omliggende straten gaan 
hoog in de toeren en nemen een duik in het verleden. 
Dat is meteen ook de bedoeling achter dit initiatief dat de 
meest trendy badplaats van de Belgische kust half oktober 
helemaal in de ban houdt.
Met zo’n 250.000 toeschouwers over de drie dagen was 
ook deze 10e editie van de Zoute Grand Prix alweer een 

ZOUTE 
GRAND 

PRIX 2019
Knokke weer

hoog in
de toeren

dus, al wordt ook daar het gaspedaal stevig ingeduwd. Deze 
organisatie is inderdaad en in de eerste plaats een levend 
automuseum waar men de mooiste en de zeldzaamste 
auto’s kan zien, horen en rijden: Porsche 356, Bentley, 
Mercedes 300 SL met de vleugeldeuren, Austin Healey 100, 
Jaguar XK 120, Jaguar E-Type, Ferrari 275 GTB en BMW 328, 
zoals degene die door Stéphane Sertang werd bestuurd.
Deze prachtige carrosserieën en fijne mechanieken krijgen bij 
momenten een pittig terrein onder de wielen, zoals de typische 
kleine Vlaamse landwegen die er door regen of landbouwactivi-
teiten vaak modderig en glad bij liggen. Het roadbook neemt ze 
mee naar de mooiste landschappen bij de Leie en vermogende 
dorpen, zoals Sint-Martens-Latem, tussen Nevele en Nazareth. 

Dat zorgt voor heel wat grommende paarden, waarvan er een 
aantal zonder meer de stal ruiken… Hier vind je wegen met 
bijzondere namen, zoals de Leegzakstraat…

Ferrari van bijna 3 miljoen
Ook de Zoute Sale, die door het huis Bonhams werd georga-
niseerd, bleef trouw aan de traditie. Met een globale omzet 
van ruim 10,5 miljoen, die door de veilingmeester werd 
afgehamerd, beantwoordde de editie 2019 aan de hoge 
verwachtingen. De grote ster was de bijzondere Ferrari 275 
GTB Alloy ‘long nose’ uit 1965 (chassisnummer 08061). Hij 
werd de grote sfeermaker op de veiling. Dit sportmodel, dat 
een tiental jaar lang in het bezit was van Gregory Noblet, 
zoon van de gentleman driver Pierre Noblet (twee keer 
podium op de 24 Uren van Le Mans), vond een nieuwe 
koper voor 2.875.000 euro.

‘grand cru’ en een unieke attractiepool. Dit verklaart waar-
om alle Belgische invoerders van topmerken op dit feest 
aanwezig willen zijn. De meesten van hen trekken luxueuze 
chalets op langs de dijk en stellen daar hun meest extrava-
gante concept cars voor, zoals de Mercedes-Benz EQ Silver 
Arrow, of of hun gamma nieuwigheden, zoals deze Audi’s RS 
Q3 Sportback, RS 6 en RS 3 Avant. Dit alles geruime tijd 
voor het Brusselse Autosalon begin januari 2020!

Levend automuseum
Het kruim van de Belgische autowereld, invoerders inbegre-
pen, maakt er ook een punt van om aan de Zoute Rally deel 
te nemen. In de regelmatigheidscompetitie of in wandelmo-

Jacky en Vanina Ickx, alsook 
Kadja Nin: eregenodigden op 

de Zoute Concours d’Elégance.

De Zoute Rally doorkruiste 
het Vlaamse achterland…

De Zoute Grand Prix is ook een 
rendez-vous voor het hele gezin.
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Half november rukten alle Belgische oldtimerfans uit naar de Brussels 
Expo voor de 5e editie van InterClassics Brussels. Vooral de mythische 
Italiaanse designers stonden er in de spotlights, met bijzondere 
aandacht voor Zagato, waarvan het eerste model precies 100 jaar oud is.

Door Philippe Janssens

Halfweg de herfst bruist de Brussels Expo 
van de grote passie voor de classic car. 
Die staat dan inderdaad in het middelpunt 
van de belangstelling in de paleizen van 

Brussels Expo dat daar om en bij de 42.000 m2 voor 
vrijmaakt. De 25.000 verwachte bezoekers daagden 
ook op en voor de zowat 400 exposanten werd het een 
lang en druk weekend. Automobielclubs, verzamelaars, 
accessoiristen, organisatoren van rally’s: alle hadden ze 
maar één gespreksonderwerp en dat was de prachtige 
oldtimer. Authentiek of gerestaureerd, op ware grootte 
of een schaalmodel: alle verdienden ze om te worden 

INTERCLASSICS 
BRUSSELS 2019

Met een vleugje Zagato… De grote designers werden al dente op een schoteltje aan-
geleverd: Pininfarina, Bertone, Touring, maar ook Chia en 
– vooral – Zagato. Want als er eentje is waarvan de lof dient 
bezongen, dan zeker Ugo Zagato, een uitmuntend vormge-
ver van de mooiste Italiaanse auto’s, alsook van een aantal 
mysterieuze Engelse vierwielers.

Zagato: opwindende eeuw
Zagato staat voor een eeuw van perfecte en opwindende 
rondingen zonder enige terughoudendheid. Toen deze geni-
ale tekenaar in 1919 en in de buurt van Milaan op eigen 
vleugels ging vliegen, had hij er al een aantal vlieguren opzit-
ten. Zo was hij al van zijn 15e en na het overlijden van zijn 
vader actief in de Duitse metaalbouw (omgeving Keulen). 
Daarna verkaste hij naar La Carrozzeria Varesina en tijdens 
WOI naar de Turijnse vliegtuigbouwer Pomilio, waar hij de 
lichte metalen leerde bewerken. Waarna de Carrozzeria Ugo 
Zagato & Co zich specialiseerde in het ontwerpen en uitwer-
ken van autocarrosserieën voor verschillende segmenten. 
In de eerste jaren na de oprichting boog dit familiebedrijf 
zich hoofdzakelijk over het carrosseriewerk van (voorna-
melijk) Italiaanse racewagens. Alfa Romeo was de eerste 
die de jonge carrossier Zagato aansprak met het verzoek 
om een koetswerk te bouwen voor de sublieme Alfa Romeo 
6C 1500, gevolgd door de 6C 1750 GS Spider Zagato. Deze 
auto werd vervolgens tweede in de Mille Miglia van 1927 en 
won de daaropvolgende editie. Daardoor had de Italiaanse 
carrosseriebouwer meteen de wind in de zeilen. 

Ook in Engeland
Vervolgens was Zagato op verscheidene fronten actief, 
gaande van gran turismo’s tot kleine stadsauto’s, en op 
het einde van de 20e eeuw zelfs… computers! Hoewel het 
veelvuldig samenwerkte met de Italiaanse constructeurs 
Lancia, Maserati, Alfa Romeo en Fiat, had het ook een boon-
tje voor Engeland. Dat leidde tot tal van samenwerkingsver-
banden met Jaguar, Bristol, Aston Martin en AC. Momenteel 
is Zagato nog enkel actief in neoklassieke designs voor 

beperkte series van luxe- en 
prestigemerken, zoals bijvoor-
beeld de laatste Aston Mar-
tin Vanquish Zagato (slechts 
99 exemplaren). De door 
Zagato uitgetekende model-
len onderscheiden zich 
door hun avantgardistisch 
design, hun laag gewicht en 
hun aerodynamisch profiel.
Op de beurs waren de 
modellen opgelijnd van oud 
naar nieuw. Als op een startgrid konden de 
toeschouwers heel mooi de evolutie van de verschillende 
designs opvolgen, het ene nog vernieuwender dan het 
andere. Vanaf 1936 met de Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider 
Zagato vervolgde men de tijdslijn met min of meer bekende 
modellen voor het grote publiek. Daarbij gran turismo’s, 
zoals de Lancia Flaminia Super Sport Coupé Zagato en 
de Alfa Romeo 2600 SZ Coupé Zagato, maar ook kleine 
bolides, zoals de Fiat Abarth 750 GT Coupé Zagato en de 
bekende Lancia Fulvia Sport Coupé Zagato.

bekeken, gewaardeerd… of te worden verkocht tijdens 
de veiling van Nobles Auctions tijdens de driedaagse. 
In de gezellige en rustige sfeer van de Paleizen 5, 6, 7 en 
9 vielen met het grondplan in de aanslag tal van schatten 
– sommige nog in de restauratiefase – te bewonderen. 
Daarbij een groot aantal geïnspireerd door la dolce vita. 
Deze schitterende en opwindende Italiaanse pronkstukken 
spreken alle zintuigen aan en herinneren aan de essentie: 
de passie voor de auto in al zijn schoonheid. Levendig, lief-
devol, onbeschaamd, rebels en soms ontembaar, met een 
hartstocht die zich ongeremd, met fonkelende ogen en een 
verhoogde hartslag laat ontdekken. 

25.000 toeschouwers, 400 
exposanten en zo'n 1000 

tentoongestelde auto's op 
InterClassics 2019.

Ook bij Aston Martin lieten 
ze zich verleiden door de 
rondingen van Zagato...
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Porsche 356 Speedster
Ook de zeldzame parels van de autogeschiedenis waren 
aanwezig, zoals de Porsche 356 Speedster Zagato, die 
bijzonder veel gelijkenissen vertoont met de Porsche 550 
Spyder uit diezelfde periode, en ook de zeer exclusieve 
Aston Martin DB4 GTZ Coupé Zagato, waarvan amper 19 
exemplaren werden gebouwd. Om af te ronden en omringd 
door een bar kon men ook de beide elektrische stadswa-
gens bewonderen die door Zagato in de jaren 70 werden 
uitgewerkt: Milanino (1972) en Zele Electro Zagato (1974).
Daarna belandden we bij de Carrera GT, de eerste echte 
supercar van de Duitse constructeur (niet afgeleid van 
een 911). Dit model, dat met een V10 van 5,7 liter en 612 
wedstrijdpk’s was uitgerust, werd tussen 2003 en 2006 
verkocht en vond 1270 blije kopers. 
Door letterlijk af te stappen van de klassieke stijl van zijn 
auto’s tekende Porsche een sublieme coupé-cabrio uit 
zonder het DNA van de constructeur te verloochenen. De 

auto groeide uit tot een mythe en oogt nog altijd behoorlijk 
modern. Hoewel het model op zich al redelijk exclusief 
was, drongen sommige eigenaars aan op meer. Zoals de 
Duitse rallypiloot Ernst Berg die Zagato smeekte om een 
uniek model. Het resultaat loonde de moeite, ook al was 
het een complexe operatie. Zagato paste de Carrera GT 
aan, maar het respecteerde de klassieke lijnen. Daardoor 
zijn de aanpassingen behoorlijk subtiel en moet men ze 
in de details gaan zoeken. Terwijl de voorbumper lichtjes 
werd aangepast, situeert het gros van het werk zich toch 
vooral aan de achterzijde. Zo volgt de speciaal ontworpen 
nieuwe motorkap de lijnen van het golvende dak van de 
Carrera GT. Ook de achterbumper werd aangepast om 
plaats te bieden aan een vernieuwde uitlaat met een aan-
gepast design. Het resultaat? Een uniek exemplaar dat het 
resultaat is van een Duits-Italiaanse samenwerking. Mooi 
hoor, signor Zagato!

Een eeuw
BENTLEY

Ook de 100e verjaardag van Bentley stond centraal tijdens 
deze beurs. Een eeuw Bentley: dat zijn 100 unieke jaren 
en dus een prestatie die de nodige luister verdient. In 1919 
richtte Walter Owen Bentley een bedrijf op dat één doel had: 
‘Het bouwen van de snelste kwaliteitsauto in zijn categorie’. 
Dit principe is altijd de gangmaker gebleven bij Bentley. De 
eerste auto van het merk werd in oktober 1919 voorgesteld 
tijdens de London Motor Show. Deze lancering inspireerde 
Bentley om door te gaan op dat elan en zich op te wer-
ken tot een van de belangrijkste spelers in de sector van 
luxeauto’s wereldwijd. Tijdens InterClassics Brussels 2019 
konden de bezoekers een unieke collectie bewonderen van 
de prachtigste voorbeelden uit de voorbije eeuw. Dit alles 
in samenwerking met Bentley Belgium.

Na Italië en Engeland 
'schetste' Zagato ook 
voor Porsche

Convert your Abarth in a real collector’s item.

ABARTH CLASSICHE - OFFICINE ABARTH - TORINO, ITALIA

TOLL - FREE NUMBER: 0080022278400

WWW.FCAHERITAGE.COM
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TROPHÉE DES ALPES 2019
Deflandre vecht terug

Yves Deflandre, voor de gelegenheid vergezeld door zijn zoon Benoît, 
boekte zijn tweede zege in drie deelnames aan een unieke editie van  
Le Trophée des Alpes 2019, want die trok dit jaar onder meer Italië in.

Door Philippe Janssens

Ruim 2000 km in vier dagen. Van Saint-Raphaël 
naar Saint-Raphaël, met een lus door Italië 
om Briançon te bereiken, en daarna door de 
bekendste Alpencols naar de aankomstplaats in 

Megève. Met vervolgens nog meer cols, om via Gap terug 
te keren naar de Azurenkust. Dit is het verhaal van een 
felbevochten laatste etappe…
Het is 8 uur en Gap ontwaakt. In het Lycée naast de Cours 
Victor Hugo vergapen de boekentassen en de nieuwsgie-
rigen zich aan deze auto’s uit vroegere tijden. Als de bel 
rinkelt, is het tijd om aan de 4e en laatste etappe van de 
Trophée des Alpes 2019 te beginnen. 
Enkele honderden meters voorbij de ‘start’ van de eerste 
RZ, die hoog boven het fonkelend blauwe Lac de Serre-
Ponçon is gelegen, wijst een houten bordje op links naar de 
´Fontaine des Miracles’. Het is een verleidelijke stopplaats 
op weg naar de kronkelende haarspeldbochten van de Col 
de Pontis, maar we hebben geen tijd, want daarna duikt de 
Col d’Allos al op. In het rekencentrum van de rally springen 
de signalen plots op rood: Yves Deflandre verliest tijd! Hij 

levert liefst 44 punten in, zijnde het grootste deel van zijn 
voorsprong in de rangschikking! 
Ietwat verder in de vallei stormen velen te snel de Clé des 
Champs op. Het regent straftijden! In Entrevaux trekt de 
citadel van Vauban de aandacht. Er staan nog drie RZ’s op 
het programma en de Belgische vlag wappert nog altijd aan 
de top. Vanaf nu gaat het zuidwaarts via de col de Saint-
Raphaël, maar wat een slotboeket: Clue d’Aigluin, Col 

Beneden aan de Col 
du Galibier: een nieuw 

topmoment in deze 
editie 2019.

Yves en Benoît 
Deflandre bij 

hun eerste 
grote zege 

samen.
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de Pinpinier, Col de Blenne en Col de Tanneron! Bij zijn 
terugkeer in de Provence haalt Deflandre opnieuw fors uit. 
Op het eindpodium naast de zee wordt het verdict beves-
tigd. Er komt geen ultieme omwenteling, want samen met 
zijn zoon Benoît boekt Yves Deflandre (Ford Sierra Cos-
worth n°1) zijn tweede eindzege. In de stand blijft het Bel-
gisch team Jean Conreau en Gauthier Brignon (Audi Quattro 
Sport S1 n°25) en de Lancia Fulvia n°7 van Raymond Venier 
en André Lys voor.

Deflandre grossiert in titels
Een ‘last minute change’ van de auto en een nieuwe copi-
loot. Het lijkt Yves Deflandre allemaal niet te deren. Het lijkt 
wel alsof hij zijn rally’s geblinddoekt kan winnen! Deflandre 
is en blijft de kampioen alle categorieën van de regelmatig-
heidswedstrijden. Met zijn zege in 2017, zijn tweede plaats in 
2018 en deze nieuwe overwinning tekent de Belgische piloot 
voor een bijna perfect drieluik in deze referentiewedstrijd in 
de Alpen. En ook op gladde wegen is hij niet te stuiten, want 
ook daar geldt de viervoudige winnaar van de Rallye Neige et 
Glace als de absolute referentie. Sterk! ‘Het was een grote 
uitdaging om aan deze Trophée des Alpes te beginnen met 
een auto die ik helemaal niet kende. Het duurde even voor-
aleer hij deed wat ik wou. Ook mijn zoon Benoît moest zich 
aanpassen. Wij konden het verschil maken omdat wij met-
een hebben aangevallen, van bij de eerste RZ in de rally. Het 
maakt me bijzonder gelukkig om deze zege samen met hem 
te vieren. We hebben er al een aantal keer naast gepakt, 
maar dit keer klopte alles als een bus. Mijn beste herinne-
ring? De vier heerlijke dagen in deze rally samen met mijn 
zoon. Ik ben superblij en supertrots op hem!’

Sterk van de meisjes!
Nadat ze zich in extremis in de top-20 konden hijsen, won-
nen Edith Ragot en Stéphane Heymans (VW Kever n°58) de 
titel van beste vrouwenteam. Zonder een gespierde confron-
tatie met twee trucks in de omgeving van het dorpje Lucé-
ram, in de eerste van de 33 RZ’s van de rally, behoorde een 
nog betere eindrangschikking zeker tot de mogelijkheden.
Het toenemend enthousiasme bij de vrouwen maakt ook 
organisator Patrick Zaniroli blij: ‘Zoals aangekondigd was 
deze 4e editie absoluut uniek. Zowel het grotendeels onuit-
gegeven parcours als het weer, dat zomers was van begin 
tot einde, bleken perfecte ingrediënten. Op sportief vlak 
loste de rally alle verwachtingen in, met een felle strijd 
voor de podiumplaatsen in Saint-Raphaël. De sfeer was 
vijf dagen lang gewoonweg schitterend. Beste bewijs: het 
aantal klachten bij de sportieve leiding was minimaal! Ik wil 
bij deze onze trouwe partners danken, alsook de etappe- 
steden die er alles aan gedaan hebben om ons in de beste 
omstandigheden te verwelkomen. En ik wil in de eerste 
plaats de winnaars danken en ook de teams die de finish 
haalden in dit grote avontuur. Dat was hoegenaamd geen 
sinecure. Wij hadden beslist om de moeilijkheidsgraad van 
de rally te verhogen, maar de meeste deelnemers hebben 
getoond dat er nog marge is. Afspraak nu in januari voor de 
66e Rallye Neige et Glace!’

© Fotos: Richard Bord Photography

Enkele knappe Italiaanse 
bolides droegen hun steentje 
bij tot het spektakel.

Edith Ragot en Stéphane 
Heymans waren de 
sterkste bij de dames.
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De Marché des Chefs nodigde de grootste Belgische en Luxemburgse 
chefs uit om gerechten te ontwerpen rond de kaviaar Mailian-Maïlov. 
Toverkunst in de borden!

Door Miguel Tasso

Kaviaar is een van de topproducten bij de Marché 
des Chefs, het hoogaltaar van de lekkere en 
gastronomische keuken. Dat is al bij al niet onlo-
gisch, want dit twee eeuwen oude erfgoed van 

de familie Mailian geldt als een referentie bij elke kenner. 
Als uitvinder van de zogeheten Malossol, een verse en amper 
gezouten kaviaar, was de familie Maïlov-Mailian gedurende 
verscheidene generaties dé leverancier bij de tsaren. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de betreurde Jean Mailian in 
2013 een gelijknamige kaviaar creëerde waarvan de degus-
tatie de klassieke smaakervaring overtreft.
Vandaag lokken de kaviaar Mailian (wiens smaak aan de grote 
Iraanse kaviaar van weleer doet denken) en de kaviaar Maïlov 
(die de aroma’s van de grote wilde Russische kaviaar oproept) 
gans Brussel (en omstreken) naar de Marché des Chefs. 
Ter gelegenheid van twee eventdagen in de Windsor 
(Luxemburg) en Bozar (Brussel) – een initiatief van Tatiana 
Mailian – vroeg de Marché des Chefs enkele topvirtuozen 
uit de sterrenkeukens om unieke gerechten te bereiden 
met kaviaar als rode draad. Puur genot voor de ogen en 

een echt smaakparadijs voor de papillen! Achter het fornuis 
van de Windsor in het Groothertogdom vonden we naast Jan 
Schneidewind (of course!) Wolfgang Becker (Becker’s), Cyril 
Molar (Ma Langue Sourit), Roberto Fani (Ristorante Fani), 
Paul Fourier (Le Royal) en Alain Pierron (Les Roses) terug. In 
de keukens van Bozar deelde Karen Torosyan de kookpotten 
met Pierre Resimont (L’Eau Vive), Stéphane Buyens (Hos-
tellerie Le Fox), Alain Bianchin (gelijknamig restaurant), Jo 
Grootaers (Altermezzo), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire) en 
Isabelle Arpin (gelijknamig restaurant).
Het resultaat was betoverend – net als de borden. Ook de 
gasten lieten zich helemaal meeslepen door de inventiviteit 
van deze chefs die onverwachte gerechten klaarstoomden, 
zoals ‘le caviar, St-Jacques de Dieppe farcies et beurre 
blanc’, ‘le caviar accompagné d’œuf de caille et de croustil-
lant de pomme de terre’ en ‘le caviar, toast cannibale et 
langoustine’. Dit alles werd begeleid door wijnen die met 
liefde waren geselecteerd door Isabelle de Bordeaux, de 
oeno-sommelière en gespecialiseerd in ‘wine & food pai-
ring’. De Pessac-Léognan, die in verschillende versies werd 
aangeboden, kon op heel wat fans rekenen.
Men zegge het voort: je kan kaviaar op de natuurlijke manier 
eten, met een lepeltje. Maar je kan hem ook integreren – dit 
is soms zelfs verrassend eenvoudig – in een gerecht. Met de 
eindejaarsfeesten in het vooruitzicht is dat een bijkomende 
uitnodiging om te genieten.

www.caviarmailian.com & info@caviarmailian.com

MARCHÉ
DES CHEFS/"viaa0      in ve1e 2e3aanten

‘Caviar, obsiblues, 
espuma de yaourt’. 

Getekend Alain Pierron.

De Chefs voor Bozar 
(Brussel).

De Chefs in de Windsor 
(Luxemburg).

‘Caviar, choux, 
crevette grise et huile 
de chanvre’. Getekend 
Cyril Molard.

‘Caviar, St-Jacques 
de Dieppe farcies, 
chou vert, beurre 
blanc’. Getekend 
Karen Torosyan.

‘Caviar, glace pistache de 
Bronte’. Getekend Roberto Fani.

‘Caviar, bonbon de 
maquereau fumé, pommes 

écrasées, châtaigne.’ 
Getekend Alain Blanchin.

‘Caviar et boeuf wagyu’. 
Getekend Jan Schneidewind.

‘Caviar, croustillant de pomme 
de terre, oeuf de caille’. 

Getekend Pierre Resimont.
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 BORNEO
Versie star clipper

Ontdek Borneo en de grootste jungle ter wereld aan boord van een 
schoener die herinneringen oproept aan de grootse avonturen van de 
ontdekkingsreizigers. Sta stil bij de leefwereld van de schrijvers Joseph 
Conrad en Henri Vernes, avonturier-ter-zee James Brooke, de laatste orang-
oetangs en de toekomst van de planeet.

Door Béatrice Demol

Alles is rustig op de boot die helemaal is 
afgestemd op comfort en gezelligheid. De 
majestueuze zeilen van de Star Clipper – die 
doet denken aan een korvet van de zuidelijke 

zeeën ten tijde van de zeemannen/ontdekkingsreizigers 
– mogen dan wel een avontuurlijke sfeer oproepen; het is 
pas op het vasteland dat de aanblik van de grote apen, de 
vleesetende planten, de ondoordringbare jungle, de kop-
pensnellers en de exotische avonturenromans de verbeel-
ding verjaagt en zich concretiseert.
Borneo, dat op het kruispunt van verschillende oceanen 
ligt, is een dichte jungle. Zo dicht dat zij zijn inwoners, hun 
cultuur en lot camoufleert. Zodra we de Star Clipper verla-
ten, wiens nieuwe route een comfortabele manier biedt om 
deze a priori voor avonturiers en trekkers gereserveerde 

bestemming te ontdekken, ben je direct het noorden kwijt. 
Vanuit de industriehaven, waar de ecologische pijnpunten 
van de aarde elkaar versterken – mijnbouw, houtindustrie, 
palmolie… – loop je bijna meteen het tropisch woud bin-
nen. Daarin duizenden plant- en diersoorten die het moeilijk 
hebben. Tussen die beide attractiepolen: mangroven, met 
palmbomen en oliemolens afgeboorde wegen, almaar min-
der rijstvelden, en drie landen die de ongerepte gebieden 
met elkaar delen: Maleisië, Brunei en Indonesië.

Groen goud versus rood goud
We zijn in Kota Kinabalu: het Maleisische deel in het noor-
den van het eiland. Rondom ons: de Chinese, Sulus- en 
Celebeszee, de 4000m hoge Kinabalu en de Rajang: een 
640km lange stroom die ontspringt op de hooggelegen  

bossen en uitmondt in de mangroven van zijn delta waar gene-
raties migranten zijn ontscheept. Hier worden om en bij de 
200 talen gesproken, maar het Engels is goed ingeburgerd. 
De kaaien staan vol met containers met palmolie. Dit con-
troversiële rode goud is er verantwoordelijk voor dat op dit 
heilige eiland, dat ooit uitmuntte door de grootste dieren-
rijkdom en zijn schitterend ecosysteem, elke minuut vijf 
voetbalvelden bos verdwijnen. Terwijl men er dit jaar nog 
4000 jaar oude rotstekeningen ontdekte en de grootste 
tropische boom op aarde: 100m hoog, 40m diameter en 
800 ton zwaar. In diezelfde provincie Sabah bloeit trouwens 
één keer per jaar de Rafflesia: de grootste bloem ter wereld.
Door de kap van dit primaire bos, hun natuurlijke habitat, 
het slachten voor het vlees en het stropen worden al deze 
soorten ernstig bedreigd, vooral dan de oerang-oetangs 

die met uitsterven zijn bedreigd. Het paradijs Borneo is 
ten prooi aan duivels gedrag en daar word je bij je bezoek 
keihard mee geconfronteerd!

Modderbaden en waterdorp
De eerste halte van de Star Clipper is Pulau Tiga: een hei-
ligdom voor de vele soorten reuzenhagedissen, apen en 
slangen. Een voorsmaakje van de wilde natuur die de excur-
sionisten de komende dagen wacht, met een jungle die tot 
aan de zee reikt en baden van vulkanische modder.
De tweede stop is een verademing: niet alleen op Malei-
sisch grondgebied, maar ook in de wereld. Want in Bandar 
Seri Begawan, de hoofdstad van het sultanaat Brunei, moet 
je betalen voor elke boom die je velt én een nieuwe plan-
ten. Qua bevolking is de segregatie nog altijd zeer reëel 

Kampong Ayer: de grootste 
drijvende stad ter wereld.

Het eiland wordt omringd met ongerepte stranden 
die meteen overgaan in tropische bossen.

De nationale parken laten zich het 
vaakst met een prauw bezoeken.

Grotten en imponerende geologische formaties 
domineren de kusten en de stranden.
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tussen de water people en de land people, waarbij de 
eerstgenoemden tot de hogere en meer opgeleide klas-
sen behoren. Zo is Kampong Ayer, met 40.000 inwoners 
het grootste waterdorp ter wereld, een echte moderne 
stad met elektriciteit, scholen, politie, post, sanering en 
watertransport. De huizen – de meest recente in ecologisch 
composiethout – zijn er groter dan op het land en het is er 
koeler. De afvaart met de prauw van de Brunei River, het 
woongebied van de langneusapen, en het bezoek aan het 
Royal Regalia Museum – met de reconstructie op ware 
grootte, de optocht en de processie van de kroningscere-
monie van de sultan – zijn een must!

Leven gestuurd door de natuur
In Miri, de mooiste stad in de staat Sarawak, staan de 
ministers en hoge functionarissen op de kaai om de eerste 
cruise te verwelkomen in deze haven die aan olieactiviteiten 
is voorbehouden. De regio loont de moeite voor de vele 
inheemse stammen die er leven, zoals de etnische Iban die 
hun leven afstemmen op de seizoenen. Deze voormalige 
koppensnellers doen het nu rustiger aan, ook al pronken er 
her en der trofeeën aan de ingang van de huizen. De Iban 
zijn ook degene die je ontmoet in de laatste longhouses: 
een woningrij die wel een km lang kan zijn en waarin een 

Een gezellig avontuur op 
een legendarisch schip.

De ontmoeting met de ‘jungle people’ gebeurt slechts lutte-
le kilometers buiten de stad. Daar leven de grote apensoor-
ten die het ernstigst zijn bedreigd op deze aarde. Zij leven 
enkel in Borneo en op Sumatra en de wijfjes zijn maar één 
keer om de 9 jaar drachtig. De soorten worden bedreigd 
door stropers en ontbossing. ‘Ik kan u niet beloven dat 
we ze gaan zien. Elk van hen heeft een hectare nodig om 
te leven. Zij verhuizen constant en bouwen elke dag een 
nieuwe rustplaats’, tempert de gids van de Semenggoh 
Nature Reserve Park het enthousiasme. Nochtans is dit 
de plek waar ze zich het makkelijkst laten spotten, want 
dit rehabilitatiecentrum van de ‘mannen van het bos’ (97% 
van het menselijk DNA) ijvert voor de vrijheid van deze 
weesapen die behoed werden voor stropers of uit gevan-
genschap werden bevrijd. Correct timen helpt, want elke 
dag is er een moment dat zij 30 kg bananen en mango’s 
krijgen voorgeschoteld. Ook een scherpe blik is nuttig 

stam met zijn familie huist. Deze huisdorpen verdwijnen 
evenwel om plaats te maken voor kleine artisanale centra 
en parkings. De grootste worden gebruikt voor festiviteiten 
en toerisme.
In het Miri National Park klagen de rangers systematisch de 
verdwijning van de primaire bossen aan. De neushoorns en 
de orang-oetangs zijn verdwenen. Er zijn ook almaar minder 
gierzwaluwen, de vogels die de beroemde zwaluwnesten 
van Niah Cave bouwen. Hun nesten worden te snel geroofd 
voor de keuken en zo raakt hun leefomgeving vervuild. 
Gelukkig kennen onze verkenners van de diepe jungle hun 
land door en door. Hun verhalen over de verschillende stam-
men en het leven van de bomen zijn niet alleen prettig om 
naar te luisteren, maar ook zeer leerrijk.

‘Doe zoals dieren: zij vervuilen niet’
Dave, gids in het Similajau National Park, vat het dilem-
ma van de bevolking goed samen. ‘Ruikt u die geur van 
ammoniak? Dat zijn meststoffen voor de palmplantages. 
De regering heeft de gronden van mijn familie afgenomen 
om ze aan grote bedrijven te verkopen. Wij willen natuurlijk 
mee genieten van de vooruitgang en ons verder ontwik-
kelen, maar we willen ook de natuur beschermen, want die 
geeft ons alles. Dat is niet spiritueel, maar pragmatisch.  

Kuching: tussen paleizen en buildings.

Alles komt uit het bos. Het is onze voorraadschuur en ons 
hospitaal. Belastingvrij, want alles is gratis.’ Wat hij illus-
treert met enkele voorbeelden: waterreservoirs van lia-
nen, bomen die als zonnepanelen fungeren of verzorgende 
eigenschappen hebben, meranti om boten te bouwen, rub-
ber voor de visvangst. ‘Als we de primaire bossen tot nati-
onale parken ombouwen, zal deze natuur echt beschermd 
zijn en jobs opleveren voor jonge mensen, die daardoor niet 
actief zullen moeten zijn in olie, gas of palmolie. Ecologisch 
toerisme kan ons helpen. De mensen moeten naar hier 
kunnen komen om te begrijpen waar het om gaat. Ik heb 
dit probleem voldoende bestudeerd om mijn goed loon op 
een olieboorplatform in te leveren en me aan deze zaak te 
wijden.’ En de groep te wijzen op de voorschriften in dit 
kwetsbaar gebied. ‘Dieren produceren geen afval, alleen 
mensen doen dat. Doe dus zoals dieren!’ Deze mensen zul-
len trouwens een keertje moeten terugkomen, want door 
het moessonfeest ligt het hele land drie dagen lang plat. 
Bovendien is geen enkele excursie voorzien om aan de 
festiviteiten deel te nemen.

Jungle people, rossige glans, 
zachte blikken
Na een dag op de Chinese Zee, wat ideaal was om ons 
te verdiepen in de Specerijenroute, de geschiedenis van 
Borneo, de lotsbestemming van de witte raja James Brooke 
en de geopolitieke problemen in de regio, wacht de stad 
Kuching en zijn bewoners. Hoewel de drukte er lang niet te 
vergelijken is met de Aziatische grootsteden, gaat het er in 
de hoofdstad van Sarawak zeer kosmopolitisch aan toe. Een 
echte caleidoscoop van culturen met Chinese en Indische 
wijken, tempels, kerken en moskeeën, winkeltjes waar je 
Indonesische sarongs kan kopen, ceremonies met Chinese 
thee en Italiaans porselein en commerciële centra met 
airco. En een aangenaam waterfront, met kleine, gammele 
shophouses en meer trendy adressen met een uitstekende 
keuken. De futuristische Golden Anniversary Bridge brengt 
voetgangers naar de andere oever met zijn officiële gebou-
wen en de grote markt, maar de Maleisiërs nodigen uit om 
de rivier over te steken aan boord van een kleine tambang: 
een sampan die behalve taxi ook een bootje voor een mini-
cruise kan zijn, een visserssloep of een drijvend huis. 

Bereikt deze neusaap ooit 
de volwassen leeftijd?

Soms is er een hangbrug, 
maar meestal zijn het niet 
afgebakende paden die de 

jungle doorkruisen.

De producten van 
de jungle, die als de 
supermarkt van het 
eiland wordt beschouwd, 
belanden uiteindelijk 
in de stalletjes van de 
kleine markten.
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om hun bijzonder zachte ogen te kruisen. Zij bewegen 
zich door de lucht, tientallen meters boven de grond, slin-
gerend van liaan naar liaan via een zorgvuldig voorbereide 
route. Of kijken triomfantelijk neer vanuit de hoge kruinen, 
met hun langwerpige snoet, hun lichte baard en hun rossige 
glans, hun ondeugende blik en de grote muil die gromt of 
huilt, al naargelang de dreiging of het humeur. Ontroerend 
en fascinerend, vooral als men weet hoe hun voortbestaan 
bedreigd wordt en hun fragmentarische terugkeer slechts 
de spreekwoordelijke druppel is door de enorme schade 
aan het ecosysteem van het eiland. 

‘100% natuur, geen hoge hakken!’
Ook de gibbons en de neusapen, de makaken met hun 
lange staarten en de mutslangoeren zijn bedreigd. In het 
Bako National park, dat klein is in omvang maar groot door 
de diversiteit van de fauna en de flora, kom je ze tegen 
tussen de kliffen die in de oceaan duiken en het primaire 
bos dat men vanuit het dorpje Bako met een prauw kan 
bereiken. Er is keuze uit verschillende wandelingen: van soft 
aan de strandzijde tot avontuurlijk, met enig klauterwerk 
over rotsen en reusachtige wortels. Een gids is niet nodig, 
want je moet al doof en blind zijn om deze extravagante 
fauna niet op te merken. Tegelijk laten de langstaartapen 
en de krokodillen zich amper zien. Het is warm en vochtig. 
We gebruiken gigantische lianen om naar boven te komen 
en vragen ons af of sommige geen slapende slangen zijn. 
Vleesetende planten, brommende insecten, huilende 
vogels, ruisende bladeren. Dit alles bij een zachte wind en 

met dieren die geïnteresseerd toekijken. Daarna ontdekken 
we de stranden met hun verrassende geologische formaties 
in deze Chinese Zee: het zijsprongetje van de Stille Oceaan 
dat Borneo verbindt met het vasteland – Maleisië in het 
noorden, Indonesië in het zuiden – waar we na twee dagen 
op zee zullen aanmeren. 
Hoewel enkele stopplaatsen beter kunnen, is deze nieuwe 
route van de Star Clipper puur plezier voor al wie van de 
natuur houdt. De rangers kondigen dat ook aan zodra je 
voet aan wal zet. ‘Als je wil shoppen, ga dan naar Kuala 
Lumpur. Dit is 100% natuur, hier geen hoge hakken!’ Ook 
het schip is een avontuur op zich. Zoals bij het lichten van 
het anker, met opwindende muziek van Vangelis en zijn 
Conquest of Paradise (Columbus) waaraan elkeen kan 
deelnemen: trossen losmaken, zeilen hijsen of reven, roer 
bedienen. Een exotische en romantische cruise met een 
zeiljacht of een schoener waar de passie voor de zee en de 
heerlijke uren op de golven perfect aansluiten op de exoti-
sche houtsoorten, de zeilen (3.365m2) en het enthousiasme 
van de bemanning.

© Fotos Movi Press/Eeman

De orang-oetang: het 
bekendste slachtoffer 

van de ontbossing.

Het baardzwijn, alias de stofzuiger 
van de parken, bij afval dat is 

achtergelaten door mensen zonder 
verantwoordelijkheidszin.

Ranger Dave: de regering 
nam zijn gronden af om ze tot 
palmplantages te verbouwen.

PLAN UW ONTDEKKINGSREIS NAAR BORNEO MET
www.starclippers.com

EN ZET HET AVONTUUR VERDER AAN LAND
www.eagletravel.be

Ontdek ons duurzaam beleggingsaanbod 
op abnamroprivatebanking.be.

Uw investering vandaag?
Van onschatbare waarde 
voor!de!volgende generatie.

Investeren met impact? Beleggen met oog op de toekomst lijkt een!evidentie. 
Maar wat als u die toekomst tegelijkertijd ook wat mooier kunt maken? 
ABN!AMRO Private Banking biedt duurzame investeringsoplossingen dankzij 
een zorgvuldige selectie van ondernemingen die fi nancieel én maatschappelijk 
rendement nastreven. Want wij geloven in de waarde van uw vermogen en in 
die van onze wereld. U ook?
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POLAIRE
aantrekkingskracht

Van de pinguïn in Antarctica tot de poolbeer in Arctica: de 
poolgebieden zijn synoniem van een onwaarschijnlijke natuurpracht. 
Dankzij onze partner Eagle Travel openen zij zich nu ook voor u.

Door Michel Thibaut

Scheep nu in voor een absolute droomreis en 
totale ontheemding, want wie droomde nooit 
van een expeditie naar het Hoge Noorden en de 
Noordpool? Want ja: er zijn van die reizen die onze 

blik op de wereld voor eeuwig veranderen omdat ze rijk zijn 
aan emoties en ervaringen, en doorspekt zijn met unieke 
ontmoetingen. Nadat zij ooit waren voorbehouden aan de 
ontdekkingsreizigers van nieuwe werelden, zijn deze regio’s 
aan het eind van de wereld nu voor iedereen bereikbaar. 
Gelieve de gids te volgen voor een magisch avontuur.

In het zuiden: Antarctica
Twee eeuwen na zijn ontdekking blijft Antarctica een unieke 
wereld aan het einde van de wereld. De bevoorrechte reizi-
ger wordt er met het gepaste respect ontvangen. Op deze 
ultieme grens die door gigantisch pakijs wordt omringd, 
zijn miljoenen dieren actief. Pelsrobben, zeeolifanten, grote 

kolonies pinguïns, orka’s en walvissen houden er elkaar 
gezelschap in een ronduit schitterend landschap. Antarc-
tica, de expeditie-bestemming bij uitstek, inspireert tot 
superlatieven. De oppervlakte van dit witte paradijs wordt 
geschat op 14 miljoen vierkante kilometer. De bijna-tota-
liteit van Antarctica is bedekt met ijs (ongeveer 98%), dat 
‘inlandsis’ wordt genoemd. Met een gemiddelde hoogte 
van 2300 m is dit het hoogstgelegen continent ter wereld.
Dit werelddeel laat zich niet bezoeken tijdens de Antarctische 
winter die overeenkomt met de zomer in Europa. Het pool-
ijs, dat zich tot 1000 km rond het continent uitstrekt, maakt 
de toegang onmogelijk en bovendien is het bijna de hele tijd 
donker. Het ideale seizoen stemt dan ook overeen met onze 
winter (november tot februari). Dan ondergaat het continent 
een echte wedergeboorte en komen de fauna en de flora volop 
tot leven, want de Zuidelijke IJszee wordt bevolkt door enorme 
aantallen vissen, zeehonden, walvissen en diverse soorten 

zeevogels. Verder telt Antarctica meer plantensoorten dan 
men zou vermoeden. Honderden soorten wieren, om en bij 
de 350 korstmossen, honderd soorten mossen, twee soorten 
grassen… In het zuiden is een passage op de Falkland Eilanden 
en Zuid-Georgia (ook Grytviken genoemd) een must. Deze 
schitterende achtergrond, met de koningspinguïns die de kus-
ten bevolken, is simpelweg uniek. Net zoals de eerste ontdek-
kingsreizigers voelt ook de bezoeker zich hier gepakt door de 
bijna irreële sfeer waarin de natuur zijn mooiste verhalen ver-
telt. Het volstaat om te luisteren om… de stilte te waarderen.

In het noorden: Arctica
Arctica betekent reizen naar de grenzen van het extreme. 
Een duik in het hart van majestueuze verre en ongerepte 
gebieden, en een kennisma-
king met de Inuit. Hier is 
alles ruig. Behalve de zee 
waar dit continent op rust, 
want die is verrassend 
rustig – bijna maagde-
lijk. De fauna daaren-
tegen kan nauwelijks 
wilder en grandiozer. 

En hoe spreek je over Arctica zonder Groenland te ver-
noemen? Dat is niet alleen het grootste eiland ter wereld; 
het is ook een plek die zich amper laat klasseren. Zo 
groot is het contrast tussen zijn abrupte schoonheid en 
de warmte van zijn autochtone bevolkingsgroepen. Het 
oosten van Groenland wordt gekarakteriseerd door fas-
cinerende en pure landschappen terwijl het westen een 
verrassend grote culturele rijkdom heeft en een grote en 
unieke fauna.
Ook Spitsbergen, dat ooit voorbehouden was aan de ont-
dekkingsreizigers, fascineert. Wie hier langskomt, wordt 
overrompeld door de grandioze en mysterieuze schoonheid 
van dit eiland van ijs halverwege Noorwegen en de Noord-
pool. Deze plek is puur genot en de thuisbasis voor drie 
landzoogdieren: de poolvos, het rendier en natuurlijk ook de 
poolbeer, die hier de baas is. Maar ook heel wat zeezoogdie-
ren – vinpotigen en walvisachtigen – zoeken het water op dat 

het eiland omringt. Zo’n 164 verschillende vogelsoorten 
hebben er een vaste woonplaats of komen er tot rust 

op weg naar de eilandengroep Svalbard, 
waartoe het grootste eiland 

Spitsbergen behoort. Een  
magisch schouwspel.
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Quark Expeditions verlengt al sinds 1991 de grenzen van het 
reizen in de poolgebieden. Het neemt zijn klanten mee op 
een unieke reis. Een ‘once of a lifetime experience’.
Quark Expeditions is al bijna 30 jaar lang de echte speci-
alist van expedities in Arctica en Antarctica. Met schepen 
die speciaal voor dit soort avonturen zijn uitgerust, garan-
deert het een unieke ervaring die zich nergens mee laat 
vergelijken. Zij nemen u mee naar de meest ontoegankelijke 
plekken ter wereld. Dit in de poolgebieden gespecialiseerd 
bedrijf gebruikt daarvoor geen traditionele cruiseschepen, 
maar kleine expeditieschepen en echte ijsbrekers. Deze bie-
den plaats aan minder dan 200 passagiers en zijn uitgerust 
met Zodiacs om de ervaring nog intenser te maken. Bij dit 
bedrijf is expeditie ook synoniem van comfort aan boord, 
want deze cruise baadt in de luxe. Een reis naar het einde 
van de wereld betekent inderdaad niet dat men afstand doet 
van comfort. Dat bewijst Quark Expeditions al bijna 30 jaar 
met zijn vloot van kleine en supercomfortabele schepen.

Volledige vloot
Wie maximaal van zijn polaire verkenningstocht wil genie-
ten, scheept in aan boord van de krachtige ijsbreker ’50 
Years of Victory’. Qua gevoelservaring komt u op dit super-

Quark Expeditions
DE KUNST
VAN HET 

IJSBREKEN

Pinguïns en zeekoeten
Iedereen is het erover eens: fysiek lijken ze op elkaar. Noch-
tans zijn pinguïns en zeekoeten heel verschillend. Om te 
beginnen: de zeekoet leeft in het noordelijk halfrond; de 
pinguïn in het zuidelijk halfrond. En hoewel ze allebei vleu-
gels hebben, kan de tweede niet vliegen en gebruikt hij zijn 
vleugels enkel om te zwemmen. Ook qua afmetingen is er 
een verschil: de zeekoet is gemiddeld 50 cm groot en weegt 
zo’n 700 gram. De grootste pinguïn (er zijn liefst 17 soorten) 
meet 130 cm en 40 kg; de kleinste 40 cm en 1,3 kg.

krachtig voormalig Russische schip voor wetenschappelijk 
onderzoek dicht bij wat de allereerste pioniers ervoeren 
toen zij de Noordpool ontdekten. De Victory, die een heli-
kopter aan boord heeft voor de verkenningen op het land, is 
een unieke boot die op plekken komt waar anderen moeten 
passen. Dit is het ultieme avontuur. 
De Ocean Endeavour is een klein, mooi ingericht en com-
fortabel expeditieschip. Het werd speciaal door experts 
ontworpen om de poolgebieden te verkennen. Het is ook 
het enige polaire verkenningsschip dat focust op gezond-
heid en wellness. Met andere woorden: met een moderne 
keuken en nieuwe aspecten voor de gezondheid en de 
conditie. Er is plaats voor maximaal 128 passagiers. Dit 
schip, waarvan de cabines volledig vernieuwd werden, is 
sinds kort uitgerust met twee Rolls Royce-motoren: sneller 
en milieuvriendelijker.
De World Explorer is het echte juweel van de vloot Quark 
Expeditions. Dit is het meest luxueuze schip van allemaal 
met liefst 6 luxueuze verdiepingen. De persoonlijke leefruim-
te is uniek en elke cabine heeft zijn eigen uitzicht vanaf een 
privébalkon. Het weldadig gevoel ervaar je niet alleen aan 
land, maar ook aan boord, met tal van ontspannende activi-
teiten: sauna en wellness, een hardlooppiste op de brug, een 
gym… Om de cruise onvergetelijk te maken, biedt de com-
pagnie ook heel wat buitenactiviteiten aan die rijk zijn aan 
emoties, zoals kajak en paddleboard, en zelfs kamperen!
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EXPEDITIECRUISE
AAN BOORD VAN DE WORLD EXPLORER

VAN 11 TOT 21 JUNI 2020

ONTDEK SPITSBERGEN AAN BOORD 
VAN HET MOOISTE SCHIP VAN DE ARCTICA

Een Eagle Travelreis 
NAAR SPITSBERGEN: HET HART 
VAN HET WILDLIFE OP ARCTICA

Dit fascinerend werelddeel, eeuwenlang het privilege van 
ontdekkingsreizigers, opent zich nu ook voor al wie iets 
anders wil. Scheep in voor een unieke cruise en laat u over-
donderen door de grandioze en mysterieuze schoonheid  

EAGLE TRAVEL
Terhulpsesteenweg 192, 1170 Bussel

www.eagletravel.be
info@eagletravel.be
Tel.: 02 672 02 52

INFO & BOEKINGEN

Poolberen op de ijsschotsen 
De naam van de Noordpool is gelinkt aan de poolbeer die 
we ook terugvinden aan de hemel (Grote & Kleine Beer). Arc-
tica komt dan weer uit het Grieks en van ‘arktos’, wat beer 
betekent. Deze sterrenbeelden in het noorden hielpen de 
ontdekkingsreizigers in de Oudheid om hun weg te vinden.
De witte beer, die tot 3 m groot kan worden en tot 680 
kg kan wegen, dankt de kleur van zijn pels aan zijn holle 
en doorzichtige haren die het zonlicht op de ijsschotsen 
weerkaatsen. Deze poolbeer is dan ook een indrukwek-
kende verschijning. Dankzij zijn zwarte huid, die helpt om 
zijn lichaamswarmte te bewaren, zijn vacht (een superdik 
donsdeken) en zijn lange dekharen heeft hij absoluut geen 
probleem met de koude winters op Arctica (-30 °C). Tem-
peraturen boven de 10° C vindt hij dan weer minder leuk…
Deze grootste vleesetende landdieren zie je zelden in 
groepjes, maar met een beetje geluk bots je op een familie, 
met een moeder die haar kleintjes zoogt op een ijsschots. 
Een onvergetelijk beeld.

van dit eiland van ijs halverwege Noorwegen en de Noord-
pool. Op deze reis ervaart u unieke en onvergetelijke 
kippenvelmomenten zoals het spektakel van ongerepte 
ijsschotsen. U blijft sprakeloos bij de grootsheid van de 
ongerepte landschappen en speurt mee naar de meester 
des huizes: de poolbeer. U gaat aan boord van de World 
Explorer (Quark Expeditions®). De reis wordt begeleid door 
een Franstalig expeditieteam dat u gepassioneerd zal infor-
meren over dit eeuwenoude deel van de wereld dat onze 
bescherming verdient.
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DOMAINE DE MANVILLE
Provençaalse levenskunst

Het landelijk paleishotel Domaine de Manville is uniek in zijn soort en 
vervoegt de Provençaalse levenskunst in alle toonaarden. Om de visuele 
indruk te temperen, zijn de greens en de bunkers er vierkant of rechthoekig!
 

Door Miguel Tasso

Welkom in het Domaine de Manville. U 
vindt dit vijfsterrenetablissement – een 
echte oase van rust – in het hart van de 
Provence en aan de voet van de Alpilles. 

Het is er heerlijk toeven en golfen, want de krekels juichen 
elke birdie toe en de levens- en de swingkunsten haken 
perfect op elkaar in. Om een lang verhaal kort te maken: 
deze plek, die zich omringd weet door wijngaarden, olijf- en 
naaldbomen, richt zich tot de betere levensgenieter; een 
vernieuwende levensstijl op amper vijf uur sporen met de 
TGV vanuit Brussel!
‘Ooit lag hier een 9 holes die door architect Martin Hawtree 
werd uitgetekend en eigendom was van de Belgische fami-
lie Vilmorin. Daarna was de zakenman Jérôme Seidoux de 
eigenaar. Wij kochten het in 2007 vanuit een diep verlangen 
om er het eerste landelijke paleishotel van Frankrijk van te 
maken’, verklaren Edith en Patrick Saut in koor.

Vierkante greens!
Makkelijk was die uitdaging niet. In het natuurpark van de 
Alpilles en op een beschermde site zijn bouwvergunningen 
namelijk even schaars als de dagen met regen. ‘Maar wij 
hebben geduld aan de dag gelegd en toonden respect voor 
de natuur en voor het lastenboek…’
Intussen is het Domaine de Manville, dat officieel in 2014 de 
deuren opende, uitgegroeid tot een referentie in de regio. Dit 
komt natuurlijk door het totaalpakket: luxehotel, gastrono-
misch restaurant, hypermoderne wellness en een 18 holes 
die zich perfect geïntegreerd heeft in het provençaals decor. 
‘Om groen licht te krijgen en de visuele afdruk van het par-
cours te temperen, bedacht onze architect Thierry Sprecher 
een tekening die in volledige osmose is met het omliggend 
landbouwgebied. Daardoor zijn de greens en de bunkers 
vierkant of rechthoekig van vorm. Het gras werd zo gekozen 
dat het weinig water behoeft. Ook bij het aanplanten van de 

olijfbomen, de cipressen en de amandelbomen werd niets 
aan het toeval overgelaten’, vervolgt Jérémie Picot, directeur 
van het Domaine. Idem dito voor wat betreft de fauna en de 
flora. Zo werd elke dier- en plantensoort geregistreerd en 
beschermd teneinde elke negatieve impact van buitenaf te 
voorkomen. Dankzij de muren en de droge stenen voelen 
ook de hagedissen zich hier thuis. Het wekt dan ook geen 
verwondering dat de Golf de Manville in 2014 de eerste in 
Frankrijk was die met het eco-label werd onderscheiden. 
Vanuit technisch oogpunt speelt het parcours bijzonder inte-
ressant. De relatief korte baan (5500m) is leuk en strategisch, 
en opent zich voor spelers van alle niveaus. De service is er 
een met sterren en sluit volledig aan bij het Resort dat hele-
maal in het teken staat van de gezelligheid en de elegantie. 

Belgische chef
Het hotel met 30 kamers en suites, dat rond een vierkant 
plein is gebouwd met in het midden een fontein, ademt het 
magisch parfum van de Provence uit. Net zoals de wonin-
gen rond het hotel die speciaal zijn ingericht voor families 
of groepen golfers. Hier is niets onpersoonlijk en de magie 
schuilt in elk detail. Een lichtpunt, een boek, een bloem, 
een attentie. Zeg maar: alomtegenwoordige, maar tegelijk 
discrete, bijna verscholen luxe. Zodra men door de inkom-
deur wandelt, voelt men zich al een beetje thuis, want deze 
plek laat de overbodige franjes achterwege. Het lande-
lijk paleishotel zweert altijd trouw aan zijn verleden. Het 
integreert het, roept het op, geeft het betekenis. Zoals het 
hoort, scoort ook de gastronomie hoog in het Domaine. Het 

De golfbaan 
behoort tot de site.

sterrenrestaurant L’Auphilo (‘Les Apilles’ in het provençaals 
dialect) wordt geleid door de talentrijke Belgische chef Lie-
ven Van Aken. Hij kreeg zijn opleiding in de Comme chez Soi 
en stemt zijn gerechten af op het ritme van de seizoenen. 
Op de kaart pronken hedendaagse gerechten die helemaal 
tot hun recht komen dankzij de vele kwaliteitsproducten 
van de regio. Het resultaat is licht, kleurrijk en inventief. 
Elke van zijn creaties wordt ingegeven door ontmoetingen 
en uitwisselingen met kwekers, groenteboeren, enz. Wie 
van lekkers houdt, kan zich laten verleiden door de geroos-
terde kreeftjes met boter van gember en gele perzik met 
Thaïse basilicum, de filet van zeebaars met korst van noten, 
de duif met blauwe kreeft of de groene paling uit de vijver 
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Het Domaine de 
Manville staat voor 
100% genieten.

Golf in een typisch 
Provençaals droomdecor.

De vierkante of 
rechthoekige greens 

passen perfect in
dit luchtbeeld.

Heerlijk rustig terras.



van Vaccares gepocheerd in een wolkje van witte wijn. 
Onnodig aan te stippen dat ook de wijnkaart de hoogste 
verwachtingen inlost, met ook daar de Provence in een 
kleurrijke hoofdrol. De creaties van Lieven Van Aken, die 
ook de Bistrot leidt voor de minder ingrijpende gerechten, 
sluiten naadloos aan op de filosofie van de locatie. Dankzij 
een project van permacultuur zal hij binnenkort trouwens 
zijn eigen producten kunnen plukken in de moestuinen rond 
de tuin van het domein.
De wellness, met een gamma van huisverzorgingen en mas-
sages op maat, vervolledigt het aanbod op de 600m2 die in 
het teken staan van de levenskunst. Gedempt licht, ham-
mam, sauna, binnenzwembad, ijsfontein, jacuzzi, fitness 
en verzorgingscabines: alles is aanwezig om alle zintuigen 
te prikkelen en te verwennen. Zweedse of Balinese mas-
sages, gelaatsverzorging of schoonheidsbehandelingen 
Esthederm, in solo of duo: niets wordt onverlet gelaten om 
lichaam en geest tot rust te brengen. 
Om deze sensoriële en olfactieve ervaring een extra dimen-
sie te geven, biedt de wellness ook de signatuurverzorging 
aan op basis van producten die speciaal met de rijkdom-
men van het domein werden gecreëerd. Bij de olie van 
zoete amandel, de olijfolie en de koninginnegelei droom je 
automatisch weg naar de amandelbomen, de bloemen en 
de bijenkorven in de tuin en de olijfpluk. 
Het Domaine de Manville laat zich beleven en dat genot laat 
zich met anderen delen. Het domein is dan ook voor altijd 
verankerd met de Provençaalse bodem. Het deint mee op 

Hoe erheen?
Het Domaine de Manville ligt op een halfuur van Avignon. 
Het meest comfortabele transportmiddel is zonder meer de 
trein. Er rijdt inderdaad elke dag een TGV van Brussel naar de 
Pausenstad en dat in amper 5 uur. Dat betekent genieten en 
wegdromen, vooral als de golftas wordt meegenomen.

Info: www.sncb-international.com

het ritme van de seizoenen en het is trots op zijn patrimo-
nium en zijn erfgoed. ‘In totaal hebben wij meer dan 50 
miljoen euro geïnvesteerd om dit stukje paradijs te creëren. 
Wij deden dat met hart en ziel, want wij zijn verknocht aan 
deze regio’, aldus Patrick Saut, vroeger directeur van een 
bedrijf van openbare werken.
Aan uitstappen in de buurt geen gebrek. Vanuit het domein 
ontdek je makkelijk de magie van de Baux de Provence, 
de pittoreske straatjes van Saint-Rémy en de arena’s van 
Arles. En nog zo veel meer. Stuk voor stuk impressies die 
de sfeer van deze unieke plek nog meer tot haar recht laten 
komen. Kortom: een must.

Bij mooi weer dineer je op het terras met het 
gezang van de krekels op de achtergrond.

De Belgische sterrenchef 
Lieven Van Aken.

De hotelreceptie.
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Weldoend water in
SAINT-MALO

De Thermen van Saint-Malo zijn al jaren een internationale referentie 
op het vlak van thalassotherapie. Zij zijn evenwel ook een magische 
bestemming om te herbronnen aan de zee en dat in alle tijden en seizoenen.

Door Miguel Tasso

In deze prachtige zeeroversstad vlakbij de Altantische 
Oceaan is het Grand Hôtel des Thermes ideaal om 
vanaf de eerste seconde tot rust te komen. Dit 
vijfsterren paleishotel ademt de beroemde Franse 

levenskunst uit in alle toonaarden, met vanzelfsprekend de 
thalassotherapie als een schitterende exponent.
Deze Thermes Marins de Saint-Malo, die uit 1963 stammen 
en deel uitmaken van dit luxe-etablissement, zijn trouwens 
uitgegroeid tot een referentie in de sector. Op meer dan 
5000 m2 verwennen 120 professionals de kuurgangers 
met een 20-tal verschillende programma’s (afslanken, anti-
stress, wellness, detox, revalidatie,…) en een groot gamma 
lichaamsverzorgingen op maat. De grote klassiekers in deze 

echte thalassotempel zijn de zeewier wraps en de ‘draina-
ges marins’ (vibrerend waterbed).

Altijd met de zee
In Saint-Malo is de zee altijd een factor. Neem nu de getijden: 
het zijn de grootste in Europa. Meer dan 2500 soorten wieren 
geven het zeewater een enorme rijkdom. ‘Al onze verzorgin-
gen gebeuren dan ook op basis van zeewater. Dat pompen 
wij rechtstreeks op uit de Atlantische Oceaan en op enkele 
honderden meters van de kust. Door het groot gehalte aan 
minerale zouten en oligo-elementen heeft het magische 
eigenschappen voor de huid en het lichaam. Verder proberen 
wij altijd te innoveren en mee te zijn met de laatste tech-

nische ontwikkelingen, expertises en programma’s’, aldus 
Serge Raulic, de dynamische eigenaar van deze unieke plek.
Verdere uitleg is overbodig: er is inderdaad geen beter adres 
om te herbronnen, te ontspannen of de topconditie terug 
te vinden, en dat ongeacht het weer: wind, regen of zon. 
Al naargelang de lengte van het verblijf en de persoonlijke 
noden of wensen kiest de kuurganger voor pakketten op 
maat, zoals ‘Mer et remise en forme’, ‘Mer et rééducation’, 
‘Mer et Maman bébé’ en ‘Mer et bien-être intense’, of laat 
zich verleiden door de ‘signature’ lichaamsverzorgingen van 
het huis, zoals de ‘douche sous-marine’ (massage met water-
straal), de ‘modelage sous affusions’ (gigantische regen-
douche met zeewater), de zeewier wraps en de ‘drainage 

mindfulness meditatie gecombineerd met 12 lichaamsver-
zorgingen. ‘Deze vernieuwende aanpak, die in het teken 
staat van het evenwicht tussen lichaam en geest, beant-
woordt aan een echte vraag. Het is een uitnodiging om de 
pauzeknop in te drukken en de zintuigen op waakstand te 
zetten. Ideaal om onze blik op het dagelijkse leven te ver-
anderen’, voorspelt Serge Raulic.

marin’. Puur genot. Het ‘Aquatonic’-parcours van 185 m2 
met 14 ‘workshops’ en 194 jets is ideaal om het programma 
te vervolledigen. Dynamische douches, jacuzzi’s, turbojets, 
watervallen: dankzij het water komen alle lichaamsdelen aan 
de beurt en ontstaat een gevoel van algemeen welbehagen. 
Horizontale en verticale jets, jets boven of onder water, har-
de of zachte bubbels: de luchtstromen zorgen voor gerichte 
actie en nodigen uit om op zoek te gaan naar de meest hete-
rogene ontmoeting die er bestaat: deze van water en lucht.

Lichaam en geest
Naast de traditionele programma’s die dit etablissement al 
jaren wereldwijd vermaard maken, is er vanaf januari ook 
de veelbelovende nieuwkomer ‘Mer & Méditation’. Voor het 
eerst worden tijdens een verblijf van een week 13 uur van 

De invulling van dit nieuwe programma is toevertrouwd 
aan Cécile Granger. Zij geldt als een referentie in de psy-
chologie, de sofrologie en de hypnose. Mede door haar 
liefde voor Saint-Malo kijkt zij er naar uit om haar expertise 
ten dienste te stellen van de kuurgangers. ‘Mindfulness 
meditatie gaat helemaal niet over afhaken, maar over het 
heraan sluiten met jezelf en de wereld die je omringt. Een 
terugkeer naar het heden van nu. Elke sessie wordt dan 
ook een uitnodiging om in de remmen te gaan, te luisteren, 
zich te concentreren op wat er gebeurt. Als je tijdens de 
lichaamsverzorging “in the zone” bent, geniet je des te 
meer’, legt ze uit. 
Gezien de stress van het moderne leven heeft dit concept 
alles om te scoren. ‘De programma’s zullen evolueren. Eerst 
en vooral werken we op de ademhaling en de controle 

Met zicht op het groot 
strand van Saint-Malo.

Het Grand Hôtel des Thermes: een 
instituut dat als referentie geldt.

Conditieopbouw 
en ontspanning: 

het zeewater heeft 
magische krachten.

Het parcours 
Aquatonic: uniek in 

zijn soort.
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daarvan. Daarna keren we terug in ons lichaam en bekij-
ken we de reactie van het mentale deel. Je ontdekt ook hoe 
het volle bewustzijn van het heden, het loslaten, het ver-
werken van gedachten, extra kan bijdragen tot de mentale 
ontspanning. Ook bewegen neemt een belangrijke plaats in. 
Vandaar dat er heel wat gewandeld wordt in het magische 
kader van de stranden van Saint-Malo. Want wandelen helpt 
om terug te keren naar de basis, alsof het de eerste stap 
was…’ Met deze nieuwe ervaring surfen de Thermes Marins 
de Saint-Malo op een trendy golf waar veel vraag naar is.

Swingen in Saint-Malo
Saint-Malo is ook al jaren populair bij golfers. De regio 
omvat inderdaad een aantal uitstekende en gerenommeer-
de clubs, zoals Dinard, Granville en Pléneuf-Val-André. Het 
Saint-Malo Golf Resort kiest voor een andere stijl, maar 
loont eveneens de moeite. Deze 18 holes parkland (par 
72, 6101m) ligt in het achterland en op een klein halfuur 
rijden van de stad. Er is ook een volwaardige 9 holes (par 
36, 2646m) waardoor spelers van alle niveaus er op birdies 
kunnen jagen.

Deze club, die in 1986 de deuren opende, bouwde met de 
jaren een mooie reputatie op, ook al omdat de holes de 
handtekening dragen van Hubert Chesneau. Hij is een van 
de architecten achter de Golf National waar de laatste Ryder 
Cup werd gespeeld. U vindt er trouwens vaak dezelfde teke-
ning terug met golvende fairways, oordeelkundig geplaatste 
waterhindernissen en verraderlijke greens met meerdere 
plateaus. Kortom: een baan die precisie, strategie en kracht 
vereist, vooral wanneer de wind op de afspraak is!
In juli jongstleden was het Saint-Malo Golf Resort het 
schouwtoneel van de eerste gemengde competitie op de 
Europese Tour. Drie dagen lang kruisten de pro’s van de 
Alps en de Letas Tour er de ijzers en de woods op hetzelfde 
parcours. Het enige verschil waren de tees. Een leuke erva-
ring die in 2020 een vervolg krijgt. Het driesterrenhotel kijkt 
uit op de green. Deze voormalige priorij werd met smaak 
verbouwd en sluit perfect aan bij de groene omgeving. De 
30 kamers zijn zeer comfortabel ingericht: ideaal om te 
proeven van wat de 19e hole te bieden heeft, want de tafel 
van het clubhouse is uitstekend. Tijdens de warme zomer-
dagen kan men ook lekker genieten van het buitenzwem-
bad. Moeten we er overigens nog op wijzen dat Saint-Malo 
een unieke plek is om de heerlijke Bretoense geuren op te 
snuiven? Er zijn excursiemogelijkheden bij de vleet, want 
prachtige locaties als Cancale, la Pointe du Grouin, Dinan, 
Dinard, Saint-Suliac, de Mont Saint-Michel, de Smaragd-
kust… liggen slechts een paar kilometers verwijderd.

www.le-grand-hotel-des-thermes.fr
 & www.thalasso-saintmalo.com

Een uitdagende en zeer 
interessante baan.

In het Saint-Malo Resort hebben de 
meeste kamers zicht op greens.

Zeewier is goed voor 
de gezondheid.
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Het restaurant Ciel Bleu kreeg een 
plekje op de 23e verdieping van het 
Amsterdamse Hotel Okura en is een 
aanrader: niet alleen voor de reis, 
maar ook voor zijn twee sterren.

Door Miguel Tasso

Deze culinaire ervaring loont absoluut de moei-
te. Vandaar dus: richting Amsterdam en Hotel 
Okura, een vijfsterren met het label Leading 
Hotels of the Word. We klimmen naar de 23e 

verdieping waar we ons, letterlijk en figuurlijk, laten wiegen 
tussen de sterren. Het uitzicht op de Nederlandse hoofd-
stad is vanzelfsprekend uniek, maar hetzelfde geldt voor 
de presentatie van de gerechten in restaurant Ciel Bleu.

Dit huis, dat sinds 2007 met sterren werd gehonoreerd, is 
uitgegroeid tot een echte referentie voor de kenners-gas-
tronomen. Achter de fornuizen vinden we inderdaad twee 
gerenommeerde kanjers: Onno Kokmeijer (uitgeroepen tot 
‘Chef van het Jaar 2019’ door Gault & Millau) en Arjan Speel-
man. De rest van het verhaal laat zich amper in woorden 
vatten. Dat wordt gedegusteerd!

Gerechten met een signatuur
Er is keuze uit drie menu’s: Ciel Bleu Experience, Ciel Bleu 
Guestronomy en Ciel Bleu Kaviaar. Wat u ook kiest: u geniet 
van begin tot einde!
‘Wij werken met seizoenproducten van een uitmuntende 
kwaliteit en maken gebruik van innoverende bereidings-
technieken. Het gebruik van kruiden leidt tot exotische 
invloeden, met hints naar de Japanse (eet)cultuur’, vat Onno 
Kokmeijer samen.
Enkele gerechten zijn absolute parels, zoals de ‘Konings-
krab, Baeri kaviaar & Roomijs van ‘Beurre Blanc’ en de 
‘Bresse Duif, in zoutkorst bereid, met Pistache, Granaatap-
pel & Trappeur specerijen’. Toch kent de creativiteit van de 
chef geen grenzen. Als hij er zin in heeft, vertedert hij de 
papillen ook met pure smaaksymfonieën, zoals ‘Hollandse 
garnaal, Oscietra kaviaar, Snijboon & Geroosterde komijn’, 

CIEL BLEU
IN AMSTERDAM
Tussen de sterren

‘Zeebaars, Artisjok, Folie olie & Bretonse curry’ en als des-
sert ‘Cacao, Advocaat, Karamel & Ciel Bleu specerijen’.
Ondertussen zorgt de uit… Genk afkomstige sommelier 
Noël Vanwittenbergh ervoor dat deze gerechten met de 
beste wijnen worden omkaderd. Met ook daar heerlijke ver-
rassingen en enkele grands crus recht uit de kelder.
‘Het is inderdaad de bedoeling dat onze gasten een unieke 
culinaire ervaring beleven waar ze zich geen vragen over 
moeten stellen. Onze keuken is geïnspireerd op die van 
grote traditionele chefs, zoals Rebuchon en Ducasse. En 
daar proberen wij onze eigen inspiratie aan toe te voegen.’
Het resultaat is ronduit fantastisch. Elke bereiding oogt als 
een kunstwerk en proeft licht, verrassend, maar onveran-
derlijk heerlijk. Ook de service is perfect afgelijnd: sober, 
nooit hoogdravend, met een glimlach en efficiënt. Het is dan 
ook geen toeval dat het gerucht de ronde doet dat dit adres 
mogelijk binnenkort een derde ster zal mogen opspelden. 
Ook de ligging van het restaurant, hoog in de Amsterdamse 
lucht, draagt bij tot de magie van het moment.

Japanse invloeden
Kortom: dit is een ideaal adres voor wie een citybreak voor-
ziet in het heerlijke Amsterdam op het water, met de vele 

unieke kanalen die in gedachten terugvoeren naar Venetië. 
Hotel Okura, lid van de Leading Hotels of the World, behoort 
tot de gelijknamige Japanse groep. Het ligt op twee metro-
haltes buiten het stadscentrum en ver van alle drukte. Het 
telt 300 moderne en zeer luxueus ingerichte kamers, een 
hypermoderne Spa & Health (met groot binnenzwembad) 
en, in de marge van Ciel Bleu, twee Japanse restaurants. In 
Yamazato (eveneens een ster in de Michelingids) brengt de 
Chef Executive Masanori Tomikawa hulde aan de Japanse 
gastronomie. Vlak ernaast ligt Teppanaki Sazanka: een 
ietsje meer casual, met een keuken die focust op vis en live 
cooking. In beide gevallen is de Japanse sfeer alomtegen-
woordig. Zo gebeurt de service door diensters in kimono.
Japan en Amsterdam houden er al langer een unieke his-
torische band op na. Die gaat terug tot in 1639 toen de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie de enige westerse ver-
tegenwoordiging was in het Land van de Rijzende Zon. Bijna 
400 jaar later wordt die nauwe band onderhouden door dit 
hotel Okura Amsterdam waar de Aziatische en Oosterse 
invloeden elkaar op een unieke manier versterken. Absoluut 
een bezoek waard!

www.cielbleu.nl & www.lhw.com

De 23e verdieping van Hotel 
Okura: wat een panorama!

Een sobere 
restaurantzaal 

met zicht op  
de hoofdstad.

De Tafel van de Chef die 
uitkijkt op de keuken.

Twee chefs voor één unieke 
keuken: Arjan Speelman en 

Onno Kokmeijer.
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Twintig jaar! Zo lang is dit adres inderdaad al een 
referentie bij alle golfers. Het PGA Catalunya 
Resort, eigendom van de Ierse ondernemer 
Denis O’Brien, blijft trouwens grossieren in 

internationale onderscheidingen. Zoals ook zijn legen-
darische Stadium Course, want die is al 7 jaar op rij de 
nummer 1 in Spanje en werd onlangs tot nummer 6 in 
Europa uitgeroepen achter Morfontaine, Utrecht De Pan, 
Valderrama, Monte Rei en Fontainebleau. 

Vijfsterrengolf
De PGA Catalunya, die op 20 minuten van Gerona en een 
goed uur rijden van Barcelona is gelegen, is een stukje 
paradijs dat zich richt tot de golfkenner en de levensgenie-
ter. Alles in dit topresort is inderdaad bedoeld om de hoge 
verwachtingen van de golfers in te lossen. 
Om te beginnen zijn er de twee topbanen die door een 
legertje van tuiniers volgens de laatste ecologische voor-
schriften worden onderhouden. De Stadium Course is ‘the 
masterpiece’, zoals de Britten zeggen. Op deze champi-
onship course (par 72, 6686m van de back tees) werden 
al heel wat topcompetities gespeeld, zoals verscheidene 
Opens de Espana. De baan was al twee keer kandidaat voor 
de Ryder Cup en overweegt mogelijk een derde poging. 
Zij heeft inderdaad alles om de grote blikvanger van het 
wereldgolf te ontvangen.
Net zoals alle topbanen is de Stadium Course een baan die je 
moet spelen. En ervan genieten, want de architecten Angel 
Gallardo en Neil Coles zorgden samen voor een meesterwerk. 
‘Het regent uitdagingen en dat op elke hole. Voor een goede 
kaart moet je hier blijk geven van precisie, strategie en vooral 
van bescheidenheid’, aldus golfdirecteur Miguel Marin.

Met zijn twee referentiebanen 
en zijn nieuw vijfsterrenhotel 
behoort de PGA Catalunya tot 
de kwalitatief beste golfresorts  
ter wereld. 

Door Miguel Tasso

PGA CATALUNYA
Een meesterwerk

Enkele holes zijn onvergetelijk, zoals de 13. Dit is een bijzon-
der uitdagende par 4 waar de speler met zijn bal een green 
in de vorm van een schiereiland moet bereiken. De Stadium 
Course vergeeft weinig fouten. ‘Maar dankzij de vele tees 
kunnen spelers van alle niveaus de uitdaging aangaan’, 
voegt Miguel Marin toe. 
De Tour Course (par 72, 6000m van de back tees) is de 
tweede baan en draagt eveneens de handtekening van Gal-
lardo. De sfeer is dezelfde, met tal van waterhindernissen, 
stevige bunkers en sterk verdedigde greens met verschil-
lende plateaus. ‘Maar de fairways spelen iets breder en de 
afstanden zijn iets minder lang.’
De grote klassieker voor de bezoeker is de Tour Course 
op dag 1 en de Stadium Course op dag 2. Maar vaker mag 
natuurlijk ook… De starttijden zijn om de 10 minuten. De 
clubs worden na de ronde schoongemaakt en de 19e hole 
ligt op het terras van het clubhouse. Hier geniet je van golf 
in zijn puurste vorm!

Unieke infrastructuur
In de marge van de beide banen biedt PGA Catalunya een trai-
ningsinfrastructuur aan die uniek is in Europa. De oefenzones 
zijn inderdaad fenomenaal. Zo is er een putting green van 
2000 m2 (met vier verschillende grassoorten) en een chipping-
zone met replica’s van de bunkers op Augusta, St. Andrews en 
Pebble Beach. Zelfs het zand in die bunkers is identiek!
De nieuwe Golf Hub vervolledigt het aanbod. In dit heiligdom 
van de toptechnologie kan de golfer zijn spel door de scan-
ner jagen. Swinganalyse, fitting, trackman: alles is voorzien. 
Het is dan ook geen toeval dat heel wat grote kampioenen 
hier regelmatig binnenlopen voor een check-up en dat de 
Sergio Garcia Academy precies hier de deuren opende.
Dankzij het gebruik van de Amerikaanse Gears-technologie 
kan de swing in 3D geanalyseerd worden, met als resultaat 
een massa ultra-precieze statistieken. ‘Gears is een sys-
teem van optische tracking. Het werkt met acht camera’s 
die 360° bestrijken. Daardoor worden in minder dan een 
seconde tot 600 beelden gemaakt. Wij plaatsen sensoren 
op het lichaam en op de club van de leerling. De machine 
ontrafelt de swing in realtime en geeft bijzonder nuttige 
informatie over de snelheid van de swing, de aanvalshoek 
van de bal, de positie van de handen, de beweging van de 
heupen, enz.’, aldus Enric Lopez en Oriol Camacho. Zij 

Twee prachtige, uitdagende en 
leuke golfbanen.

Luxehotel met zwembad naast 
de tee van hole 1. Magisch!

De wonderbaarlijk mooie 
hole 13 van de Stadium 

Course: een echte uitdaging.

De hall van het 
trendy hotel Camiral.
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bedienen de knopjes van dit revolutionaire toestel voor 
spelers van alle niveaus. Een echte must. 

Leading Hotels of the World
Het gloednieuwe Camiral is vanzelfsprekend de ideale uit-
valsbasis om de PGA Catalunya ‘experience’ ten volle te 
beleven. Dit vijfsterrenhotel ligt in het hart van de site en 
op twee minuten stappen van de 1e tees. Er zijn 145 luxeka-
mers die met bijzonder veel moderne smaak zijn ingericht. 
Dit etablissement, dat lid is van de Leading Hotels of the 
World, beantwoordt aan alle verwachtingen met een gas-
tronomisch restaurant voor mediterrane keuken (de 1477), 
een lounge bar, een buitenzwembad, een Spa Wellness, 
tennisbanen, een padelbaan en een Kids Club.
Een tweede hotel, dat de naam Lavida kreeg, werd in 2018 
geopend. Het is minder luxueus dan Camiral, maar zeer 
pragmatisch. Deze driesterren vult de wensen van de pure 
golfers dan ook helemaal in. Dit kan een ideale optie zijn 
voor korte verblijven of voor groepen die zich 100% op golf 
willen focussen (zoals bijvoorbeeld stages door Belgische 
pro’s met hun leerlingen).
Dit domein van 300 ha telt ook heel wat villa’s en appar-
tementen die uitkijken op de greens. Zij zijn wit van kleur, 
luxueus, zeer hedendaags opgevat en rustig gelegen, en 
kaderen op die manier helemaal in de sfeer van deze plek. 
Zij worden zowel als eerste en als tweede verblijf gebruikt. 
Heel wat Belgen hebben zich hierdoor al laten verleiden. 
Maar de PGA Catalunya staat ook voor de sfeer van een 
hele regio. Zo verbouwt dit resort bijvoorbeeld binnen de 
eigen wijngaarden zijn eigen wijn. Ook het aantal excursies 
is hoog. Die laten zich met de auto afleggen, maar ook – en 
waarom niet? – met de fiets. Het is trendy en bijzonder 
aangenaam. Het gebeurt dan ook regelmatig dat wieler-
toeristen hun bagage in de PGA Catalunya droppen om 
vervolgens de prachtige omgeving te verkennen tussen de 
zee en de bergen.
De stad Gerona is een must. Zij ademt een opwindend 
parfum uit met de kleine straatjes die rond de kathedraal 
slingeren, de typische tapasbars en de uitgesproken Cata-
laanse sfeer. Ook het Dali theatermuseum (op ongeveer 45 
minuten met de auto) loont de moeite, net zoals de vele 
kleine dorpjes bij de zee, met de inhammen en het helder 
water waarvoor de Costa Brava bekendstaat. We denken 
hierbij onder meer aan Cadaques, Tossa de Mar, Palamos 
en Calella de Palafrugell. 
De streek staat ook bekend voor zijn talloze gastronomi-
sche restaurants. In een straal van enkele kilometers rond 
Gerona vindt u de grootste concentratie ter wereld van 
Michelinsterren, zoals het fantastisch driesterrenrestaurant 
Celler de Can Roca.
En natuurlijk is er ook Barcelona. Dat ligt op iets meer dan 
100 km en op 40 minuten rijden met de TGV.

www.pgacatalunya.com Golf verheven 
tot levenskunst.

De oefenfaciliteiten 
behoren tot de 

beste in Europa.

De bar van hotel Camiral.

Een modern 
vastgoedpark met villa's 

naast de golfbanen.

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

 1 0  m i n u t e s  f r o m  B r u s s e l s

Exclusive vi l las with excellent golf view & swimingpool.

Exclusive penthouses nearby the golf.

Living nearby Sterrebeek’s golf

CRC_06701_Adv_MembersOnly_B210x297mm_ENG.indd   1 11/03/19   13:44
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ELEKTRICITEIT
in de lucht

Groene auto’s zullen de toekomst bepalen, zoveel is zeker.
We staan stil bij de laatste nieuwigheden in de sector. 

Door Philippe Van Holle

Alle constructeurs zetten in op groene mobili-
teit en promoten het respect voor de natuur 
als een echte prioriteit. Vandaar dat er nu 
bijna wekelijks nieuwe elektrische modellen 

van de band rollen. Deze rubriek staat volledig in het teken 
van de initiatieven binnen dit groene segment.

Passat GTE: hybrider dan ooit!
Volkswagen perfectioneerde vrijwel alle aspecten op zijn 
nieuwe Passat, het mid-range model van het bestverkochte 
gamma ter wereld (meer dan 30 miljoen auto’s), maar bij de 
hybride GTE is de progressie ronduit indrukwekkend. Alleen 
al voor de batterij stijgt de capaciteit met zo’n 31% (ofwel 
13 kWh). Daardoor vergroot de autonomie met liefst 100% 
zonder extra uitstoot. Volgens de nieuwe en meer realisti-
sche WLTP-meetmethode ligt deze nu rond de 55 km. Nog 
opvallender is dat de elektrische motor, die nu full mode 
elektrisch kan werken, permanent de thermische motor 
(van 1400 cc) ondersteunt. Wat nogmaals onderstreept dat 
men zijn auto goed dient op te laden om van een maximale 

efficiëntie te genieten! Tijdens onze proefrit konden we 
rekenen op een gecombineerde autonomie van zo’n 850 
km! Best aardig voor een benzineauto, niet?

Daar is ie: de Peugeot e-208!
De Peugeot e-208, de eerste elektrische auto van Peugeot 
met het eCMP-platform van PSA, is een feit. Hij is uitgerust 
met een lithium-ionbatterij van 50 kWh. Dit volstaat voor 
een autonomie van 340 km en dat is best aardig voor deze 
kleine auto (die daarmee even goed presteert als de BMW 
i3). De motor ontwikkelt zo’n 136 pk waardoor hij de krach-
tigste is in het gamma (over alle motorisaties heen). In een 
gehomologeerde testcyclus had deze elektrische versie 8,1 
seconden nodig om van 0 tot 100 km per uur op te trekken, 
of 0,6 seconde sneller dan de benzineversie PureTech 130 
pk. De Peugeot e-208, die in vier uitrustingsversies op de 
markt komt, zal vanaf begin 2020 geleverd worden. Volgens 
de constructeur zouden 30% van de Europese kopers van 
de nieuwe 208 voor de elektrische versie kiezen, wat ons 
toch wel erg veel lijkt…

Extra power voor Toyota CH-R hybride
Toyota benut de mid-career restyling van de CH-R hybride 
om het gamma uit te breiden met een hybride 2 litermotori-
satie van 184 pk. Geen onbekende krachtbron, want we vin-
den hem ook onder de motorkap van de compacte berline 
Corolla. In vergelijking met de 122 pk van het basismodel 

is duidelijk dat deze nieuwe motor het karakter van de auto 
grondig zal veranderen. Het verschil in verbruik is dan weer 
bescheiden, want minder dan 10%, zoals de CO2-emissies 
dit ook bevestigen: 109g/km voor de C-HR 122 pk en 118g/
km voor de C-HR 184 pk.
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Audi: concept elektrische buggy
Met de AI:TRAIL breidt Audi het aantal potentiële 
toepassingen van zijn visionaire auto’s uit door een 
all-terrain toe te voegen. Deze concept car is uitgerust 
met vier elektrische motoren, systemen voor geauto-
matiseerde stuurbekrachtiging en – een traditie bij Audi 
– een permanente integrale quattro-transmissie. Het voor-
opgestelde doel van de lithium-ionbatterij is een autonomie 
van 400 tot 500 km op de baan of lichte off-road (volgens de 
WLTP-norm). De auto is ontworpen om een maxi-
male snelheid van 130 km/uur op de 
weg te halen. De ingebouwde elektro-
nica controleert continu de ener-
gieflux en het verbruik. Hier-
door wordt een maximale 
efficiëntie gegarandeerd, 
ook op all-terrain.

Seat: project met biomethaan
Seat neemt tot 2023 deel aan het project Life Landfill 
Biofuel. Dit laatste, dat recentelijk het licht op groen kreeg 
van de Europese Commissie, is bedoeld om hernieuwbaar 
gas te halen uit gemeentelijk afval. Het is de bedoeling om 
een efficiënter beheer te verzekeren door biomethaan te 

winnen uit een lokale energiebron die in overvloed aanwe-
zig is. Dit project wordt de komende vier jaar samen met 
andere partners opgestart. Het totaalbudget bedraagt 4,3 
miljoen euro. Hiervan wordt 55% gefinancieerd door de 
Europese Commissie.

Pininfarina Battista
met 1900 pk!

Hij liet zich al bewonderen in Knokke tijdens de 
Zoute Grand Prix die elk jaar in oktober in de pres-
tigieuze badplaats op het programma staat. De 
productie is beperkt tot 150 exemplaren en de 
Groep Ginion heeft de exclusiviteit voor België. 
Schoonheid, prestaties, exclusiviteit: deze door 
Pininfarina getekende auto wordt aangedreven 
door een elektrische motor van zo’n 1900 pk voor 
een fenomenaal koppel van 2300 Nm! Hij flitst in 
minder dan twee seconden van 0 naar 100 km/
uur en de batterij van 120 kWh verzorgt een auto-
nomie van bijna 500 km. De kostprijs zou rond de 
2 en de 2,5 miljoen euro schommelen, al naarge-
lang de door de klant gevraagde afwerkingsgraad. 

volkswagen.be

1,3 ! 1,7 L /100 KM " 29 ! 38 G /KM CO2 #WLTP$*

De nieuwe Passat GTE met hybride oplaadtechnologie is niet alleen krachtig 
en zuinig, hij is ook technologisch innoverend. Hij kondigt een duurzame en
toekomstgerichte mobiliteit aan.
Ontdek hem bij elke Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

De nieuwe
Passat GTE
Zijn enige job, de uwe vergemakkelijken

Plug-in Hybride
100% aftrekbaar

*WLTP-goedgekeurd voertuig. Situatie op 18/10/2019, op basis van de op die datum 
goedgekeurde motorisaties. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Getoond 
model uitgerust met betalende opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : volkswagen.be 

DIETPAS7788_PM_PASSAT_GTE_297x210.indd   2 15/11/2019   17:45
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JAGUAR F-PACE SVR
Wolf in schapenvacht

Hoewel SUV voor Sport Utility Vehicle staat, zijn er op deze 
opwindende markt maar weinig die de ‘S’ in hun naam ook 
echt verdienen. Zelfs een badge met een sportieve reputatie is 
vaak onvoldoende. Maar zoals alle regels vinden we ook hier de 
uitzonderingen die… enzovoort. Zoals deze.

Door Stéphane Lémeret

Met het oog op de jaargang 2020 vond Jaguar 
het belangrijk om de F-Pace nòg aantrekke-
lijker te maken. Het verrijkt zijn gamma met 
versies die een nog sterkere persoonlijkheid 

uitstralen en zo gepositioneerd zijn dat iedereen er eentje 
vindt naar zijn smaak. Voor ons is er evenwel maar één favo-
riet en dat is de ‘absolute’ F-Pace: de SVR, met als belang-
rijkste argument de supercharged 5-liter V8. Deze motor 
jaagt via de vier wielen liefst 550 pk naar het asfalt en brult 
zoals een katachtig roofdier van dit kaliber dat hoort te doen.

Heerlijk rijgevoel
Zoals aangegeven zijn er maar weinig SUV’s die hun ‘S’ ook 
echt verdienen, want sportiviteit gaat niet enkel over cijfers. 

Het is ook een kwestie van gedrag, gevoel en het vermogen 
om emoties door te geven. Al zijn er natuurlijk nog andere 
superkrachtige SUV’s die aankondigen dat ze in minder 
dan 5 of 6 seconden van 0 naar 100 km/u kunnen spurten. 
Het probleem ligt evenwel bij de definitie zelf van de SUV. 
Omdat die doorgaans een hoog gewicht torst, laat de inertie 
zich nadrukkelijk gevoelen zodra men zich op kronkelende 
wegen begeeft. Als men voelt dat de auto tegen zijn eigen 
massa vecht om zijn lijn vast te houden, en vooral als men 
voelt dat de remmen op de limiet zitten als ze niet cor-
rect bediend worden, blijft er van het sportieve rijgevoel 
maar weinig over. Bovendien zorgt de hoge zit ervoor dat 
ook het gevoel van snelheid minder duidelijk wordt erva-
ren dan bij een meer klassieke auto. Hoewel de wijzer 
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Luxueus of 
sportief?
De nieuwe versie Checkered Flag 
heeft alles voor wie de luxekwali-
teiten van Jaguar belangrijker vindt 
dat de pure sportieve prestaties. Qua 
motorisatie is de keuze beperkt tot een 
2-liter benzine (250 pk) en diesel (180 of 
240 pk) viercilindermotoren. Het accent 
ligt inderdaad op de geweldige look en op 
een standaarduitrusting die men op z’n minst 
genereus kan noemen: Checkered Flag badges 
op de carrosserie, rijkelijk ingericht interieur, hifi 
en hoogwaardig infotainmentsysteem… Alles is voor-
zien zodat de klant weet waarvoor hij betaald heeft en dat 
vooraleer hij 1 km heeft gereden. Nog een segment hoger 
vinden we een andere speciale uitvoering: de 300 Sport. De 
naam verraadt al veel, want deze versie van de F-Pace richt 
zich inderdaad tot wie extra wil investeren in een performante 
mechaniek. Je leest het ook op de flanken: deze 300 Sport-
versies zijn goed voor 300 pk. Er is keuze uit een 2 liter vier-

van de tachymeter bij het indrukken van de rechterpe-
daal breed uitslaat, is het rijgevoel vaak niet navenant! 
Niets daarvan aan het stuur van de F-Pace en nog minder bij 
de SVR. Hoewel de F-Pace SVR met 2070 kg leeggewicht 
een van de ‘tengerste’ in zijn categorie is, kan je hem moei-
lijk slank noemen. Maar dankzij de energie van de motor, 
de soepelheid van het chassis, de vierwielaandrijving die 
de achtertrein assisteert en het strakke stuurgedrag is de 
indruk van inertie vrijwel onbestaande. Deze auto geeft de 
indruk dat hij van bocht naar bocht rijdt zonder ook maar 

cilinder benzinemotor of een schitterende V6 diesel bi-turbo 
met een koppel van liefst 700 Nm! Denk niet dat deze versie 
daardoor minder luxueus is uitgerust, integendeel. Maar zijn 
roeping ligt duidelijk bij zijn sportief karakter en dat merk je 
ook aan de expressieve look van het interieur.

een seconde tegen zichzelf te moeten vechten. En ondanks 
de hoge zit vergeet men – het lijkt wel een mirakel – hele-
maal dat men in een SUV zit. Niet dat dit vergelijkbaar is 
met een coupé F-Type, want daarmee zouden we de waar-
heid geweld aandoen, maar het gevoel van een grote break 
is niet ver weg. En dat maakt het grote verschil!
Kortom: als u een SUV zoekt die even sportief aanvoelt als 
de badge die dat suggereert, vertrouw dan niet op om het 
even welk logo. Bekijk deze eens goed. U krijgt nooit spijt 
van uw 102.000 euro inclusief btw!

www.michel-herbelin.com
#michelherbelin

Antarès watch
with interchangeable bracelets

#lovemyantares
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Infos & points de vente : 02/896 93 90
Infos & verkooppunten : 02/896 93 90
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EMIRATES
bouwt geen luchtkastelen

Emirates is vijf jaar actief in 
België en viert dat met twee 
dagelijkse vluchten vanuit 
Brussel naar Dubai.

Door François Levicot

We praten over een van de grootste spe-
lers in de wereldluchtvaart. Met zijn 112 
Airbussen A380 en zijn 155 Boeings 777 
vervoerde Emirates vorig jaar inderdaad 

liefst 58,6 miljoen passagiers. Daarbij ook heel wat Belgen, 
want dit bedrijf is inderdaad al vijf jaar aanwezig in ons 
land. Zo wordt er tegenwoordig twee keer daags vanuit 
Brussel op Dubai gevlogen. 
‘Er was een grote vraag van de markt. Dat stelden we trou-
wens meteen vast toen we in de lente van 2014 de reser-
vaties openden. Wij zijn vanaf de eerste vlucht met open 
armen ontvangen. Niet alleen door de Belgische markt en 
de reisagentschappen, maar ook door de bedrijven voor wat 
betreft corporate travel’, aldus Jean-Pierre Martin, CEO van 
Emirates België en Luxemburg.
Emirates behoort aan geen enkele van de grote luchtvaar-
tallianties toe. Dat sluit evenwel geen partnerships uit, zoals 
met Qantas voor de Australische routes en ook met Fly-
dubai. ‘Dit kleine broertje van de Emiraten bespeelt een 
ander segment en ook een ander netwerk dan het onze. 
Het is in werkelijkheid een soort van luxelowcost, met een 
ander product dat ons netwerk zeer mooi aanvult. Voor 

een aantal bestemmingen zoals Kathmandu, Victoria Falls, 
Zanzibar of de Kilimandjaro vliegt de passagier met Emi-
rates van Brussel naar Dubai en vervolgt daarna zijn reis 
met Flydubai, met dezelfde ticket- en bagagevoorwaarden’, 
verduidelijkt Jean-Pierre Martin.

Route Brussel-Dubai
Twee vluchten van Brussel naar Dubai per dag of omge-
rekend: twee keer 360 plaatsen die gevuld moeten wor-
den: het blijft een stevige commerciële uitdaging. Maar 
die wordt prachtig ingevuld, want deze route is vandaag 

zeer rendabel. De filosofie van Emirates is ook duidelijk: 
het moet renderen. ‘In vijf jaar tijd hebben wij meer dan 1,2 
miljoen passagiers en liefst 128.000 ton cargo vervoerd! De 
mensen geven zich daar niet altijd rekenschap van, maar 
wij hebben een grote afdeling cargo in België. Dat gaat tot 
een 30-tal ton in een passagiersvliegtuig, met verder vier 
of vijf full cargo-vluchten per week naar Zaventem’, verdui-
delijkt de CEO van de Belgisch-Luxemburgse tak van de 
maatschappij uit de Emiraten. Wat cargo betreft, is er één 
punt dat onze aandacht trekt. Zo vervoerde Emirates 3500 
paarden van en naar de luchthaven van Luik. Dat heeft zich 
gespecialiseerd in dit soort transport en het heeft daar ook 
de perfect aangepaste infrastructuur voor. Zo haalde de 
luchtvaartmaatschappij het globaal contract binnen voor 
het transport van de paarden voor de Olympische Spelen in 
Rio in 2016. Drie jaar geleden werden zo’n 500 tot 600 paar-
den uit gans Europa en uit andere landen van de wereld naar 
Luik gebracht om van daar uit de vlucht te nemen naar Rio. 

Drie grote assen
De businessaanpak van de maatschappij uit de Verenigde 
Arabische Emiraten steunt op drie grote pijlers. De eerste 
is de geografische ligging van Dubai. ‘Die hebben wij zelf 
niet gekozen, maar de ligging tussen de Oude (Europa) en 
de Nieuw Wereld (Azië), met Afrika (groot potentieel van 
toekomstige reizigers) binnen handbereik, was een buiten-
kans die we met beide handen hebben gegrepen. Globaal 
bekeken bevindt driekwart van de wereldbevolking zich op 
minder dan acht uur vliegen van Dubai.’
Het imago is de tweede grote pijler. De maatschappij stopt 
veel geld, energie en tijd in het imago dat zij uitstraalt naar de 
wereld. Dat behelst heel wat sponsorcontracten die focus-
sen op de onmiddellijke (h)erkenning van het merk. ‘Het 
ultieme doel van onze CEO is dat de mensen de link maken 
“reizen = Emirates”. Daarom investeren wij in voetbal, tennis, 
zeilen, paardensport, cricket, rugby en natuurlijk ook golf, 
want we zijn de hoofdsponsor van de Europese Tour en we 
sponsoren ook hun finale van de Race to Dubai.’
De derde pijler – en niet de minste – is de service. Die impli-
ceert een continue verjonging, met een zeer jonge vloot 
(gemiddeld 6 en 7 jaar). ‘Wij waren een van de eerste maat-
schappijen die tijdens de vluchten wifi aan boord aanbood 
(20 MB gratis). Wij zijn ook zeer trots op onze “entertainment 
service”, beschikbaar in alle klassen, met liefst 4500 ver-
schillende kanalen. Daarbij ook een aantal die live verslag-
geving aanbieden van de grootste sportevenementen.’ 

First Class 
bij Emirates: 

de top!

Dubai Airport: een van de 
beste luchthavens ter wereld.
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First Class!
De First Class, die in december 2017 in België in wereld-
primeur werd voorgesteld, is een van de specificiteiten 
van Emirates: ‘Deze zes First Class-privésuites, die worden 
afgesloten met schuifdeuren van de grond tot aan het pla-
fond en over een ultramodern design beschikken, zijn inder-
daad het neusje van de zalm van het Emiratesproduct in de 
'triple 7' (Boeing 777, red.)’, aldus Jean-Pierre Martin. ‘Deze 
service is beschikbaar op de beide dagelijkse vluchten van 
Brussel naar Dubai en dat loopt zeer goed.’
Naast de introductie van een gloednieuwe Business Class 
kreeg ook de service aan de grond een upgrade. ‘Aan onze 
klanten in First en Business Class bieden wij in 70 steden 
ter wereld (waarbij Brussel) een limo-service aan. Dat wil 
zeggen dat wij de passagiers ophalen op het adres dat zij 
aangeven en dat in een straal van 70 km rond de luchtha-
ven. Wij werken hiervoor samen met een Belgisch bedrijf. 

Dat komt tientallen keren per dag voor ons in actie en dit 
zowel om passagiers op te halen als ze terug te brengen.’

Dubai & golf
‘Bij de laatste telling telde Dubai dertien 18 holesbanen, 
met alle topservice die daar bijhoort, want wat Dubai doet, 
doet het goed. Als het in België hartje winter is, is het in 
Dubai 25°C. Zeer aantrekkelijk dus voor golfers!  Ik vestig 
bij deze ook de aandacht op het kleine emiraat Ras al-
Khaimah. Het ligt aan de voet van de bergen en is zich 
volop toeristisch aan het ontwikkelen. Ook daar vindt u 
twee mooie 18 holesbanen.’
Als er één sector is waar de prijzen enorm variëren, dan 
zeker de luchtvaartbusiness. Maar om u toch een idee te 
geven over het budget voor een heen-en-terugvlucht van 
Brussel naar Dubai: reken 450 euro in Economy, 2400 euro 
in business en 4400 euro in First Class.

Jean-Pierre Martin: 
CEO van Emirates 
voor België en 
Luxemburg.

Dubai is uitgegroeid tot een van 
topbestemmingen voor golf (hier de 
Amerikaan Bryson DeChambeau).
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Rigenée, de club uit Villers-la-Ville die de familie Descampe dierbaar is, blijft 
een referentie door zijn DNA dat focust op competitiviteit en gezelligheid.

Door Miguel Tasso

Het is een van de hoogst aangeschreven clubs 
in België en dat zowel voor de kwaliteit van zijn 
infrastructuur als voor zijn sportieve en gezel-
lige sfeer. De Golf de Rigenée werd in 1982 

geboren: een periode waar de swing ‘made in Belgium’ nog 
vooral in besloten kringen werd beoefend. Er waren toen 
amper 8000 spelers verdeeld over een 15-tal clubs; vaak 
koninklijk en veeleer elitair van opvatting. Rigenée was een 
van de eerste clubs om daar mee te breken en op zoek te 
gaan naar een nieuw publiek, met een aanbod dat tegelijk 
dynamisch was en betaalbaar. Een DNA dat het nog altijd 
– 35 jaar later – met gepaste trots uitdraagt op de greens. 

Familie Descampe
Rigenée is in de eerste plaats het verhaal van een passie. 
Deze van de familie Descampe. Flashback. We schrijven 
het einde van de jaren 70. De landbouwsector doorworstelt 
een grote crisis. Manu Descampe, eigenaar van een kas-
teelhoeve, maakt zich grote zorgen. Waarop de visioniaire 
‘gentleman farmer’ samen met zijn echtgenote Caroline 
beslist om een golfbaan te bouwen. Het is een gigantische 
en riskante onderneming, maar in fine is het moment goed 
gekozen. In het begin van de ‘eighties’ zit golf in de lift. Er 
zijn de prachtprestaties van Severiano Ballesteros en de 

toenemende aandacht in de media. Golf beleeft een echte 
metamorfose en dat in alle uithoeken van Europa. Een nieuw 
publiek voelt zich aangesproken en bovendien wordt golf 
goedkoper. Het wordt trendy en modieus. In België is Rige-
née een van de pioniers. Het positioneert zich van meet af 
aan als het symbool van dit nieuwe tijdperk. 
Vandaag is de club uit Villers nog altijd trouw gebleven aan 
zijn filosofie. De in 2003 overleden Manu Descampe heeft 

de fakkel doorgegeven aan zijn zoon die dezelfde winnen-
de koers vaart en bezield wordt door 

een zelfde passie. ‘Rigenée gaat 
in de eerste plaats over sfeer. 
We zijn een sportieve, familiale, 

feestelijke club waar alles 
draait rond gezelligheid. 

Hier speel je zelden in je 
eentje’, aldus Christop-
he Descampe die de 
debatten orkestreert 
samen met zijn echt-
genote en secretaris 
Nathalie.

Andere mentaliteit
De club heeft twee banen (18 holes en 9 holes), 520 full 
members, 150 ‘weekleden’ en een jeugdschool met een 
70-tal juniores. ‘Iedereen kent iedereen en troept samen op 
de beroemde 19e hole. Dat is onze identiteit. Vorige zomer, 
toen het bloedheet was, hadden we een probleem met de 
automatische beregening. Enkele mails en een paar berich-
ten op de sociale media waren voldoende om een 30-tal 
vrijwilligers te zien opdraven die elkaar aflosten om met de 
hand de goudkleurige greens water te geven’, aldus Chris-
tophe Descampe, tegelijk manager en greenkeeper (het 
voorzitterschap liet hij onlangs over aan Philippe Mercelis).
Rigenée is van bij het ontstaan een sportieve referentie. 
Daarbij gaf Florence Descampe, het kind van het huis, 
natuurlijk het mooie voorbeeld. In de jaren 80 en 90 was 
zij absolute Europese top. En vergeten we niet dat Nicolas 
Colsaerts na zijn eerste swings in Bosvoorde tot volle ont-
bolstering kwam op de fairways van Villers-la-Ville.
Die traditie wordt meer dan ook doorgetrokken. Giovanni 
Tadiotto, die in de USA topgolf met universitaire studies 
combineert, werd opgeleid in Rigenée en zou binnenkort 
prof moeten worden. Margaux Vanmol en Clarisse Louis 
behoren tot de beste amateurs van het land. En op 12-jarige 
leeftijd verzamelt de jonge Hugo Duquaine de titels in zijn 
leeftijdscategorieën. ‘Onze jeugdschool, die al vele jaren 
door Giulio Tadiotto wordt geleid, blijft een prachtige eta-
lage. Zij symboliseert onze sportcultuur en onze teamspirit. 
Tijdens de traditionele stages afgelopen zomer sliepen onze 
juniores in tenten. Dat heeft een mentaliteit gecreëerd die 
je vervolgens steeds terugvindt tijdens de Interclubs, waar 
we heel wat mooie uitslagen hebben laten optekenen…’
En er is meer, want iedereen is het erover eens dat Rige-
née het hele jaar door over een van de best onderhouden 
banen in België beschikt. Christophe Descampe, een gepas-
sioneerd expert, manicuurt de baan als was het een Hof 
van Eden. Geen makkelijke uitdaging, vooral niet door het 
recent verbod op phytoproducten en pesticiden, ‘maar er 
bestaan natuurlijke en ecologische alternatieven om de 
nieuwe doelstellingen zo goed mogelijk te helpen realise-
ren’, aldus deze landbouwkundige van opleiding die gepas-
sioneerder is dan ooit. 
Rigenée geldt meer dan ooit als een referentie en als een 
voorbeeld om volgen in het Belgisch golflandschap.

vaart winnende koers
RIGENÉE

Een van de best 
onderhouden 

banen in België.

De jonge Hugo Duqaine: de 
nieuwe jonge parel van Rigenée.

Giovanni Tadiotto: opgeleid 
in Rigenée en één van de 
grote Belgische beloften.

Nathalie & Christophe 
Descampe.
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HEERLIJK DUWTJE
in de rug

Eindelijk is golf een van de sporten die door het Adeps erkend worden. 
AFGolf-voorzitter Philippe Delhaye over de draagwijdte van deze erkenning.

Door Miguel Tasso

Het is officieel: vanaf 1 januari 2020 maakt golf 
deel uit van de sporten die door het Adeps 
worden erkend. Vreemd genoeg kwam deze 
sport, die nochtans weer olympisch is gewor-

den, tot dusver niet in aanmerking voor subsidies van het 
Ministerie van de Franse Gemeenschap, daar waar het 
Bloso voor een belangrijke financiële inbreng zorgt aan 
Vlaamse kant. In werkelijkheid betrof het een zeer complex 
dossier dat gelinkt was aan de statuten van de Association 
Francophone de Golf. ‘Gelukkig zijn we er met het nodige 
geduld in geslaagd om oplossingen te vinden en een plekje 
te veroveren in het sportieve landschap’, aldus AFGolf-
voorzitter Philippe Delhaye. 
De onderhandelingen met Adeps werden gekenmerkt door 
gezond verstand en de gezamenlijke wil om de gulden mid-
denweg te vinden. Zo zijn beide Brusselse clubs (Amicale 
Anderlecht en Droh!me Bosvoorde) nu aangesloten bij bei-
de regionale federaties. Er kunnen nu in alle competities 
onaangekondigd dopingcontroles worden doorgevoerd. 
Ook de problematiek van clubs die hun sportcomités niet 
op een ‘democratische’ manier verkiezen, werd opgelost. 
Kortom: er was niets meer dat de minister van Sport Rachid 
Madrane belette om de akte van erkenning te paraferen. 

‘De golfsport in het Franstalige landsgedeelte is in volle 
expansie en dit akkoord is vanzelfsprekend essentieel voor 
zijn verdere ontwikkeling. In Wallonie-Bruxelles tellen wij 
meer dan 25.000 aangesloten leden. We organiseren jaar-
lijks een 30-tal competities, alsook initiaties die steeds suc-
cesvoller worden. We werken hoogwaardige structuren uit 
voor de jonge elitespelers en lanceerden onlangs een nieuw 
programma voor paragolf. Deze politiek heeft natuurlijk 
een prijskaartje. Waardoor dit supplementaire budget net 
op het juiste moment komt’, aldus nog Philippe Delhaye 
die zich twee jaar lang intensief heeft beziggehouden met 
dit dossier. 
Het bedrag van de toekomstige subsidies is nog niet 
bekend. ‘Momenteel beloopt ons jaarlijks werkingsbudget 
zo’n 800.000 euro. Rekening houdend met de gebruikelijke 
verdeelsleutels in de andere disciplines hopen wij dat met 
minimaal 50% te kunnen verhogen.’
Dit zou voor een nieuw elan moeten zorgen in een discipline 
die in volle opmars is. ‘De prioriteit wordt om golf nog meer 
te promoten, vooral dan bij de jeugd. We gaan dan ook een 
groots communicatieplan uitwerken dat door zijn transivi-
teit ook zeer nuttig zal blijken voor de gezondheid van de 37 
clubs die actief zijn in Wallonië en Brussel.’

Zij heeft de swing in het bloed en steekt dat niet 
onder stoelen of banken. ‘Golf is een echte passie. 
Ik droom er zelfs van’, lacht ze. Terecht, want de 
14-jarige Savannah De Bock is een van de groot-

ste Belgische golftalenten. Momenteel hebben de studies 
nog voorrang, maar tegelijk droomt deze prinses van de 
greens hardop van een profcarrière op het hoogste niveau. 
Als kind had Savannah niks met golf. ‘Toen ze 10 jaar oud 
was, draaide het vooral om vioolspelen, tekenen, dansen 
en volleybal’, lacht haar mama Nathalie, tevens kinesiste. 
‘Maar een blessure tijdens een volleybalwedstrijd zorgde 
voor een kentering. Plots was er alleen nog golf’, aldus 
vader Laurent, die haar begeleidde bij haar eerste stappen 
op de fairways. 
In de familie De Bock is de jacht op birdies inderdaad een 
vast gegeven. Nathalie en Laurent leerden elkaar zelfs ken-
nen op een golfbaan, meer bepaald die van La Tournette. 
Ook oom Thierry – een voormalig RTBF-journalist die nu in 
de zakenwereld actief is – is bezeten door de swing. ‘Het is 
een magische sport. Een permanente uitdaging. I love it!’, 
aldus de jongedame uit Ecaussines.
Gepassioneerd, getalenteerd, gemotiveerd: bij Savannah 
gaat het hard. Haar handicap daalde in amper enkele 
maanden van 36 naar 12 en dat was nog maar een begin. 
Nu speelt ze van 0.2 en heeft ze vrijwel het niveau van  
een profspeelster.
Ondanks haar kleine gestalte slaat ze haar drives mak-
kelijk 200m ver. Zij is lid op de Royal Waterloo en wordt 
gecoacht door Jean-Christian Lassagne en de federale 
elite. Voor haar is the sky the limit. Een moeilijke uitdaging, 
dat zeker, en een route zonder garanties. ‘Maar het is een 
passie die ze volop beleeft en waar haar studies nu nog 
voorrang hebben. Haar agenda is dan ook goed gevuld. Zij 
is goed georganiseerd en studeert zelfs in de auto’, zeggen 
haar ouders.
Naast haar mooie schooluitslagen in l’Institut de l’Enfant-
Jésus te Nijvel zijn er ook de mooie scorekaarten en de 
titels in haar leeftijdscategorie. Vaak verslaat ze oudere 
speelsters, zoals in 2017 toen ze de Doral Orange Bowl in 
Miami won: een echt WK voor jonge talenten. En tijdens 
de Interclubs 2019 toen ze de nationale titel bij de Ladies 1 
veroverde met het eerste team van Royal Waterloo.

SAVANNAH 
DE BOCK

Savannah De Bock, een 14-jarig 
talent uit Ecaussinnes, is een 
wereldtopper in haar generatie.

Door Miguel Tasso
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De Royal Golf Club du Hainaut keert zich meer 
dan ooit naar de toekomst en grossiert in pro-
jecten. ‘We hebben het clubhouse al gedeelte-
lijk gerenoveerd en zullen dat werk natuurlijk 

afmaken. Tegelijk zullen we ook onze verschillende banen 
verbeteren. De combinatie Quesnoy-Bruyères krijgt er 
meer dan 350m bij (back tees). Bedoeling is dit historisch 
parcours nog uitdagender te maken voor de betere spe-
lers. In dezelfde geest zal ook de 9 holes van Les Etangs 
enkele aanpassingen ondergaan. Die moeten de baan leu-
ker maken voor de gemiddelde amateur en moeilijker voor 
de single handicaps. Alle werken worden gesuperviseerd 
door architect Bruno Steensels’, aldus Bart Bollen, de 
dynamische algemeen directeur van de Henegouwse club.
De Royal Golf Club du Hainaut in Erbisoeul is een van de 
mooiste golfdomeinen in België. De historische 18 holes-
combinatie Quesnoy-Bruyères werd in 1933 uitgetekend 
door de legendarische Engelse architect Tom Simpson en 
behoort tot de legendarische banen van het land. Klas-
siek, natuurlijk, zeer tactisch, afgebakend door bunkers, 

met holes die hun weg zoeken in een unieke bosrijke 
omgeving. De 9 holes van Les Etangs zijn recenter qua 
constructie (Fred Hawtree in 1990) en vertonen een ander 
profiel: moderner en spectaculairder, met onder meer 
enkele waterhindernissen. 
Met de beoogde aanpassingen zal de Royal Hainaut natuurlijk 
trouw blijven aan zijn ziel, maar het zal zich ook positioneren 
als een championship course voor grote nationale en inter-
nationale competities. ‘Het is niet onmogelijk dat de com-
binatie Etangs-Bruyères dankzij zijn lengte van 7500 yards 
uitgroeit tot het referentieparcours voor competities…’
Een van de grote troeven van de Royal Hainaut is zijn zan-
derige ondergrond. Hierdoor is de baan ook goed bestand 
tegen regen. Kenners weten dit ook: in de wintermaanden 
is er geen beter adres om op birdies te jagen. ‘Speciaal voor 
de winter bieden wij trouwens een specifiek lidgeld aan. Dat 
kost 540 euro en biedt spelers de kans om te spelen van 1 
november tot 31 maart. In die periode van het jaar kost de 
greenfee voor de bezoekers 50 euro. Ook in het weekend’, 
rondt Bart Bollen af.

Gesprek met Bart Bollen,
directeur van de prachtige club in Henegouwen.

Door Miguel Tasso

ROYAL HAINAUT
kijkt naar de toekomst

NOTHING  RUNS  LIKE  A  DEERE

www.cofabel.be

WORK  DONE  WELL

Perfectie  is  een  instelling
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PAUL DE WINTER
en de magie van Waterville
Paul De Winter, CEO van Delen Private Bank en groot golfliefhebber, is dol 
op Waterville en maakte van de Zuid-Ierse links zijn favoriete uitvalsbasis.

Door Miguel Tasso

De passie voor golf stroomt door zijn aderen en 
stuurt hem ook in zijn bewegingen. Zodra het 
even kan, gaat Paul De Winter, CEO van Delen 
Private Bank, op jacht naar birdies. Hij besmette 

zowaar de prestigieuze bank met het virus, want die steunt 
nu al enkele jaren Thomas Pieters en Thomas Detry, sponsort 
de Belgian Knockout en organiseert verscheidene private 
competities voor zijn klanten. ‘Golf is een sport die 
mooie waarden koestert, zoals bescheidenheid, 
respect, ethiek. Dat zijn ook de waarden van 
onze bank’, stelt hij.
Paul De Winter speelt van hcp 9 en is lid op de 
Royal Antwerp in Kapellen. Deze echte golfken-
ner verwent zichzelf graag met buitenlandse 
golftrips: met het gezin of met vrienden. 

Omdat hij even hard door de Britse links wordt aangetrokken 
als een naald door een magneet bezweek hij natuurlijk voor de 
charme van de Schotse banen, zoals Turnberry en Kingsbarns. 
Maar Waterville, waar hij trouwens lid is geworden, blijft zijn 
favoriet. ‘Die links ligt aan het eind van de wereld, helemaal in 
het zuiden van Ierland en in een ongerepte natuur. Een echte 

parel. Een baan met een aparte ziel en een unieke sfeer.’

Met Thomas Pieters
Dat de Waterville Golf Links in 1889 het levens-

licht zag, had alles te maken met de wensen van 
gespecialiseerde technici die de eerste trans-
Atlantische telegraafkabels trokken. Alleen 
al door zijn ligging naast de zee ademt de 
baan een unieke natuurlijke schoonheid uit. 

Na de renovatie in 2006 door architect Tom Fazio is zij zeer 
competitief (7380 yards vanaf de back tees). Waar men ook 
kijkt: met de duinenrijen en de zee op de achtergrond is het 
uitzicht gewoonweg fenomenaal. ‘Om goed te scoren, moet 
je niet alleen ver slaan, maar ook precies. En natuurlijk ook 
weten hoe je met de wind moet omgaan, want die is vaak 
op de afspraak. Ik speelde de baan al tientallen keren en het 
was telkens anders.’
Heel wat puristen beschouwen Waterville als een van de mooi-
ste links ter wereld. Het wekt dan ook geen verwondering dat 
Tiger Woods er geregeld langskomt tijdens zijn voorbereiding 
op de British Open. Ook de betreurde Amerikaanse kampioen 
Payne Stewart – die er zijn standbeeld heeft – kwam er graag 
herbronnen en genieten van de ‘made in Ireland’-sfeer.
Afgelopen lente nodigde Paul De Winter, Thomas Pieters 
uit om dit stukje paradijs te ontdekken ‘in the middle of 
nowhere’. ‘Wij logeerden in het Guest House, aan de rand 
van het dorp. Het was fantastisch. Ook Thomas, zelf een groot 
liefhebber van linksbanen, genoot met volle teugen van de 
unieke sfeer. Het waren onvergetelijke momenten samen…’
Waterville, een stadje in het graafschap Kerry, was ooit de 
favoriete vakantiebestemming van Charlie Chaplin, ook een 
uitstekende golfer. ‘Ierland is een land dat golf uitademt. 
Van loodgieter tot taxichauffeur: iedereen heeft een passie 
voor deze nationale sport. Er heerst een echte golfcultuur 
bij de bevolking.’

Op verkenning naar Whistling Straits
Omdat hij graag nieuwe greens ontdekt, trok Paul De Win-
ter onlangs ook naar Straits: de baan op Whistling Straits 
(Wisconsin) waar volgend jaar de eerstvolgende Ryder Cup 
wordt gespeeld. Het ontwerp van Pete Dye paalt aan het 
Lake Michigan en heeft daardoor ook een beetje van een 
links. ‘Eerlijk waar: ik had meer de indruk in Groot-Brittannië 
te zijn dan in de USA! Er liep zelfs een doedelzakspeler rond 
in het clubhouse…’
Op deze uitdagende baan met enorme bunkers werden al 
heel wat grote toernooien gespeeld, zoals het PGA Champi-
onship in 2010, waar Dustin Johnson op de laatste hole zijn 
illusies de mist in zag gaan. De Amerikaan ging er aan de 
leiding met één slag voorsprong, maar kreeg toen een straf 
omdat hij zijn club had gegrond in het zand, zonder dat hij 
besefte dat die plek als bunker gecatalogeerd stond.
Sommige holes zijn onvergetelijk, zoals de 17: een indruk-
wekkende par 3 van 220m met de bijnaam ‘Pinched Nerve’. 
Het meer ligt op links en op rechts houden bunkers en rough 
elkaar gezelschap. Bijzonder uitdagend! ‘Ik denk dat deze 
baan heel goed aansluit bij de “target golf spirit” van de 
Ryder Cup. En gezien de Britse filosofie van de plek heb ik het 
gevoel dat de Europeanen er goed voor de dag zullen komen’, 
aldus Paul De Winter, die natuurlijk hoopt dat Thomas Pieters 
deel zal uitmaken van het Europese team, zoals tijdens de 
Ryder Cup van 2016 in de Hazeltine GC van Chaska.

Waterville: een legendarische 
links die ook de goedkeuring 

geniet van Tiger Woods.

Souvenirfoto van Thomas Pieters 
bij zijn bezoek aan Waterville.

Thomas Pieters en 
Paul De Winter delen 
hun passie voor golf.

Paul De Winter, CEO van 
Delen Private Bank, in volle 

actie op de Ierse links.

92

G O L F
WINTER 2019

92



ATENOR
gaat residentieel in Roemenië
Atenor is al een tijdje actief in 
de kantoorsector in Boekarest 
en dat smaakt naar meer, want 
de promotor verruimt er zijn 
actieradius naar residentieel 
vastgoed. Een koerswijziging 
die mee wordt ingegeven door 
de nieuwe wind in dit land in  
volle expansie.

Door Michel Thibaut

Een kunstgalerij kan ook nog andere doelen invul-
len dan een tentoonstelling van werken. Dat 
heeft Atenor goed begrepen, want het organi-
seerde recentelijk en in samenwerking met de 

Roemeense ambassade een evenement in de Galerie 
Arthus (Elsene). Een 40-tal personen uit de zakelijke krin-
gen van de ambassade waren er uitgenodigd om over… 
vastgoed te praten.
De gekozen plek was degene waar de promoter uit Terhul-
pen enkele weken lang de street-artfoto’s tentoonstelde 
van kunstenaar Benoît Feron over de acht steden waar 
Atenor investeert (Brussel, Luxemburg, Parijs, Lissabon, 
Düsseldorf, Warschau, Boedapest & Boekarest). Door de 
kwaliteit van de getoonde foto’s kon de expo op veel bijval 
rekenen. Zij reist nu trouwens door naar de andere steden 
die aan bod komen.

Veelbelovende markt
Om de Roemeense markt te analyseren, hadden Atenor 
en de ambassade een panel van professionals uitgenodigd 
met een lichte of grote belangstelling voor een sector met 
een naar verluidt mooie toekomst. Dat alles in de Roe-
meense hoofdstad die in 2008 keihard met de financiële 
crisis werd geconfronteerd.
Het was precies in dat dramatische jaar op financieel 
(wereld)vlak dat Atenor zijn eerste investeringen deed 
op de Roemeense kantorenmarkt. Hoewel hij zich uit de 

plots minder voorspoedige locatie had kunnen terugtrek-
ken, koos CEO Stéphan Sonneville er na het faillissement 
van de Lehmann Brothers en alle desastreuze gevolgen 
van dien op de beurs- en andere markten toch voor om in  
Boekarest te blijven. Een juiste keuze, want de nieuwe groei 
in Roemenië trekt opnieuw investeerders aan, met Atenor 
in de eerste loge.
De promotor heeft nu beslist om zich ook in residentieel 
vastgoed te begeven. Het kocht hiervoor in de hoofdstad 
een terrein van 20.000 m2, meer bepaald in de wijk Flo-
reasca. Zonder meer een juiste zet als men weet dat de 
lonen in Roemenië in de lift zitten en de koopkracht er – ook 
bij de jeugd – een stijgende curve vertoont.

UP-site Bucharest
Binnenkort krijgt dit deel in het noorden van de hoofdstad 
er twee grote gebouwen bij. Floreasca staat bekend als 
de zakenwijk, want het telt één miljoen vierkante meter 
kantoren: een derde van het totaalaanbod van de stad. De 
wijk laat zich bijzonder vlot bereiken, want er is een druk 
metrostation en de luchthaven ligt vlakbij.
Atenor gaat er twee torengebouwen bouwen met in totaal 
270 appartementen. De hoogste zal 26 verdiepingen tellen, 
de andere 14. UP-site Bucharest, de naam van het project, 
is een knipoog naar de hoogste woontoren die door Atenor 
in België (naast het kanaal in Brussel) werd gebouwd. ‘Het 
wordt een hoogwaardig project, wat voor Boekarest bete-
kent: prijzen tussen 2800 en 3000 euro/m2, exclusief BTW 
(19% in Roemenië, red.)’, aldus Sven Lemmes, lid van het Uit-
voerend Comité en verantwoordelijk voor de Duitse, Poolse 
en Roemeense markt. ‘Bij de bouw zullen heel wat nieuwe 
technologieën worden toegepast, zoals een constructie met 
seismische isolatoren, wat nieuw is voor Boekarest. Kort-
om: een zeer geavanceerd project.'
Atenor is overtuigd dat het de bouwvergunningen op zak 
heeft tegen het einde van dit jaar. Als dat zo is, kunnen de 
eerste werken van start gaan in het eerste trimester van 
2020. De oplevering is gepland voor 2022.

UP-site Bucharest.

Boekarest: Dacia 1.

Boekarest: de Hermes Business Campus.

Boekarest: @Expo.
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KICK UP
verlegt de grenzen

TEENSLIPPERS
   in goede handen

Kick Up, het bedrijf dat werd opgericht door Thibault De Saedeleer en 
François Verheyen, laat een nieuwe wind over de greens waaien.

Door Miguel Tasso

Zelfs in de winter symboliseert 
Havaianas de levenskunst in de 
zon! Meer uitleg door zijn CEO, 
Guillaume Prou.

Door Pierre-Henri De Vigne

Kick Up: zo heet het bedrijf dat door Thibault 
De Saedeleer en François Verheyen boven de 
doopvont werd gehouden. ‘Met als doel om 
evenementen te organiseren in de sportwereld 

in het algemeen en in golf in het bijzonder. Maar wij kunnen 
ook consultant zijn voor bedrijven, corporate evenemen-
ten organiseren, de brand activation stimuleren via sport 
of de beeldrechten en het management van topsporters 
opvolgen, zoals van tophockeyer en Europees kampioen 
Gauthier Boccard.’ Aldus de twee jonge business men die 
bruisen van de ideeën en het enthousiasme.
In de coulissen van de golfwereld laat Kick Up nu al een 
nieuwe wind waaien. Zo begeleidde deze start-up de Bel-
gian Golf League. De editie 2019, waarvan de finale begin 
november op Rigenée werd gespeeld, was zeer succesvol 
en dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Een trend die 
zich in 2020 verder zou moeten doorzetten. ‘Het ligt in de 
bedoeling om deze competitie tot een echt Belgisch kam-
pioenschap uit te bouwen – een beetje zoals in voetbal of 
hockey. De Interclubs blijven natuurlijk een must, maar die 
vullen de kalender maar gedurende enkele weken in. Terwijl 
we hier over wedstrijden spreken die over zes maanden zijn 

gespreid. Dat is heel belangrijk, vooral dan voor de jonge 
talenten die op die manier ervaring opdoen en een winning 
spirit kweken…’, aldus Thibault De Saedeleer, die uit het 
hockey komt en de initiator is achter dit mooie evenement.
Ook de Pep’ss Golf Cup, die dit jaar aan zijn 4e editie toe 
was, draagt de stempel van Kick Up. ‘Wij zijn vertrokken van 
een zeer eenvoudige vaststelling: jonge kaderleden zitten 
gevangen in hun drukke agenda en hebben daardoor steeds 
minder tijd voor golf. Vandaar dat wij voor het zomerseizoen 
een afterwork 9 holestoernooi uitwerkten dat op maat is 
gesneden van de 25-40-jarigen’, aldus François Verheyen, 
een bekende figuur in de Belgische golfwereld. Dit concept 
heeft de wind in de zeilen, want er komen telkens meer 
deelnemers bij.
Parallel hieraan organiseert Kick Up op sportief vlak ook de 
afspraken van de Members Only Golf, brainstormt het mee 
over de marketing van de Koninklijke Belgische Golf Fede-
ratie en beheert het de beeldrechten van Adem Wahbi, de 
beste Belgische ‘paragolfer. ‘En verder hebben we natuurlijk 
nog heel wat projecten in gedachten…’
De wereld verandert en de golfwereld ook. François Verheyen 
en Thibault De Saedeleer willen meesurfen op die golf…

De eerste Havaianas teenslipper, die in 1962 in 
Brazilië gecreëerd werd, haalde zijn inspiratie 
uit een antieke Japanse sandaal en ontleende 
zijn naam aan Hawaï, in de jaren 60 de favo-

riete vakantiebestemming van de Brazilianen. 
Een eenvoudig idee, een mode-effect op wereldschaal en 
ophefmakende reclamecampagnes: meer was niet nodig 
om een mythe te creëren. Vandaag is de groep Havaianas, 
die onder leiding staat van Guillaume Prou, goed voor meer 
dan één miljard euro zakencijfer. 
Deze 42-jarige Fransman, een voormalige CEO van de 
groep L’Oréal in Brazilië en Portugal, kwam in 2012 bij het 
Braziliaanse merk. ‘Na vele en gelukkige jaren in de financi-
ele sector was ik toe aan een nieuwe uitdaging op het vlak 
van algemeen management’, bekent hij.
Onder zijn leiding breidde Havaianas zijn categorieën van 
producten merkelijk uit met onder meer kleding, badpak-
ken en accessoires. Het merk, dat nadrukkelijk aanwezig 
is in de sector van de onlineverkoop, voegt daar nu ook de 
bereikbaarheid aan toe met eigen winkels, meer bepaald 

in Europa. Sinds Guillaume Prou deze strategie uitwerkte, 
ervaren steeds meer verbruikers het merk als 100% lifestyle. 
‘Ik denk dat de verbruikers met nieuwe ogen naar Havaianas 
kijken. Wij willen onze klanten de mogelijkheid bieden om 
zich een complete look aan te meten, van de teenslippers en 
de zwemshort tot het hemd. Ik hou wel van het idee dat we 
tegenwoordig van het hoofd tot de voeten kleden!’
Vanuit dat standpunt wil Havaianas het aantal verkoop-
punten en franchises nog opdrijven, om door te groeien 
naar 200 winkels in de belangrijkste steden in Europa en 
het Midden-Oosten. Naast het Verenigd Koninkrijk blijven 
Portugal, Italië en Spanje de belangrijkste afzetmarkten 
in Europa. Dat komt door de vele klanten en de geografi-
sche ligging van de hotspots in de zomermaanden. Maar 
ook het noorden van het Oude Continent wordt niet verge-
ten. ‘Ik ben ook zeer tevreden over onze recente vestiging 
in Duitsland en ik heb ook een ideetje voor de Belgische 
kust waar iedereen mij warm maakt voor het Zoute!’… Dat 
lijkt inderdaad de perfecte plek voor de chicste rubberen  
teenslipper ter wereld!

Thibault De Saedeleer (links) en 
François Verheyen met Adem 
Whabi, kampioen handigolf.
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YVES VAN LAECKE
houdt van groen

Na een mooie schermcarrière is Gentenaar Yves Van Laecke,
directeur Private Banking bij Nagelmackers,

nu ook bezweken voor de lokroep van de greens.

Door Miguel Tasso

Vier jaar geleden liet hij zich verleiden door de 
geneugten van de swing. ‘Samen met enkele 
collega’s schreef ik in voor collectieve initiatie-
lessen in Oudenaarde. Maar aan de finish ben 

ik de enige die heeft volgehouden’, lacht hij geamuseerd.
Niet dat hij daar spijt van heeft. ‘Golf is een passionerende 
sport. Mijn drukke agenda laat me spijtig genoeg niet toe 
om vaak te spelen. Mijn handicap heeft trouwens de neiging 
om rond 30 te blijven hangen. Maar ik hoop nog snel pro-
gressie te boeken. Als het enkel aan mij lag, stond ik vier 
dagen per week op de greens…’
In de familie Van Laecke was schermen altijd de belang-
rijkste sport. ‘Zelf haalde ik een aantal jaren lang een zeer 
behoorlijk niveau. Mijn jongere broer Yoeri was zelfs een 
van de besten van Europa. Op mijn 35e en mede door mijn 
professionele verplichtingen heb ik beslist om mijn degen 
weg te bergen. Wat later kwam golf in mijn leven. Beide dis-
ciplines hebben trouwens heel wat gemeen, zoals respect, 
fairplay, hoffelijkheid…’

Voor Yves Van Laecke is golf zowel sport als ontspanning 
en een networking tool. ‘Ik geef alles bij elke slag. Dat komt 
ook door mijn aangeboren competitiegeest. Maar ik hou ook 
van de rust van de natuur en de magische uitstraling van een 
golfbaan. En bovendien is het helemaal waar dat golf ideaal 
is voor business. Je kan netwerken en klanten ontmoeten in 
een andere context, met de 19e hole op de achtergrond… Ik 
zeg altijd dat je iemand beter leert kennen via een partijtje 
golf dan met vele uren vergaderen. De sfeer is totaal anders.’
Na zijn universitaire studies economische wetenschappen 
aan de VUB en een master in business werkte Yves Van 
Laecke bij Deutsche Bank. In 1999 trad de Gentenaar dan 
in dienst bij Nagelmackers. Daar is hij al tien jaar hoofd van 
de afdeling Private Banking. ‘Golf is een van de favoriete 
sporten van onze klanten. Wij organiseren trouwens privé-
competities, speciaal voor hen. En wij werken aan verschil-
lende projecten, zowel op het vlak van de communicatie als 
dat van de strategie, om nog vaker aanwezig te zijn in de 
coulissen van de greens.’
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Blue Ocean bij
BREITLING

Toen in 1957 de eerste Superocean-modellen op de markt 
kwamen, stootten ze meteen door naar de absolute top 
van de duikhorloges. Vandaag pakt Breitling uit met een 
nieuwe ontwikkeling van deze eco-verantwoordelijke hor-
loges. Mooi voorbeeld hiervan is de Breitling Superocean 
Automatique 46 Black Steel met armband Blue Diver Pro III.

WWW.BREITLING.COM

THE MANHATTAN
COLLECTION

De nieuwe collectie van Leysen, die zich vrijuit laat inspi-
reren door de architecturale art-decostijl van de pijl op de 
Chrysler Building in Manhattan, bevalt van bij de eerste 
oogopslag. Vierkante oorbellen Bo Man (druksluiting) in wit 
goud, zwarte jade en briljant geslepen diamanten.

WWW.LEYSEN.EU

Helemaal top dankzij
NATAN

Speciaal voor het Herfst-Winterseizoen 19-20 ontwierp het 
Huis Natan, dat moderner is dan ooit, een luchtige en kleur-
rijke collectie. Deze bestaat uit stuks met een onberispelijke 
snit en van een elegante nonchalance. Ideaal voor een feeë-
rieke oudejaarsavond!

WWW.NATAN.BE

OH MA BICHE!
In de mythologie geldt de hinde voornamelijk als een sym-
bool van vrouwelijkheid en zuiverheid. Oh Ma Biche van 
Lolita Lempicka is het parfum van een moderne en dynami-
sche jonge vrouw die zich verbonden weet met het respect 
en de bescherming van de natuur; een jonge, bruisende en 
verfijnde vrouw met een natuurlijke charme die weet hoe 
ze haar elegantie en vrouwelijkheid in de verf moet zetten. 
De Bellini de Lolitaland hoofdnoot is het beginpunt van dit 
nieuw, bruisend, fris en fruitig parfum.

WWW.LOLITALEMPICKA.COMHaute Joaillerie bij
CARTIER

Magnitude, de nieuwe Haute Joaillerie-collectie van Cartier, 
confronteert de glinsterende tonen van edelstenen met de 
abstracte natuurlijke vormen van sierstenen. Deze zeld-
zame combinatie illustreert eens te meer het magistraal 
vermogen van het merk om zichzelf jaar na jaar heruit te 
vinden, want dit is techniek én creativiteit. Ring ‘Zemia’ 
opaal met matrix uit Australië, blauwe en paarse saffieren, 
granaten en diamanten.

WWW.CARTIER.COM

CASTELBAJAC
voor mannen

Castelbajac ziet de man als stedelijk, gevoelig, elegant en 
bij de tijd. Deze eau de toilette sluit hierbij aan, want de 
opwekkende geur van citrusvruchten wordt geruggesteund 
door een uniek elixir van citroenkaviaar, die frisheid en pit-
tigheid aanlevert. De kruidige noten worden versterkt door 
de sensuele achtergrond. Zeer mannelijk.

WWW.CASTELBAJAC-PARFUMS.COM

Sprankelend groen bij
DE GREEF

Bij juwelier De Greef is de edelsteen de bron van alle 
inspiratie. U houdt van groen? Natuurlijk, want smarag-
den staan bekend voor hun uitzonderlijke delicatesse, hun 
zeldzaam- en hun kostbaarheid. Dit houdt Arnaud Witt-
mann niet tegen om u warm te maken voor een peridot met 
een grote zuiverheid: een prachtige steen en … heel wat 
goedkoper. Ring in wit goud bezet met een groene peridot 
met briljanten.

WWW.DEGREEF1848.COM

Alle spots op
LALIQUE

Soleil, de nieuwe verslavende geur van Lalique, is een hulde 
aan de zon en aan de vrijgevochten vrouwen die van de 
zon houden. De noten van kardemom, jasmijn, mandarijn, 
sandelhout en granité van peer vangen de aandacht van de 
voorbijganger. Ook de met koraal en goud beklede flacon, 
waar ook een kleine armband met een bolkristal bij hoort, 
is al even vrouwelijk en speels als het parfum. 

WWW.LALIQUE.COM

De nieuwste van
BELL & ROSS 

De BR-05 is de nieuwste telg van Bell & Ross, dat we vooral 
kennen van militaire horloges en boordinstrumenten. Dit 
aparte ‘rond in het vierkant’-horloge, dat niet helemaal vier-
kant is en ook niet helemaal rond, heeft alles om een groot 
publiek te overtuigen. Model BR-05 Automatic Silver rub-
beren armband.

WWW.BELLROSS.COM

MANALYS,
viert 10e verjaardag 

Het Huis Manalys (horlogerie, haute joaillerie, unieke edel-
stenen) viert zijn 10e verjaardag. Oprichter Moïse Mann vat 
dit avontuur samen als volgt: ‘Een passionele ervaring en 
dit zowel voor wat betreft de creaties als de contacten. Die 
waren stuk voor stuk verrijkend. Dit parcours was vaker een 
wilde bergstroom dan een kabbelende rivier. De inspiratie 
en fabricage van bepaalde juwelen was en is nog altijd een 
bijkomende stimulans voor mijn team en voor mezelf.’ 

WWW.MANALYS.COM
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ANTARCTICA
De reis van je leven

Er zijn van die reizen die je blik op de wereld verruimen omdat 
ze rijk zijn aan emoties en sensaties, en gekenmerkt worden 
door verrassende ontmoetingen. Van 13 tot 20 november 
2020 kunt u bij Eagle Travel inschrijven voor een unieke cruise 
naar een gigantische ijsmassa met pure kleuren aan boord 
van de World Explorer (maatschappij Quark Expeditions). 
Deze ultieme grens die door een gigantische ijsmassa wordt 
omringd, is de habitat van miljoenen dieren: pelsrobben, 
zeeolifanten, kolonies pinguïns, orka’s en walvissen houden 
er elkaar gezelschap in een schitterende natuur. Uitstappen 
met zodiacs accentueren het natuurlijke contact met dit 7e 
continent, met een fauna die even divers is als uniek.

INFO & RESERVATIE: EAGLE TRAVEL
LAURENT DE ROSÉE: 02 672 02 52 - GROUPE@EAGLETRAVEL.BE 

Berlijnse muur op
BRAFA

De 65e editie van Brafa, van 26 januari tot 2 februari 2020 in 
Tour & Taxis, wordt op een originele manier gevierd met de 
tentoonstelling en de verkoop van vijf segmenten van de Ber-
lijnse Muur. De opbrengst gaat integraal naar vijf begunstig-
den (verenigingen en musea) die actief zijn in de domeinen van 
kankeronderzoek, integratie van mensen met een handicap, 
en natuurlijk ook de bescherming van het artistieke patrimo-
nium. Met dit initiatief keert men ook terug naar de geest van 
de stichters van deze beurs.

WWW.BRAFA.ART

6.

ICKX
en de jaren 70

Na een eerste editie in het teken van de toerismeauto’s 
verrast Thierry Borremans ons nu met een tweede werk 
dat gewijd is aan de categorie Sport/Prototypes. In dit 400 
blz. dikke boek, dat geïllustreerd werd met voor 90% unieke 
foto’s en waarvan het voorwoord door niemand minder dan 
Jacky Ickx is geschreven, ligt het accent op het uitzonderlijk 
parcours van de grootste Belgische piloot in de geschiede-
nis. Zo wordt nadrukkelijk stilgestaan bij zijn mooiste over-
winningen in de 24 Uren van Le Mans en bij zijn titels in de 
1000 km van Spa van 1967 tot 1978.

CONTACT@BORREMANSCOLLECTION.COM

ACOTHÉ
Italiaans ambacht

Met een selectie van Made in Italy-juwelen en accessoires 
spreekt Acothé, dat in 2018 geboren werd onder impuls 
van Costanza Ascoli Peugeot, een internationaal damescli-
enteel aan. De naam van het merk komt van de voornaam 
van Costanza en die van haar twee kinderen: Alexandre en 
Théodore. Alle ontwerpen worden met de hand gemaakt 
door Italiaanse ambachtslui die dezelfde waarden belicha-
men als de ontwerpster, zijnde mooi en verzorgd werk.

WWW.ACOTHE.COM

1.1. 6.

7.

9.

KUNSTZINNIG
BEHANGPAPIER

Met de Districts-collectie surft kunstschilderes Pascale 
Christoffel mee op de Art of Living-trend. Op dit decoratieve 
behangpapier komen de details uit haar schilderwerken 
tot leven. Zij worden aangeboden onder de vorm van een 
panoramische vergroting op maat. De oplage wordt gedrukt 
met gepigmenteerde inkten op 61 cm breed vliesbehang 
van 180gr/m2. De inkten zijn water- en UV-bestendig en het 
papier heeft een FSC label.

WWW.PASCALECHRISTOFFEL.BE

4.

Zeg het
MET BLOEMEN

‘De emotionele essentie van bloemen’: ziedaar het credo van 
Bô Flowers Signature. Zodra men deze boetiek in Dilbeek 
binnenloopt, begrijpt men waarom. Gestabiliseerde rozen 
‘Belle en het Beest’ onder glazen stolp, orchideeën van supe-
rieure kwaliteit, bloemenmontages, seizoenboeketten… 
Aarzel niet voor de eindejaarsfeesten: zeg het met bloemen!

WWW.BOFLOWERS.BE

5.

ARTS2BE
voor de feesten

U zoekt iets origineels voor de eindejaarsfeesten? Combi-
neer dan uw traditionele zwarte feestjurk met een clutch 
van de 100% Belgische collectie Zoé d’arts2be, want elk 
stuk is een klein kunstwerk op zich. Deze feestelijke clut-
ches werden immers ontworpen in samenwerking met 
de artiesten Marie-Christine Thiercelin, Isabelle Marchal, 
Michel Laasman, Isabelle Pelletane en Marc-André Metais.

WWW.ARTS2BE.BE

3.

EBEL
O zo glamour

De EBEL Sport Classic-collectie staat symbool voor een 
betoverende glamour. Zij onderscheidt zich door de unieke 
en perfect geslaagde integratie tussen de kast met vijf 
schroeven – het fabrieksmerk – en de golvende schakels 
van de armband. Het sobere en minimalistische design van 
de wijzerplaten en de urenaanduidingen sluit perfect aan bij 
de spirit van de trendy millennial.

WWW.EBEL.COM

2.
2.

9.

7.

TGV
Golf op de rails

Vanaf december verruimt TGV® Bruxelles – France zijn aanbod, 
met vanuit Brussel 33 bestemmingen in Frankrijk via directe 
lijnen. Tegen meer dan 300 km/uur is dat praktisch en com-
fortabel. Voor de golfer – die natuurlijk zonder extra kosten zijn 
tas mag meenemen – een mooie gelegenheid om leuke trips 
te plannen naar Straatsburg, Nantes, Rennes, Lyon, Avignon, 
Marseille, Nice en Montpellier. De snelle en milieuvriendelijke 
TGV profileert zich meer dan ooit als het favoriete transport-
middel voor de moderne reiziger. Brussel-Lyon in 3 uur 43, van 
centrum tot centrum: een droom!

WWW.SNCB-INTERNATIONAL.COM
8.

8.
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LE TOUCAN
Referentieadres

In deze eindejaarsperiode blijft de zeevruchtenbank van Le Toucan 
sur Mer, het restaurant in Elsene dat zijn emblematische baas Jean-
Michel Hamon (onze foto) dierbaar is, een absolute referentie, want 
de producten zijn van een unieke kwaliteit. Zo wordt de zeevruch-
tenschotel unaniem beschouwd als een van de beste in België. 
Dat geldt ook voor de andere kwaliteitsproducten (oesters, kreeft, 
gerookte zalm, schelpdieren, vis, kaviaar…) die direct afkomstig zijn 
van de beste producenten in Bretagne en elders. Alle schotels kun-
nen vanzelfsprekend worden afgehaald of aan huis worden geleverd.

WWW.TOUCANBRASSERIE.COM

EPIC
op de fairways

De fairway woods en hybrides van de serie Epic van Callaway 
zijn zeer populair. De modellen Epic Flash, met een clubface 
die met behulp van kunstmatige intelligentie (Jailbreak techno-
logie) werd ontworpen, zijn bijzonder efficiënt. Niet overtuigd? 
Weet dan dat Henrik Stenson zijn onafscheidelijke 3-wood (die 
hij sinds 2011 in de tas had) heeft ingeruild voor dit model.

WWW.CALLAWAY.COM

Traiteur
RELAIS ST-JOB

De Relais St-Job, een bekend adres in Ukkel, heeft naast het res-
taurant een traiteur die traditionele meeneembrasseriegerechten 
aanbiedt (garnaalkroketten, scampi’s, kabeljauw, stamppot, jonge 
haantjes, enz…). In de wijnafdeling staan bijzonder veel bio-, 
biodynamische en natuurwijnen uitgestald, met verder ook heel 
wat bijzondere geestrijke dranken (zoals vele whisky’s en rum). 
Zaakvoerder Thierry Groeteclaes, zelf een groot wijnliefhebber, 
zorgt er persoonlijk voor dat zijn kelder absoluut de moeite loont. 
Ideaal in deze eindejaarsperiode.

WWW.RELAISTJOB.BE

Nieuwe modellen bij
ODYSSEY 

Odyssey, de wereldwijde referentie bij de putters, kondigt de 
komst aan van twee nieuwe modellen: Stroke Lab Black Ten en 
Stroke Lab Bird of Prey. Beide precisiemodellen zijn uitgerust 
met de nieuwste technologieën en optimaliseren regelmaat, 
precisie en comfort. Het wekt dus geen verwondering dat vele 
toppers op de PGA Tour nu al zweren bij het model Black. ‘Ik 
voelde meteen het verschil’, liet Phil Mickelson weten. Beide 
modellen komen vanaf 31 januari op de Europese markt.

WWW.ODYSSEYGOLF.COM

BESTE BAR VAN EUROPA
De bar van het hotel Le Place d’Armes, een Relais & Châteaux-label in 
Luxemburg-Stad, is door de jury van de Prix Villégiature uitgeroepen tot 
‘Beste bar van Europa’. Le Bar 18 (zo heet hij) is niet alleen verfijnd en 
relax, maar ademt ook een unieke sfeer uit. Franse, Engelse en Spaans 
geïnspireerde rum staan er zij aan zij met unieke whisky’s en gedurfde 
cocktails. Stuk voor stuk gedroomde smaakmakers om vervolgens aan 
te schuiven in het sterrenrestaurant van dit etablissement.

WWW.HOTEL-LEPLACEDARMES.COM

Mooie opbrengst voor
JUSTINE!

De finale van de 11e editie van het liefdadigheidstoernooi ‘Les 
Copains d’Agadir’ werd gespeeld op het parcours van de Golf La 
Bruyère met heel wat bekenden op de tee (Philippe Saive, Bru-
no Taloche, Dominique Monami,…). Deze competitie, die geor-
ganiseerd werd door Philippe Parlongue (bekende osteopaat 
in de sportwereld) en zijn echtgenote Nathalie, leverde 10.000 
euro op voor de vereniging ‘Justine for Kids’. Justine Henin was 
vanzelfsprekend aanwezig op de prijsuitreiking.

WWW.LESCOPAINSDAGADIR.BE

DE MAGIE VAN 3 VALLÉES!
In deze periode van wintersporten trekt 3 Vallées, het grootste 
skidomein ter wereld, alle registers open om zijn gasten te verwel-
komen in zijn zeven beroemde skistations: Courchevel, Méribel, 
Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Tho-
rens en Orelle. Alles samen liefst 45.000 ha natuur voor uitstap-
pen met de sneeuwschoenen, de ski’s of te voet. Keuze uit allerlei 
soorten van evenementen en een waaier van (sterren)restaurants 
en droomverblijven. Kortom: alles voor wie graag op de latten staat.

WWW.LES3VALLEES.COM

Proshop van
L’EMPEREUR

Voor de echte golfliefhebbers is de proshop van de Golf de L’Empereur 
in Ways een echte grot van Ali Baba. Zij vinden er naast de grootste 
materiaalmerken (Callaway, Mizuno, TaylorMade, Odyssey, Ping, Tit-
leist, Vega, Bettinardi, Radius,…) ook een zeer ruime collectie trendy 
kleding. Het snelle en efficiënte atelier vervolledigt het aanbod van 
deze shop die gerund wordt door Laurent Bakker: een echte expert 
die altijd klaar staat met goede raad. En natuurlijk ligt de oefenbaan 
om de nieuwe stokken uit te proberen gewoon vlakbij!

 WWW.PROSHOPLEMPEREUR.BE

SEA GRILL EN
VILLA LORRAINE

Vanaf 7 mei 2020 zullen de Sea Grill (2 Michelinsterren) en zijn 
team zich definitief vestigen onder de Ukkelse lambriseringen van 
de Villa Lorraine (1 ster), waarvan de decoratie en de inrichting 
volledig getransformeerd zullen zijn. De naam en het concept van 
het nieuwe restaurant werden nog niet vrijgegeven. In tussentijd zal 
chef Yves Mattagne (onze foto) van 15 januari tot 30 april zijn beste 
beentje voorzetten in een pop-up waarvan het adres nog geheim is. 
Er zijn dus grote veranderingen op til voor de gastronomen!

WWW.SEAGRILL.BE

RIGENÉE EN 
RAVENSTEIN

bekroond
De teams van Rigenée (cat. Heren) en Ravenstein (cat. Dames) 
kroonden zich tot winnaars van de editie 2019 van de Belgian 
Golf League. Tijdens de finale op het parcours van Rigenée won-
nen zij respectievelijk van La Bruyère (6-4) en Waterloo (4-0). In 
deze jaarcompetitie, die er kwam op initiatief van Thibault De 
Saedeleer, nemen de Belgische clubs het tegen elkaar op in een 
echt kampioenschap. Voor de betere amateurs – en dan vooral 
de jeugdspelers – is dit een prima manier om hun conditie op peil 
te houden en het ganse seizoen door beter te worden.
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Beste recept voor
FEESTELIJK
TAFELEN!

De Marché des Chefs blijft een referentieadres voor geslaagde kerst- en 
oudejaarsdiners, en dat meer dan ooit! We overlopen de producten die 
garant staan voor succesvolle eindejaarsfeesten.

Door Philippe Bidaine

Zoals de Franse schrijver Jean Anthelme 
Brillat-Savarin het in zijn gastronomisch werk 
‘Physiologie du goût’ perfect verwoordde, is 
het belangrijk om uw gasten blij te maken wan-

neer ze bij u op bezoek komen. Dit leuke voorschrift, dat 
ook nog eens tijdloos is, komt nog meer tot zijn recht 
wanneer de eindejaarsfeesten voor de deur staan. Op 
die momenten telt inderdaad alleen de tevredenheid en 
het verwennen van degenen die men aan zijn tafel ver-

welkomt. Men kan die tevredenheid 
natuurlijk oproepen met unieke 

crus en gesofistikeerde culinai-
re bereidingen. Toch hoeft 

men niet noodzakelijk 
via de hotelschool te 

zijn gepasseerd om 
dit doel te bereiken. 

Dat de basispro-
ducten top zijn, 

blijft het belangrijkste. Zoals Jean Mailian, de betreurde 
oprichter van Marché des Chefs, wist, ‘schuilt het plezier 
van lekker eten vaker in de eenvoud van de goede pro-
ducten dan in de verfijning van de keuken. Wie gasten 
ontvangt, heeft al te vaak de neiging om zich het leven 
onnodig ingewikkeld te maken. Met een eenvoudige, 
maar uitgekiende presentatie van mooie producten kan 
men echte gastronomische topgevoelens oproepen, zon-
der dat men hiervoor om de haverklap de keuken moet 
induiken’, was zijn terechte analyse.
Jean Mailian verliet ons vorig jaar en veel te vroeg, maar 
gelukkig stonden zijn dochters klaar om de fakkel van hun 
vader over te nemen. Zij doen dat met panache, waardoor 
Marché des Chefs meer dan ooit de must blijft voor de epi-
curist die zijn boodschappen doet en enkel tevreden is met 
het beste. In tegenstelling tot wat de merknaam mogelijk 
zou laten veronderstellen, opent dit Huis zich immers ook 
voor de particulier, want die vindt er datgene wat elders niet 
wordt aangeboden.

De magie van kaviaar
Ere aan wie ere toekomt en dus starten we met de kaviaar 
die, onder het label ‘Mailian-Maïlov’, zijn climax bereikt. 
Deze kaviaar, die de naam van zijn stichter draagt, is het 
product van een exclusieve en doorgedreven selectie. Hij 
wordt ‘puur natuur’ gedegusteerd of gebruikt als een extra 
troef voor verfijnde gastronomische bereidingen. Deze kavi-
aar is vandaag te koop in twee verschillende varianten.
Als u alles wil weten over deze kaviaar die uniek is in zijn 
genre, surf dan zeker naar de website www.caviarmailian.
com en bekijk ook de filmpjes waaraan heel wat topchefs 
hun medewerking verleenden. Niettemin is duidelijk dat 
deze lekkernij vooral op zich gedegusteerd moet worden 
en met gebruik van een lepeltje van parelmoer.
‘Naast de afwezigheid van geur en de stevige textuur die 
over de tong rolt, zijn de belangrijkste kwaliteiten van 
kaviaar het pure smaakplezier en de lengte in de mond. 
De zoutsmaak moet zo zacht mogelijk 
zijn en de echte smaak mag pas 
loskomen wanneer de eitjes 
gekauwd worden: een 
retroactief smaak-
proces dat zich laat 
vergelijken met 
een wijndegusta-
tie. Het is in dat 
stadium dat de 
notensmaak naar 
boven komt die 
de charme was 
van alle grote belu-
ga’s en de osetra’s van 
weleer’, zei Jean Mailian.
Ook de gerookte Schotse 

zalm van het huis Borvo verdient per definitie een plekje 
op de feesttafel. Zoals Daniel Raymond, de oprichter van 
dit bedrijf aangeeft dat destijds op de goedkeuring van 
Joël Robuchon en vandaag op die van Alain Ducasse kan 
rekenen, schuilt het succes van dit product in drie basisele-
menten: de kwaliteit van het vlees van de zalm, het zout-
gehalte en het rookproces. ‘Het evenwicht tussen deze 
drie elementen is kwetsbaar. Je hebt een vis nodig waar de 
vetstoffen in balans zijn (wij werken met vissen die tussen 
de 11 en de 14% vetgehalte hebben, terwijl er zijn met 20 
en 25%). Hij mag ook niet te gezouten zijn noch te gerookt. 
Zo niet dood je de smaak.’
Andere vedette bij Marché des Chefs is de beroemde gan-
zenlever. Deze wordt nog altijd bereid volgens het recept 
van Abel Bernard – de vader van Jean Mailian en jaren-
lang de bezieler van de fantastische Cravache d’Or (twee 
sterren). Een product met een simpelweg unieke textuur 
dat destijds tot ‘Beste ganzenlever ter wereld’ werd uit-

geroepen door Henry Gault, de stichter van de 
beroemde gids Gault & Millau.

Ter zee…
Wie eindejaarsfeesten zegt, denkt 

natuurlijk ook aan de meest ver-
fijnde zeevruchten. De blauwe 
en andere kreeften komen uit 
de beste Franse vismijnen en 
zijn absolute top qua smaak. En 
als de klant dit vraagt, worden 

ze gekookt en vergezeld van een 
‘mayonaise van het huis’ die voor de 

gelegenheid gratis wordt aangeboden.
Verder blijft de Marché des Chefs een 

van de weinige adressen waar men de 

Jean Mailian (rechts) naast zijn vader 
Abel Bernard (midden) ten tijde van de 
beroemde Cravache d’Or.

De heerlijke zalm 
van het huis Borvo.

De ganzenlever van de Marché 
des Chefs: ooit betiteld als de 
‘beste ter wereld’.

De unieke kaviaar roept 
herinneringen op
aan de beste
natuurlijke
producten
van weleer.
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prachtige en gigantische keizerlijke langoustines kan 
bestellen, alsook de imponerende scharen van de King Crab. 
En natuurlijk zijn er ook de allerbeste Sint-Jakobsvruchten 
met een unieke frisheid en een indrukwekkend visaan-
bod, zoals de fantastische lijnbaars ‘ikejime’. Door het 
toepassen van een bepaalde techniek bij het bovenha-
len, blijft zijn textuur ongeschonden en de smaak uniek. 
Afrondend en nog altijd in het maritieme register zijn er ook 

zuigkalf en melklam uit het Baskenland.
Naast al deze rijkdommen staat Mar-

ché des Chefs natuurlijk ook voor een 
reeks ‘musts’, zoals de echte truffels uit 

de Périgord, die nog altijd de meeste 
geparfumeerde zijn, maar ook – en 

tot het einde van het jaar – de witte 
truffel uit Piëmont.
Tenslotte is Marché des Chefs ook een onwaar-
schijnlijk assortiment van het allerbeste sei-
zoenfruit en -groenten uit de beste moes-
tuinen, rauwmelkse kazen en een aanbod 
van fijne kruidenierswaren. Met voor de 
‘zoetekauwen’ onder ons natuurlijk ook de 
heerlijke en suikerarme ijsjes van Martine 
Lambert uit Deauville, gekonfijte kastanjes 
en gekonfijt fruit Corsiglia.

MARCHÉ DES CHEFS
Lensstraat, 38, 1050 Elsene

Tel.: 02 647 40 50 - Fax: 02 647 42 62
Email : marchedeschefs@skynet.be

Open dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.
Gratis levering aan huis.

Tijdens de feestdagen opent
de Marché des Chefs van 17 tot 31 december

alle weekdagen van 10 tot 19 uur,
uitgezonderd op 25 december en 1 januari.

KAVIAAR MAILIAN
Te koop bij Marché des Chefs of online:

www.caviarmailian.com
Email : info@caviarmailian.com

de heerlijke oesters uit Normandië. Verwacht een verras-
sende ‘creuse’ uit volle zee: vlezig en krokant in de mond 
en onwaarschijnlijk zacht van smaak. Ook dit is een product 
dat perfect op eigen benen kan staan!

…en te land
Wie het liever te land zoekt – en meer bepaald bij feestelijk 
gevogelte – wordt natuurlijk niet vergeten. Zoals daar zijn de 
‘volailles de Racan’. De kleine kippen, kapoenen, hoenders 
en duiven rivaliseren met elkaar op het vlak van zachtheid 
en smaak. Net zoals de Challans-eenden van het bekende 
huis Burgaud. Zonder natuurlijk het ganse register met de 
allerbeste vleessoorten te vergeten, met op kop het echte 

Het melklam uit het 
Baskenland onderscheidt 
zich door zijn delicatesse.

De lijnbaars ‘ikejime’ heeft 
een unieke smaak dankzij 

zijn unieke vismethode.

De geurigste zwarte 
truffels komen uit 
de Périgord.

De witte Alba-truffel: even 
krachtig als kostbaar.

OUVERT 7/7 midi et soir | SERVICE VOITURIER

COMMANDES EN LIGNE | SERVICE TRAITEUR (emporter & livraison)
SALLE PRIVATIVE pour toutes vos réceptions privées & professionnelles 

TOUCAN BRASSERIE +32 2 345 30 17 | Avenue Louis Lepoutre 1, 1050 Bruxelles
www.toucanbrasserie.com | Facebook.com/restaurantstoucan
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Champagne is per definitie de wijn voor geanimeerde festiviteiten. Hij 
is daar ook onverbrekelijk mee verbonden. Bij Huis Vranken Pommery 
vinden we heel wat cuvées die de overstap naar het nieuwe jaar met 
panache begeleiden.

Door Philippe Bidaine

Maison Pommery ligt in hartje Reims en vindt 
het heerlijk om zijn bezoekers te overdon-
deren met kelders die tot de spectaculairste 
van de Champagnestreek behoren. Maar 

naast het magnifieke decor van de prachtige krijtrotsen 
telt voor de liefhebbers van mooie flessen natuurlijk eerst 
en vooral de inhoud.
Laten we openen met de cuvée Brut Royal. Hij is het 
strijdros van het Huis en is kenmerkend voor de stijl van 
Pommery. Deze prachtige cuvée onderscheidt zich door 

Resultaat: een rijk, genereus en zacht 
geheel met noten van koekjes. Deze wor-
den aangeleverd door de zachte werking 
van de gisten. Bij de degustatie laten 
de olfactieve waarnemingen zich alleen 

maar bevestigen. Zij monden uit in heer-
lijke tonen van hazelnootboter, gisten en frangipane.
Voor degenen die nog subtielere smaken verlangen, werkte 
het merk ook een niet gedoseerde versie (zonder toevoeging 
van ‘dosage liqueur’) uit van de prachtige millésime 2004. 
Hierdoor kan het ook de benaming Brut Nature toepassen. 
Voor deze uitdaging had de wijn een excellente samenstel-
ling nodig met een goede ‘présence’ voor de neus en een 
goed gedrag in de mond, wat het geval was bij deze 2004.
Aan de finish levert dit voor het oog mooie gele nuances 
met groene accenten op en een strakke neus die meer 
naar noten van licht gedroogde citroenen en witte bloemen 
neigt dan de klassieke cuvée. Dit alles vanuit een prachtige 
mineraliteit en een verrassende frisheid. 
Tenslotte is er de derde afgeleide van de Cuvée Louise: de 
versie ‘rosé’. Hij onderscheidt zich door zijn schitterend 
evenwicht tussen de noodzakelijke en voldoende hoeveel-
heid rode wijn van Bouzy en de klassieke assemblage van 
de Cuvée Louise, te weten de hierboven vermelde crus van 
Avize, Cramant en Aÿ. De jaren in de kelder bezorgen deze 
fles de onmisbare volwassenheid die men van een derge-
lijke wijn mag verwachten. 

9een :ees;
zonder bubbels

zijn temperament, zijn frisheid en zijn finesse. De druiven 
komen uit 40 dorpen die werden geselecteerd in de Côte 
des Blancs, de Montagne de Reims en andere delen van 
de Champagnestreek. Precies de regio’s waar het klimaat 
bijdraagt tot de vitaliteit en de delicatesse van de druif.
Met zijn zachtgele schijn met lichtgroene accenten, de neus 
die wordt gekenmerkt door noten van citrusvruchten en 
witte bloemen die uitmonden in lichte noten van rood fruit, 
is dit een ronde en genereuze wijn met een mooie lengte. 
Fris en toegankelijk, maar tegelijk ook verfijnd.

Cuvée Louise
In een hoger register vinden we de Cuvée Louise of de 
aristocratie van het merk. Deze fles werd gecreëerd als 
eerbetoon aan Louise Pommery en bevat een wijn van een 
absolute zuiverheid. Dit is de kwintessens van de unieke 
oenologische knowhow van het huis. Aan de basis liggen 
de drie Grands Crus van Avize, Aÿ en Cramant.
De mooie en elegante gele kleur wordt doorspekt met 
enkele subtiele groene tinten. De neus maakt heel wat 
onvermoede geuren vrij, maar alles blijft netjes geordend. 

De Cuvée Brut Royal: 
emblematisch voor het 

Huis Pommery.

Paul-François Vranken met een 
prestigieuze jeroboam (dubbele 

magnum) champagne.
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Deze wijn heeft een prachtige kleur. De rijke mix van 
diepe perzik en het mooie roosgoud leveren samen het 
bewijs van zijn grote maturiteit. Deze champagne is bijzon-
der mooi in balans, gezegend met een grote finesse en een 
heerlijke zachtheid. Hij eindigt in een soepele en elegante 
afdronk waarbij zich ook het rode fruit van veenbessen  
laat onderscheiden.

Cuvée Millésime d’Or
Omdat zij een echt fenomeen zijn, wil ik bij deze ook stil-
staan bij een vrijwel unieke creatie in de Champagnewereld, 
te weten de Cuvées Millésimes d’Or. Zij staan voor een ech-
te reis met de teletijdmachine, want zij werden geboren in 
1874: het historisch jaar waarin Madame Pommery de Brut 
creëerde. Deze collectie vertelt het verhaal van een eeuw 
champagne doorheen het leven van Paul-François Vranken. 
Een collectie die gaat van de kwaliteit en de bescheidenheid 
uit de beginjaren tot de zwierigheid van nu.
Het is evident dat in het collectief geheugen de millésimes 
de hoofdrol spelen. Sommige, zoals de zeldzame en schit-
terende 1907 die door een Zweedse schattenjager uit de 
Baltische Zee werd gered, zijn zelfs uitgegroeid tot echte 
iconen. Deze unieke collectie wordt bewaard in de villa 
Demoiselle in Reims die door de groep werd aangekocht 
en gerestaureerd.
Nog steeds vanuit feestelijk oogpunt willen we dit korte 
overzicht van feestelijke flacons afronden met twee cuvées 
wier aanblik een opulent en exclusief karakter verraadt en 
dat dankzij hun inhoud die even doorzichtig is als compleet. 
Zo vindt de Brut Diamant het juiste evenwicht tussen de 
pinot noir en de chardonnay in een unieke assemblage die 
de geest van deze wijn definieert. Verwacht een wijn met 
een unieke visuele elegantie en een karakter dat zich ver-
volgens verder blijft ontwikkelen. De heldere, sprankelende 

lichtgele kleur met groene tinten verhoudt zich perfect tot 
de bravoure, de delicatesse, de intense, elegante en com-
plexe neus met bloemige geuren en aroma’s van fruit, met 
als slotakkoord noten van gebakjes. De afdronk is royaal en 
complex en weet zich gezegend met levendige en subtiele 
geroosterde aroma’s.
Afrondend komen we vanzelfsprekend – hoe kan het ook 
anders? – uit bij de ‘blanc des blancs’ van deze Cuvée Dia-
mant. De kleur is als lichtgeel satijn, helder, sprankelend 
en kristallijn met ongrijpbare groene weerspiegelingen. Zijn 
bravoure wordt gekenmerkt door een regelmatig bubbel-
gordijn en de eerste neus is gewoonweg overdonderend. De 
zeldzame elegantie en complexiteit worden geaccentueerd 
door bloemige geuren (acacia) en gaan door naar fruitige 
noten (sinaasappel), met een finale die meevoert naar geu-
ren van gedroogd fruit, verse amandelen en hazelnoten.
Onnodig te vermelden dat de afdronk royaal is, genereus en 
complex, met een heerlijke levendigheid die versterkt wordt 
door geuren van citrusvruchten, zoals roze pompelmoes en 
mandarijn. Het eindresultaat is dan ook een fles die gedo-
mineerd wordt door zijn frisheid en zijn voorbeeldige lengte. 
Zoals de andere flessen in dit artikel is ook hij een perfecte 
partner voor geslaagde festiviteiten.

Het Château des Castaignes (Champagnestreek) 
is de familie Vranken dierbaar.

De wijnoogst gebeurt nog altijd 
met de hand en met gebruik 
van traditionele kisten.
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Owned for over 55 years by the legendary British 

The ex-Guy Bouriat/Louis Chiron 1932 Le Mans 
24-Hour race, works-entered 
1931 BUGATTI TYPE 55 ROADSTER

Coachwork by Figoni 

Entries now invited
Important Collectors’ Cars and Fine Automobilia  
Paris, France  |  9 February 2020
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Philip Kantor 
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Van primitief uniseks onder-
kledingstuk tot het hart van de 
mannengarderobe. Een evolutie 
die zich beweegt tussen overdaad 
en discretie. Of hoe het hemd de 
weg toont… 

Door Sylvestre Defontaine

Hoewel het nog in elk woordenboek staat, is 
het spreekwoord ‘Geen hemd aan het lijf heb-
ben’ helemaal gedateerd, want toon ons één 
man die het niet leuk vindt om een perfect 

gesneden overhemd aan te trekken! Het ideale kledingstuk 
voor elke gelegenheid is vandaag hét onmisbare item in 
elke mannengarderobe, en dan vooral tijdens de feesten. 
Toch was het hemd niet altijd een must-have. Getuige 
daarvan de vele interpretaties door de eeuwen heen…

Unieke tuniek
Het oudste spoor naar het hemd gaat terug naar de derde 
eeuw v.C. in Egypte. Het elegante linnen kledingstuk is 
met zijn schouders, mouwen en hals de voorloper van 
de Romeinse tuniek. Als voorvader van het hedendaagse 
hemd was de tuniek een uniseks onderkledingstuk voor 
onder de toga. Tijdens het keizerrijk werd het zowel gedra-
gen door slaven als door senatoren. Zij trokken er meer-
dere over elkaar aan afhankelijk van het weer. 

Verborgen camisia
De simpele stoffen ‘T’ veranderde weinig door de eeuwen 
heen. De witte versie zonder versieringen werd ook tijdens 
de Middeleeuwen gedragen. Als nacht- of onderhemd bleef 
de ‘camisia’ meestal verstopt, hoewel deze wel in meerdere 
stoffen werd uitgebracht, zoals katoen en wol. De kwaliteit 
van de stof hing af van de sociale klasse, net als de zicht-
baarheid. De laagste klassen, zoals bescheiden boeren en 
gevangenen, toonden een stukje hemd; een trend die zich 
doorzette tijdens de vele ontdekkingsreizen van die tijd. 
Hemden werden over het hoofd aangetrokken en kregen 
pas op het einde van de 19de eeuw een knoopsluiting. Dank-
zij het lange onderhemd, het middeleeuwse overkleed en de 
surcoat kreeg het ‘moderne’ hemd langzaam vorm.

Volwaardig kledingstuk
Het was pas in de 15de eeuw dat het hemd een echt man-
nenkledingstuk werd. De evolutie van de weef- en verftech-
nieken leidde tot een bloeiende textielindustrie, vooral in 
Vlaanderen. Het hemd is voorzien van een kraag en wordt 
omarmd door de aristocratie. Zijde, borduursels, kant en 
plooi- en molensteenkragen bezorgen het hemd een stevig 
vleugje overdaad.

Wit en blauw
Eenmaal geëmancipeerd kan het hemd zich alles veroor-
loven, waarbij zijn statuut als onderscheidend sociaal 
element enkel vergroot. Tijdens de 18de eeuw komt er 

MAROL EN FRAY:
vakmanschap uit 

Bologna
De rode, de geleerde en de vette: ziedaar de drie bijnaman 
van Bologna. Als driemanschap van inventiviteit, vakman-
schap en weelde past dit triumviraat perfect bij de hem-
denmakers van de Italiaanse stad. Marol en Fray, beide 
opgericht door een vrouw, behoren tot de bekendste. 
In 1939 doet heel de beau monde van Bologna een beroep 
op Rosanna. Met naald en draad verricht de jonge vrouw 
modemirakels. Tussen twee bestellingen door trouwt ze 
met Luciano en bevalt van Manuela. Haar liefde voor naaien 
leidt tot haar eerste atelier. MA van Manuela, RO (Rosanna) 
en L (Luciano) vormen samen Marol. In de vroege jaren 60 
veroveren de kwaliteit en de stijl van Marol zowaar de zetels 
van het parlement. Met de hulp van haar familie verkoopt 
Manuela nu ook buiten Italië.
Vandaag houdt de bazin nog steeds een oogje in het zeil in 
het atelier en volgt ze nauwlettend de knowhow van het huis 
op. De specifieke snit, stofkwaliteit en smaakvolle creaties 
van Marol verleiden ook vandaag nog de meest veeleisende 
klanten. Het huis Fray deelt dezelfde liefde voor goed werk. 
Hoewel hun verhaal recenter begon, heeft het heel wat 
raakpunten met dat van Marol.
In 1962 opende Lucia Pasin een eerste naaiatelier in het 
stadscentrum. Samen met haar man Giorgio Randi breidde 
het bedrijf al snel uit. Het familiemotto? ‘Elke man die één 
van onze hemden draagt, is een toonbeeld van elegantie.’ 
De ateliers werden groter naarmate de export van de hem-
den toenam. 
Naast Bologna en Milaan is het merk vandaag vertegenwoor-
digd in de meest prestigieuze boetieks in een veertigtal landen 
over heel de wereld, waaronder Maison Degand in Brussel.

Info: Maison Degand, Louisalaan 415, 1000 Brussel.
www.degand.be

HEMDEN
maken de man!
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Een stof bestaat uit inslag- en kettingdraden.
De inslag wordt in de breedte uitgelegd, de kettingdraden 
in de lengte. Een stukje stof is dan het resultaat van het 

samenweven van beide draden. Er bestaan tientallen
verschillende soorten stoffen.

Katoenpopeline
De meest klassieke en daarmee ook de meest gebruikte 

weefstof. De combinatie van een fijne kettingdraad en een 
dikkere inslagdraad geeft het hemd een zijdezachte look.

Fil-à-fil weving
Een sort popeline waarbij de inslag- en kettingdraden

een verschillende kleur hebben.

Oxford
Een korrelige stof met een gekleurde inslagdraad en

een meestal witte kettingdraad. Het verschil in
draad zorgt voor een honinggraatstructuur.

Twill
Een fijnere variant van Oxford.
Tussen Oxford en popeline in.

Chevron
Een variant op twill, maar dan met een zigzageffect dat 

versterkt wordt door het gebruik van een ketting- en een 
inslagdraad in verschillende kleuren.

<tof to= >aai3en?e@
dan ook een diepe split tussen witte boorden en blauwe 

boorden. In de minder steriele wereld dan die van nu vra-
gen witte hemden automatisch meer wasbeurten en dus 
voldoende exemplaren. Alleen de rijken kunnen zich zo’n 
garderobe veroorloven. De blauwe boorden daarentegen 
zijn het kenmerk van de arbeidersklasse. Ondanks de evolu-
tie van de werkverdeling en het idee van sociale klassen zijn 
die uitdrukkingen nog altijd niet uitgestorven en blijft het 
hemd een sterk symbool door de eeuwen heen. Kraag, snit, 
stof, kleur en maat zijn vandaag enkel nog een kwestie van 
keuze en trends. Het hemd gaat nog een lange toekomst 
tegemoet als centraal element van de mannengarderobe.

<tof to= >aai3en?e@

The Longines Master Collection

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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LONGINES
Classicisme heruitgevonden

De band van Longines met de sportwereld gaat verder terug dan 
gisteren. Doorheen zijn geschiedenis combineert het merk prestaties, 
classicisme en elegantie. De mechanische en quartzhorloges met 
‘gevleugelde zandloper’ mogen er bovendien prat op gaan dat zij 
onderdeel zijn van het oudste gedeponeerd horlogemerk ter wereld.

Door Raoul Buyle

De dag voor de langverwachte Prix de Diane 
Longines in juni organiseerde het merk van de 
‘gevleugelde zandloper’ een lunch in de tuinen 
van het kasteel van Chantilly in het gezelschap 

van zijn bekendste ambassadeurs, Kate Winslet en Simon 
Baker. Het was de eerste keer voor beide acteurs, die er 
het nieuwe mannen- en vrouwenmodel van de Record 
Collection kwamen voorstellen. Hun aangeboren elegan-
tie, klasse en charisma waren de perfecte belichaming 
van de waarden van Longines. Elk horloge van de collectie 
(kaliber met silicium spiralen en unieke eigenschappen) 
ontving het certificaat van chronometer, afgeleverd door 
het officiële Zwitserse chronometer-testinstituut COSC. 
Het damesmodel, dat door Kate Winslet wordt gedragen, 
heeft een parelmoerwitte wijzerplaat met diamanten uren-
aanduiding, terwijl het model van Simon Baker voorzien is 

van een zilveren wijzerplaat met stick-index. Beide krijgen 
een elegante stalen armband met roosgouden glans. Alle 
modellen zijn uitgerust met drie wijzers met geïntegreerde 
datum, en zijn verkrijgbaar in staal, roosgoud of een twee-
kleurige versie. Bepaalde modellen bestaan ook in een 
vrouwelijke versie en zijn bezet met diamanten. 

Terug naar de jaren 30
Longines brengt hulde aan een iconisch model uit de jaren 
30 dat bekend staat om het pure design van zijn gesegmen-
teerde wijzerplaat en dat daarmee aan de basis lag van de 
Longines Heritage Classic. De uren, aangeduid in Arabische 
cijfers en stick-index, staan op een ronde gesatineerde  

Kate Winslet en Simon Baker stellen 
in het kasteel van Chantilly de nieuwe 
automatische, tweekleurige versies 
(in staal en roosgoud) voor van de 
Longines Record Collection.

Aangeboren elegantie, 
klasse en charisma zijn de 

perfecte belichaming van de 
waarden van Longines.

Longines Record 
Automatic staal en 
roosgoud voor haar 
en voor hem; 2019

Jumping en paardensport 
behoren tot het DNA van 

Longines. Hier de Prix de Diane.
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zilveren schijf. De fijne rand – even-
eens uit verzilverd opaline – omringt de uren. 

Een ander belangrijk detail van de wijzerplaat is de 
secondeteller (verzilverd opaline met cirkels), die met zijn 
herkenbare grootte en bijzondere positie trouw blijft aan 
het originele model. Met The Longines Heritage Classic 
toont Longines nog maar eens hoe het volop zijn geschie-
denis in de verf kan zetten en breidt de Heritage-lijn uit 
met een nieuw model. Bij een nieuw horloge hoort ook een 
nieuw kaliber: een exclusief kaliber (L893.5) met een spi-
raal uit silicium. Het mechanische kaliber met automatisch 
opwinden heeft geen datum. Hierdoor zakt de secondetel-
ler ten opzichte van de centrale as, waardoor het design nog 
dichter aanleunt bij dat van de historische stukken, vertelt 
Walter Von Känel, CEO van Longines. De ex-kolonel van 
het Zwitserse leger (78 jaar) is nog altijd even enthousiast 
als in 1984 bij Nicolas Hayek, toen het merk onderdeel 
werd van de Swatch Group. Het leitmotiv op dat moment: 
nummer één zijn en blijven binnen de categorie betaalbare 
horloges. The Longines Heritage Classic heeft een vintage 
armband in blauw of zwart leder met beige stiksels, of een 
NATO-armband uit leder met jeanslook. Dankzij het bijgele-
verde hulpstukje kan de armband van elk model makkelijk 
veranderd worden.

DolceVita in kleur 
In het prachtige palazzo (de Villa Aurelia) op de heuvels van 
Rome ontving Longines onlangs Aishwarya Rai Bachchan. 
Wie anders dan de prachtige Indische actrice zou het motto 

van het merk – Elegance is an attitude – beter kunnen verte-
genwoordigen? Het was ook de gelegenheid om vier nieuwe 
modellen binnen de DolceVita Collection voor te stellen. 
Deze lijn wordt gekenmerkt door de rechthoekige kast geïn-
spireerd op de jaren 20. Wat nieuw is? De witte wijzerplaat 
met langere index of index met Arabische cijfers; een versie 
met een nachtblauwe wijzerplaat en een lederen armband 
in dezelfde tonen of een stalen variant; een nieuwe XL kast 
(28,20 X 47 mm) voor rond de mannenpols. Longines biedt 
ook een nieuw armbandsysteem aan met een regenboog 
van acht nieuwe kleuren, zoals geel, oranje, groen, koraal, 
turkoois, bruin, taupe... De nieuwe armbanden bestaan 
in twee maten en zijn bedoeld als een accessoire op zich 
die het horloge personaliseren. Jammer genoeg nog niet 
beschikbaar in België en Luxemburg.

Nieuwe Longines DolceVita uit 
staal, nachtblauwe wijzerplaat, 
blauwe lederen armband; 2019 

De nieuwe Longines DolceVita, 
model van 28,20 X 47 mm, ‘flinqué’ 
wijzerplaat met geschilderde 
Romeinse cijfers; 2019

In Rome. Ter ere van twintig jaar 
vriendschap schenkt Walter Von Känel 

aan Aishwarya Rai Bachchan een limited 
edition The Longines DolceVita Elegance 
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BREITLING
De Avenger-collectie

Een blij weerzien met zijn roots in de luchtvaart en een heruitgevonden 
Avenger-collectie: Breitling maakt vintage ‘je-ne-sais-quoi’ meer 
consistent, beter ‘leesbaar’ en daardoor nog verleidelijker … zelfs aan 
een vrouwelijke pols.

                  Door Raoul Buyle

Zurich, 2 oktober 2019. Georges Kern, CEO van 
Breitling, ontvangt verdelers en internationale 
pers tijdens een grote mediashow om hen de 
nieuwste telgen van de Avenger-lijn voor te stel-

len, vandaag nog steeds één van de meest gewilde 
horlogelijnen. Het Zwitserse horlogemerk maakte van 
de gelegenheid gebruik om de lijn nog aantrekkelijker 
te maken, vooral bij het vrouwelijke publiek. Getuige 
daarvan was de aanwezigheid (en getuigenis) van Rocio 
González Torres, een aantrekkelijke jonge vrouw en de 
eerste Spaanse met 1000 vlieguren aan de commando’s 
van een F-18 jachtvliegtuig. Ook Luke Bannister was erbij, 
een piepjonge dronekampioen, oftewel vertegenwoordi-
ger van de vliegwereld van morgen. Een derde gast was 
astronaut Scott Kelly, 55, en net terug van een jaar aan 
boord van het internationale ruimtestation (ISS), terwijl 

zijn tweelingbroer en zelf ook ex-astronaut Mark Kelly op 
aarde was gebleven (om de verschillen te bestuderen die 
het gevolg zijn van hun respectieve leefomgevingen). Het 
spreekt voor zich dat Georges Kern bijzonder trots is op 
deze nieuwe partnerships. 

Heldenmateriaal
In 2001 kwam de Avenger-collectie uit als een extreme 
en gedurfde interpretatie van de ‘1984 Chronomat’. Apart 
aan deze robuuste horloges is dat de piloot – of wie dan 
ook – de bezel zelfs met handschoenen aan soepel en 
veilig kan draaien. De typische sjabloonachtige cijfers op 
de uni-directionele (klik)ring zijn onmiddellijk af te lezen. 
Het moet gezegd dat geen enkel ander horlogemerk een 
even legitieme en duurzame band heeft met de vlieg-
wereld als Breitling. Het merk levert al boordhorloges 
en andere onmisbare vliegtuiguitrustingen sinds 1930. 
Tijdens de jaren 60-70 rekenden enkele van de meest 
prestigieuze vliegmaatschappijen op de boordhorloges 
van Breitling terwijl het boordpersoneel een beroep deed 
op de chronografen van het merk. Breitling was er zelfs 
bij toen de eerste ruimtevaarders op pad gingen. Tijdens 
de vlucht van het Mercury-programma op 24 mei 1962 
droeg de Amerikaan Scott Carpenter een speciaal voor 
hem ontworpen Breitling Navitimer Cosmonaute. Het 
horloge werd zo de eerste Zwitserse chronograaf die een 
reis maakte in de ruimte.

Breitling Jet Team.

Het Air-universum van Breitling, dat 
al bestond uit de emblematische 
Aviator 8 en Navitimer-collecties, 

wordt nu uitgebreid met de Avenger.

Breitling Avenger Chronograph 45 
Night Mission.

De Spaanse jachtpilote Rocio 
González Torres draagt een 
Avenger Chronograph 43.

Breitling Super Avenger 
Chronograph 48
Night Mission.
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The new Avenger
Nadat Breitling eerder al hun twee andere emblematische 
collecties nieuw leven in blies, de Aviator 8 en de Navitimer, 
vindt het merk vandaag ook de Avenger opnieuw uit. De 
drie lijnen vertegenwoordigen het ‘Air’-universum 
en benadrukken de evolutie binnen de piloothorlo-
ges, dé categorie waar het huis in uitblinkt zoals 
geen enkel ander merk. Met zijn stalen 48 mm 
grote kast, uni-directionele klikring en zwarte 
wijzerplaat heeft de Super Avenger Chrono-
graph 48 een gedurfd voorkomen. Hij is 
uitgerust met een mechanische chrono-
graaf Calibre Breitling 13 met automa-
tisch opwinden en een gangreserve 
van ongeveer 48 uur. De wijzers en 
de urenaanduiding lichten op in het 
donker. De ‘Night Mission’-versie van 
hetzelfde model beschikt dan weer 
over een tegelijk stevige en lichte tita-
nium kast en een ‘militaire’ blauwlederen 
armband. De Arabische cijfers, die zich 

onderscheiden van het blauw van de wijzerplaat, doen den-
ken aan de cijfers die je aantreft op een vliegdekschip.  
De nieuwe Breitling Avenger Automatic 45 Seawolf behoort 

tot de meer draagbare horloges uit de collectie. 
Hoewel het een piloothorloge is, heeft het ook 
de ideale kenmerken voor een onderwater-

avontuur. De stalen kast is voorzien van een 
uni-directionele klikring en vastgeschroefd 
op een titanium plaat. Dit model, dat even 
goed tot zijn recht komt in de lucht als 

onder water, is voorzien van een gele 
wijzerplaat. Er is keuze tussen een 

militaire armband in antraciet 
leder of een exemplaar uit 
roestvrij staal met vouwsluiting. 
Net als alle andere Breitling-
horloges is elke Avenger Auto-

matic 45 Seawolf COSC-chrono-
meter-gecertificeerd (Contrôle Officiel 

Suisse des Chronomètres).

Georges Kern en Brad Pitt, die 
een speciale band heeft met 
het merk in het algemeen, en 
specifiek met de Avenger.

Breitling Avenger 
Automatic 45 Seawolf.

Embodies tranquillity. Exudes dynamism.
The new Flying Spur.
For more information contact: 
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium. 
Call us on +32 2 704 99 30 or email us at info@bentley-brussels.be
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.  
© 2019 Bentley Motors Limited. Model shown: Flying Spur. BENTLEY BRUSSELS
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Cinemagia bij
 BVLGARI

De band van de Romeinse juwelier met de filmwereld
gaat ver terug en uit zich op zijn mooist in kostbare edelstenen en 

prachtige juwelen. De nieuwe Haute Joaillerie-collectie, Cinemagia, is 
even virtuoos als adembenemend, een ode aan iconische

Italiaanse films en personages. En… actie! 

Door Raoul Buyle 

Capri, juni 2019. Bvlgari staat in de schijnwer-
pers tijdens de voorstelling van de nieuwe 
haute joaillerie-collectie, Cinemagia. De stee-
vast unieke creaties combineren glamour en 

fantasie met buitengewone stenen en een virtuoos vak-
manschap als ode aan de liefde van het Romeinse huis 
voor de filmwereld. Capri is dan ook geen toevallige keuze, 
zeker wanneer we terugdenken aan de gloriejaren van de 
studio’s in Cinecittà, toen alle grote Hollywoodsterren op 
het eiland de echte dolce vita ontdekten. Jean-Christophe 
Babin, de CEO van Bvlgari, koos het oude kartuizerskloos-
ter Certosa Di San Giacomo met zijn adembenemende 
zicht op zee om er heel wat celebrities en een paar van 
de mooiste vrouwen ter wereld te verwelkomen voor een 
onvergetelijke avond. Dankzij het bijna magische vakman-
schap achter de creaties is de Cinemagia-collectie de 
perfecte weergave van de filmwereld. 

Roman Holiday
Terug naar de jaren 60-70 en de hoogdagen van het Huis 
Bvlgari. Het merk kende een gigantische internationale 
expansie (en groeide zelfs uit tot het derde grootste juwe-
lenhuis wereldwijd) met nieuwe winkels in New York, Parijs, 
Genève en Monte Carlo. Ingrid Bergman, Sophia Loren, 
Silvana Mangano, Virna Lisi en Bégum Aga Khan brachten 
de creaties van het Romeinse juwelenmerk, dat in 1905 zijn 
deuren opende in de via Condotti, tot leven. Ook Audrey 
Hepburn, die in ‘Roman Holiday’ speelde samen met Gre-
gory Peck, mag niet vergeten worden. Haar combinatie van 
een top en een lange rok in katoenpopeline, Ferregamo 
ballerina’s en enkele juwelen Bvlgari was het toonbeeld van 
jeugdig, chic én modern. Ook de keizerlijke Liz Taylor, met 
haar violetkleurige ogen met gouden tintjes, had een spe-
ciale voorliefde voor Bvlgari-juwelen. Zo schonk Richard 

Model Lily Aldridge en 
Jean-Christophe Babin, 
CEO van Bvlgari.

10 Via Condotti in Rome.

De Cinemagia Haute Joaillerie-
collectie van Bvlgari; 2019.
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Burton haar een uitzonderlijke parure uit platina bezet 
met smaragd, diamanten en andere bijzonder zeldzame 
stenen. Die droeg ze in 1965 in Monaco op het verjaar-
dagsfeestje van Grace Kelly (Collection Bvlgari Heritage). 
Recenter waren alle ogen gericht op de vintage halsketting 
die actrice Keira Knightley droeg tijdens de Oscars. Dit 
sensationeel ontwerp was destijds door de sjah van Iran 
besteld als cadeau voor zijn vrouw, prinses Soraya.

De Cinemagia-collectie
Net als de grote meesters van de Italiaanse cinema bezit 
ook Bvlgari dezelfde gave om ons mee te nemen in een 
betoverend universum. Wiens hart gaat er namelijk niet 
sneller slaan bij het zien van alle prachtcreaties in een 
Bvlgari-boetiek? Zijn het de kleuren? Is het dat unieke talent 
om geelgoud te combineren met diepe tonen van saffier, 
robijn of smaragd, maar ook turkoois, koraal of toermalijn? 

Is het de voorliefde voor volume en symmetrie die ons eraan 
herinnert hoe kunst en architectuur al sinds het onstaan van 
het merk verweven zijn in al hun creaties? Misschien is het 
de combinatie van dat alles die steeds weer dat magische 
effect op ons heeft…
Bij de paradepaartjes van de Cinemagia-collectie bevindt 
zich onder andere de ‘Action!’-halsketting, een ‘choker’ van 
32 karaat met diamanten in de vorm van een filmspoel, die 
tijdens de presentatieavond rond de hals van de elegante 
Laetitia Casta mocht zitten. Eén specifieke goudsmid werk-
te meer dan 800 uur lang aan het unieke stuk. De collectie 
neemt ons ook mee naar verre oorden, zoals Emerald City 
uit de film ‘The Magician of Oz’, dankzij de gelijknamige 
halsketting bezet met een adembenemende smaragd van 
21,49 karaat. Smaragden zijn een ‘specialiteit’ van Bvlgari, 
de onbetwiste grootmeester van de gekleurde stenen. Het 
vakmanschap van het huis op het gebied van edelstenen, 
de rode draad door al de collecties, wordt vooral benadrukt 
dankzij drie andere fascinerende smaragden: een achthoe-
kige versie van 24,46 karaat voor de ‘Forever Liz’ halsket-
ting, een smaragd in cabochon van 34,73 karaat voor de 
‘Gina’ halsketting en een andere in cabochon van 24,31 
karaat voor de ‘Forever Emeralds’ halsketting. 
Sommige stukken zijn ook geïnspireerd op creaties uit de 
Bvlgari-archieven voor hun meest mythische boegbeel-
den: Liz, Audrey, Ingrid, Grace,… Zo brengen de halsket-
tingen van de ‘Colour Palette’-reeks dezelfde rijke kleuren 
tot leven als de make-up van de actrices. Blauwe ame-
thysten en saffieren, roze toermalijnen, oranje grenaten 
en groene toermalijnen zijn geslepen in cabochon om het 
gladde oppervlak van oogschaduw en blush na te boot-
sen. We zeiden het al: het Huis Bvlgari en de filmwereld, 
dat is echte liefde.

Laetitia Casta showt 
de Action!-halsketting 

met diamanten en 
zwart zirkonium; 2019.

Colour Palette
halsketting; 2019.

De ateliers in Rome 
waar de meest complexe 
ontwerpen van het Huis 
tot leven komen.    
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MASTER CHRONOMETER CERTIFIED 

Behind the elegance of every  
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over  

10 days, to ensure superior precision 
and anti-magnetic resistance.
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