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ŠKODA

Made for Belgium

SIMPLY CLEVER

FABIA
In België barsten we van de ideeën.
Compact zijn en toch grootse ideeën hebben, dat kan! De ŠKODA Fabia heeft de grootste koffer in zijn klasse.
Daarnaast zorgt hij nog voor een heleboel andere verrassingen: een touchscreen, panoramisch dak, Front Assist
veiligheidssysteem en Driver Alert. Met een ŠKODA Fabia kunt u rekenen op een uiterst zuinig verbruik. Tot slot
garanderen zijn 5 sterren in de crashtests u keer op keer een superveilige rit. Koetswerkkleur, dak, spiegels, velgen
en uw interieur; aarzel niet om uw ŠKODA Fabia tot in de puntjes te conﬁgureren. Op skoda.be of bij uw dichtstbijzijnde
concessiehouder.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004).

93 – 110 G/KM

3,6 – 4,8 L/100 KM

GA GERUST OP WEG
Enig idee hoeveel keer onze
wegenwachters het afgelopen jaar
uitreden om een automobilist met een
lege accu weer mobiel te maken?
60.000 keer, of gemiddeld meer dan
1.000 keer per week. De platte batterij,
zoals het in de volksmond klinkt, was op
één dag zelfs goed voor 918 pechgevallen:
dat was 18 januari, niet toevallig een van
de koudste maandagen van 2016.
Extreme winterkoude en maandagen, het
is een combinatie die vele batterijen op de
knieën krijgt. Enerzijds omdat koude de
kracht van een batterij negatief beïnvloedt.
Anderzijds omdat een wagen tijdens het
weekend weleens een paar dagen stil blijft
staan en kleine energieverbruikers zoals
een alarm je batterij behoorlijk kunnen
verzwakken. Zeker als het een exemplaar
is met enkele jaren op de teller…
Over jaren gesproken. Enig idee wat
de gemiddelde levensduur is van een
autobatterij? 5 jaar en die zijn sneller
voorbij dan je denkt. Als je de komende
winter wordt geconfronteerd met
een batterijpanne, en een van onze
wegenwachters krijgt je wagen weer aan
de praat met zijn zogeheten booster,
laat je dan adviseren over de eventuele
noodzaak om de batterij toch te
vervangen. Want zo’n panne komt terug,
en zelden op een moment dat het jou goed
uit komt. Lees er meer over op pagina 50.
Nog een laatste tip voor wie een
smartphone heeft: download en installeer
onze Assist App (pagina 58). Dat kost
je nu enkele minuten, maar het maakt
straks een wereld van verschil als je langs
de kant staat. Met een platte batterij
bijvoorbeeld. De Assist App zorgt er op
dat moment voor dat onze wegenwachter
jou sneller kan vinden én helpen. Hij weet
immers precies waar je bent en met welk
voertuig je aan de kant staat. Installeer
dus die app en ga daarna meer dan ooit
gerust op weg.
Veel leesplezier
Jo Verluyten,
hoofdredacteur Touring Magazine
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SAMENSTELLING: BART DE LANDTSHEER

SCHOKKEND MAAR NOG NIET TE LAAT

10%

WILDERNIS
WEG IN 20 JAAR

Aan het huidige tempo waarmee onze wildernis
verdwijnt, blijft er binnen 50 jaar geen wildernis meer
over. Dat moet blijken uit een diepgaande studie die in
het vakblad Current Biology verscheen. Op 20 jaar tijd
verdween ca. 3 miljoen km2 wildernis. Grote verliezer
is het Amazonegebied waar 29,6% van de wildernis in
rook opging. De studie neemt enkel wildernisgebieden
van minimaal 10.000 km2 in rekening. Kleinere doch
significante gebieden worden dus niet meegeteld
waardoor het globale beeld deels vertekend is. De
cijfers zijn desalniettemin alarmerend. Volgens de
onderzoekers is de huidige generatie nu aan zet:
het tij kan nog gekeerd worden maar dan moet er
wel onmiddellijk tot actie worden overgegaan.

13.593

Dit is de afstand tussen San Francisco en Singapore per vliegtuig: 13.593 km!
Officieel gaat het om de langste lijnvlucht ter wereld, uitgevoerd door een Airbus
350-900 van Singapore Airlines. Vluchttijd: 14.35 uur tot 17.45 uur, afhankelijk
van de vliegrichting (van of naar Singapore). In 2018 wil de maatschappij nog
verder vliegen, namelijk tussen Singapore en Los Angeles.

GRATIS ROAMING

DE KLEINE LETTERTJES

De Europese Commissie werkt al sinds 2007 aan de
afschaffing van de roamingkosten binnen Europa en
exact 10 jaar later ziet het ernaar uit dat het ‘eindelijk’
zover is. Of niet?
WAT IS ROAMING? Als het netwerk van je eigen
provider (Base, Proximus, Orange, Telenet, etc.) niet
beschikbaar is, wordt via een techniek – die roaming
heet – automatisch gezocht naar een netwerk van een
andere provider. In eigen land betaal je daar niks extra
voor maar in het buitenland rekenen providers elkaar
kosten aan die vervolgens worden doorberekend aan
de klant.
ZOMER 2O17. Volgens de plannen die afgelopen zomer
op tafel lagen, zouden Europeanen vanaf 15 juni 2017
zonder extra kosten mobiel mogen bellen en internetten in andere lidstaten. Maar providers mogen dit
beperken tot 90 dagen.
WAAROM BEPERKEN? Om ‘misbruik’ te voorkomen.
Gebruikers zouden immers een simkaart kunnen kopen
in een goedkopere EU-staat en die voordeligere kaart
permanent gebruiken.
NIET EERLIJK. Volgens voorzitter Jean-Claude Juncker
was dit voorstel echter ‘niet goed genoeg’ en
tegenstanders binnen de EU meenden dat de
‘beperking in de tijd’ niet eerlijk is.
WOORDBREUK. Tegenstanders voeren aan dat
bepaalde mensen langer dan 90 dagen in het
buitenland vertoeven. Zoals Erasmusstudenten maar
ook personen die meer dan 90 dagen per jaar in het
buitenland werken. Hen werd immers voorgehouden
dat de roamingkosten zouden vervallen. Integraal.
DEFINITIEF. Op 21 september ll. werd het voorstel met
de tijdslimiet ingetrokken. Concreet: vanaf 15 juni 2017
mogen effectief geen roamingkosten meer
aangerekend worden. Eén kanttekening: wie
lang in het buitenland toeft, ‘moet het kunnen
uitleggen’. Hoe? Dat wordt nog bekeken.

Beter één keer iets
zien dan er duizend
keer over horen
AZIATISCH GEZEGDE
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BRUSSEL VERWELKOMT GLOEDNIEUW SHOPCONCEPT

CONNECTIONS
(HER)OPENT
REISWINKEL

BETOVERENDE

KERSTMARKTEN

Binnenkort sneeuwt het weer covers van jingle bells,
gaan er her en der openluchtijspistes open en worden
de rode mutsen en onontwarbare kerstlichtjes weer
van stal gehaald. Kraampjes worden in elkaar
getimmerd en de cadeautjesjagers maken lijstjes.
Tijd voor glühwein op een van deze 5 grote
kerstmarkten in eigen land.

1. GENT
Naar analogie met de Gentse Feesten organiseert
de stad, weliswaar op kleinere schaal, de Gentse
Winterfeesten (9/12 tot 8/1/2017). Meer dan 130
kraampjes roepen de sfeer op van het hoge Noorden.
Info: www.gentsewinterfeesten.be

2. BRUSSEL
Winterpret Brussel (25/11 tot 1/1/2017) is ook dit
jaar goed voor een traject van meer dan 2,5 km
chalets, spijzen en dranken, klank- en lichtspelen én
een reuzenrad.
Info: www.winterpret.be

3. ANTWERPEN
Winter in Antwerpen (10/12 tot 8/1/2017) palmt
zoals gebruikelijk een groot deel van de stad in:
het is feest op het Steenplein, de Suikerrui, de
Handschoenmarkt en de Grote Markt.
Info: www.kerstmarktantwerpen.be

4. BERGEN
Coeur en Neige (3/12 tot 1/1/2017) is een totaalspektakel met animatie voor jong en oud. Deze
weken staan ook in het teken van de solidariteit;
er wordt onder meer gratis soep geserveerd.
Info: www.monscoeurenneige.be

5. LUIK
Welkom in de Village de Noël (25/11 tot 30/12), het
grootste kerstdorp van België. Dit jaar is het de 30ste
editie, dus verwacht je aan een bijzonder feest op de
Place St Lambert en de Place du Marché.
Info: www.villagedenoel.be
8 TOURING magazine

Vier jaar geleden al voegde
Connections reisaccessoires
toe aan zijn travelshops. In
de reiswinkels koop je
sindsdien behalve je tickets
en vouchers ook in één
beweging je muggenmelk,
adapters, reisgidsen en een
TSA-goedgekeurd hangslot.

Na het daverende succes in Hasselt en Antwerpen heeft
Brussel nu ook zijn vernieuwde Connections-shop. Het oude
reisbureau werd verbouwd naar het Hasseltse succesmodel.
Concreet: geen toonbanken meer noch boekenkasten gevuld
met reisbrochures. Klanten worden voortaan ontvangen in
verschillende decors die meteen doen dromen van vakantie.
Met de felrode kunstlederen zetels in de ‘American diner’
hoopt Connections dat de klant enthousiast de knoop
doorhakt. Idem dito voor de strohut die de reizen naar Afrika
moet promoten. Of wat denk je van een 360° VR-ervaring
in New York of Dubai?
Meer info op: www.connections.com

DANKZIJ BELGISCHE WEBSITE

VEILIG DE
BERGEN IN
Explore-Share.com is een Belgisch internetplatform dat de beste berggidsen uit meer
dan 50 landen op één plaats verzamelt. Het project werd opgestart door twee
bergenthousiasten die zelf ondervonden hoe moeilijk het is om op afstand gecertificeerde
berggidsen te boeken. Op de site vind je meer dan 600 gidsen die samen meer dan
1300 bergtrips organiseren. Het boeken van een betrouwbare gids gebeurt via de site
waarna de gebruiker rechtstreeks met de gids in contact komt. Op die manier maakt de
klant vooraf kennis met de gids en niet op de bestemming zelf. Gebruikers moeten geen
extra (boekings)kosten betalen aan Explore-Share.com; de service is dus gratis.
Meer info op explore-share.com

4,2 - 6,6 L/100 KM •109 -149 G CO2/KM

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

De nieuwe E-Klasse Break.
Masterpiece of Intelligence.
De nieuwe Mercedes E-Klasse Break verleidt u met zijn dynamische en sportieve karakter,
zijn oog voor detail en zijn geavanceerde rijhulpsystemen zoals de Active Brake Assist.
Dit systeem waarschuwt voor de afstand en een aanrijding en assisteert u bij het remmen.
Maar de E-Klasse Break zal u ook verbazen met zijn laadruimte van 1.820 liter, de grootste in zijn
segment. Ontdek dit sterk staaltje intelligentie bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

WINTERKAMPEREN IN TENT EN WILDERNISHUT

NAAR DE SKIPISTE IN
AMPER 268 MINUTEN

PER HST
NAAR DE
FRANSE ALPEN

MET ALASKAN MALAMUTES

OP EXPEDITIE IN ZWEDEN

De Sneeuw-Thalys spoort van 24 december
2016 tot en met 8 april 2017 elke zaterdag
naar de Franse Alpen. Vanuit Antwerpen-Centraal of Brussel-Zuid kun je
rechtstreeks naar Chambéry, Albertville,
Moûtiers, Aime-la-Plagne, Landry en
Bourg-Saint-Maurice en van daaruit kan
je verder naar onder meer Les 3 Vallées,
Tignes, La Plagne en Les Arcs. De HST doet
er vanuit Brussel-Zuid amper 4 uren en
28 minuten over om Chambéry te bereiken.
Aan boord is extra ruimte voor bagage en
ski’s voorzien en op het perron maken
‘skihosts’ je wegwijs. Onderweg kunnen
passagiers genieten van gratis wifi, zowel in
Comfort 1 als 2. Een enkeltje is er al vanaf
49 euro in Comfort 2, 89 euro in Comfort 1.
Meer info op:
thalys.com of www.b-europe.com

Alaskan malamutes zijn naar verluidt de krachtigste en grootste van alle
sledehonden, met vier trekken ze makkelijk een slee. Reisspecialist
ZuiDERHuiS organiseert exclusief voor Vlaanderen een vijfdaagse miniexpeditie onder leiding van de Vlaamse ‘musher’ Steven Lietaer. Tijdens de
mini-expeditie in het Noord-Zweedse Kattisberg staat winterkamperen op
het programma en dat behelst onder meer zelf hout hakken, ijswater boren
en ijsvissen. Overnachten gebeurt op de huskyboerderij, in een tent en in een
wildernishut. Gezien de winterse omstandigheden van de reis - afreis tussen eind
december 2016 en begin april 2017 - is een degelijke fysieke conditie vereist.
De mini-expeditie kost tussen de 935 en 1.195 euro, afhankelijk van de periode.
Meer info op: www.zuiderhuis.be

WIST
JE DAT
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De Kilimanjaro (Tanzania) uit 3 naast elkaar gelegen vulkanen
bestaat? De skyline van Hong Kong uit veel meer wolkenkrabbers bestaat dan die van New York City? Europa en
Noord-Amerika pas met elkaar konden communiceren sinds de
voltooiing van de ‘trans-Atlantische telegraafkabel’ in 1866?
De Eiffeltoren 2,5 miljoen klinknagels telt? De smalste
straat ter wereld, de Spreuerhofstraße in het Duitse Reutlingen, amper 31 centimeter meet op het smalste punt en 51
centimeter op het breedste punt? Australië aan het begin
van de 17de eeuw een tijdje Nieuw-Holland heette? Het
bekende drielandenpunt in Vaals tussen 1839 en 1919 een
vierlandenpunt was? Nederland, België en Pruisen grensden
toen aan het dwergstaatje (344 hectare) Moresnet.

Reizigers,
er is geen pad,
paden ontstaan
door te wandelen
ANTONIO MACHADO

L
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TEKST: BART DE LANDTSHEER FOTO’S: JOHANNES VANDE VOORDE

KERSTMARKT IN

AKEN

OP STAP
MET KAREL
DE GROTE

Aken was de belangrijkste verblijfplaats van Karel de Grote.
Hij resideerde er als Koning der Franken, Hertog van Beieren
en Keizer van het Westen. Ruim 1200 jaar na zijn dood gaat de
kleinzoon van Karel Martel nog steeds vlotjes over de tong.
Vier leden duiken in de rijke geschiedenis van de Altstadt en
eindigen met glühwein op de befaamde kerstmarkt.
12 TOURING magazine

DE TESTERS

Met deze vier leden trok Touring naar de
kerstmarkt in Aken: Laurent Kesteloot en
diens partner Angélique Menten uit
Wallonië en Marita Van Herreweghe en
Erik Van Driessche uit Vlaanderen.

Boven: het vernieuwde postkantoor is tegenwoordig een culinaire trekpleister.
Daaronder links: Aachen Hauptbahnhof’. Daarnaast: Laurent en Angélique
bij de Elisenbrunnen.

O

p papier de ideale daguitstap:
eerst cultuur opsnuiven, dan de
vermaarde kerstmarkt ontdekken. Veel meer was er niet nodig
om vier Touringleden te
overhalen om die zaterdagochtend met
de Thalys net over de grens in Duitsland
te wippen. Spoortijd vanuit Brussel:
net geen 70 minuten.
Vanaf de bescheiden ‘Aachen Hauptbahnhof’ gaat het meteen richting Altstadt,
het historische stadscentrum. We gaan
uitzonderlijk met twee gidsen op stap:
Sabine en Hilbert Jan. Sabine spreekt

Aken, een Duitse stad met
ca. 243.000 inwoners, ligt
quasi op de grens met
Nederland en België. De stad
kent een lange geschiedenis
en zijn Dom is (wereld)
beroemd. De stadsnaam is
afgeleid van het OudGermaanse ‘aha’ wat zoveel
betekent als ‘water’ en op
zijn beurt verwijst naar de
zwavelhoudende minerale
bronnen in de stad.

Frans, Hilbert Jan Nederlands. Kwestie
van Babylonische spraakverwarringen in
de kiem te smoren. Duitse efficiëntie.
BADCULTUUR
Na een korte halte aan het gerenoveerde
postkantoor, dat tegenwoordig bulkt van
de gezellige cafeetjes en restaurants,
wandelen we naar het échte startpunt van
de stadswandeling: de Elisenbrunnen.
De geur van zwavel verraadt het al: hier
stroomt uit een aantal openbare fonteintjes
het thermale water waarvoor Aken al
tientallen eeuwen bekend staat. Het waren
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GEVONDEN SCHATTEN
Dit is de handtekening van Karel De
Grote, een vooruitstrevend ontwerp voor
die tijd: de 9de eeuw. Het embleem vind je
onder meer tussen de straatstenen die
naar de Dom leiden.
Alle producten met
de woorden ‘Keizer
Karel’ of ‘Dom’
erin, doen het
goed als souvenirs.
Zoals Domsekt
maar ook deze
Kaiser Karls Likör.

Klein beeldje van een groot man: Karel de Grote. Hij kwam omwille
van gezondheidsredenen naar Aken. Hij overleed er in 814 maar
over zijn exacte begraafplaats raken historici het niet eens.
De Aachense Printen, gebaseerd op
bakvormen uit Dinant, lijken smaak-
technisch op een kruising tussen peperkoek,
speculaas en honingkoek. Elke banketbakker
in Aken maakt ze, maar de receptuur is niet
universeel.

de Kelten en Romeinen – maar vermoedelijk ook de volkeren van lang daarvoor –
die de weldoende kracht van het warme
mineraalrijke bronwater ontdekten.
Het is dan ook geen toeval dat de naam
Aken rechtstreeks werd afgeleid van het
Oud-Germaanse woord ‘aha’ wat zoveel
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betekent als ‘water’. Ook geen toeval:
Karel de Grote trok om gezondheidsredenen bewust naar Aken en maakte er
veelvuldig gebruik van de warmwaterbronnen. Hij bleef er tot zijn dood wat hem
een van de eerste heersers maakte die de
politieke macht vanuit één plek uitoefende.
AACHENER PRINTEN
We schuiven de geschiedenis even aan
de kant en zoeken verwarming bij een
kop koffie. De tafel staat gedekt bij Café
van den Daele, naar verluidt een van de
beroemdste cafés in de stad. De naam
verwijst naar de Gentenaar Leo van den
Daele die er in 1890 een banketbakkerij
opende. Er wordt taart geserveerd en er
liggen ook Aachener Printen klaar voor
degustatie. De Printen, een lokale
specialiteit, worden door alle Akense
banketbakkers gemaakt maar de receptuur
wisselt danig waardoor het moeilijk is om
de smaak van de typische Printen te
omschrijven. Ze worden gebakken in
bakvormen die oorspronkelijk uit België
kwamen, meer bepaald uit Dinant. De
beste Printen destijds? Bij Leo van den

Links: heerlijk gebak bij Café van
den Daele. Daarnaast: Romeinse
overblijfselen in het stadscentrum.
Hieronder: Het kan héél druk worden op
de kerstmarkt in Aken.

BIJZONDER MOBIEL
Het centrum van Aken is niet bijzonder
groot en het grootste gedeelte is autovrij.
Bovendien ligt het station maar luttele
minuten wandelen verwijderd van het
oude stadscentrum waardoor zelfs
openbaar vervoer ter plaatse weinig
relevant is. Kortom, je zult de stad vooral
op eigen kracht moeten ontdekken.
Voorzie evenwel stevige schoenen want
– dames – naaldhakken en kasseitjes zijn
geen goede combinatie. Wie overweegt
om de kerstmarkt te bezoeken, voorziet
ook best gesloten en/of warme schoenen
om de koude te trotseren
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Aken is perfect bereikbaar met de auto maar
wie graag met de trein reist, moet niet
twijfelen. Als je de stad wil ontdekken, heb
je ter plaatse namelijk geen auto meer nodig.
Wij namen de Thalys vanuit Brussel en die
doet er 68 minuten over om Aken te bereiken.
Vanaf Aachen Hauptbahnhof wandel je in
10 minuten naar de stadskern. Wie net als in
deze reportage de kerstmarkt wil bezoeken,
kiest een datum tussen 18 november en
23 december 2016. De kerstmarkt is dagelijks
geopend van 11 tot 21 uur. Uitzonderingen:
zondag 20 november van 18 tot 21 uur en
vrijdag 23 december van 11 tot 20 uur.

Karel de Grote trok om
gezondheidsredenen
naar Aken en maakte er
veelvuldig gebruik van de
warmwaterbronnen

OOK ZIN GEKREGEN?

De Aachen Tourist Service heeft een
uitgebreide website waar je alles wat in
deze reportage aan bod komt, kan terugvinden.
Ter plaatse kan je een bezoek brengen aan
hun kantoor nabij de Elisenbrunnen. Daar kun
je terecht voor rondleidingen en de organisatie
van eendaagse programma’s:
info@aachen-tourist.de
Onderstaande websites tonen de weg naar de
plaatsen die we tijdens het maken van deze
reportage hebben bezocht:
www.aachen-tourist.de
www.centre-charlemagne.eu
www.kockartz.be/van-den-daele
www.ratskeller-aachen.de/index.php/de/
postwagen
www.nobis-printen.de

BROODNODIG

Goede stapschoenen zijn een must want
naaldhakken, kasseien en trappen zullen nooit
goede vrienden worden. Voorzie ook warm
schoeisel als je naar de kerstmarkt komt
alsook een muts en andere attributen voor als
het ’s avonds nog verder afkoelt. Vergeet geen
stadsplan op te pikken bij de toeristische
dienst, want tijdens de kerstmarkt is het
moeilijk oriënteren in de kleine straatjes. Als je
’s avonds nog iets wil eten voor je op de trein
huiswaarts stapt, doe het dan in de stad want
het culinaire aanbod in het station is beperkt.
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De bar in Restaurant Postwagen, een door de tijd
verwrongen doch authentiek eethuisje
nabij het 14de eeuws stadhuis.
Daele. En tegenwoordig? Bij Nobis
insisteert gids Sabine.
Na het gebak is het tijd voor een bezoek
aan dé bezienswaardigheid van de stad: de
Dom. Karel de Grote legde in 786 de
grondsteen voor deze achthoekige kerk,
een vorm die symbool staat voor ‘oneindigheid’ en de heerser zogezegd evenveel
macht gaf als de paus. Hier werden meer
dan 30 Duitse koningen gekroond en hier
werd Karel de Grote begraven. Akense
archeologen betwisten dit echter omdat de
oudste vondsten in de kerk uit de 13de
eeuw dateren. Van Karel de Grote is
geweten dat hij in alle haast werd begraven
op de dag van zijn overlijden: 28 januari
814. En dat zet deskundigen intussen al
eeuwen aan het speculeren. Niet in het
minst omdat het skelet onvolledig is en

omdat het volgens diverse bronnen
herhaaldelijk werd verplaatst. Hoe dan
ook, dankzij dit soort verhalen blijft Akens
grootste toeristische troef brandend
actueel.
ROTKOHL UND KARTOFFELKLÖSSEN
Intussen loopt de stad vol en schreeuwen
de verspreide kerstmarktjes om aandacht.
We negeren het rumoer en trekken naar
Restaurant Postwagen, een door de tijd
verwrongen doch authentiek eethuisje
nabij het 14de eeuws stadhuis. Wie van
onvervalste Duitse kost houdt, is hier aan
het juiste adres. Op ons bord: Sauerbraten
mit Rotkohl und Kartoffelklößen (zie
foto). Samengevat: krachtvoer voor
houthakkers. Met een goed gevulde maag
trekken we meteen na de lunch naar het

FOCUS ST-LINE
DE NIEUWE FORD

Sportieve look. Krachtige motoren. Geavanceerde technologieën. En een
exclusieve cockpit. De sensationele uitrusting van de Ford ST-Line legt de lat
nog hoger, voor nog meer subliem rijplezier. Ontdek deze uitzonderlijke
wagens nu bij uw Ford-verdeler.

€18.075
P RO M OT I O N E L E
PRIJS:

*

Met aftrek van premies,
waarvan twee onder voorwaarden

Focus Gamma vanaf €14.990

met aftrek van premies waarvan twee onder voorwaarden.

3,6-4,5 L/100 KM.

94-104 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Prijs 21% BTWi.
Actie verlengd en geldig op bestellingen van 01/10/2016 tot en met 30/11/2016 *voor een Focus ST-LINE 5d 6v 1.0i EcoBoost 125 pk Auto-Start-Stop, aanbevolen catalogusprijs € 22.900 BTWi,
afgetrokken basispremie (ST-Line voordeel) van € 3.375 BTWi, afgetrokken EcoBon(1) van € 1.000 BTWi en afgetrokken stockpremie(2) van € 450 BTWi. (1) Uit respect voor het milieu verbindt Ford
zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Focus ST-LINE 5d 6v 1.0i EcoBoost 125 pk Auto-Start-Stop. Wij nemen uw oude, niet meer in gebruik zijnde voertuig, in bewaring
met het oog op verschroting, tegen een premie van € 1.000 BTWi . Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Ford
en moet volledig zijn. De factuur en de roze kaart van de nieuwe Ford moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan van het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten
van het voertuig moeten aanwezig zijn. (2) De stockpremie is geldig op een selectie nieuwe stockvoertuigen. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.ford.be. De afgebeelde
wagen wijkt af van de werkelijke specificaties. Niet geldig voor Fleet en Fordpersoneel. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be
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Het interieur van het stadhuis van Aken
dateert uit 1330.
aanpalende stadhuis waar onder meer een
bezoek aan de koningszaal op het programma staat. Het interieur, dat dateert uit
1330, is indrukwekkend maar dat geldt
evenzeer voor het exterieur. We merken
vanop de trappen van het stadhuis dat de
kerstmarkt intussen begint over te lopen.
Voor we ons in het kabaal aan de glühwein
vergrijpen, zoeken we de rust op in het
‘Centre Charlemagne’. Dit moderne
stadsmuseum opende begin vorig jaar de
deuren en heeft maar één thema: Karel de
Grote. Het moet gezegd: in dit museum
zal de verveling niet snel toeslaan want alle
(saaie) historische feiten en anekdotes gaan
er vlotjes in dankzij de interactieve
mediaruimtes, filmpjes, geluidsfragmenten
en prachtige maquettes. Kortom, een
toplocatie die we ten zeerste aanbevelen
voor diegenen die hun kennis over de
Keizer van het Westen op een aangename
manier willen opfrissen.
Intussen lijkt de kerstmarkt zijn verzadigingspunt te hebben overschreden. De
walmende kraampjes maken overuren en
de drank vloeit rijkelijk. Eerst schuiven we
nog schouder aan schouder voorbij de
uitnodigende etalage van Nobis maar even
later staan we stil, letterlijk. We zoeken
een plaats vanwaar we de kerstmarkt
kunnen overschouwen. Maar we doen het
wel in stijl: met een dampende glühwein
in de hand.
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HET VERDICT
Over twee zaken waren beide koppels het roerend eens: Aken is een gezellige stad maar wie
de Altstadt ongestoord wil ontdekken, doet dit beter niet tijdens de kerst. Erik en Marita
waren blij met hun privégids Hilbert Jan; hij heeft hen veel leuke anekdotes en feiten
bijgebracht. Ook de compactheid van de oude stad en de nabijheid van het station zijn
pluspunten, knikken onze Vlaamse vrienden. Angélique en Laurent gaven grif toe dat ze
Aken nauwelijks kennen, ook al werken ze beide in de buurt van het nabijgelegen Keulen.
Ze ondernamen een poging om langs de vele kraampjes te wandelen maar gaven al snel op.
Maar ze komen zeker terug, weliswaar niet in december. De twee adresjes – het koffiehuis
en het restaurant – zullen ze zeker bij vrienden en kennissen aanbevelen.

DOE
MEE

Zin om de volgende keer mee op stap te gaan? Stuur een mailtje naar
redactie@touring.be. Vermeld naast je naam en adres ook je lidnummer
(op de cover van je magazine) en indien mogelijk een telefoonnummer
waar we je overdag kunnen bellen. Vermeld kort waarom je zo graag
wil deelnemen. Wie weet nodigen we jou wel uit op een van onze volgende
uitstapjes. Op onze kosten, dat spreekt.
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Ontvang uw gratis
informatiepakket

Makkelijk en veilig de trap op
Met een traplift van thyssenkrupp Encasa

· Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider
· Een traplift op maat van uw trap, geleverd rechtstreeks van de fabriek
· Unieke draaitechniek, met installatie aan muur- of leuningzijde
· Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/24 en 7/7

Bel gratis
www.tk-traplift.be

Vraag een vrijblijvende offerte en een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt.
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De rust is pas compleet als de
Hoge Venen onder een dun
laagje sneeuw liggen.

© Patrice Fagnoul
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WINTERPRET
IN DE
OOSTKANTONS

© Dominic Ketz

© Patrice Fagnoul

OP STAP IN
EIGEN LAND

Tijdens de winter worden
wandelpaden en de zogeheten
‘loipes’ voor de langlaufers van
elkaar gescheiden.

TEKST: BART DE LANDTSHEER

Langlaufen, Alpijns skiën, rodelen, wandelen op sneeuwschoenen, tochten met de slee en zelfs
met een sneeuwscooter. Het kan allemaal in Oost-België. Tenminste, als er voldoende sneeuw ligt.
Maar zelfs zonder dat romantische witte laagje is het fijn toeven in de Hoge Venen en op
de toppen van de Belgische Eifel. Dagje uit in eigen land, op en naast de piste.

1200 PAAR SKILATTEN PER DAG
Wat de bestemmingen in de Hoge Venen
betreft (Xhoffraix, Ovifat, Mont Spinette,
Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel),
komt gemiddeld 50% van de dagtoeristen
uit Vlaanderen gevolgd door ca. 30% uit
Wallonië. De overige wintersporters komen
uit Nederland en Duitsland. De uitbaters
in de Hoge Venen verhuren in de piekperiodes tot 350 paar skilatten per dag. De
langlauf-skicentra in de hogere gebieden
van de Belgische Eifel (Elsenborn,

ALTERNATIEVE
WINTERPRET

Worriken/Bütgenbach, Weywertz,
Rocherath, Losheimergraben, Manderfeld
en Tomberg/Rodt) hebben veel meer
schoolklassen onder hun klanten. Op
spitsmomenten worden er per dag meer
dan 1200 paar skilatten aan scholieren
verhuurd. Zelfs als er te weinig of geen
sneeuw ligt, blijft de regio interessant voor
wandelaars. Niet onbelangrijk: tijdens de
winter worden wandelpaden en de
zogeheten ‘loipes’ voor de langlaufers van
elkaar gescheiden. Wie wil wandelen, start
het beste aan het Natuurparkcentrum
Botrange, de Mont Rigi of de Baraque
Michel. Twee paden zijn toegankelijk voor
honden aan de leiband: Baraque Michel &
Centre Nature en Signal de Botrange.
Meer info: www.winter-oostkantons.be

© Dominic Ketz

overigens maar op één plaats Alpijns skiën,
namelijk in Ovifat. Er zijn 3 skipistes
waarvan de twee grootste 600 meter lang
zijn (blauwe en groene piste); de rode piste
voor ervaren skiërs is 400 meter lang.

© Dominic Ketz

We denken te gemakkelijk dat er zelden of
nooit sneeuw ligt in de Oostkantons, maar
de statistieken spreken dat tegen. Hoe
succesvol de komende wintermaanden
zullen zijn, kan niemand voorspellen maar
vorig jaar was met 22 skidagen beslist geen
goed winterseizoen. Het jaar voordien was
met 39 dagen veel beter en voor de twee
seizoenen tussen 2004 en 2006 werden
respectievelijk 43 en 53 skidagen genoteerd.
Er is uiteraard geen vergelijk met de grote
skigebieden in het buitenland, maar wie
zich slechts een paar dagen per jaar wil
vrijmaken voor winterpret, komt in eigen
land wel degelijk aan zijn trekken.
In de regio bevinden zich maar liefst 20
wintersportplaatsen, voornamelijk voor
langlauf. In de Oostkantons kun je

Langlaufen en Alpijns skiën zijn de twee meest populaire wintersporten die in de Oostkantons worden bedreven, maar er
zijn alternatieven voor wie geen ski’s onder de voeten duldt. Wie graag wandelt kan het eens proberen met sneeuwschoenen. Sneeuwschoenen kunnen gehuurd worden in het Wintersportcentrum Manderfeld An der Liebach, op piste Houyres,
op Mont Rigi, op de Baraque Michel, de Mont Spinette en bij Schönber Aktiv. Surf naar www.winter-oostkantons.be voor
praktische informatie. Op dezelfde website vind je ook de adressen waar je sledes kunt huren. Toegang tot de sledepistes
bedraagt doorgaans maar een paar euro en het huren van een slede kost gemiddeld 5 euro (voor 2 uren). Wie met een
sneeuwscooter over de sneeuw wil razen, kan voorlopig maar op één plaats terecht: op de piste van Houyres.
Vanaf 5 euro draai je al 3 rondjes op het circuit.
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GENIETEN

CULTUUR
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Ga cultuur opsnuiven in de
pitoreske dorpjes of proeven van
chocolade, een lokaal biertje of
een echte Ardeense ham

© Dominic Ketz

©WBT-BrunoDAlimonte

Als alternatief voor pret op de piste, kun je in
deze regio over de schouders meekijken bij
onder meer een chocoladefabrikant, een
ambachtelijke hamrokerij en een brouwerij.
Zowel bij Chocolaterie Jaques, brouwerij
Bellevaux en het familiale Montenauer, kun je
de respectievelijke productieprocessen van
nabij gaan bekijken en je bezoek of rondleiding
afsluiten met een degustatie. Bij Brouwerij
Bellevaux in Bellevaux (nabij Malmedy) kun je
elke zaterdag en zondag (met uitzondering van
de weekends in januari) van 11 tot 18 uur
terecht in het ‘proeflokaal’. Tijdens die
weekends worden telkens om 16 uur
rondleidingen gegeven; kostprijs 6 euro, een
glas bier of niet-alcoholische drank inbegrepen.
Meer info: brasseriedebellevaux.be
Bij Chocolaterie Jacques kun je zowel naar het
museum als de fabriek. In het museum leer je
alles over de geschiedenis en het fabricageproces van chocolade terwijl je in de fabriek vanaf
een loopbrug in de productiehal de chocolademakers aan het werk ziet. Enkel te bezoeken
van dinsdag tot en met vrijdag en gesloten
op feestdagen.
Meer info: www.chocojacques.be
Benieuwd hoe de echte Ardeense ham wordt
bereid? Bij Montenauer Schinkenräucherei kun
je het volledige productieproces van de diverse
hammen van nabij bekijken. De rondleiding is
gratis en in het lokale winkeltje kan je
proeven en kopen.
Meer info: www.montenauer.com

In kasteel Raeren huist sinds 1963 een museum over pottenbakkerij,
meer info: www.toepfereimuseum.org

Wie cultuur wil opsnuiven, moet naar een van de vele pittoreske dorpen die de regio rijk is: Amel, Büllingen, Burg Reuland,
Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Malmedy, Raeren, Sankt Vith of Waimes. Tussen de ongerepte natuur vind je musea,
kerkjes, kapelletjes, uitkijktorens (Kelmis), kastelen (Lontzen) talloze wandelpaden langs rivieren (Ulf en Our) maar ook
een kathedraal (Malmedy), een basiliek (Sankt Vith), kloosters en een stuwmeer (Bütgenbach).
Op www.oostkantons.be (www.cantonsdelest.be) vind je verwijzingen naar de genoemde dorpen.
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DE ULTIEME WINTERSPORTBESTEMMING IN 8 STAPPEN
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TEKST: BART DE LANDTSHEER EN JO VERLUYTEN

Een geschikte wintersportbestemming
kiezen, is geen sinecure. Je moet
namelijk met een hoop factoren
rekening houden als je ter plaatse niet
tegen een ontgoocheling wil aanlopen.
Welke die factoren zijn en hoezeer ze
bepalend zijn voor de keuze van jouw
bestemming, verneem je hieronder.
6 ALTERNATIEVE
BESTEMMINGEN
1. DE IDEALE REISPERIODE
De ideale reisperiode is voor iedereen
anders. Met schoolplichtige kinderen
ben je sowieso aangewezen op de
vakantieperiodes. Hoef je daar geen
rekening mee te houden, dan kan je het
zogenaamde ‘hoogseizoen’ beter
vermijden omwille van de drukte en de
hogere tarieven voor vervoer, hotels en
skipassen. Hou echter ook rekening met
de vakantieperiodes in het land waar je
gaat skiën, want de lokale bevolking
houdt ook van wintersport.
De drie belangrijkste skilanden – Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk – kennen het systeem van de ‘vakantiespreiding’. Dat wil zeggen dat niet elke regio
tegelijkertijd op vakantie gaat. Dat heeft
alvast als voordeel dat niet alle Fransen,
Zwitsers en Oostenrijkers tegelijk de
latten ombinden. Ook niet onbelangrijk:
ook onze noorderburen trekken
’s winters graag naar de bergen. Weet in
dat geval dat ook zij het fenomeen van
de vakantiespreiding kennen. De
verschillende vakantieperiodes in de
genoemde landen, inclusief Nederland
en aangevuld met Duitsland, hebben we
op de volgende pagina apart opgelijst.

Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk
maar ook Duitsland en Italië zijn de
meest populaire bestemmingen van
de Belgische wintersporters. Maar
binnen (en buiten) Europa zijn er nog
tal van andere bestemmingen die
kunnen inspireren.
Een greep uit het aanbod (in Europa):
ANDORRA: Weliswaar ver rijden, maar
meer dan behoorlijke en betaalbare
skigebieden (Andorra is taksvrij).
BULGARIJE: Slechts 2 skigebieden die
naam waardig en die kunnen helaas
nog niet wedijveren met de Alpen.
NOORWEGEN: Niet goedkoop maar
wél sneeuwzeker. Grootste nadeel: in
de winter is het er vroeg donker.
SLOVENIË: Het is ver rijden (vliegen)
naar de kleine skigebieden en het is
helaas niet écht goedkoop.
SPANJE: De Spaanse Pyreneeën
beschikken over behoorlijke pistes.
Sneeuw in de Sierra Nevada is een
gok.
TSJECHIË: Geen gigantisch grote
skigebieden hier maar wel (spot)
goedkoop, zowel op als naast de
piste.

Orcières, Frankrijk
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Grächen, Zwitserland

Alvast dit: de kerstvakantie in ons land
loopt dit seizoen volledig synchroon met
de kerstvakantie in Oostenrijk, namelijk
van 24 december 2016 tot en met 7
januari 2017. Dat het druk wordt op de
Oostenrijkse pistes staat bijgevolg
buiten kijf. Extra stimulans om putje
winter weg te blijven uit Oostenrijk: de
temperatuur. Het kan rond de jaarwisseling bitter koud worden (hoog in de
bergen). Kortom, koukleumen en
terrasjesschuimers vertrekken idealiter
vanaf februari of maart richting sneeuw.

2. BUDGET & PROMOTIES
De reisperiode bepaalt – helaas – mee
het budget: laag- versus hoogseizoen (en
hier en daar: middenseizoen). Maar ook
de samenstelling van het gezelschap en
onder meer de omvang van het skigebied bepalen mee de hoogte van de
eindafrekening. Wil je hoge prijzen voor
accommodatie en skipassen vermijden,
probeer dan – indien mogelijk – piekperiodes te ontlopen. Ook de aard van de
bestemming bepaalt mee het budget.
Op de Matterhorn in Zwitserland zal je
al gauw 350 euro betalen voor een
skipas van een week maar in het Franse
Crevoux ben je minder dan een derde
kwijt voor evenveel dagen winterpret.
Na 1 april gaan skiën is doorgaans ook
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Paradiski, Frankrijk

goedkoper, maar in die periode durft
dooi of zon in bepaalde gebieden al
eens roet in het eten gooien. Concreet:
perfecte skiomstandigheden tot de
middag maar na de middag onherroepelijk ‘pap’ op de piste.
Tip: laat niet na om online of bij jouw
reiskantoor naar specifieke promoties te
hengelen, want in het laagseizoen zitten
de meeste skiregio’s om klanten
verlegen. Wie ad hoc kan vertrekken,
doet ook gouden zaken door in te gaan
op lastminute-aanbiedingen.

3. SAMENSTELLING
SKIGEZELSCHAP
Voor je boekt, is het belangrijk om het
gezelschap duidelijk in kaart te brengen.
Zijn het allemaal skiërs? Beginners of
gevorderden? Gemengde niveaus? Met of
zonder kinderen? Met vrienden en/of
ouders? Deze pertinente vragen bepalen
mee de bestemming, de accommodatie,
het al dan niet boeken van instructeur(s)
of school ter plaatse. De samenstelling
van het skigezelschap heeft ook zijn effect
op de prijs van de skipas. In sommige
gebieden kunnen kinderen tot 10 jaar
gratis skiën (doorgaans mits begeleiding
van een volwassene) en sommige regio’s
bieden tarieven aan voor de jeugd. Ook

Valle d’Aosta, Italië

senioren genieten op de meeste plaatsen
van een speciaal tarief, al blijken senioren
niet overal even oud of jong.

4. SNEEUWZEKERHEID
Hoe hoger, hoe beter is beslist geen
slechte basisregel maar er spelen meer
factoren. Heel vaak wordt met sneeuwzekerheid het skiën of snowboarden op
een gletsjer bedoeld. Dat is heel fijn
voor ervaren wintersporters maar
beginners denken toch beter tweemaal
na. Check dus vooraf waar je gaat skiën,
op welke hoogte, in welke periode en of
er sneeuwkanonnen zijn die bij gebrek
aan sneeuw de natuur een handje
helpen. Wat we uit de afgelopen
skiseizoenen geleerd hebben, is dat de
kerstvakantie geen enkele garantie
(meer) biedt op het vlak van sneeuw
zekerheid. Heel veel (laaggelegen)
skigebieden zijn tijdens de kerst niet of
fors later opengegaan! Mik dus hoog
– letterlijk! - als je tijdens het eindejaar
wil gaan skiën. Zoek ook naar gebieden
die relatief vroeg op het jaar opengaan,
zoals bijvoorbeeld Val Thorens waar het
skiseizoen al op 25 november start en
pas eindigt op 1 mei.
Denk hieraan: Bestaan er specifieke
annuleringsverzekeringen die bij gebrek
aan sneeuw de reeds gemaakte kosten

SPREIDING
SCHOOLVAKANTIES

La Norma, Maurienne, Frankrijk

terugbetalen? Jazeker. Touroperators
bieden vaak een optionele bijstandsverzekering aan maar Touringleden kunnen
ook beroep doen op de Touring Snow
Card (www.touring.be/nl/producten/
touring-snow-card of tel. 02 233 22 02).
Deze reisbijstand is een annuleringsverzekering die tevens skilessen en skipas
terugbetaalt en je ook indekt tegen het
breken van ski’s en de diefstal van je
materiaal (ski’s, skistokken, skischoenen). Ook de repatriëring
of vervroegde terugkeer wordt door de
Touring Snow Card terugbetaald.

5. NIVEAU & OMVANGGEBIED
Grote gebieden versus kleine gebieden,
ze hebben beide hun voor- en nadelen.
Beginnende skiërs of families met jonge
kinderen zijn beter af in de kleinere
gebieden. De voordelen zijn legio: je
kan de kinderen makkelijker in het oog
houden, het is ook voor de kinderen
overzichtelijker, je zult er minder
snelheidsduivels op de pistes aantreffen
en de skipas is navenant geprijsd. Grote
gebieden trekken dan weer meer ervaren
skiërs aan maar het prijskaartje van de
skipas is er dan ook naar. Ervaren skiërs
zullen betogen dat je met zo’n skipas
werkelijk ‘overal’ kunt skiën. Die
vrijheid om elke dag elders te kunnen

Touroperators
bieden vaak
een optionele
bijstandsverzekering aan
maar Touringleden
kunnen ook
beroep doen op
de Touring
Snow Card

FRANKRIJK:
Kerstvakantie: 17 december 2016
tot en met 2 januari 2017
Wintervakantie: 18 februari tot en met
5 maart 2017 (zone A*) ; 11 februari tot en
met 26 februari 2017 (zone B*) ; 4 februari
tot en met 19 februari 2017 (zone C*)
Voorjaarsvakantie: 15 april tot en met
1 mei (zone A*) ; 8 april tot en met 23 april
(zone B*) ; 1 april tot en met 17 april (zone C*)
* Zone A: Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers ; Zone B: Aix-Marseille,
Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg ; Zone C:
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

OOSTENRIJK:
Kerstvakantie: 24 december 2016 tot en
met 8 januari 2017 (voor alle regio’s)
Voorjaarsvakantie: 2 tot en met
21 februari, telkens een week per
regio (3 regio’s)
Paasvakantie: 8 tot en met 18 april 2017
(voor alle regio’s)
ZWITSERLAND:
Zwitserland werkt met een spreiding op
basis van de indeling van de kantons.
Het volledige overzicht vind je hier:
www.ch.ch/fr/vacances-scolaires
DUITSLAND EN NEDERLAND:
De spreiding in Duitsland is behoorlijk
extreem: elke deelstaat (16!) heeft
een eigen regeling. Voor het volledige
overzicht verwijzen we naar
www.schulferien.org
Ook Nederland heeft gespreide
vakanties, meer info:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
schoolvakanties
BELGIË:
Kerstvakantie: 24 december 2016 tot
en met 8 januari 2017
Krokusvakantie: 25 februari tot en
met 5 maart 2017
Paasvakantie: 1 tot en met 17 april 2017
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WINTERSPORT
MET DE FAMILIE
Accommodatie voor de ganse familie is
vaak een heikel punt. Maar er is goed
nieuws: zowel in Frankrijk als
Zwitserland zijn er onafhankelijke
organisaties die labels en certificaten
toekennen aan skigebieden die
optimaal voorzien zijn op families met
kroost. Dat gaat veel verder dan het
aanbieden van skischolen waar les
wordt gegeven in het Nederlands of
Frans, dat gaat ook over onder meer
opvang tijdens de middag en voor en
na het skiën. In Frankrijk en Zwitserland heten de labels respectievelijk
‘Famille Plus Montagne’ en ‘Family
Destination’. Deze labels worden niet
lichtzinnig toegekend en zijn gebaseerd op tientallen criteria.
In Oostenrijk heeft men een tijdje het
vergelijkbare ‘Welcome Beginners
Zertifikat’ gehanteerd maar die
certificaten worden niet langer
uitgereikt. Het certificaat wordt
evenwel nog hier en daar gebruikt. Je
checkt best dubbel of de bestemming
in kwestie wel degelijk aan al jouw
eisen voldoet. Deze drie regio’s houden
zich strikt aan de voormalige regels:
Gerlitzen in Karinthië, Fageralm in
Salzburgerland en Stuhleck in Styria.
NIET ONBELANGRIJK: check vooraf
vanaf welke leeftijd de kinderen
skilessen kunnen nemen. Dat kan
namelijk al vanaf zeer jonge leeftijd, in
het Zillertal zelfs vanaf 2 jaar. Kindjes
krijgen er een uurtje gratis onderricht
van een instructeur waarna ze in
kleine klasjes worden verdeeld.
Meer info over Famille Plus Montagne
in Frankrijk: www.familleplus.fr
Meer info over Family Destination in
Zwitserland: www.myswitzerland.
com/nl-be/keurmerk-gezinnen.html
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La Foux d'Allos, Frankrijk

gaan skiën/snowboarden is een troef
waar weinig tegen opgewassen is.
Zolang de houder van de pas maar
beseft dat overal gaan skiën in de
praktijk (tijdens een kort verblijf )
nauwelijks haalbaar is. Pleit eveneens
pro: bij slecht weer heb je in grotere
gebieden meer kans dat je toch nog
ergens pistes in de zon vindt.

6. AFSTAND & TRANSPORT
Afhankelijk van de bestemming ben je
met de auto minimaal 5 à 6 uur
onderweg naar de dichtstbijgelegen
sneeuwbestemming. Met uitzondering
evenwel van de bestemmingen in eigen
land en net over de grens. Doch in de
praktijk zit je vaak 7 uur en veel langer in
de auto. Voor een zogeheten ‘short ski’ kan
dat vermoeiend zijn, omdat je het traject
ook nog eens in de omgekeerde richting
moet afleggen. Bekijk de alternatieven als
je er dit jaar tegenop ziet om je auto door
de bergen te loodsen. Alternatieven zijn
onder meer de bus, de trein maar ook het
vliegtuig. Elk met hun voor- en nadelen.
Denk daarbij aan het gemak/ongemak van
de bagage, het al dan niet meenemen van
eigen ski’s, de kostprijs van het transport
per persoon, etc. Wie zich zorgen maakt

over het vervoer van de eigen ski’s: zowel
met de trein, de bus als het vliegtuig is dat
geen enkel probleem. Er is evenwel slecht
nieuws voor wie dit seizoen had gehoopt
met de ‘Treski’ naar Oostenrijk te reizen.
Deze trein werd door de beperkte
belangstelling geschrapt. Wie naar
Frankrijk wil sporen, kan gelukkig nog wel
op de razendsnelle ‘Thalys Sneeuw’
rekenen (via b-europe.com, vanaf 49
euro). Wie met Swiss (swiss.com) naar
Zwitserland vliegt, mag zijn/haar
wintersportmateriaal zonder toeslag
meenemen maar die regel is helaas niet
van toepassing op de ‘economy light’
tarieven. Maar beperk je niet enkel tot
Swiss; ook met Brussels Airlines en andere
maatschappijen vlieg je op een uur tot
anderhalf uur naar een luchthaven nabij
skigebieden in Oostenrijk, Zwitserland en
Frankrijk. Nieuw dit seizoen: Ryanair
vliegt vanaf zaterdag 17 december 2016
tot en met 25 maart 2017 elke zaterdag
vanuit Brussel naar Grenoble (vanaf 26
euro).

7. ALTERNATIEVEN VOOR
NIET-SKIËRS
Bij het kiezen van de bestemming dien
je ook rekening te houden met de

Hauteville Lompnes, Frankrijk

niet-wintersporters in het gezelschap.
Wat gaan zij doen tijdens de dag? Maar
denk ook aan jezelf. Vind je stevig
doorzakken na het skiën belangrijk of
wil je ’s avonds gastronomisch dineren
of in de spa gaan ontspannen? Zwemparadijzen zijn al lang geen uitzondering
meer en wie zichzelf wil verwennen, zal
niet lang moeten zoeken naar bestemmingen met uitstekende wellness-faciliteiten en/of een divers gastronomisch
aanbod. Overweeg ook alternatieven op
de piste. Misschien vinden de kinderen
het leuker om niet de ganse dag te
skiën? Check in dat geval wat het gebied
verder te bieden heeft. Een ritje met de
sneeuwbully bijvoorbeeld, sleeën (al dan
niet met honden), een tochtje met een
paardenslee, etc. Voor gevorderde skiërs:
wat dacht je van fakkelskiën? Of skiën
bij zonsopgang, de nieuwe trend in het
Zillertal? Of huur een piste helemaal
voor jezelf of met vrienden. Dat kan
bijvoorbeeld in Manigod: een skilift
afhuren kan al vanaf 270 euro en wie het
ganse domein voor zichzelf wil, is voor
4500 euro al uit de kosten. Of wat dacht je
van biatlon? In het Zwitserse Lenzerheide
kan je het leren.
Tot slot nog een paar tips voor de waaghalzen: een vrije val vanuit een vliegtuig

WIN

© David Machet

© Alban Pernet

Lenzerheide, Zwitserland

Manigod, Frankrijk

WIN ÉÉN VAN 5 WINTERSPORTVERBLIJVEN
VOOR 2 OF 4 PERSONEN

Begint het te jeuken bij het lezen van dit wintersportverhaal? Wil je eropuit trekken
met z’n tweetjes of de hele familie? Dat treft: dankzij Touring en MMV kan je
één van 5 verblijven winnen in de Franse Alpen.

WAT JE KAN WINNEN:

1 verblijf van 6 dagen/6 nachten in volpension voor 2 volwassenen in een
tweepersoonskamer van **** Hotel Club MMV Alpe d’Huez Les Bergers,
van 1 tot 7/1/17.
1 verblijf van 6 dagen/6 nachten in volpension voor 2 volwassenen in een
tweepersoonskamer van **** Hotel Club MMV Val Thorens Arolles van 1 tot 7/1/17.
1 verblijf van 6 dagen/6 nachten vol pension voor 2 volwassenen in een
tweepersoonskamer van *** Hotel Club MMV Les Mélèzes Arc van 1 tot 7/1/17.
2 verblijven van 7 dagen/7 nachten in een 2-kamer appartement voor 2 tot 4 personen
van **** Residence Club MMV Heart of Loges Les Menuires van 25/02 tot 4/3/17.

HOE JE KAN DEELNEMEN:

Bezoek onze site www.touring.be/magazine. Beantwoord de twee gewone en één
schiftingsvraag. Wacht echter niet te lang want je hebt slechts een tweetal weken om
deel te nemen. Vergeet ook niet aan te duiden voor welk verblijf je wil spelen.
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd voor eind november.
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(Courchevel), duiken onder het ijs
(Maurienne en Val Thorens), met een
fatbike door de bossen scheuren (diverse
gebieden) of tegen 130 km/uur over een
zipline van 2 km glijden (Orcières). De
sky is the limit, informeren dus voor je
je koffers pakt.

8. TYPE ACCOMMODATIE
We kunnen niet kiezen in jouw plaats,
we kunnen enkel wijzen op de vele
alternatieven voor de vaak dure hotels.
Opnieuw: elk type accommodatie heeft
zijn voor- en nadelen. Je zal dus zelf
moeten beslissen in welke mate je ter
plaatse zelf nog de handen uit de
mouwen wil steken (afwassen, schoonmaak, etc.). Zelf voor ontbijt en de
andere maaltijden zorgen? Elke dag op
restaurant? Accommodatie op de piste
of bewust overnachten in een rustig
dorpje vlakbij een groot skigebied? Dat
laatste zal de prijs stevig drukken
maar hou er dan rekening mee
dat je lokaal transport
zal nodig hebben.
De lokale
bus-

sen, vaak inbegrepen in de skipas,
kunnen we in elk geval aanbevelen: ze
brengen je immers tot bij de ingang van
de skiliften. Nog meer inspiratie nodig?
Kijk eens uit naar een van deze alternatieve accommodaties: vakantieparken/
huizen, sporthotels, kinder/familiehotels, chalets, appartementen, studio’s,
B&B’s en pensions.

EEN KEUZE MAKEN

Er zijn uiteraard nog meer criteria waar
je rekening mee kunt houden, maar we
zijn ervan overtuigd dat je met de acht
criteria hierboven een doordachte keuze
zal maken: de juiste bestemming, de
meest geschikte periode en dat alles binnen het door jou afgebakende budget.
We wensen onze lezers veel plezier
op en naast de piste!

NUTTIGE WEBSITES
Meer weten over de genoemde bestemmingen en activiteiten in dit dossier? Het lijstje url’s hieronder helpt je op weg. Op www.
touring.be onder ‘Nieuws & artikelen’ vind je nog veel meer bestemmingen en nuttige tips voor een goed geplande wintervakantie.
FRANKRIJK:
www.arc1950.com
www.france-montagnes.com
www.courchevel.com
www.la-plagne.com
www.lesarcs.com
www.revoux.fr
www.manigod.com
www.maurienne-tourisme.com
www.orcieres.com
www.savoie-mont-blanc.com

www.valthorens.com
ITALIË:
www.lovevda.it
www.skivallee.it
OOSTENRIJK:
www.austria.info
www.karinthie.com/ski
www.salzburgerland.com
www.zillertal.at
ZWITSERLAND:
www.myswitzerland.com

biathlon-arena-lenzerheide.ch
www.graubuenden.ch
www.zermatt.ch
(Matterhorn)
TRANSPORT:
www.b-europe.com
www.brusselsairlines.com
www.ryanair.com
www.sbb.ch
swiss.com
www.thalys.com

Courchevel, Frankrijk
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ONZE SKI LOCATIES :
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S EN NOG VEEL MEER !
mmv, IS :
De mooiste skigebieden in de Alpen
De mooiste locaties
Uw vakantie « à la carte »
Skiën zoals U dat graag wilt

FLAINE
ISOLA 2000
L’ALPE D’HUEZ
LA PLAGNE
LES 2 ALPES
LES ARCS
LES MENUIRES
MONTGENÈVRE
RISOUL
SAINTE-FOY TARENTAISE
ST-GERVAIS MONT-BLANC
TIGNES
VAL CENIS
VAL THORENS

IN EEN HOTEL CLUB :
PLEZIER EN GEZELLIGHEID
2 niveaus van comfort en service
Een geïntegreerde spa
Kinderclubs van 18 maand tot 17 jaar
Activiteiten en originele entertainment voor iedereen
IN EEN RESIDENCE CLUB : FIJN
COMFORT EN ONAFHANKELIJKHEID
Luxe appartementen
Geïntegreerde spa en zwembad
Kinderclubs van 4 to 10 jaar et een Teen Clubs
(squ@t) voor de tieners
Ontdek de ervaring mmv !

DE HELE WINTER
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Ons nieuwe Résidence Club 4*

SPECIALE AANBIENDING
IN RESIDENCE CLUB

Les Ménuires / Ski gebied van de 3 Vallées

mmv.fr OF
(
+ 33 0)4 92 12 62 12

UW KOELKAST VOL BIJ AANKOMST

TOT

200€

OM VAN DEZE AANBIEDINGEN
TE GENIETEN, RESERVEER
VÓÓR 15 DECEMBER 2016

BOODSCHAPPEN GRATIS
AANGEBODEN !
2

2 KAMER APPARTEMENT /
4 PERSONEN

7 DAGEN / 7 NACHTEN
vanaf 679€

INFORMATIE EN RESERVERINGEN :

Een Residence met vertrek en terugkeer op ski’s, luxe
appartementen van 2-6 kamers, zwembad. Ô Pure Spa met
stoombad, sauna, jacuzzi en zorg à la carte Payot®, Kids Club,
Teens Squ@t, skipassen à la carte, ski-winkel.

TOURING17 CODE
Ontdek de Winter catalogus van mmv
2016/2017, beschikbaar op mmv.fr

Aanbieding geldig voor boekingen gemaakt voor 15 december 2016 via internet of per telefoon, met de TOURING17 code, kan niet worden gecombineerd met een andere promoties en aanbiendingen.
1
Speciale aanbieding hotels in Touring Club MMV: € 100 korting voor een verblijf vanaf € 1.000, € 200 korting op je verblijf van € 1.500 tot € 2.499 en € 300 korting op je verblijf van € 2.500 of meer. Voorbeeld van de prijs per
volwassene in een tweepersoonskamer en halfpension in het Hotel Club MMV St Gervais Mont-Blanc van 25/03 tot 01/04/17.
2
Speciale aanbieding Touring in Residence Club MMV in Les Menuires: MMV biedt u een voucher om Uw boodschappen bij aankomst te doen, bij onze partner www.mescourses.mmv.fr ten waarde van € 50 voor € appartement
minder dan € 1.000, 100 € voor de bedragen tussen de € 1.000 en € 1.499, € 150 voor bedragen tussen € 1.500 en € 1.999 en € 200 voor een bedrag dat hoger is dan of gelijk aan € 2.000 €. Prijs voorbeeld van 10 tot 12/17/16.
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GETEST
ENGELBERG – TITLIS, ZWITSERLAND

DICHTBIJ ÉN
SNEEUWZEKER
Wil je sneeuwzekerheid aan een korte
rijafstand koppelen, dan kan je niet om
Zwitserland heen. Neem nu Engelberg-Titlis, een 82 kilometer tellend
skigebied op minder dan 700 km van
Brussel met een gletsjer op meer dan
3000 meter hoogte. Daar moet wel
geskied kunnen worden, hoe zacht de
winter ook moge zijn.
Engelberg zelf is bovendien een charmant
stadje, met een Benedictijnerklooster uit
1120 dat vandaag nog ‘actief’ is en
bezocht kan worden. Leuk voor de
niet-skiërs die ook kunnen genieten van
de wellness-mogelijkheden van verschillende hotels. Er is elk jaar ook een
Iglu-Dorf met après ski-mogelijkheden,
een jacuzzi en enkele hotelkamers in
– jawel – iglo’s.
Wij zetten ’s ochtends koers op de Klein
Titlis – het punt waarop de pistes
vertrekken op 3028 meter hoogte. Op de
weg ernaartoe zit ik achtereenvolgens op
de razendsnelle Titlis-Xpress 8-persoonsgondellift en de om zijn as ronddraaiende
Titlis Rotair. Die laatste heeft een grote
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aantrekkingskracht op Aziaten die zich
zonder ski’s of aangepast schoeisel een
weg naar de top van de Titlis banen.
Een keer helemaal boven kunnen we een
bezoek brengen aan Europa’s hoogste
hangbrug, de Titlis Cliff Walk. Die is
amper een meter breed, wel 100 meter
lang en biedt – naar verluidt – een
adembenemend uitzicht op het 500
meter dieper gelegen dal. Omdat de mist
ons zicht belemmert en er te veel Indiërs
de weg versperren, laat ik de hangbrug
voor wat ze is. Geef mij maar pittige
pistes, en of ik die gekregen heb! De
hoger gelegen afdalingen zijn voer voor
geoefende skiërs, met tal van off piste
mogelijkheden en uitdagende bobbel
pistes.
Aan de andere kant van Engelberg
ontdekken we de volgende dagen ook het
Brunni-skigebied dat meer op maat is
van gezinnen, veel rustiger ook én
zonnig. Engelberg kan dus op twee
benen hinken: enerzijds ervaren skiërs
aantrekken met de uitdagende Titlis-pistes en de bijhorende moderne infra-

structuur. Anderzijds hele gezinnen en
beginnende skiërs verwennen aan de
gemoedelijke Brunni-zijde. Voeg daar de
korte rijafstand en sneeuwzekerheid aan
toe en het wordt extra jammer dat die
Zwitserse frank geen dikke maatjes meer
is met de Euro. Daardoor betaal je als
buitenlander een flinke duit voor
skipassen, lessen en andere must haves
voor een geslaagde skivakantie. Even
uitrekenen of dat in je budget past.

ENGELBERG-TITLIS

Overnachten: we overnachtten in
Hotel Terrace in het centrum van
Engelberg, op wandelafstand van de
skibus die je naar de verschillende
skiliften brengt.
Nuttige websites
www.myswitzerland.com
www.engelberg.ch
www.terrace.ch
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GETEST
SAALBACH, OOSTENRIJK

DOLLE PRET OP ÉN
NAAST DE PISTES
Oostenrijk wordt door ervaren skiërs
vaak omschreven als de gezelligste
wintersportbestemming. Je komt er als
skiër niet enkel aan je trekken overdag,
maar ook ‘s avonds tijdens de zogenaamde après-ski.
We testen het Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, een gebied
dat goed is voor meer dan 200 km pistes,
gelegen tussen 840 en 2200 meter
hoogte. Ruim voldoende voor een ganse
week plezier op de piste. Hoewel de
weersomstandigheden zeker niet ideaal
zijn tijdens ons verblijf, zorgt een ruim
arsenaal aan sneeuwkanonnen voor
voldoende, goed geprepareerde pistes.
Na de leuke inspanning overdag, volgt
echter nog een leukere ontspanning
achteraf. We verblijven in Saalbach waar
de wintersporters vanaf 16 uur massaal
de latten aan de kant zetten en starten
met feesten. In de wandelstraatjes van het

gezellige dorpje vind je dan ook talrijke
bars, gezellige restaurants en enkele
discotheken. Daar wordt luidkeels
meegezongen met en gedanst op typische
après-ski deuntjes. Vaak na het nuttigen
van een potig glas bier of een pittige
schnaps.
Het zal niet verbazen dat Saalbach de
place to be is voor groepen van vrienden
of families met al wat oudere kinderen.
Die komen ook vaak voor kortere
periodes, of een zogeheten short-ski. Wil
je slechts voor enkele dagen naar
Saalbach afzakken, dan overweeg je best
een vliegreis in combinatie met een taxirit
vanuit Innsbruck of Salzburg. Een lange
autorit naar huis na enkele dagen flink
doorzakken, is immers niet het beste
idee.

SAALBACH

Heen en weer: Saalbach ligt op meer
dan 900 km rijden van Brussel. Niet
onoverkomelijk, maar best ver als je
enkel een short-ski overweegt. Wij
vlogen vanuit Eindhoven naar
Innsbruck en weer terug vanuit
Salzburg. Een taxibus bracht ons
verder naar Saalbach.
Overnachten: Saalbach telt tal van
prima hotels. Wij verbleven in Hotel
Kristiana (www.kristiana.at), op
wandelafstand van de lift.
Nuttige websites:
www.kristiana.at
www.saalbach.com
www.saalbach-hinterglemm.nl
www.austria.info
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GETEST
VALLEI VAN UBAYE, FRANKRIJK

KLEINSCHALIG, AUTHENTIEK
EN BUDGETVRIENDELIJK
VALLÉE DE L’UBAYE

Heen en weer: Le Sauze, Montclar
en Chabanon liggen op dik 1100 km
rijden van Brussel. Je kan naar
Marseille vliegen of met de TGV
reizen tot in Aix-en-Provence. Vanuit
die steden raak je in de skistations
met de Navettes Blanches.
www.navettesblanches.com
Overnachten: we overnachtten in
Chalet La Providence in Sauze, een
uiterst gezellige chambre d’hôte
(www.chaletlaprovidence.com).
In Domaine de l’Adoux in Montclar
(www.domainedeladoux.fr) werden
we ook culinair verwend én gastvrij
onthaald.
Nuttige websites
www.tourisme-alpes-hauteprovence.com
www.ubaye.com/NL
www.sauze.com
www.montclar.com
auhurlementducrepuscule.fr
(Sleehonden)
www.yourte-ubaye.fr
(overnachten in een Yurth)

We associëren skiën in Frankrijk
doorgaans met mega-skistations die
bulken van de pistes die ervaren skiërs
plezieren. Dat het ook anders kan,
ontdekken we in de Vallei van Ubaye.
Meer bepaald in drie kleinschalige
skistations waar nog een authentieke
dorpssfeer hangt: Le Sauze, Montclar en
Chabanon. Hier kennen de liftbediendes,
skimonitoren en het horecapersoneel
elkaar allemaal bij de voornaam en
zorgen ze samen voor een erg gastvrije en
gemoedelijke sfeer.
De skigebieden tellen enkele tientallen
kilometers pistes, een handjevol zetelliften en een arsenaal sleepliften. Allerminst
intimiderend en dus erg geschikt voor
kinderen die hun eerste ‘pasjes’ zetten op
de latten en ouders die waarde hechten
aan een authentiek onthaal. De prijzen
voor skipassen, lessen en overnachtingen
liggen overigens een pak lager dan in de
eerder vernoemde megastations.

Hou wel rekening met de beperkte
hoogte: Le Sauze heeft pistes tussen
1.400 en 2.450 meter, Montclar tussen
1.350 en 2.500 m, Chabanon tussen
1.550 en 2.050 meter. Aangezien ook het
aantal sneeuwkanonnen eerder beperkt
is, kan dat betekenen dat een deel van de
pistes gesloten blijft bij beperkte
sneeuwval.
Gelukkig heeft de regio ook al begrepen
dat skiërs wel houden van alternatieve
activiteiten: denk aan sneeuwscooteren,
ski-joering (skiën achter een paard),
sneeuwschoenwandelen én hondensleeën.
Wij bezochten een husky-kennel waar
maar liefst 100 viervoeters in de bossen
zaten te wachten op hun volgende tocht.
Die kan je boeken in verschillende
formules: van een namiddaguitstap tot
een meerdaagse rit, met overnachting in
een tent of authentieke yurth. Daarvoor
hadden we helaas geen tijd. Een
volgende keer misschien.

Joepie!

De winter komt eraan

Touring
reisbijstand

dekking skivakantie
inbegrepen
Vanaf

€96

Ga gerust op weg, zelfs op de zwarte piste!

Op skiverlof? Met de reisbijstand van Touring geniet je van elke afdaling, zonder zorgen. Als er een probleem is, zorgt Touring voor alles: van medische
kosten in het buitenland en schadevergoeding van max €100 bij beschadiging of diefstal van het skimateriaal tot je repatriëring. Je bent een jaar lang
beschermd in het buitenland, wat je bestemming ook is. Goeie reis!

Kies jouw formule op www.touring.be of bel naar 02 233 22 33
* De personenbijstand en de gewaarborgde prestaties in het buitenland worden gedekt door ATV n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, ING BE69 6300 1222
3978 BBRUBEBB, verzekeringsonderneming onderworpen aan het Belgische recht en toegelaten bij KB van 11/01/1991 en 24/02/1992 (BS 13/02/1991 en 14/03/1992), erkend door de NBB onder het nummer 1015 om verzekeringsoperaties
uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18. De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich wenden per post tot Touring, Klachtendienst, 44 Wetstraat, 1040 Brussel
of per mail tot complaint@touring.be. Indien u geen voldoening krijgt kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel per fax op 02/547.59.75
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48 UUR IN NASHVILLE

DE EXPERT
Bart De Landtsheer reisde de
afg
30 jaar naar de mooiste uithoek elopen
wereld en noteerde zijn bevind en van de
ing
media. Voortaan brengt hij voo en in diverse
uit van de meest inspirerende r ons verslag
bes
ver weg, maar ook dichtbij hui temmingen
s.

COUNTRY
& WHISKEY

ON THE ROCKS
Nashville heeft verschillende roepnamen: Athens of the South,
Little Kurdistan, The Buckle of the Bible Belt en - het meest
relevant - Music City. Dat laatste zullen we geweten hebben:
countrymuziek op elke straathoek en straffe verhalen aan
de bar van de ‘honky tonk’. 48 uur in Nashville:
country, hot chicken and Jack on the rocks.
36 TOURING magazine

TEKST: BART DE LANDTSHEER BEELD: BART DE LANDTSHEER & NASHVILLE MUSIC CITY

8X

NASHVILLE IN 8
HOOGTEPUNTEN

Links: Honky Tonk Highway.
Boven: Nashville Hall of Fame en de
legendarische Fender Telecaster,
dé country-gitaar.

A

lle bijnamen ten spijt wordt
Nashville voornamelijk met
countrymuziek geassocieerd.
Maar niet getreurd want
Music City grossiert ook in
andere muziekgenres. De
lokale muziek-business - vertegenwoordigd door honderden kleine bedrijfjes
maar ook (filialen van) de vier grootste
platenmaatschappijen - huist in ‘Music
Row’. Voor de muziekliefhebbers: in deze
wijk bevindt zich onder meer de beroemde Studio B van RCA, intussen officieel
een ‘historische plaats’. Stonden hier
achter de microfoon: The Everly Brothers,
Willie Nelson, Roy Orbison, Dolly
Parton, Elvis Presley en honderden andere
toppers. The King nam in Studio B meer
dan 200 songs op en meer dan 1000
opnames die hier van de band rolden,
werden hits.

HONKY TONK HIGHWAY

Met zoveel muziekgeschiedenis in de
genen is het uiteraard niet verwonderlijk
dat je in Nashville op nog vele andere
plekken in aanraking komt met de
toonkunst. In analogie met Bourbon
Street in New Orleans, kun je in Nashville
naar Honky Tonk Highway. In een ‘honky

tonk’, vrij vertaald: een muziekcafé met
een goed gevulde bar, kun je elke dag van
10 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s nachts
genieten van live muziek. De inkom is
gratis maar de muzikanten leven - voor
alle duidelijkheid - van de tips. Weet dat
countrysterren Willie Nelson en Kris
Kristofferson hier hun eerste centen
binnenrijfden. Het is bijgevolg niet
uitgesloten dat je op deze plek de volgende
wereldster aan het werk ziet! Muziek is
ook het thema van diverse musea in de
stad. Het imposante Country Music
Hall of Fame and Museum is een absolute
must en de fans van Johnny Cash kunnen
in een museum terecht dat integraal aan
‘the man in black’ is opgedragen. Nog niet
verzadigd? Boek een ‘backstage tour’ bij
de Grand Ole Opry en/of het Ryman
Auditorium en maak kennis met ’s werelds
langst lopende radioshow met live
countrymuziek: The Grand Ole Opry.

ATHENE VAN HET ZUIDEN

Genoeg over Music City, de bijnaam
‘Athens of the South’ heeft de stad dan
weer te danken aan zijn reproductie van
het Parthenon in Athene. Het complex
kwam er toen de staat Tennessee zijn
100ste verjaardag vierde (1897). Naar

1. The Johnny
Cash Museum:
hét bedevaartsoord voor
de fans.
2. Nashville Hot
Chicken
degusteren zoals
hier bij Hattie B’s
Hot Chicken.
3. Het Parthenon
in Centennial
Park: Griekenland
in Nashville.
4. RCA Studio B,
een historische
plek in de
recente
muziekgeschiedenis.
5. Musicians Hall
of Fame and
Museum: de
muzikanten in de
schijnwerpers.
6. Honky Tonk
Highway:
non-stop
livemuziek, elke
dag van het jaar.
7. The Grand Ole
Opry en Ryman
Auditorium: 90
jaar country live
op de radio.
8. De Belle Meade
Plantation:
flashback naar
de periode van
de slavernij.
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aanleiding van die festiviteiten verschenen
nog andere historische replica’s in het
straatbeeld maar het Parthenon was het
enige bouwwerk op ware schaal. Tegenwoordig schuilt er een museum en
kunstgalerij achter de 46 Dorische zuilen.

DE DROOGLEGGING
ANNO 2016

De V.S. staan vaak synoniem voor ‘fast
food’ maar dat cliché is al lang achterhaald
en heel zeker in Tennessee. Hier kun je nog
steeds ongehaast tafelen: van eenvoudig en
authentiek tot gesofistikeerd en eigentijds.
Uit de tapkranen in de cafés en restaurants
stroomt inmiddels bier die naam waardig.
Sterker nog: de gestage toename van het
aantal brouwerijen en microbrouwerijen
lijkt te suggereren dat er een bescheiden
biercultuur in de maak is. Ook de
wijnliefhebbers komen genoegzaam aan
hun trekken in de hoofdstad van Tennessee.
De tijd dat er voornamelijk ‘sjardoneej’
werd geschonken, ligt inmiddels ver achter
ons. Tennessee alleen al telt meer dan 50
wijnboeren en het aanbod is bijzonder
divers. Laat je gerust verleiden tot een ‘wine
tasting’ ter plaatse.
Paradoxaal genoeg kom je in Tennessee niet
zomaar overal aan alcohol, want er zijn nog
een hoop plaatsen waar de drooglegging of
de zogeheten ‘prohibition’, nog niet
opgeheven is. De ‘prohibition’ kwam er om
alcoholisme uit te roeien maar de maatregel
schoot zijn doel royaal voorbij. In 1933
kwam er een einde aan het alcoholverbod
(productie en verkoop waren verboden)
maar in de zuiderse staten, waartoe
Tennessee behoort, is men diepgelovig
(vandaar de bijnaam ‘The Buckle of the
Bible Belt’, nvdr) en is de drank des duivels
nog steeds niet welkom.

JACK DANIEL’S

Een heel bijzondere ‘droge plek’ is het
dorpje Lynchburg. Bijzonder omdat een
Boven: een van de vele distilleerderijgebouwen bij Jack Daniel’s in Lynchburg.
Onder: Naar aanleiding van 150 jaar Jack
Daniel’s werden 150 speciale versies
gemaakt van deze Indian Chief Vintage.
Deze ‘limited edition’ kost 30.000 dollar.
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HET SUCCESVERHAAL VAN
JACK DANIEL EN LEM MOTLOW
Jack Daniel startte in 1866 een distilleerderij nabij Cave
Spring Hollow. Jack was niet de eerste die whiskey
maakte met het water uit deze bron, maar hij was wel Frank Sin
atra hielp mee
de enige die dapper volhield. Alles ging goed tot de
Jack Daniel's op de
drooglegging in 1909 het bedrijf stillegde. Twee jaar
wereldkaart zetten.
later overleed Jack aan een bloedvergiftiging. Jack, die
zelf geen kinderen had, liet zijn bedrijf na aan zijn neef
Lem Motlow. Lem was vastberaden: Jack Daniel’s moest
en zou de ‘prohibition’ overleven! In 1933 kwam er een einde aan de
drooglegging, maar toch bleven heel veel counties ‘dry’. Zo ook Moore
County waar Lynchberg gelegen was. Lem besloot in de politiek te gaan
om de wet naar zijn hand te zetten. Na vier ambtstermijnen kreeg hij zijn
zin, doch met één kanttekening: whiskey produceren werd weer
toegestaan, de verkoop ervan niet. Dit kon Lem er echter niet van
weerhouden om Jack Daniel’s op de wereldkaart te zetten!
Oprichter Jack Daniel wist van bij het prille begin de pers te overtuigen en
hij scoorde met zijn ‘Old No. 7’ al in 1904 een eerste gouden medaille.
Maar het was onder Lem dat de groei van het bedrijf in een echte
stroomversnelling kwam. Eerder toevallig dan door weldoordachte
marketing ontpopte Frank Sinatra zich tot de perfecte ‘brand ambassador’. Waar Ol’ Blue Eyes verscheen, stond er een fles Jack Daniel’s klaar.
Volgens The Voice ‘the best booze in the world’. De distilleerderij keek er
nauwgezet op toe dat Sinatra altijd een voorraadje had…
Het merk genoot intussen ook visibiliteit via de gerenommeerde
whiskeydrinkers Humphrey Bogart, J. Edgar Hoover en Nobelprijswinnaar
William Faulkner. Hollywood deed er nog een schepje bovenop door een
fles ‘Jack’ te gebruiken telkens een personage meer diepgang en
authenticiteit vergde. Vandaag is Jack Daniel’s te koop in ruim 165 landen.
Dankzij de vastberadenheid van één man: Lem Motlow.
van de grootste distilleerderijen ter wereld
zich op dit grondgebied bevindt: Jack
Daniel’s. Het is dan ook een aparte
ervaring als je op het marktje van Lynchburg de grote Jack Daniel’s Hardware Store
binnenstapt en er niet één druppel alcohol
aantreft. Doch als je op zoek bent naar
luxueuze zakflesjes, een leren jekker,
confituur, een gitaar, een motorfiets,
koelkastmagneten of een kookboek, dan
ben je hier aan het juiste adres. Wie toch zo
nodig de hand om de iconische, zwarte
vierkante fles wil klemmen, kan in
Lynchburg slechts op één adres terecht: de
gigantische distilleerderij iets verderop in
het dorp. Let wel: je kunt er enkel ‘Jack’
kopen onder het mom van ‘een souvenir’.
De geschenkflessen zijn bovendien
onaantrekkelijk geprijsd, zodat niemand het
in zijn hoofd zou halen om daar te komen
winkelen. “We rijden wel naar de volgende

county als we drank nodig hebben”, grapt de
uitbaatster van een lokaal restaurant waar we
de typische ‘hot chicken’ doorspoelen met…
‘home made lemonade’.
Hoe de distilleerderij de ‘prohibition’
overleefde en erin slaagde om tegen de
nationale drooglegging in toch whiskey te
produceren, lees je onder ‘Het succesverhaal van Jack Daniel en Lem Motlow’.
Indien geïntrigeerd, slechts één advies:
boek een rondleiding en eindig - indien
van toepassing - met een degustatie. Het
moet gezegd: zelfs voor niet-Amerikanen
en niet-drinkers is een bezoek aan de
plaats waar het exact 150 jaar geleden
begon, een bijzonder leerrijke ervaring. Als
je bij thuiskomst je kostelijke geschenkfles
opent en je gezelschap op een ‘Jack on the
rocks’ trakteert, kun je er meteen een
verhaal bij vertellen. Een straf verhaal.
Gezondheid!

NASHVILLE, TENNESSEE

Nashville is geen traditionele reisbestemming maar veeleer een bijzondere halte, of
het startpunt voor een tour door de staat
Tennessee. Met name muziekliefhebbers
zullen zich geroepen voelen en vermoedelijk
ook Memphis - bekend van onder meer Elvis
Presley’s Graceland - aan hun trip toevoegen. Memphis is de bakermat van de bluesmuziek en wie naar de échte geboorteplaats
van de countrymuziek wil, moet de gps op
het grensplaatsje Bristol instellen. Natuurliefhebbers kunnen in de Appalachen hun
hartje ophalen. In deze streek bevinden zich
de bekende Great Smoky Mountains, een
van de grootste toeristische trekpleisters
van het land. Wie tijdens de zomermaanden
wil afkoelen in een waterpark, kan in Dollywood terecht, een lucratief pretproject van
country-ster Dolly Parton.

NUTTIGE WEBSITES

www.visitmusiccity.com
www.tnvacation.com
www.nps.gov/grsm
www.jackdaniels.com
www.facebook.com/JackDanielsBelgium
www.tennesseewines.com

REISDOCUMENTEN

Een geldig paspoort dat minstens geldig
is tot de dag van terugkomst. Voor niet-
zakelijke verblijven heb je geen visum nodig
maar dien je over een ESTA te beschikken:
esta.cbp.dhs.gov/esta
Vraag je elektronische reistoestemming
(ESTA) enkel op voornoemde site aan. De
kostprijs bedraagt 14 dollar, te betalen met
een kredietkaart. Opgelet: sinds 21 januari
2016 gelden nieuwe visum-regelingen.
Voor de meest recente informatie over
reisdocumenten kun je steeds terecht op
diplomatie.belgium.be
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PROLONGEZ

LA VIE DE VOTRE

BATTERIE
50
HOE VERMIJD JE EEN PLATTE BATTERIJ?

+

-

18 januari 2016
was een topdag

918

Brrrr!

Die dag werden er
temperaturen genote

van -2°
tot
-16°C
nabij Bastenaken.

in West-Vlaanderen

BATTERIJPANNES

werden verholpen

Touring verhelpt

60.000
MOBILITEIT
pannes
voor iedereen
jaarlijks meer dan

8 298

Juni

6 196

5 071

Mei

5 441

5 150

4 904

April

Augustus

Juli

46

Maart

4000

Februari

batterijproblemen

December
2016
Januari

GETEST: NIEUWE LICHTING SUV ‘S

6 249

5 928

die te maken hebben met

5 949

5 696

November

6000

5 085

5 551

Oktober

8000

2015
September

64

Het gemiddeld aantal batterijpannes die Touring
verhelpt tijdens de verschillende maanden van het jaar:

WAT ALS MOBILITEIT EEN SERVICE WORDT?

50 TOURING magazine

54

SUPER 95 VERDWIJNT AAN DE POMP. WAT NU?

58

HOE GEBRUIK JE DE NIEUWE TOURING ASSIST APP?

60

OUD VS NIEUW: MAZDA MX5

76

KOOPGIDS: ELEKTRISCHE FIETSEN
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SAMENSTELLING: ERIK DERYCKE

MEET JE

RIJPRESTATIES
De TomTom Curfer is een
performance tracker voor
automobilisten. Je sluit het
Curfer-apparaatje aan op de
OBD-poort van je wagen, en
leest de voertuiggegevens via
een smartphone. Tijdens het rijden
maakt de Curfer via Bluetooth
verbinding met de mobiele app.
Zo krijg je in de app meteen
feedback over de accuspanning,
de olietemperatuur, de
motorbelasting en nog veel meer.
De app beoordeelt ook je rijvaardigheid op het vlak van versnellen,
bochten nemen, stationair
draaien en remmen. Je scores
kan je delen via sociale media.
www.tomtom.com

DEEL
EEN TAXI

Met de mobiele app Splyt kan je niet alleen
een taxi bestellen, je kan die zelfs delen met
andere taxigebruikers. Zo kan een taxirit 40
procent goedkoper worden. Via de app kan de
gebruiker een taxi bestellen en aangeven of hij
interesse heeft om een rit te delen met andere
gebruikers. Als de app een persoon vindt die de
taxi wil delen, zien gebruikers diens profiel en
ook de route en de korting. De app wordt
ondermeer gebruikt door Taxis Verts (Brussel)
en Taxi Axi (Leuven).
www.splytapp.com

+5%
AANTAL MOTORFIETSEN EN SCOOTERS GROEIT
In het eerste halfjaar van 2016 werden bijna 5% meer motorfietsen en scooters
ingeschreven dan in dezelfde periode in 2015. Het is al het derde jaar op rij dat een
groei opgetekend wordt. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie FEBIAC. Als redenen
voor de groei vermeldt FEBIAC het groot aantal nieuwe modellen dat de afgelopen
jaren op de markt kwam, maar ook de toegenomen interesse voor een motor of
scooter als oplossing voor de file- en stadsverkeersproblemen.
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TEKST: DANNY SMAGGHE

BETALEN OM TE MOGEN
PARKEREN OF PARKEREN
OM TE BETALEN?
Het aantal opmerkingen dat Touring ontvangt over de parkeerpolitiek
stijgt jaar na jaar. Parkeergeld innen als deel van een beleid dat ijvert voor
duurzame mobiliteit? Allerminst: acht op tien weggebruikers ziet het louter
als een manier om geld binnen te rijven, zo leert een rondvraag van Touring
bij duizend weggebruikers. Die conclusie is niet onlogisch. Steeds meer
gemeenten en steden rusten hun grondgebied immers uit met betalend
parkeren, en in het parkeerbeleid is onduidelijkheid troef. De willekeur
viert hoogtij: gemeenten en steden kunnen autonoom beslissen over de
tarieven en de voorwaarden
van hun parkeerbeleid.
Dat geeft bijna vanzelf een
onoverzichtelijke versnippering
van tijdstippen en locaties –
wanneer en waar moet je wel
of niet betalen?
Het leidt in veel gevallen tot
absurd hoge tarieven: lokale
besturen die wat krap bij
kas zitten, kunnen via de
parkeerprijzen een inhaalbeweging doen. Voeg daarbij nog de erbarmelijke
signalisatie van de zogenaamde blauwe zones, die maakt dat parkeerders
niet altijd weten dat ze hun parkeerschijf moeten gebruiken, met een
boete tot gevolg.
De wetgeving blijft ter zake zeer algemeen en oppervlakkig waarbij
het er, simpel gezegd, op neerkomt dat de lokale besturen hun tarieven
kunnen bepalen op basis van de ‘dienst die ze leveren’ (lees: het ter
beschikking stellen van een parkeerplaats).
Touring pleit er met klem voor om het parkeerbeleid in ons land te
harmoniseren. Een verstaanbaar, logischer parkeerbeleid en de daarbijhorende tarieven zou voor meer aanvaarding zorgen en zo de manier
waarop we ons verplaatsen, positief beïnvloeden. Een parkeerbeleid
mag niet geïsoleerd worden, het moet integraal deel uitmaken van een
duurzaam mobiliteitsbeleid. Bij dat laatste moet ook aandacht gaan naar
het snel, consequent en voorafgaand uitbouwen van alternatieven voor
autoverplaatsingen. Tot slot: een uniform en duidelijk parkeerbeleid komt
ook de overheid ten goede. De onduidelijke huidige situatie maakt dat vele
parkeerboetes betwist worden, zodat de overheid langer moet wachten
op betalingen.

VEILIG IN EEN
STOELTJE
Ouders vervangen het achterwaarts gerichte autostoeltje van hun baby vaak te vroeg door een voorwaarts
gericht autostoeltje. Volgens de Europese veiligheidsstandaard i-Size zouden ook peuters tot minimaal 15
maanden met een achterwaarts gericht autostoeltje
vervoerd moeten worden. De Belgische Taskforce
Veiligheid stelde ook vast dat 41% van de kinderen niet
goed in hun autostoeltje is vastgemaakt. Ook de installatie
van het stoeltje in de auto gebeurt bij 33% niet zoals het
moet. Ten slotte bleek ook dat bij 15% van de kinderen
het stoeltje niet bij hun lengte of het gewicht past.

Een parkeerbeleid
moet integraal deel
uitmaken van
een duurzaam
mobiliteitsbeleid

42 TOURING magazine

WIST
JE DAT

Touring in december 2014
een nieuwe dienst lanceerde,
Touring Refuel genaamd? En dat
die in minder dan twee jaar tijd al
5.500 automobilisten weer op de baan
heeft geholpen? Waarover gaat het?
Over mensen die pardoes benzine tanken in een
dieselwagen, of omgekeerd. Zij moeten onmid
dellijk de motor stil leggen en Touring bellen op
070/344 777. Touringlid of niet, een wegen
wachter zal je komen helpen met specifieke
apparatuur. Kostprijs? € 195 voor leden en € 325
voor niet-leden. Dat lijkt veel, maar het is slechts
een fractie van de kosten die een garagist je zou
aanrekenen voor het volledig reinigen van de
motor en alle leidingen. En je spaart een sleeping
van je wagen uit. Meer info over deze dienst op
Touring.be.

ADVERTENTIE

LOOK :

Azijn, een uitstekende Remedie !
Uw gezondheid... op natuurlijke wijze (Speciaal
Editie) - Wereldwijd on-

Een wonder
van de natuur ?

Knoflook remt de groei van tumoren
af, beperkt de gevolgen van borstkanker,
scoort beter dan penicilline in de strijd tegen 8 soorten antibiotica-resistente bacterien, kan beroertes voorkomen én beschermt
hartpatiënten tegen een eventuele tweede
aanval !
In Het Grote Lookboek beschrijft gezondheidsauteur Emily Thacker een honderdtal recepten en remedies op basis van
knoﬂook.
Ontdek hoe honing, azijn en andere natuurlijke ingrediënten, in combinatie met
knoﬂook, reumatische pijnen en artrose
verzachten, honger helpen intomen, de
impact van stress verminderen, het cholesterolgehalte verlagen, de bloedsomloop
versnellen en spier- en gewrichtspijnen
verhelpen.

Knoﬂook bevat meer dan
200 vitaminen en mineralen
zoals calcium, kalium, ijzer, zink
en belangrijke antioxidanten
zoals selenium !
Het Grote Lookboek bevat ook efﬁciente remedies om arteriële hypertensie te
verminderen, wratten te verwijderen en
tand- en oorpijn te verzachten. Er staan
tevens nuttige middeltjes in om zweren,
indigesties, diarree en constipatie te voorkomen, om vermoeidheid tegen te gaan,
bloedingen te stelpen, het bloed te verdunnen, verkoudheid en griepsymptomen te
bestrijden en de koorts te doen zakken.
U leert ook hoe de therapeutische kwaliteiten van look beïnvloed worden door de
gebruikte bereidingswijze.
Ontdek ook de kracht van knoﬂook in
de vorm van poeders, pillen, aftreksels of
vers. En let op de gevaren die in de plant
kunnen schuilen.
Wist u welke rol knoﬂook heeft gespeeld
in de geschiedenis van de Griekse atleten,
de Egyptische slaven, Britse soldaten en
andere volkeren ?
Ook dat leest u in Het Grote Lookboek,
evenals de meest beruchte mythen en legenden over deze merkwaardige plant.
Kijk snel hiernaast wat u moet doen om
uw eigen exemplaar van Het Grote Lookboek te bestellen of bel Nr 070/222.067.

derzoek bevestigt wat oude
genezers al sinds mensenheugenis
beweren : azijn is een wonderremedie voor wie lang, gezond en
gelukkig wil leven !
In de oudheid al raadde men
een dagelijkse dosis appelazijn
aan om de eetlust onder controle
te houden en de gezondheid te
bevorderen.
De gevreesde Samoeraï geloofden in de bovennatuurlijke kracht
van azijn en zwoeren bij een speciaal azijntonicum om zich sterk
en machtig te voelen. Weldra kan
u dit tonicum zélf maken.
Uit recente en betrouwbare,
medische rapporten blijkt dat een
dagelijkse dosis azijn een helende werking heeft en ziekten kan
voorkomen.
In haar publicatie Het Grote
Azijnboek publiceert Emily Thacker dan ook meer dan 308 gezonde
huis- en keukenrecepten en natuurlijke remedies die makkelijk
zelf te bereiden zijn.
Dit boek toont aan hoe
honger beter onder controle
kan gehouden worden
en hoe u gemakkelijk
kunt afslanken met een
azijncocktail op het menu.
Het biedt u bovendien efﬁciënte
remedies om een verkoudheid te
bestrijden en artritis- of andere
gewrichtspijnen te verzachten.
Azijn is immers een uitstekende en volledig natuurlijke ontstekingsremmer.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat azijn een natuurlijke bron van vitaminen en
mineralen is en meer dan 93
voedende substanties bevat en
met succes allerlei kwaaltjes
en pijnen bestrijdt.
Weet u wat er allemaal in één enkele

lepel appelazijn zit : vitaminen,
mineralen, enzymen, aminozuren,
voedende bestanddelen, pectine,
betacaroteen, en nog zoveel meer.
Meer dan 70 studies tonen aan
dat betacaroteen het risico op
kanker vermindert en het verdedigingsmechanisme van het lichaam
(het immuunsysteem) stimuleert.
Pectine helpt het lichaam om
het cholesterolgehalte te verlagen
en het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.
Ontdek in Het Grote Azijnboek
308 recepten en populaire remedies die helpen om :
 Metabolisme verbeteren
 Spijsvertering bevorderen
 Cholesterol onder controle
houden
 Huidproblemen
aanpakken
 Tekenen van
ouderdom en
huidvlekken
vertragen
 Streelzachte en schitterende
huid te bekomen
 Kwaliteit van uw haar verbeteren
 Osteoporose te bestrijden
(dankzij van calcium)
 Hoofdpijn verlichten
 Likdoorns en eelt behandelen
 Huidontstekingen en
schimmels bestrijden
 Microbes in het voedsel te
vernietigen
 Beter werken van hart en
bloedvaten
 Hypertensie bestrijden
 Hemorroïden behandelen
 Krampen in de benen
verlichten
 Verstuikingen behandelen
 Vermoeide spieren ondersteunen

 Huidontstekingen en schimmels verminderen
 Insectenbeten aanpakken
 Hoest, keelpijn en verkoudheid kalmeren
U leert in dit boek ook heerlijke
taartendeeg uit grootmoeders’tijd
bereiden. Zo weet u eindelijk
waarom er altijd een scheutje appelazijn in moest.
Ooit geweten dat azijn met
fruitsap de symptomen van artritis
en andere reumatische pijnen kan
verzachten ?
Meng uw favoriete ingrediënten
met azijn om nieuwe smaken en
heerlijke vinaigrettes te maken.
Of om een laxeermiddel zonder
nevenwerkingen , een desinfecterend of hoeststillend gorgeldrankje te bereiden.
Azijn is trouwens ook een
gouden hulpmiddel bij de grote
schoonmaak. Om de ramen te
lappen, voor uw koperwerk, bij
de was.
Emily Thacker leert u ook uw
eigen azijn maken en op ﬂessen te
trekken. Zo’n “huisazijntje” is bovendien een bijzonder origineel en
persoonlijk cadeau-idee voor
de feesten !
Aarzel niet en profiteer nu van deze
30 dagen “Niet tevreden-geld terug” garantie en ontdek nu de 308
huisrecepten en natuurlijke remedies op basis van azijn.

U zal merken, als u “Het Grote Azijnboek” uitgelezen heeft, u
slechts met één enkele vraag blijft
zitten, namelijk : “Bestaat er dan
iets waar azijn niét goed voor is ?”.

GRATIS GESCHENK :
AFSLANKEN met AZIJN,
een unieke en doeltreffende
methode om af te slanken
dankzij azijn.

Tel. : 070/222.067 - www.dema-gezondheid.be

Reserveringsbon met garantie
Invullen en terugsturen naar : DEMA nv - Avenue de l’Expansion 9A - 4432 Alleur
Tel. 070/222.067 - Fax 04/365.90.53 - www.dema-gezondheid.be

Gelieve mij de volgende titels toe te sturen :
____ exemplaar van « Het Lookboek » + « Het Azijnboek »
aan de promotioneel prijs van 35 € in plaats van 47 € (+ 5 € verzendkosten)
____ exemplaar van « Het Lookboek » voor de prijs van 23,50 € (+ 5 € verzendkosten)
____ exemplaar van « Het Azijnboek » voor de prijs van 23,50 € (+ 5 € verzendkosten)
Ik regel als volgt :
❏ Cheque hierbij
❏ Aan de postbode (+ 4,95 € postale taks)
❏ Overschrijving op IBAN : BE40-1960-1440-5363 of ❏ overschrijving hierbij die aangeboden wordt na het verzakingsbeding (memodatum= besteldatum + 1 maand).
❏ Voor een EXPRESS levering : ❏
❏
Nr AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
Vervalt op AA-AA Handtekening : ______________________
❏ Webbanking :
Enkel bij bestelling via onze site www.dema-gezondheid.be

U bespaart

20 %

Naam : ...............................................................................................................
Voornaam : .........................................................................................................
Adres : ...............................................................................................................
............................................................................................... Nr ........ Bus .......
Postcode :..................Stad :................................................................................
E-mail : .............................................................................................................
Tel. : ............... / ............................................................................. TON 436

Onze verwerking geschiedt cfr W 8/12/92 m.h.o. op klantenservice en DM. U heeft recht op inzage, verbetering of schrapping of verzet voor Direct Marketing doeleinden, schriftelijk per post mede te delen. Meer info over
privacy op www.the-shopper.be/wet. Foto’s niet contractueel – illustratief relaas. Levering -behoudens uitputting van de voorraad- binnen 48 u na uw bestelling. U beschikt over het wettelijk herroepingsrecht of een
Niet Tevreden ? Geld Terug ! regeling. Gebruik voor uw retour het formulier op www.the-shopper.be/wet binnen 14 dagen (herroepingsrecht, voor ongeopende producten in originele verpakking) of binnen 30 dagen (Garantie
voor aangebroken producten) na levering en stuur ons de producten voldoende gefrankeerd terug. Bedrijfsnummer BE0424.889.197.

RAVel

IN HET NIEUW
De website van RAVeL, het netwerk van trage wegen in
Wallonië, werd vernieuwd en is voortaan ook te raadplegen op
mobiele apparaten. Een interactieve kaart laat toe een route
uit te stippelen volgens bestemming, moeilijkheidsgraad en
soort verbinding (lokaal, regionaal, internationaal). De reisweg
wordt verdeeld in etappes van 20 tot 50 kilometer met voor
elke etappe een gedetailleerde beschrijving en toeristische
informatie.
ravel.wallonie.be

LEER JE

RIJSTIJL KENNEN

Met de app KBC DriveSafe leer je op een ludieke
manier je rijgedrag kennen. De app is bedoeld
voor jonge bestuurders die net hun rijbewijs
gehaald hebben. De app meet hun rijgedrag en
geeft feedback over hun snelheid, ecologische
rijgedrag (sterk optrekken of sterk afremmen)
en aandacht tijdens het rijden. De jongeren
kunnen ook algemene informatie over hun
rijgedrag delen met een coach, bijvoorbeeld hun
ouders. Op die manier kan er een dialoog over
veilig rijgedrag ontstaan tussen ouders en
kinderen. Klanten van CBC en KBC Brussels-klanten kunnen de app downloaden in het najaar.
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AUTO’S WORDEN

OUDER
Auto’s die vandaag op onze wegen
rondrijden zijn gemiddeld 1 jaar
ouder dan tien jaar geleden en
gemiddeld 2 jaar ouder dan 20 jaar
geleden. Concreet: de gemiddelde
leeftijd van onze auto vandaag is
8 jaar, 8 maanden en 24 dagen. In
2005 was dat gemiddeld 7 jaar en
10 maanden, in 1995 ging het over
6 jaar en 10 maanden. Op zich hoeft
die stijging geen probleem te zijn.
Auto’s zijn door de jaren heen
betrouwbaarder geworden. Het is
wel belangrijk dat ook die oudere
wagens goed onderhouden worden.
Een onderzoek van Touring bracht
onlangs nog aan het licht dat
versleten banden, remmen en
ruitenwissers vaak voorkomen bij
oudere wagens. Minstens één keer
per jaar langs gaan bij je garage is
dan ook het devies. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

SPECIALE AANBIEDING!

atelier
goldner
schnitt

LAAG
GEPRIJSD!
PULLOVER

Ongecompliceerde pullover
met bijzondere look.
Onderhoudsvriendelijk: wassen,
drogen en weer dragen!
Met sierkleppen en V-hals
in gehaakte look.

Met sierkleppen
V-hals in
gehaakte look

www.ateliergs.be

100% polyacryl. Machinewasbaar

MODE ALSOF
OP MAAT GEMAAKT
Zo kiest u de juiste maat

Normale maat

Korte maat

u bent 1,65 m.
of langer

u bent kleiner
dan 1,65 m.

rosé
wit
jeansblauw

taupe

taupe

SPECIALE AANBIEDING

€ 39.

90

in plaats van € 59.90

+GRATIS
verzending

JA, ik profiteer graag van deze SPECIALE AANBIEDING voor € 39.90 in plaats van € 59.90

1. Ik vul hieronder mijn gegevens in HOOFDLETTERS om te bestellen
Mw.
Dhr.
Achternaam
Voornaam
Straat en huis-/busnr.
Postcode
Woonplaats
Tel.

Geboortedatum

E-mail*

@

*Ja, houdt u mij per e-mail op de hoogte van de laatste informatie en actuele aanbiedingen

CATALOGUS

3. Bij deze bestelling:

40
50

42
52

44 46 48
54* 56*

*hiervan is geen korte maat leverbaar

LENGTE

GRATIS

Rosé bestelnr. 4476-918
Wit bestelnr. 4035-036
Jeansblauw bestelnr. 4037-337
Taupe bestelnr. 4036-235

MAAT

+

KLEUR

2. Ik bestel de pullover graag in kleur, maat en lengte:
Normale maat

(lengte 67 cm,
u bent 1,65 m
of langer)

Korte maat

(lengte 63 cm,
u bent kleiner
dan 1,65 m)

GRATIS VERZENDING!

Ik bestel op rekening In uw pakket vindt u uw leveringsnota, gelieve deze rekening te betalen binnen 14 dagen.

070 - 22 28 28*

of vul de bon in
en stuur hem op

Handtekening

Stuur de bestelling op naar:

AtelierGS, Z.5 Mollem 390, B-1730 Asse
Ik bestel volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op www.ateliergs.be. Uw adresgegevens worden,
behoudens bezwaren van uw kant, in een verwerking opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van toekomstige aanbiedingen
van Atelier Goldner Schnitt, houder van het bestand. U heeft het recht om deze gegevens in te kijken en ze aan te passen. Wet verwerking
persoonsgegevens 8/12/1992. Als u niet gecontacteerd wenst te worden voor onze commerciële acties, kunt u dit schriftelijk aan ons meedelen.
*(variabele kosten volgens operator - max. 0.30€/min)
36098033 HW16

CODE BESTELLING
1272

U

G

Aanbieding geldig tot 31-12-2016
en zolang de voorraad strekt.

Datum

AR

E

D

Bestel via:
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TEKST: ERIK DERYCKE

Wat als je verschillende vormen van mobiliteit kon gebruiken
wanneer je ze nodig hebt, zonder dat je zelf een transportmiddel
moet aanschaffen? Dat is wat ‘Mobility as a Service’ belooft. Ook
in België wordt dit gloednieuwe concept uitgeprobeerd.

Wat is Mobility as a Service?

MOBILITEIT

OP MAAT
70
Boekingen via de app:

UbiGo
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12.000

gezinnen 31
620 uur
Huurwagen

6 maanden
in het proefproject van Ubigo

97%
zou een vorm van MaaS
blijven gebruiken

(bron: UbiGo)

DE EXPERT

M

obility as a Service – afgekort MaaS – is een nieuwe
manier van denken over
mobiliteit. Het wil komaf
maken met de huidige
manier waarop transport
en mobiliteit georganiseerd zijn. Die zijn
vandaag gebaseerd op het vervoersmiddel.
Je bezit bijvoorbeeld een eigen auto, of
krijgt er een van je werkgever. Als je
regelmatig of occasioneel het openbaar
vervoer gebruikt, moet je bij de vervoersmaatschappij(en) een abonnement of
ticket kopen. Wil je gebruik maken van
een systeem van deelwagens zoals CarAmigo of Cambio, zit je weer met een
ander abonnement en een ander betaalsysteem. Voor heel occasionele verplaatsingen
doe je een beroep op een taximaatschappij
of op een ridesharing-service zoals Uber
of Lyft. Zoveel vervoersmiddelen, zoveel
betaalwijzen, zoveel verschillende
systemen.
ALLES GEBUNDELD
Bij Mobility as a Service staat de gebruiker
centraal. Hij of zij krijgt mobiliteitsdien-

sten aangeboden, op basis van zijn of
haar specifieke behoeften en wensen. Een
student heeft andere noden dan een jong
gezin, en die hebben weer andere wensen
dan een seniorenkoppel. Daarom is er niet
één mobiliteitsoplossing die voor iedereen
past.

Bij Mobility as
a Service staat
de gebruiker
centraal
Je kunt het vergelijken met een abonnement voor je smartphone. Daarin zit een
aantal minuten belwaarde, een aantal
sms-berichten en een pakket dataverkeer.
Zware gebruikers hebben een ander (en

MaaS-bundels op maat
Openbaar Vervoer
Fietshuur
Taxiritten
Auto delen
Autohuur
Boodschappen

TAXI

Erik Derycke heeft al heel wat
watertjes
doorzwommen als journalist:
technologie,
digitale fotografie, mobiliteit,
hij
het graag voor ons uit. Voor Tou spit
Magazine gaat hij in binnen- en ring
op zoek naar steden en regio’s buitenland
interessant mobiliteitsprofiel. met een

duurder) abonnement dan iemand die
amper belt en niet veel data gebruikt. Als
gebruiker weet je wat je betaalt en wat je
ervoor krijgt, en ontvang je één factuur.
Het uitgangspunt bij MaaS is vergelijkbaar: je koopt een pakket mobiliteit bij
een MaaS-provider. Die provider bundelt
het aanbod van verschillende publieke en
private mobiliteitsvoorzieningen, zoals
openbaar vervoer, autoverhuurbedrijven,
autodeelbedrijven, deelfietsen,… Met je
MaaS-abonnement kun je al die diensten
gebruiken. Hoe vaak en hoe intensief, dat
hangt van je abonnementsformule af.
Het vertrekpunt van MaaS voor de
gebruiker is een smartphone-app die
dienstdoet als multimodale routeplanner.

MaaS Basis

MaaS Flexibel

MaaS Onbeperkt

Onbeperkt
8 Uur
50 km
4 Uur
Geen
Thuis geleverd

Onbeperkt
Onbeperkt
100 km
8 Uur
1 Weekend
Thuis geleverd

Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Thuis geleverd

Licht

Gemiddeld Zwaar
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GENT

AAN DE MaaS

Eind dit jaar start Touring in Gent het eerste MaaS-project in België.
Honderd deelnemers – een vijftigtal gezinnen – zullen gedurende drie
maanden hun eigen wagen of bestaande abonnement op het openbaar
vervoer inleveren voor een mobiliteitsbudget dat ze kunnen besteden
bij de verschillende partners die aan het project meewerken.
“Touring wil meegaan in het verhaal van multimodaliteit, van verschillende
vervoersvormen die elkaar aanvullen”, zegt Danny Smagghe van Touring.
“Door het hele mobiliteitsaanbod op te nemen in een app zullen mensen
alle verschillende manieren om zich te verplaatsen veel makkelijker
kunnen ontdekken en gebruiken, omdat de drempel veel lager ligt.”
De app bundelt het mobiliteitsaanbod van verschillende partners die in
het project meestappen, waaronder De Lijn, V-Taxi, General Lease, Bolides
Carsharing, CarAmigo, MaxMobiel. Securex HR en platformpartner Optimile
zorgen ervoor dat alles vlot draait achter de schermen.
Danny Smagghe legt ook uit wat Touring uit het project wil leren.
“We zullen nagaan wat de ervaringen van de testpersonen waren. Zo
komen we te weten of het aanbod nog bijgestuurd moet worden, of er
nog mobiliteitsleveranciers aan toegevoegd moeten worden. Het is ook
belangrijk om te weten hoeveel mensen kunnen besparen in vergelijking
met hun huidige verplaatsingsmethode. Hoeveel spaar je uit als je in
plaats van een eigen wagen een combinatie van deelwagens en openbaar
vervoer gebruikt? Zoiets kunnen we alleen te weten komen door het
echt te laten proberen.”

De app van MaaS
Global bevat ook
een agenda en
routeplanner
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Wanneer je opzoekt hoe je van punt A
naar punt B geraakt, zal de app bijvoorbeeld tonen dat je dat traject met een
deelwagen kunt afleggen, of met een
combinatie van trein en bus. Zo’n app
toont meestal ook real-time informatie
over files en vertragingen. De gebruiker
kiest de gewenste oplossing op basis van
tijdsduur, kostprijs en comfort, en kan
vanuit de app de nodige reserveringen
maken.
TOEPASSINGEN
MaaS klinkt misschien als verre toekomstmuziek, maar ervaringen uit het buitenland tonen dat het werkt. In en rond de
Duitse stad Hannover biedt vervoersmaatschappij GVH de ‘ Hannovermobil’ kaart aan. Wie een abonnement
voor het openbaar vervoer in de regio
Hannover heeft, kan daarmee ook
gebruik maken van de Stadtmobil
deelauto’s. Met een Hannovermobil-kaart krijg je bovendien korting bij
plaatselijke taximaatschappijen en bij
autoverhuurbedrijf Hertz. Op het einde
van elke maand ontvangt de gebruiker
een enkele ‘mobiliteitsfactuur’ voor het
basisabonnement en de diensten die hij
de voorbije maand gebruikt heeft.
De MaaS-provider UbiGo deed in 2013
een proefproject in de Zweedse stad
Gothenburg. 70 gezinnen gebruikten
gedurende zes maanden een mobiliteits
aanbod bestaande uit openbaar vervoer,

autodelen, autoverhuur, taxi’s en
deelfietsen. Een smartphone-app liet de
deelnemers toe om het meest geschikte
transportmiddel voor een bepaalde route
te selecteren, te boeken en te betalen.
Het was zelfs mogelijk de gereserveerde
deelwagen via die app te ontgrendelen.
Tijdens het proefproject werden meer
dan 12.000 transacties (reservaties en

Finse bedrijf MaaS Global eind dit jaar
met een aanbod in de regio Helsinki.
Onder de naam ‘Whim’ bundelt dit
zowel openbaar vervoer, taxi’s, huurwagens als deelauto’s en deelfietsen. Wie
slechts af en toe een mobiliteitsoplossing
nodig heeft, kan kiezen voor een ‘Pay as
you go’ formule. Daarnaast komen er
drie abonnementsformules voor lichte,
gemiddelde en zware gebruikers.

Je kan een
route plannen,
boeken én
betalen in één
smartphone
app

MAAS EN DE AUTO
Sampo Hietanen, de CEO van MaaS
Global en bedenker van het concept,
maakt er geen geheim van dat hij MaaS
beschouwt als een alternatief voor het
privébezit van een personenwagen.
“De gemiddelde personenwagen staat
96 procent van de tijd stil”, vertelde
Hietanen op een congres in Brussel waar
hij zijn plannen voorstelde. “Dat is een
ontzettend inefficiënt gebruik van iets
wat heel veel geld kost.” Volgens een
enquête die MaaS Global liet uitvoeren,
gelooft de gemiddelde Fin dat een
personenwagen, zonder brandstofkosten, 500 euro per jaar kost. Dat komt
volgens Hietanen omdat autobezitters
alleen aan directe kosten zoals onderhoud en verzekering denken. Als je alle
verborgen kosten, zoals financiering,
waardevermindering, inschrijvings- en
wegentaksen en de kostprijs van
parkeren of een eigen garage meetelt,
kost een gemiddelde personenwagen

betalingen) met de app gedaan. Nog in
2016 wil UbiGo van start gaan met een
volwaardig MaaS-aanbod in Zweden.
UbiGo ondersteunt het MaaS-proef
project in Gent dat dit najaar op initiatief
van Touring start (zie kader).
Na een succesvol proefproject start het

Wat een Fin denkt dat
een auto per jaar kost:

Wat een auto
werkelijk kost:

€ 500

€ 5.180
(Bron: MaaS Global)

volgens Hietanen meer dan 5.000 euro
per jaar. Toch beseft Hietanen dat
financiële argumenten niet zullen volstaan
om mensen te transformeren van
autobezitters tot MaaS-gebruikers. “MaaS
moet niet alleen goedkoper zijn dan je
eigen auto, het zal beter moeten zijn.”
Versta: flexibeler, beter aan te passen aan
je specifieke noden. Een abonnement
voor openbaar vervoer en deelfietsen
tijdens de week, een deelwagen tijdens
het weekend en een huurwagen voor je
jaarlijkse vakantie: met MaaS is het geen
probleem om dat te combineren. Je kan
alles plannen en boeken met de app.
IS MAAS DE TOEKOMST?
Het is geen toeval dat de voorbeelden van
bestaande MaaS-projecten allemaal te
vinden zijn in verstedelijkte gebieden.
MaaS kan maar slagen als er een groot
aanbod van mobiliteitsdiensten en een
goed netwerk van openbaar vervoer is,
zodat de gebruiker effectief een alternatief
voor een personenwagen heeft.
De ervaringen van UbiGo leren dat
gebruikers veel minder voor een personenwagen kozen, en zich vaker met het
openbaar vervoer en met de fiets verplaatsten. MaaS slaagt er dus in om overbodige
autoritten te vervangen door andere
vervoersmiddelen, en dat zorgt ervoor
dat zowel het wegennet als het openbaar
vervoer efficiënter gebruikt worden.
En dat komt iedereen ten goede.

MaaS moet niet
alleen goedkoper zijn
dan je eigen auto,
het zal beter
moeten zijn
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18 januari 2016
was een topdag

918
BATTERIJPANNES

werden verholpen
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8 298

5 071
Juni

6 196

4 904
Mei

5 441

5 150
April

5 949

6 249

6000

5 085

5 928

Augustus

Juli

Maart

Februari

4000
December
2016
Januari

batterijproblemen

November

die te maken hebben met

5 696

pannes

8000

Oktober

60.000

Het gemiddeld aantal batterijpannes die Touring
verhelpt tijdens de verschillende maanden van het jaar:

5 551

jaarlijks meer dan

2015
September

Touring verhelpt

Brrrr!

Die dag werden er
temperaturen genoteerd

van -2°
tot
-16°C
nabij Bastenaken.
in West-Vlaanderen

TEKST: VINCENT HAYEZ

Tijdens de komende herfst- en wintermaanden krijgt een essentieel onderdeel
van jouw auto het weer hard te verduren:
de auto-accu of batterij, zoals het in de
volksmond klinkt. Koude, vochtigheid
en de vele elektronische onderdelen die
stroom nodig hebben, belasten de batterij
maximaal. Wij geven je tips om er het
beste uit te halen.

A

ls er één element onmisbaar is voor
de goede werking van je wagen,
dan is het wel de batterij. Omwille
van de rol die ze speelt in het
geheel: de batterij slaat enerzijds
energie op die de alternator genereert, en
anderzijds geeft ze die energie weer vrij
wanneer dat nodig is. Wanneer je de wagen
wil starten bijvoorbeeld.
Batterijen spelen vandaag echter een veel
grotere rol dan vroeger, aangezien ze ook alle
elektronische onderdelen van de wagen
voeden. Van de radio tot het ABS en de
verschillende sensoren: de moderne auto
heeft tal van elektronische onderdelen en het
is de batterij die hun werking verzekert. Een
laatste niet te verwaarlozen element zijn de
steeds vaker voorkomende “start-stopsystemen”, die best veel inspanningen van je
batterij vragen.

met schuurpapier. Maar let op: maak de
poolklemmen nooit los wanneer de motor
draait en begin altijd met de negatieve kabel.
Insmeren met vaseline kan helpen om de
poolklemmen en de polen te beschermen.
Sluit na afloop de poolklemmen opnieuw
aan op de polen en zorg dat alles goed vast
zit.
Als je alleen maar in de stad rijdt en vaak in
de file staat, leg je best geregeld ook een
langer traject af waarbij je de motor hogere
toerentallen laat draaien. Zo verzeker je dat
de batterij voldoende opgeladen wordt.
Handige Harry’s die een oudere batterij
hebben die niet “onderhoudsvrij” is (in dat
geval zijn de vuldoppen namelijk verzegeld)
kunnen zelf het elektrolytniveau controleren.
Dit moet 1 à 1,5 cm onder de accuplaten
staan. Let wel dat je alleen gedistilleerd water
gebruikt als je moet bijvullen.

HOE JE BATTERIJ ONDERHOUDEN?
Een nieuwe batterij heeft geen specifiek
onderhoud nodig. Na verloop van tijd kan
controle van de polen en de poolklemmen
nuttig zijn om te anticiperen op eventuele
problemen. Controleer dus af en toe of de
kabels goed bevestigd zijn (span ze aan indien
nodig). Als er oxidatie zichtbaar is, moet je de
poolklemmen verwijderen en alles reinigen

LEVENSDUUR
Een batterij heeft een gemiddelde levensduur
van 5 jaar, maar die hangt af van verschillende factoren, te beginnen met de aankoopdatum. Wanneer de batterij snel na het verlaten
van de fabriek in gebruik genomen wordt,
zullen de prestaties maximaal zijn. Daarom
gaat een originele batterij langer mee dan een
vervangingsbatterij. Net zo zal een batterij die

Top10
Oorzaken

PLATTE BATTERIJ

1

LICHTEN
LATEN BRANDEN

2

STILSTAND

Lichten laten branden (binnenin of
buiten), radio of andere elektrische
accessoires laten aan staan.

31

Wagen gedurende meerdere dagen
of weken niet gebruiken – zelfs een
autoalarm kan zo voor een lege
batterij zorgen.

3

EEN DEFECT
HERLAADSYSTEEM

4

ERG HEET OF
ERG KOUD WEER

5

EEN VERKEERDE
BATTERIJ

Een defect herlaadsysteem
(alternator) kan zorgen voor een
ontladen of overladen batterij.

Erg heet of erg koud weer kan je
batterij beschadigen of de capaciteit
ervan sterk verminderen.

Een verkeerde batterij monteren:
verschillende wagens vragen een
verschillend type batterij.
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lange tijd in een magazijn opgeslagen ligt
minder goed presteren. Jammer genoeg kan
je als gewone consument moeilijk achterhalen wat de productiedatum is of de manier
waarop de batterij bewaard werd.
BATTERIJ EN TEMPERATUUR
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
is (extreme) hitte even schadelijk voor je
batterij als vriestemperaturen. Bij lage
temperaturen “verstijft” de batterij zodat ze
niet de volledige capaciteit kan inzetten om
de starter te voeden - veruit de zwaarste taak
die de batterij voor haar rekening moet
nemen. Daardoor komen startpannes in de
winter zo vaak voor.
Warmte verhoogt het rendement van de
batterij, maar bij extreme hitte kan het ook te
veel van het goede worden. Als een batterij
niet in optimale conditie verkeert tijdens een
hete zomer, dan kan ze oververhit geraken
met een onmiddellijk defect tot gevolg. Het
aantal batterijpannes in de zomer kan dus
lager zijn, de gevolgen ervan zijn doorgaans
zwaarder.
STARTEN BIJ KOUD WEER
Als je batterij in goede staat is, is het
eenvoudig om ze een handje te helpen bij een
koude start. Start de motor niet bij de eerste
poging? Forceer dan niets. Doe even de
lichten aan. Dit zal de batterij “opwarmen”.
Is je wagen uitgerust met een handmatige
versnellingsbak? Ontkoppel dan steeds bij het
starten, zelfs als je versnellingsbak in neutrale
stand staat. Zo kan de motor vrijer draaien.
Probeer nu nogmaals te starten.
Als de wagen na meerdere pogingen nog
altijd niet start, kan je het eventueel nog eens
proberen met startkabels. Opgelet, hiervoor
moet je een welbepaalde procedure volgen
zodat je geen kortsluiting veroorzaakt. Om te
beginnen moeten alle elektronische
onderdelen van beide wagens uitgeschakeld
zijn (radio, lichten enz.). Sluit eerst de rode
klem (+) aan op de positieve pool (+) van de
lege batterij. Sluit daarna het andere uiteinde
van de rode kabel aan op de positieve pool
van de helpende batterij. Vervolgens sluit je
de zwarte kabel aan op de negatieve pool (-)
van de helpende batterij. Bevestig de andere
zwarte klem nu op een niet-gelakt metalen
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oppervlak aan de binnenkant van het
motorcompartiment van de wagen met
pech. Start de donorwagen en probeer
daarna de pechwagen te starten.
Lukt dat, dan verwijder je eerst de twee
klemmen van de negatieve zwarte kabel en
daarna pas de rode klemmen. Let er vooral
op dat de rode en de zwarte kabel nooit met
elkaar in aanraking komen.
RUST IN VREDE, BATTERIJ?
Als je ondanks deze onderhoudstips
startproblemen ondervindt, als het
waarschuwingslampje van de batterij nu en
dan oplicht of als je de indruk hebt dat de
elektronische onderdelen van je wagen
“verzwakken”, dan is het waarschijnlijk tijd
om het hele elektrische circuit te (laten)
controleren: besteed daarbij speciale
aandacht aan de alternator en batterij.

Zelfs een goed
onderhouden
batterij houdt
het zelden
langer uit dan
vijf jaar.

Top10
Oorzaken

PLATTE BATTERIJ

5

OUDERDOM

7

KORTE RITTEN

Ouderdom: zelfs een goed
onderhouden batterij houdt het
zelden langer uit dan 5 jaar.

Te veel korte ritten met veel
stops. Zo krijgt je auto niet de
kans om de batterij volledig te
herladen.

+

-

8

ROESTVORMING

Roestvorming, met name aan de
batterijpolen, kan zorgen voor een
slecht functionerende batterij.

!

Wanneer je auto niet wil starten, kan je
als Touringlid uiteraard een wegenwachter
oproepen die je zal komen helpen.
Zij beschikken over speciale apparatuur
om batterijen nieuw leven in te blazen.
Ze kunnen je ook advies geven over de
resterende levensduur van je batterij en
ze vervangen als dat nodig is. Momenteel
krijg je 10 euro korting bij aanschaf van
een nieuwe batterij. Op die manier ben
je er zeker van dat je over een kwalitatieve,
nieuwe batterij beschikt die aangepast
is aan jouw wagen. Ze komen ook met
een garantie waarop je kan vertrouwen.
En zo ga jij weer gerust op weg.

6

9

SLECHT
ONDERHOUD

Slecht algemeen onderhoud:
telkens de motorkap open gaat,
zou jij of je garagist ook je batterij
moeten nakijken.

10

LOSSE
KABELS

Losse kabels of batterijhouders
kunnen de elektrische stroom
onderbreken of schade toebrengen
door trillingen.
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Bio-ethanol komt eraan

R.I.P.
SUPER 95!

Vanaf januari volgend jaar ruimt de
“Super 95” in de Belgische tankstations
plaats voor de “E10”, benzine met 10% 
bio-ethanol. Waarom? Wat verandert er
voor jou, je wagen en je portefeuille?
Touring maakt een stand van zaken op.

W

e staan voor een
voldongen feit: vanaf 1
januari 2017 verdwijnt
superbenzine 95 uit ons
automobiellandschap.
Vervanger is de E10. Die nieuwe
brandstof zal 10% hernieuwbare
energie bevatten, terwijl dat vandaag
bij de Super 95 slechts 4% is. Het doel
is de transportsector “groener” te
maken en ons land in regel te brengen
met de Europese doelstellingen. Die
verandering heeft echter wel enkele
gevolgen, meer bepaald voor een
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minderheid van de wagens (vooral
auto’s van voor 2000) en verschillende
soorten machines (zoals grasmaaiers,…). Die moeten overschakelen op
Super 98. Daar komen we nog op terug
in een lijstje Q & A’s die het plaatje
duidelijker moeten maken. Om dit
artikel te schrijven zijn we eerst gaan
aankloppen bij de Belgische Petroleumfederatie en haar Adjunct secretaris-
generaal Jean-Pierre Van Dijk. We
praatten ook met Hendrik Lemahieu,
Secretaris-generaal van de Belgische
Federatie voor Bio-ethanol.

TEKST: VINCENT HAYEZ

WAT IS BENZINE
95 E10?

Op zich is benzine 95 E10 niet zo
revolutionair: benzine 95 en 98
bevatten al sinds 2009 bio-ethanol,
in een verhouding van minimaal
4% (wettelijk verplicht) en
maximaal 5% (productnorm). De
95 E10 zal er dus dubbel zoveel
bevatten.

WAAROM WORDT 95
NU 95 E10?
België moet als lid van de Europese
Unie de richtlijnen naleven die het
aandeel van hernieuwbare energie
in het transport vergroten en de
CO2-uitstoot van voertuigen
terugdringen. Tegen 2020 moet
elk land de doelstelling van 10%
hernieuwbare energie in het
transport halen. Een van de
manieren om dit te doen is de
invoering van de 95 E10 op de
Belgische markt. In andere landen,
zoals Frankrijk, Duitsland en
Nederland, is benzine 95 E10 al
jaren te verkrijgen. Het verschil is
dat het in België niet geleidelijk
gebeurt, maar in één enkele fase,
vanaf 1 januari 2017. Tegen eind
januari 2017 moet de overgang
rond zijn. Eigenlijk heeft de
beslissing van de overheid om over
te stappen op 95 E10 een driedubbele doelstelling: om te beginnen,
10% aan hernieuwbare energie in
het transport tegen 2020. Ten
tweede, onze afhankelijkheid van
fossiele energiebronnen verminderen. Ten slotte, de uitstoot van
broeikasgassen door het transport
helpen terugdringen.

MOET IK BINNENKORT OOK
95 E10 TANKEN?

WAT ALS MIJN WAGEN NIET
COMPATIBEL IS?

95 E10 is een brandstof van het
type benzine. Rijd je met een
benzinewagen, dan geldt de
overstap ook voor jou. Is je wagen
van een bouwjaar na 2000, dan
hoef je hoogstwaarschijnlijk niets
te doen, want 98% van de wagens
van die generatie rijdt zonder
probleem op die brandstof. En de
andere 2%? Naast auto’s van voor
2000 zijn er enkele specifieke
modellen van na die datum met
een eigen afwijkend injectie
systeem, en ook enkele speciale
sportwagens.
Of jouw auto compatibel is,
kan je nagaan op deze website:
http://e10.febiac.be. Dat algemene
platform bundelt de informatie
van Febiac (autoconstructeurs) en
de leden van de Belgische
Petroleumfederatie. Daarnaast zijn
heel wat motoren en vooral ook
tuin- en doe-het-zelfmachines niet
compatibel met benzine 95 E10.
Vraag informatie bij je verkoper
en tank in geval van twijfel
benzine 98.

Als je per ongeluk een keertje E10
tankt, dan kan dat waarschijnlijk
niet onmiddellijk kwaad. Herhaaldelijk gebruik zal op middellange
en lange termijn wel schade veroor
zaken (corrosie) bij niet-compatibele motoren, vooral dan aan de
injectiesystemen.
Een enkele oplossing: overstappen
op benzine 98. Je betaalt dan wel
iets meer aan de pomp, maar je
motor blijft perfect draaien. De
aanduidingen 95 en 98 staan
overigens voor het octaangetal in
de benzine. Voor de liefhebbers van
techniek: hoe hoger dat getal, hoe
kleiner de kans dat het benzine-luchtmengsel in de motor
ongewenst vanzelf gaat ontbranden
(nog voor de bougie een vonk
geeft). Dat zogeheten kloppen of
pingelen komt weleens voor bij
sportwagens (auto’s met een hoge
compressieratio), als ze op Super
95 rijden. Omgekeerd kan het dus
nooit kwaad om Super 98 te
tanken.

IS ER VOLDOENDE
PRODUCTIECAPACITEIT IN BELGIË?
Er zijn momenteel productievestigingen voor bio-ethanol in ons land actief in
Gent en Aalst in Vlaanderen en in Wanze in Wallonië. Deze laatste is goed voor
meer dan de helft van de nationale productie. Samen hebben ze een capaciteit
van in het totaal ongeveer 500 miljoen liter. Dat is ruim voldoende voor de
binnenlandse behoefte, die ongeveer 160 miljoen liter bedraagt. Maar de markt
voor bio-ethanol is vrij. Dat betekent dus dat bio-ethanol voor benzine 95 E10
zowel in België geproduceerd kan worden als ingevoerd uit het buitenland.
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VAN WAAR KOMT HET
BIO-ETHANOL IN DE 95 E10?
Bio-ethanol voor brandstof wordt
voornamelijk geproduceerd op
basis van maïszetmeel en –cellu
lose, tarwezetmeel en bietsuiker.
De reststoffen van de productie
van ethanol gaan niet verloren: ze
worden onder meer verwerkt tot
dierenvoeder. Op andere plaatsen
in de wereld wordt bio-ethanol
ook geproduceerd op basis van
andere teelten, zoals maïs en
rietsuiker. Er worden ook nieuwe
productieprocessen ontwikkeld op
basis van andere grondstoffen zoals
afval van biomassa. Dat zijn de
zogenaamde biobrandstoffen van
de tweede generatie. Ze hebben
het voordeel dat ze niet langer
voedingsgewassen gebruiken. Hoe
dan ook, bio-ethanol heeft een
lagere koolstofvoetafdruk dan
fossiele brandstof. De Europese
richtlijn legt een daling van de
uitstoot van broeikasgassen van
minimaal 35% op in vergelijking
met fossiele brandstoffen. Vanaf
2018 zal dat minimum stijgen tot
50%. Heel wat Belgische en
Europese producenten van
bio-ethanol halen nu al die
drempel van 50%.

HOE HERKEN IK 95 E10 AAN
DE POMP?

Op alle pompen met 95 E10 zal je
een groene zelfklever zien met de
vermeldingen “Benzine 95 E10» en
«NBN EN 228». Sommige
tankstations zullen misschien nog
een extra vermelding toevoegen,
bijvoorbeeld op het tankpistool.
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IS BENZINE 95 E10
DUURDER?
In vergelijking met ‘klassieke’
benzine 95 zal er een kleine stijging
zijn van een à twee eurocent. Wat
voor een volle tank van 50 liter
neerkomt op een extrakost van
ongeveer één euro maximum. Bij
onze buren, in Frankrijk meer
bepaald, kost benzine E10 iets
minder dan ‘klassieke’ 95 die (in
tegenstelling tot bij ons) wel nog
verkrijgbaar blijft. Dat is een
kwestie van accijnzen, omdat de
staat die milieuvriendelijkere
brandstof minder wil belasten...

ONDERVIND IK VERLIES VAN
VERMOGEN MET 95 E10?
Er is zo goed als geen verschil in
prestaties wanneer je wagen op
95 E10 rijdt, hoogstens een lichte
verhoging van het verbruik (zo’n
1 à 2%) die in de praktijk moeilijk
aan te tonen valt. Het valt in elk
geval niet te vergelijken met andere
factoren die het verbruik beïnvloeden, zoals rijstijl, te lage bandenspanning of een bagagedrager.

NOG MEER BIO-ETHANOL IN BENZINE?
De Europese normen bepalen 10% als het maximale gehalte aan bio-ethanol
in benzine. Aan een hoger gehalte zijn de automotoren niet aangepast. Maar
de Europese overheid denkt er vandaag al wel aan om die gehaltes aan
bio-ethanol te verhogen tot 20 of 25%. Er is natuurlijk nog niets beslist.
Bovendien is het merendeel van de huidige (benzine)wagens niet aangepast
aan die mengeling. De autoconstructeurs zijn ook aan die mogelijke
aanpassingen aan het werken. Volgens een aantal bronnen zou hier tot zeker
2025 nog geen sprake van zijn.

KLOPT HET DAT WE DOOR BIO-ETHANOL TE PRODUCEREN
BEPAALDE VOLKEREN DE GEWASSEN ONTNEMEN DIE ZIJ NODIG
HEBBEN VOOR HUN VOEDING, OF DAT WE SPECULATIE OP DE
PRIJZEN VOOR LANDBOUWGRONDSTOFFEN IN DE HAND WERKEN?
Dat landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen
in de plaats van grondstoffen voor voeding is een potentieel risico. Sinds
2015 erkent de Europese richtlijn over biobrandstoffen dat probleem.
Daarom komt er vanaf 2017 een beperking van het aandeel van biobrandstoffen afkomstig uit grondstoffen voor voeding (biobrandstoffen van de
eerste generatie). Intussen wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar
andere grondstoffen die kunnen dienen voor een duurzame productie van
biobrandstoffen, zoals biomassa-afval. Dat beperkt al in sterke mate het
risico op speculatie.

PUBLIREPORTAGE

Touring is een gezond bedrijf dat sterk focust op zijn klanten,
door een prima service aan te bieden. Om dat te bereiken zijn onze
medewerkers onze allerbelangrijkste troef. Dag en nacht zijn we in
de weer om onze klanten te laten genieten van een zorgeloos leven.
Onze 200 gele wagens vormen daar het meest zichtbare bewijs van.

Touring wer 40
wegenwachters aan!
Vandaag maken we kennis met Gaël,
één van onze 200 wegenwachters.
Waarom wilde je graag als
wegenwachter aan de slag?
Ik wilde een afwisselende job met veel positieve
contacten. Iedereen is altijd blij als ze me zien aankomen
en nog meer als ze opnieuw kunnen vertrekken, dankzij
mijn hulp. Bovendien wilde ik graag in mijn regio werken.

Je hebt wel geen 9 to 5 job.
Nee, en dat is prima. Ik werk in shiften en soms op
feestdagen en in het weekend. Dat heeft natuurlijk zijn
voor- en nadelen, maar ik ervaar een goed evenwicht
tussen mijn werk en mijn privéleven. De afwisseling
houdt me fris.

Leer je nog bij?
Ja, zeker. Ik krijg hier echt alles op mijn bord:
alle merken, alle modellen, alle leeftijden. Zo leer ik elke
dag iets bij. Ik ben dus meer allround dan mijn collega’s in
veel garages.

Dus je bent een tevreden wegenwachter?
Klopt, Touring doet alles voor onze veiligheid.
Beter voorkomen dan genezen is daarbij het motto.
Bovendien ontvang ik een goed loon en extralegale
voordelen.

www.touringjobs.be

Kom jij ons team versterken?
Solliciteer via jobs@touring.be
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TOURING
ASSIST

1

2

Ga naar de App Store voor iOS of
GooglePlay voor Android-toestellen.
Zoek en download de Touring Assist
app. Lees de drie beginschermen en
klik op OPENEN.

Op de pagina ‘Registreren’ vul je je
lidnummer in (vind je op de cover
van je Touring Magazine), je
voornaam en naam en je
e-mailadres.

6

7

Pech met de auto, motor of fiets?
Druk op de toets ‘BIJSTAND
AANVRAGEN’. Je gegevens worden
getoond en zijn klaar om naar de
centrale van Touring te worden
verzonden.

Druk op de toets ‘VALIDEER NU MET
DE OPERATOR’. Je smartphone belt
Touring en je wordt rechtstreeks
verbonden met een operator.
Dankzij de Touring Assist app heb
je nu voorrang.

EFFICIËNTERE
EN SNELLERE HULP

Heb je onderweg een
probleem met de auto,
de motor of de fiets?
Dan zorgt de Touring
Assist app ervoor dat
je bliksemsnel uit
de nood geholpen
wordt! Het kost
je amper enkele
minuutjes om de app
op je smartphone te
installeren.
Dankzij deze app kan de Touring operator
via geolokalisatie perfect zien waar jij met
pech staat, zodat we je sneller kunnen komen
depanneren. Jij kan op jouw beurt zien waar
de wegenwachter zich bevindt, terwijl hij
onderweg is om jou te komen helpen. Beter
nog, bij gebruik van de Touring Assist app
wordt jouw depannage prioritair. Vlug
downloaden dus voor je eigen gemak, de
gratis Touring Assist app.
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3

Je voertuig: vermeld de nummerplaat, het merk, het model en zo je
wenst de kleur. Interessante optie:
de mogelijkheid om het inschrijvingsbewijs te scannen, zodat je
het altijd op je smartphone binnen
handbereik hebt.

8

Je wordt nu voortdurend op de
hoogte gehouden over de status
van je pechverhelping.

4

Na het valideren ben je
geregistreerd, waarna je op de
onthaalpagina (homepagina)
komt. Hier krijg je ook nuttig
veiligheidsadvies.

5

Dit is de openingspagina met de kaart
die je locatie toont (vergeet niet de
lokalisatiefunctie op je smartphone in
te schakelen). Dankzij de geolokalisatie
kan je bij pech snel geholpen worden,
want de operator van Touring zal
automatisch weten waar je je bevindt.

9

10

Op de kaart kan je volgen waar de
wegenwachter die jou komt
depanneren, zich bevindt.

Terwijl je op de wegenwachter
wacht, kun je een vooraf opgesteld
bericht verzenden om je familie of
professionele contacten te
waarschuwen.
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Het Salon van Chicago 1989: op de stand van Mazda heeft de Miata
heel wat bekijks. Deze roadster, die bij zijn overtocht naar Europa
van naam verandert en de MX-5 wordt, brengt de kleine Engelse
open tweezitters uit de jaren 60 en 70 terug. Het is een instant
succes dat tientallen jaren het mooie weer blijft maken.

MAZDA
MX-5
VRIJHEID, BLIJHEID

1989 1994 1998 1999 2001
De Mazda MX-5 wordt
voorgesteld op het Salon
van Chicago met een
enkele motorversie, een
1.6 liter van 115 pk.
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Discrete facelift. Onder
de kap zit nu een 1.6 l
motor met 90 pk en een
1.8 l met 130 pk.

Lancering van de
tweede generatie, die
de inklapbare koplampen afzweert. Keuze
uit twee motoren: 1.6 l
110 pk of 1.8 l 140 pk.

Lancering van de editie
“10th Anniversary”
uitsluitend met de
1.8 l motor die zich
onderscheidt door zijn
manuele 6-bak.

Lichte restyling. De 1.8 l
motor krijgt een nieuwe
nokkenas die 146 pk
oplevert.

TEKST: VINCENT HAYEZ

In de hele autogeschiedenis is vrijwel geen
enkele wagen erin geslaagd zo’n grote
consensus te genereren als de Mazda MX-5.
Als er al eens discussie over ontstaat, dan
voert enthousiasme de boventoon. Iedereen
valt voor de ‘leuke snoet’ maar ook voor de
sensatie die het autootje bezorgt. Eigenlijk
is de MX-5 een pretentieloze vrijetijdswagen zonder het ‘m’as-tu vu’-gehalte van een
Duitse roadster of Italiaanse sportwagen.
Zelfs de jongste generatie met het uitgesproken ‘KODO’-design blijft sympathie
wekken met dezelfde volkse bescheidenheid. Maar dat betekent niet dat Mazda
met zijn eerste MX-5 niet hoog wilde
mikken en dus ook wel wat risico nam.

KINGS OF THE WORLD
In de jaren 80 beleefden de Japanse
constructeurs gouden tijden op de
Europese en Noord-Amerikaanse markt.
Hun producten verkochten als zoete
broodjes, hun marktaandelen scheerden
ongekende toppen. Die gunstige wind
zorgde voor algemene euforie in het Japanse
kamp, zelfs in die mate dat sommige
merken hun vleugels verbrandden wegens
te veel ambitie: Honda dat met zijn NSX
Ferrari naar de kroon wou steken, Nissan
met zijn 300ZX en Toyota met zijn Supra
die de Porsche 911 van de weg moest
rijden. En Mazda waagde zich op het veld
van de kleine roadster, tot dan het

exclusieve jachtterrein van de Engelsen en
de Italianen. Tot dit concept zo goed als
volledig verdween met uitzondering van
enkele zeldzame overlevenden, die nogal
burgerlijke trekjes begonnen te vertonen.
Het was dus tijdens het Salon van Chicago
in februari 1989 dat de MX-5 zijn eerste
publieke verschijning maakte. Hij
charmeerde meteen met zijn ronde lijnen
en verbaasde met zijn inklapbare koplampen. Het publiek viel als een blok voor het
compacte wagentje (3,98 m lang, 1,23 m
hoog) dat barstte van de allure. De
bestellingen stroomden binnen. Het verhaal
gaat dat Mazda, omdat het niet geloofde in
het potentieel van zijn roadster buiten de

2006 2009 2012 2014 2016
Lancering van de
tweede generatie, waar
nu een versie met hard,
inklapbaar dak bijkomt.
De motoren zijn een 1.8
liter van 126 pk en een
2.0 liter van 160 pk.

Facelift van de voorbumper en de achterlichten. Voorstelling
van de conceptcar
Superlight, een lichter
gemaakte versie om de
20ste verjaardag van
de MX-5 te vieren.

Tweede facelift, opnieuw voornamelijk van
de voorbumper.

Voorstelling van de
vierde generatie op de
Mondial de l’Automobile
in Parijs. Zijn agressievere look is de eerste
stilistische revolutie
sinds de geboorte van
het merk.

Een “Targa”-versie met
hardtop vervangt de
roadster-coupé.
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OOK IN COUPÉ!
Het is niet zo bekend, maar van de
MX-5 was ooit een coupéversie
verkrijgbaar. Een echte coupé, dus niet
de roadster met inklapbaar dak van de
derde generatie. Hij werd uitsluitend
aangeboden in 2004 in Japan en op
bepaalde markten waar links gereden
wordt. Van die beperkte reeks met de
naam Roadster Coupé (wat een
vondst!) kwamen slechts 350
exemplaren op de markt, met motoren
van 1.6 l en 1.8 l. De basis is identiek
aan die van een MX-5 NB, waarop
‘Mazda Special Vehicle Operations’ of de
‘personaliseringsservice’ van het merk,
een geprofileerd dak transplanteerde.

Amerikaanse markt, lang zou geaarzeld
hebben om een eerste contingent richting
Europa te sturen. Pas na lang aandringen
van de concessiehouders die na enkele
weken voor alle modellen door hun
voorraad heen zaten, ging het merk overstag
en bracht de roadster op het oude continent
op de markt onder de naam MX-5.
ONGEWIJZIGD CONCEPT
Om de lichtheid en ook de ‘sixties’-look van
de oorspronkelijke versie te bewaren, werd
de kap manueel bediend. Dat ging vlot,
zonder te moeten uitstappen. Een eigen-

schap die nog altijd opgaat voor de vierde
(en jongste) generatie die vorig jaar haar
intrede deed en puristen versterkt in hun
overtuiging dat een echte MX-5 een softtop
moet hebben!
SIMPELE GENOEGENS
Vraag aan een MX-5-bestuurder wat hem
het meest bevalt aan zijn auto, hij
antwoordt beslist zijn lage wegligging, het
rijplezier of misschien zelfs zijn versnellingsbak. En dat klopt: de MX-5 heeft
zowat de beste manuele bak op de markt:
ultrakorte verzetten, precieze geleiding,
reageert zoals hij moet. Eigenlijk geldt dat
voor het hele concept van de MX-5:
eenvoud en het juiste gevoel. Ook
technisch heeft de MX-5 niet de minste
pretentie: geen adaptieve ophanging, geen
technologische modesnufjes, geen
artificiële update van dit of dat, hier zijn
het de echte, pure sensaties die tellen. De
roadster vindt ook een turbo niet nodig en
blijft trouw aan de motoren met natuurlijke aanzuiging uit zijn beginjaren. Van een
1.6 liter met 110 pk op de beginversie is de
cilinderinhoud in de loop van de generaties geëvolueerd naar 1.8 liter, dan naar 2.0
liter, maar nu keert de nieuwe versie weer
terug naar een kleine 1.5 liter die 131 pk
levert. Een bescheiden vermogen in
verhouding tot wat de autowereld vandaag
biedt, maar ruim voldoende om zijn
bestuurders tevreden te houden. Met zijn

strakke onderstel, zijn reactiviteit en
stuurprecisie en zijn capaciteit om de
bestuurder zich één te laten voelen met de
machine, is de Mazda MX-5 altijd al een
van de heerlijkste sportwagens geweest om
mee te rijden. Jeremy Clarkson, de
beruchte Top Gear-presentator zei het
onlangs nog: “Het is een echte remedie
tegen depressie. Je kunt niet slechtgehumeurd achter het stuur van een Mazda
MX-5 zitten!” En gelijk heeft hij.
ESPRIT MX-5
Vandaag mag de MX-5 pronken met de
begeerde titel “meest verkocht cabriolet
ter wereld”, met bijna 1 miljoen
verkochte exemplaren, alle generaties
samen. Er is dus een wereldwijde
community die met de kleine Japanse
roadster rondrijdt. Het is dan ook de
gewoonte om elke andere MX-5-chauffeur te groeten door even te toeteren,
met de lichten te flikkeren of gewoon te
zwaaien. De liefde voor het wagentje is
zo groot dat er sinds enkele jaren een
MX-5 Cup wordt gehouden, een
kampioenschap uitsluitend gereden met
light versies, maar waar voor de rest
nauwelijks aan gewerkt is. De vierde
generatie heeft bij haar lancering de
adepten van het model misschien even
van de wijs gebracht, maar ze lijkt
helemaal klaar om verder te schrijven
aan de mythe van dit wagentje.

MX-5, MIATA OF EUNOS
In onze streken kenden we hem altijd al als MX-5, maar dat was niet overal zo. In Japan
heette de eerste lichting Eunos Roadster, en de tweede, Mazda Roadster. In Noord-Amerika
reed hij onder de naam Miata tot de komst van de derde generatie. Dat zou “beloning”
betekenen in het Oud-Duits. De benaming MX-5 zou dan weer gewoon ontstaan zijn uit de
naam die het model kreeg tijdens zijn ontwikkelingsfase: “Mazda eXperiment project
number 5”. Dat stemt overeen met de alfanumerieke codes voor de sportwagens van het
merk (RX-7, RX-8, waarbij de “R” staat voor rotatiemotor).
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JE LEEST MEER OVER
DE MAZDA MX-5 EN
ZIJN GESCHIEDENIS OP
WWW.TOURING.BE/
MAGAZINE

THAILAND
rondreis 15 dagen

€1499

EXCLUSIEF AANBOD
voorbehouden aan TOURING leden.
Van 9 tot 23 februari 2017:
Van 2 tot 16 maart 2017:
Van 16 tot 30 maart 2017:
Van 20 april tot 4 mei 2017:

AUTHENTIEK THAILAND
Droom je al langer om Thailand te verkennen? Geniet van deze unieke
buitenkans en vlieg met Touring en Thai Airways, in alle comfort, rechtstreeks naar Thailand.
Je verkent er alle hoogtepunten van het noorden. Je gaat met de monniken op bedelronde, gaat olifanten voeden en helpen met het baden, je
ontmoet de typische bergstammen, fietst door de rijstvelden. Ook Bangkok
en de drijvende markt staan op je programma en je eindigt je reis in stijl in
het vijfsterren Dusit Thani resort aan het strand van de koninklijke badplaats Hua Hin.
Tijdens deze exclusieve rondreis kan je rekenen op de deskundige begeleiding door onze Belgische Thailand specialist. Alle uitstappen en de
maaltijden in half pension zijn inbegrepen. Een onvergetelijke reis boordevol leuke activiteiten.

Deze ongelooflijke prijs is inclusief:
•
•
•
•
•
•

Rechtstreekse vluchten met topmaatschappij THAI
Verblijf in luxueuze tophotels
Half pension tijdens de rondreis
4 dagen strandverblijf met ontbijt
Deskundige Belgische reisleider ter plaatse
Alle hoogtepunten en bezoeken inbegrepen

Ontdek het volledige programma op www.connections.be/touring
Bel 02 550 01 65 of stuur een email naar touring@connections.be

GO! EXPLORE.

31 travel shops • connections.be

€ 1499
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SUV’s zijn nog nooit zo succesvol geweest,
vooral dan de zogenaamde “compacts”,
die al bij al toch vaak nog behoorlijk
imposant zijn. Deze maand rijden wij
vier van deze wagens voor, elk met
een eigen karakter.

Compacte SUV’s

ALLES OM IN DE SMAAK TE
VALLEN, BEHALVE DE PRIJS!

D

e meest recente cijfers met
betrekking tot het aantal
inschrijvingen laten er geen
twijfel over bestaan: nog nooit
was de SUV zo sterk aanwezig
in het Europese en in het bijzonder in
het Belgische automobiellandschap.
Getuige hiervan het aantal inschrijvingen: in 2010 was het marktaandeel van
de categorie SUV nauwelijks 11%. In
2015 noteerden we meer dan 21%.
Voor de eerste helft van dit jaar is dit
zelfs gestegen tot meer dan 25%. Alleen
de gezinsberline doet het beter. De
breaks en monovolumes staan nu onder
de SUV’s. Maar waarom precies is dit
type voertuig zo succesvol geworden?
Het ontwerp uiteraard, daarnaast het
gevoel van robuustheid en het “imposante” koetswerk. Ook de hoge bestuur-
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derspositie is voor veel automobilisten
een veiligheidstroef. Al deze redenen
zorgen ervoor dat de markt op hol slaat
en alle fabrikanten zich in het avontuur
storten. Onze vier concurrenten van
deze maand hebben elk een specifieke
eigenschap. De vernieuwde VW Tiguan
is zonder twijfel de norm voor dit
segment. De Toyota Rav-4 beschikt nu
over een hybridemotor, die goed zou
moeten zijn voor meer dan de helft van
de verkoopcijfers. En dan is er nog de
discrete maar niet minder efficiënte en
betrouwbare Honda CRV, met zijn
nieuwe 1.6 dieselmotor van 160 pk.
En we sluiten af met de best verkopende
SUV in ons land: de Hyundai Tucson
die de onbetwiste leider is over alle
categorieën heen. De compacte SUV zit
in de lift, zoveel is duidelijk.

VW TIGUAN

TOYOTA RAV 4 HYBRID

HONDA CR-V

HYUNDAI TUCSON
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VW TIGUAN
Sinds de wagen in 2007 op de markt werd
gebracht zijn er al meer dan 2,8 miljoen
van verkocht: een echt succes! Tenminste,
als de verantwoordelijken voor deze
nieuwkomer zich niet vergissen. De eerste
stap, en meteen een vrij grote: een design
aanbieden dat nog aantrekkelijker is dan
het oude. De bolle vormen worden
vervangen door scherpere hoeken en een
grille die nu typerend is geworden voor het
VW-gamma. Naast het feit dat hij mooi is,
blijft de nieuwkomer ook (opnieuw)
bovengemiddeld presteren in termen van
kwaliteit en technologie: voetgangersbescherming dankzij de actieve motorkap en
automatische noodstop, stuurcorrectie,
volledig digitaal instrumentenbord, 360°
camera’s, een ultrageconnecteerd infotainmentsysteem, de eerste head-updisplay van
dit segment,... De VW SUV is up-to-date
en, met enkele opties erbij zelfs behoorlijk

futuristisch. Hij is bovendien, ondanks de
nauwelijks grotere afmetingen en de lagere
hoogte, nog praktischer geworden:
beduidend ruimer en met 50 liter extra
laadruimte (520 liter of zelfs 1.655 dankzij
de verplaatsbare achterbank). Op dit
ogenblik is de Tiguan alleen verkrijgbaar
met een 2.0 TDI, 150 pk (of 190 pk) en
verschillende transmissies (vooraan of
4Motion) en versnellingsbakken (handmatige 6-versnellingsbak of DSG7). De
plug-inhybride GTE, de TDI 115 en zelfs
de TDI biturbo 240 pk komen later pas.
De 4Motion-versies krijgen een nieuw
beheersysteem, Active Control genaamd:
met de kleine draaiknop naast de
versnellingspook kan er gekozen worden
tussen 4 rijprofielen. Door naar links te
draaien, kan je kiezen tussen “Onroad” en
“Snow”. Als je naar rechts draait, krijg je
de mogelijkheden “Offroad” en “Offroad

Individual”. In de modus “Snow” worden
de instellingen voor tractiecontrole, de
DSG-versnellingsbak en het gaspedaal
aangepast aan gladde omstandigheden.
Het resultaat is verbazend efficiënt. De
wagen glijdt niet alleen minder gemakkelijk op de voortrein, je kan bovendien
veilig draaien tijdens het optrekken. Hoe
zit het met het rijgedrag op “normale”
wegen? De nieuwe Tiguan is veel
dynamischer dan zijn voorganger. Tijdens
het rijden voel je dat er een lange weg
afgelegd is sinds 2007. Een stille motor,
ontspanning, comfort... Alles is perfect
up-to-date en een verbruik dat nauwelijks
5 l/100 km overschrijdt, is perfect
haalbaar. Kortom, de Tiguan heeft nog
steeds niet de ambitie om een super fun
compacte SUV te zijn, maar hij is wel nog
altijd een van de beste op de markt.
Alleszins een referentie.

VW TIGUAN 2.0 TDI 150 4MOTION
De Tiguan moet het meer
hebben van kwaliteitsvolle
afwerking en overtuigende
prestaties dan van
het fun aspect.

Motor: 4-cilinder turbodiesel, 1568 cc;
150 pk / 340 Nm
Manuele 6-versnellingsbak (DSG7 in optie)
Transmissie: permanente vierwielaandrijving op
verzoek
L/b/h (mm): 4.486 / 1.839 / 1.632
Leeggewicht (kg): 1.491
Kofferinhoud (l) 520 - 1.655
Topsnelheid (km/u): 201
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 5,9
0 tot 100 km/u (sec.): 9,3
CO2 (g/km): 139
Prijs getest model: vanaf € 28.530
Gamma: vanaf € 26.990

Verleidelijke look
Meer binnenruimte
Moduleerbaarheid / bagageruimte
Presentatie / afwerking
Overtuigende prestaties

Hoge prijs (+ opties)
Lage ligging voor een 4x4
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TOYOTA RAV 4 HYBRID
Terwijl dieselmotoren de SUV-markt nog
altijd grotendeels domineren, komt deze
nieuwkomer in het Toyota-gamma
vastberaden zijn plaatsje opeisen. Voor het
eerst beschikt de Rav4 over een hybrideaandrijving. Toyota presenteert deze
verbazende versie in het kader van zijn
facelift. Het merk rekent erop dat de
hybrideversie in België goed zal zijn voor
50% van de verkoop van het model,
waardoor er slechts een derde van de taart
wordt overgelaten voor de nieuwe 2.0
diesel 143 pk van BMW-origine. Qua
ontwerp wordt de grille vooraan dieper,
met optische blokken omgeven met leds
en een veel “agressiever” uitzicht dan zijn
voorganger. De aanpassingen achteraan
zijn veel discreter maar geven de Rav4
toch meer présence op de weg. Binnenin
concentreerden de Japanse ingenieurs zich
op de kwaliteit van de gebruikte materia-

len en de geluidsisolatie. Dit is een van de
sterke punten van de wagen. De Rav4
beschikt ook over de meest volledige
versie van het veiligheidspakket Toyota
Safety Sense (herkenning van verkeersborden, automatische noodrem, ...) verrijkt
met twee nieuwe functies: voetgangersherkenning en cruise control gekoppeld
aan een radar voor halfautomatisch
rijden. En dan is er natuurlijk nog de
echte originaliteit van deze hybridecombinatie. Het systeem is afkomstig uit de
“kleine” Lexus SUV, de NX. Het bestaat
uit een 4-cilinder 2.5 liter benzinemotor,
die - afhankelijk van de versie met tweeof vierwielaandrijving - is gekoppeld aan
een of twee elektrische motoren. Het
geheel levert 197 pk. De 2.5 motor is
logisch vanuit mechanisch standpunt
maar maakt het bij ons op financieel en
belastingtechnisch vlak erg moeilijk,

v ooral in Wallonië en Brussel. Gelukkig
wordt dit fiscale nadeel - gedeeltelijk - gecompenseerd door een Co2-uitstoot van
115 (4x2) of 117 g/km (4x4). De
gehomologeerde gemiddelden zitten rond
een verbruik van respectievelijk 4,9 en 5
l/100 km. Door anticiperend te rijden en
de snelheidsregelaar op de snelweg te
begrenzen tot 110 halen we een verbruik
van ongeveer 5,6 l/100 km, geregistreerd
na een test met een 4x2 van 1.625 kg, wat
helemaal niet slecht is. Naast het
economische en ecologische aspect is
comfort het sterke punt van de Rav4
Hybrid. Hoewel minder dynamisch dan
hij lijkt, is de Rav4 Hybrid zeer aangenaam in het dagelijks gebruik. Als we ook
de moeite doen om het hybridesysteem
onder de knie te krijgen, beschikt hij echt
over het potentieel van een even ecologische als economische SUV.

TOYOTA RAV4 HYBRID 2WD
Motor: 4-cilinder benzine, 2.494 cc +
elektrische motor; 197 / 270 Nm
Voorwielaandrijving
Versnellingsbak: automatisch CVT
L/b/h (mm): 4.605/1.845/1.675
Leeggewicht (kg): 1.625
Kofferinhoud (l): 501-1.633
0 tot 100 km/u (sec.): 8,3
Topsnelheid (km/u): 185
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,9
CO2 (g/km): 115
Prijs getest model: vanaf € 33.540
Gamma: vanaf € 26.510

Geslaagde make-over
Betere kwaliteit
Zeer verzorgde geluiddemping
Algemeen comfort
Overtuigend economisch potentieel

“Relaxte” wegligging
Rolbewegingen
Mechanisch geluid nog voor verbetering vatbaar
Gemiddeld verbruik op de snelweg
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HONDA CR-V
De eigenaars van de oude CR-V zullen
enkele esthetische wijzigingen opmerken
aan het model dat nu al een jaar geleden op
de markt is verschenen. Klassiekere lijnen
die toch karakter en goede smaak tonen.
De lichten zijn goed geïntegreerd en de
voorkant is uitgerust met een afgeschermde
grille om windgeruis te beperken. Achteraan zien we ledlampen met 3D-effect. Dat
wat het esthetische aspect betreft. De
grootste verandering schuilt echter onder de
motorkap. Wie “economisch” wil rijden
met een CR-V, had tot nu geen andere
keuze dan de voorwielaangedreven 1.6
i-DTEC met 120 pk. Voor een 4x4-versie
moest je absoluut kiezen voor de grote
2.2 diesel. Deze laatste draagt zijn plaats
voortaan over aan een nieuwe variant van
de 1.6 i-DTEC met twee turbo’s (een grote
en een kleine), een vermogen van 160 pk
(dus 10 pk meer dan de 2.2 diesel) en een
koppel van 350 Nm (zoals voordien). Deze

motor is gekoppeld aan de keuze voor een
manuele 6-versnellingsbak of een nieuwe
9-traps automaat. Deze versnellingsbak van
ZF-origine wordt al gebruikt in de Range
Rover Evoque en de Jeep Cherokee. Op het
gebied van veiligheid stond Honda wat
achter op het vlak van rijhulptechnologie.
Nu biedt de Japanner echter een breed
gamma aan veiligheidssystemen, inclusief
de automatische noodrem, waarschuwing
bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook,
herkenning van verkeersborden, dodehoekdetectie, parkeerhulp enz. Maar het meest
verbazingwekkende is de Intelligent
Adaptive Cruise Control (i-ACC) die met
een camera en radar vooraan het gedrag van
andere weggebruikers voorspelt. Terwijl een
klassieke adaptieve cruise control de
snelheid alleen aanpast in functie van de
voorligger, reageert i-ACC ook wanneer een
auto naast jou zich voorbereidt om bruusk
voor jou in te voegen. Honda heeft

inderdaad een algoritme ontwikkeld dat
opmerkt dat een auto op een ander rijvak
hiervan dreigt af te wijken! Honda heeft zijn
oude multimediasysteem ook vervangen
door een gloednieuwe eenheid, genaamd
Honda Connect. Het touchscreen wordt
bediend zoals een smartphone. Sommige
toepassingen vergen wel wat aanpassing
voor ze goed kunnen worden gebruikt. Op
de weg onderscheidt de CR-V 1.6 i-DTEC
4x4 met manuele 6-versnellingsbak zich
door een snelle en nauwkeurige besturing.
Bovendien wegen dieselmotor en automatische versnellingsbak 65 kg minder dan de
oude combinatie, versie 2.2, wat de wagen
wat dynamischer maakt dan vroeger.
Daarnaast moeten we de extra isolatielaag
vermelden, die de CR-V een stuk stiller
maakt. Voor degenen die niet voor de 4X4
gaan, is er de versie van 120 pk 4X2, die
bijna even krachtig en doeltreffend is en
4.000 euro goedkoper.

HONDA CRV 1.6I-DETC 4WD
Technologie betekent bij Honda
ook een geraffineerde opstelling
van het dashboard. De kwaliteit en
betrouwbaarheid doen het merk
alle eer aan.

Motor: 4-cilinder turbodiesel, 1.597cc; 160 pk /
350 Nm.
Transmissie: 4x4.
Versnellingsbak: manuele 6-bak (9-traps
automaat in optie)
L/b/h (mm): 4.605 / 1.820 / 1.685
Leeggewicht (kg): 1.630
Kofferinhoud (l): 501-1.633
0 tot 100 km/u (sec.): 13,2
Topsnelheid (km/u): 202
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,9
CO2: 129 g/km
Prijs getest model: vanaf € 29.490
Gamma: vanaf € 23.490

Erkende betrouwbaarheid en robuustheid
Moderner interieur
Binnenruimte
Weggedrag

Geen automatische versnellingsbak in de 4x2
Sommige veiligheidsuitrustingen zijn
voorbehouden voor de hogere versies
Relatief stevig prijskaartje

68 TOURING magazine

HYUNDAI TUCSON
Van alle SUV’s op de markt lijkt deze ons
bijzonder elegant. Dat is ongetwijfeld geen
toeval: deze Tucson (afgelopen najaar
verschenen) is momenteel de meest verkochte
SUV in België (+ 32% in vergelijking met de
iX35, die hij vervangt), niet ver boven zijn
neef Kia Sportage met wie hij de meeste
onderdelen deelt. De elegantie is ook
binnenin de wagen te zien: de kwaliteit van
de gebruikte materialen en de aanpassingen
aan het dashboard zullen zelfs degenen die
zweren bij Duitse autoconstructeurs,
verheugen. Het interieur is donkergekleurd
en staat mijlenver van het kitscherige interieur
van de Aziatische wagens van enkele jaren
terug. Achter het stuur geniet de bestuurder
van een vlekkeloze ergonomie en een royale
basisuitrusting. De oude iX35 werd
bekritiseerd vanwege de elektronische
systemen, die niet zo innovatief waren als
deze van de concurrentie. Het niveau van
deze Tucson werd opgetild door hem uit te
rusten met een variabele automatische rem in

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI (184 PK)
Motor: 4-cilinder turbodiesel, 1.995 cc; 184 pk /
400 Nm
Transmissie: vierwielaandrijving.
Versnellingsbak: 6-traps, automatisch
L/b/h (mm): 4.475 / 1.850 / 1.645
Leeggewicht (kg): 1.380
Kofferinhoud (l): van 513 tot 1.478
Topsnelheid (km/u): 201
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 6,5
0 tot 100 km/u (sec.): 9,5
Co2-uitstoot (g/km): 170
Prijs getest model: € 39.599
Gamma: vanaf € 24.349

functie van de rijomstandigheid (stad, gewone
wegen en snelwegen), parkeerhulp, waarschuwing bij het overschrijden van de witte lijn enz.
Naast deze veiligheidselementen werden ook
comfortelementen toegevoegd zoals automatische opening van de koffer zonder sleutel
dankzij een gebaar met de voet onder de
bumper. Wat de kofferruimte betreft, draagt
het volume van 513 liter in de kleinste
configuratie en vlakke bodem als de achterbank is neergeklapt, bij tot een behoorlijke
moduleerbaarheid. Voor de test nemen we
plaats achter het stuur van het topmodel van
het gamma, de 2.0 turbodiesel met 184 pk,
uitgerust met vierwielaandrijving en automatische 6-trapsversnellingsbak (de versie met
136 pk heeft een manuele 6-versnellingsbak)
Tussen haakjes: de meeste andere versies
worden aangeboden met voorwielaandrijving
en zijn in optie verkrijgbaar met integrale
tractie. Achter het stuur van onze Tucson (die
toch € 41.000 kost) waarderen we de
vooruitgang op het gebied van comfort en in
het bijzonder de geluiddemping. Een
minpuntje wat de wegligging betreft is dat de
besturing tegen hoge snelheid op de snelweg
niet nauwkeurig genoeg is. Naar onze mening
zou een voertuig van deze status en deze
prijsklasse iets extra mogen bieden qua
wegligging. Hierdoor zou de wagen definitief
op gelijke hoogte komen van zijn directe voornamelijk Duitse - concurrenten en zou de
hogere verkoopprijs ten gevolge van de
opwaardering in het gamma verantwoord zijn.

CONCLUSIE
Na de presentatie van deze vier modellen is één
ding duidelijk: ze verschillen uiteindelijk behoorlijk
van elkaar en dat is prima. Elke wagen heeft een
sterke eigen persoonlijkheid. De meest originele
wagen is de Rav4, zowel door de “rococo”-look als
door de hybride aandrijving, een buitenbeentje in de
reeks SUV’s en dat is op zich al voldoende om de
belangstelling te wekken. De Honda CRV is ruimer,
heeft een meer ingetogen voorkomen en lijkt
massiever. Ondanks het feit dat hij maar een “kleine”
1.6 aanbiedt, zorgt de 160 pk voor aanzienlijke
prestaties. Efficiënt en betrouwbaar, het is een vaste
waarde voor wie niet teleurgesteld wil worden en
een wagen lang wil houden. De Tucson van Hyundai
heeft een flamboyante uitstraling en blijft ondanks
de hogere prijs betaalbaar. Hij verdient dan ook zijn
titel van bestseller. Origineel kan je hem echter niet
noemen, er zijn (al) veel van deze wagens op de
baan. Tot slot blijft de Tiguan onze favoriet. Hij is
misschien niet de mooiste of leukste wagen om
mee te rijden maar wat een samenhang van het
geheel, met een afwerking en materiaalkwaliteit die
ongeëvenaard zijn in dit segment. Een ding is
duidelijk: deze voertuigen, zelfs de versies met
vierwielaandrijving, zijn geen echte 4x4’s, alleen al
door de vrij lage ligging. Om kort op onverhard te
rijden of uit modderige of besneeuwde gebieden te
raken, zijn ze echter wel efficiënt. Om het budget te
beperken kies je beter voor een tweewielaandrijving
die je ’s winters combineert met goede winterbanden. Dat is een behoorlijk goed compromis!

Interieur en exterieur
Algemeen comfort
Binnenruimte en koffer
Volledige uitrusting
Garantie (5 jaar zonder kilometerbeperking)

Hogere prijs
Weinig communicatieve besturing
Harde ophanging aan lage snelheid
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TEKST: VINCENT HAYEZ

Eclectische
selectie uit
Parijs
Op het salon van Parijs werden
eind september tal van nieuwe
wagens voorgesteld die in de
komende weken en maanden op
onze wegen te zien zullen zijn. De
Scenic van Renault blijft de grote
aandachtstrekker - we hebben
hem op deze pagina’s al eerder
getest. Een ander zwaargewicht is
de SUV-versie van de Kodiaq, die
ons pas in de lente zal bereiken
maar nu al een omweg waard
is. We hebben een gevarieerde
selectie voor u samengesteld: een
Audi A5, de hybride Hyundai en de
superbe Porsche Panamera die
knipoogt naar de legendarische
911...
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SKODA KODIAQ
ENORM POTENTIEEL
Binnen de VW-groep worden tal van modellen gebouwd op het
MQB-platform. Bij de SUV’s zijn dat bijvoorbeeld de VW Tiguan en
de nieuwe Seat Ateca. Ook Skoda gebruikt nu het platform, en
wel voor de Kodiaq. De Kodiaq was de ster van het salon van
Parijs eind september en zal volgende lente bij ons op de baan te
zien zijn. Voor ons is het duidelijk: deze auto gaat een grote hit
worden. Met zijn lengte van 4,70 meter is hij de langste van de
familie en biedt hij zomaar even 7 zitplaatsen (volgend jaar komt
er ook een Tiguan uit in deze configuratie). De twee (optionele)
plaatsen achteraan zijn niet echt de meest praktische stoelen
ooit, maar erg is dat niet. De vijf andere inzittenden genieten
immers van comfortabele zitruimte en de kofferruimte is
gewoonweg reusachtig, zelfs in vergelijking met de grote SUV’s.
De lijnen en vormen van de wagen zijn een vrij klassieke versie
van de VW-huisstijl. Binnenin is er een ware rijkdom aan nieuwe
technologieën met schitterende connectiviteit: het internet is
overal. De kwaliteit van de afwerking en de gebruikte materialen
zijn het label “made by VW” meer dan waard. De prijs van de
Kodiaq is nog niet bekend, maar zal zich waarschijnlijk iets onder
die van de Tiguan situeren. Motoren: benzine TSI 1.4
(125/150 pk) of 2.0 TSI (180 pk) en diesel 2.0 TDI (150/190 pk).

RENAULT SCENIC & GRAND SCENIC

Design boven alles
Twintigduimsvelgen zijn over het algemeen
voorbehouden voor de grootste 4x4’s, blitse
sportwagens of modellen die door “tuners” onder
handen zijn genomen... En toch zal het volledige
Scenic-gamma verbazend genoeg met deze forse
bandenmaat uitgerust zijn. Van het meest
bescheiden tot het meest performante model!
Laten we toch maar even preciseren dat deze
specifieke banden (Continental, Goodyear of
Michelin) in een unieke maat zijn: 195. Dit om de
toekomstige vervangingskosten te beperken,
maar ook om voldoende comfort te bieden. Het
doel van de operatie? Een unieke look geven aan
dit nieuwe model, dat een radicale stijlbreuk ten
opzichte van zijn voorganger betekent. Het oude
model was eerder vierkant en had een ultra-praktisch interieur, waarbij ieder centimeter ten dienste
van de inzittenden werd gesteld. Bij dit nieuwe
model primeert het design, maar dat geslaagde
nieuwe ontwerp heeft ook invloed op de
interieurruimte: de passagiers achteraan hebben
zowel minder schouder- als beenruimte. Een euvel
waar vooral de modellen met een opklaptafeltje
op de leuning van de voorzetels last van hebben.
De Grand Scenic (23 cm langer) biedt meer ruimte
aan de passagiers achteraan en daarvoor geldt
voorgaande opmerking dus niet. De kofferruimte is
bij de grootste in het segment: 572 liter voor de
Scenic en 596 liter voor de Grand Scenic in de

configuratie met 5 plaatsen. In de Grand Scenic
kunnen twee bijkomende zetels geplaatst worden,
die kunnen dienen als extra plaatsen voor niet al
te grote kinderen. Deze Renault biedt overigens
een grote moduleerbaarheid (veel opbergvakken,
elektrisch neerklappen van de zetels) en praktisch
comfort (ook USB-aansluitingen achteraan).
Aan het stuur van de “normale” Scenic met de 1.2
benzinemotor in 130 pk-versie stellen we vast dat
de ophanging verbazend comfortabel is, ondanks
de enorme banden. Mooi werk van de koets
werkingenieurs! Merk op dat de Scenic, in
tegenstelling tot de Espace, niet verkrijgbaar is
met vierwielsturing, ook niet in de hogere versies.
De wegligging is geruststellend, het comfort blijft
ook overeind op slechtere wegen. De Scenic vult
deze mooie troeven aan met voldoende
dynamisme: de benzinemotor heeft geen gebrek
aan vinnigheid. Maar de echte verrassing op
motorvlak is een hybridemodel - een première
voor Renault - dat een kleine elektromotor
combineert met een lithium-ion batterij en een
1.5 diesel. Deze hybridemotor zal binnenkort
verkrijgbaar zijn. Renault heeft de prijs nog niet
bekendgemaakt, maar verzekert dat de meerkost
minder dan 1.000 euro zal bedragen. In dat geval
zal die hybrideversie wat ons betreft de meest
interessante uit het gamma zijn, zowel voor de
Scenic als de Grand Scenic.

RENAULT SCENIC TCE 130
Motor: 4-cilinder turbo benzine 1.198 cc;
130 pk - 205 Nm
Transmissie: voorwielaandrijving
Versnellingsbak: handgeschakeld, 6 versnellingen
L/b/h (mm): 4.406/2.128/1.653
Leeggewicht (kg): 1.430
Kofferinhoud (l): 572
Topsnelheid (km/u): 190
0 tot 100 km/u (sec.): 11,4
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 5,8
CO2 (g/km): 129
Prijs: vanaf € 25.300

Origineel design / 20-duimsvelgen
Algemeen comfort / geluiddemping
Rijplezier
Moduleerbaarheid / comfort aan boord
1.2 benzinemotor van hoog niveau
Veelbelovende hybride diesel

Enkele afwerkingsdetails
Minder ruimte achteraan (Scenic)
Weinig ergonomische R-Link 2
Geen automaat voor de benzineversie
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AUDI A5

Mooie metamorfose
De A5 werd vanaf zijn introductie unaniem
geprezen voor zijn plastische schoonheid, het
lijkt dus niet eenvoudig om hem met evenveel
succes te hertekenen. Dat is ongetwijfeld de
reden waarom Audi zijn weelderige coupé
maar in heel bescheiden mate heeft aangepast. De meest merkbare verandering is de
«Single Frame»-grille die nu platter, breder en
meer verzonken is en de uitstulping in de
motorkap, die de ‘power dome’ wordt
genoemd door de Duitsers! We merken ook op
dat zijn Cx (0,25) hem de referentie maakt in
zijn segment. Technisch is de Audi A5 volledig
nieuw, gebaseerd op de nieuwste generatie
van het VW-platform voor lateraal gemonteerde motoren. De coupé wordt hierdoor iets
lichter en stijver en krijgt door dit platform
vooral toegang tot een hele reeks ultramoderne elektronische uitrustingen, zoals de half
autonome besturing tijdens files of geïntegreerde internettoegang. Dankzij het nieuwe
platform biedt de A5 ook minder virtuele
pleziertjes. De coupé is nog scherper dan
vroeger en de feedback via het stuur voelt
natuurlijker aan. Wat betreft de motoren:
terwijl de V6 3.0 TDI (met 218 en 258 pk) zich
kenmerkt door stille kracht en de 2.0 TDI
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190 pk (ook beschikbaar met 150 pk) door
lage verbruikscijfers, kunnen mensen die
weinig kilometers afleggen terecht bij de 2.0
TFSI. In de uitvoering met 252 pk (hij is ook
verkrijgbaar als instapmodel met 190 pk),
levert deze benzinemotor stevige prestaties,
een aangenaam geluid en vooral ook een nog
snediger voortrein. Dankzij zijn nieuwe
proporties heeft de Audi A5 een interieur dat
meer aanleunt bij de wereld van de ‘Gran
Turismo’ dan die van de ‘egoïstencoupés’. Qua
indruk van kwaliteit blijft de A5 aan de top
staan dankzij hoogwaardige materialen, zeer
nauwkeurige assemblages en schermen met
zeer hoge resolutie. Enkele kleine details,
zoals een geleidingsarm voor de veiligheidsgordel en een zone om smartphones via inductie op te laden, verhogen het dagelijks comfort
nog verder. Achterin worden we ook aangenaam verrast. De twee zitplaatsen zijn nog
ruimer geworden. De A5 blijft een coupé en
zeer grote mensen zullen het achterin nog
altijd een beetje krap vinden. Maar de ritjes zijn
ook daar toch genietbaarder dan vroeger.
De koffer is ook groter geworden: meer dan
10 liter, voor een totaal van 465 eenheden.
Mooi en praktisch, deze A5!

AUDI A5 QUATTRO 2.0 TFSI
Motor: 4-cilinder turbo in lijn, benzine,
1.984 cm³; 252 pk - 370 Nm
Transmissie: vierwielaandrijving
Versnellingsbak: dubbele koppeling met
zeven versnellingen
L/b/h (in mm): 4.673/1.846/1.371
Leeggewicht (kg): 1.575
Kofferinhoud (l): 465
0 tot 100 km/u (sec.): 5,8
Topsnelheid (km/u): 250
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 5,9
CO2 (g/km): 141
Basisprijs: € 49.450

Weelderige lijnen
Onberispelijke afwerking
Gedrag à la carte
Moderne mechaniek

Uiteindelijke prijs, inclusief opties
Karig uitrustingsniveau

PORSCHE PANAMERA

De 911 als model
De nieuwkomer innoveert met zijn lijnenspel en
sluit dichter aan bij de meest iconische Porsche:
de 911, en dan vooral achteraan. Bovendien is
het dak achteraan nu 2 cm lager en ligt de
vooras 3 cm naar voren, waardoor de passagiersruimte een beetje naar achteren is verschoven.
Duidelijk trekjes van de 911! Toch biedt de
Panamera nog altijd vier royale zitplaatsen, ook
achterin, waar passagiers zich comfortabel en
ontspannen kunnen nestelen. Zonder de koffer
van 500 liter te vergeten. De bestuurder zit altijd
goed laag achter het stuur, met de startbediening aan de linkerkant. Een huistraditie. Nog een
vernieuwend punt is de digitale invasie: behalve
de analoge toerenteller zijn alle andere
boordinstrumenten digitaal. Ook als het de
gewoonte is geworden om deze instrumenten te
gebruiken, je moet je toch blijven concentreren
op de weg en niet op het enorme centrale
scherm waarop bijna alle functies van de auto
zijn samengebracht. Bij de introductie zijn er drie
motoren verkrijgbaar, allemaal met biturbo: een
dieselversie, een 4S-benzine (440 pk) en de
turbo (550 pk), de krachtigste uit het gamma.
Op dit moment is er geen plug-inhybrideversie
beschikbaar: die wordt binnen enkele weken
geleverd, en dat interesseert Belgische klanten
uiteraard enorm. Met een beetje hulp van de

fiscus (100% aftrekbaar voor ondernemingen),
was meer dan 90% van alle Panamera’s die bij
ons werden verkocht een hybride. In afwachting
is het ongetwijfeld de diesel die verantwoordelijk
zal zijn voor het gros van de verkoop. De V8
biturbo (de V6 is dus niet meer) werd overgenomen uit de Audi SQ7, maar zonder de elektrische
compressor. Het resultaat is 422 pk en niet
minder dan 850 Nm koppel, wat ongelofelijke
prestaties oplevert voor een dieselberline van 2
ton. Met een topsnelheid van 285 km/u is dit de
snelste diesel ter wereld. De motor is nauwelijks
hoorbaar en enorm krachtig. Hij gaat wonderbaarlijk goed samen met de nieuwe PDK-versnellingsbak (dubbele koppeling) met 8
versnellingen, een volbloed die klaar is voor de
lange afstand. Voor een voortreffelijke wegligging
heeft de Panamera vierwielaandrijving en een
uiterst doeltreffende ophanging. Tegen een
meerprijs is het uiteraard ook mogelijk om de
capaciteiten van een Panamera nog verder uit te
breiden. Bijvoorbeeld met meesturende
achterwielen, een sportchassis met actieve
rolcontrole of een zelfblokkerend elektronisch
differentieel. Zo wordt deze auto een buitengewone machine, maar dan scheert de toch al
hoge prijs natuurlijk wel duizelingwekkende
toppen.

PORSCHE PANAMERA 4S DIESEL
Motor: V8 biturbo diesel; 3.956 cm³; 422 pk 850 Nm
Transmissie: vierwielaandrijving
Versnellingsbak: automatische PDK
8-versnellingsbak
L/b/h (mm): 5.049/2.165/1.423
Leeggewicht (kg): 2.050
Kofferinhoud (l): 495-1.304
Topsnelheid (km/u): 285
0 tot 100 km/u (sec.): 4,3
Gemiddeld verbruik (l/100km): 6,7
CO2 (g/km): 176
Prijs: vanaf € 120.516

Nog stijlvollere lijnen
Prestaties / wegligging
Algemeen comfort
Keurige afwerking
Spitstechnologieën

Zeer stevig prijskaartje
Gewicht / grootte
Verbruik
Geen versie met 5 plaatsen
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HYUNDAI IONIQ

Hybride en nog veel meer
Sinds de Koreaanse groep Hyundai Kia zich op
alternatieve energiebronnen gestort heeft, werd
er geen half werk geleverd. Haar nieuwe
elektrische platform biedt twee duidelijk
verschillende koetswerken (Hyundai Ioniq en Kia
Niro) en drie verschillende combinaties van
elektrische en fossiele aandrijving naargelang de
behoefte. Vanaf dit najaar zal de Ioniq beschikbaar zijn in een hybride benzineversie en in een
100% elektrische versie. Begin 2017 komt daar
de Ioniq plug-inhybride bij, die de benzinemotor
enkel voor lange trajecten gebruikt en in de stad
volledig elektrische verplaatsingen mogelijk
maakt. Het uiterlijk van de Ioniq heeft niet
bepaald hetzelfde charisma als dat van zijn
broertje, de Kia Niro. Deze laatste heeft immers
opwindende crossoverlijnen (maar ook risico op
een hogere CO2-homologatie). Voor een wagen
die zich zo ongebreideld op revolutionaire
nieuwe technologieën stort, ziet hij er in feite
behoorlijk conservatief uit. Ondanks de
compacte afmetingen (4,47 meter lang) en de
aanwezigheid van de batterijen onder de vloer
biedt hij toch een correcte kofferruimte
(350 liter in de elektrische versie en 443 liter in
de hybrideversie). Wat betreft het gedeelte
vooraan in de wagen, zijn we wat ontgoocheld:
de afwerking is zeker voldoende, maar de
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gebruikte kunststoffen zijn niet allemaal van
hoge kwaliteit. Bovendien zijn er enkele irritante
details. Zo is de parkeerrem met voetbediening
bijvoorbeeld net boven de voetsteun geïnstalleerd... Zodra je onderweg bent, verleidt de
hybride Ioniq echter vanaf de eerste meters.
Door zijn versnellingsbak met dubbele koppeling
biedt hij een aangenaam rijgedrag. Hij rijdt in
feite heel natuurlijk. Je hoeft je dan ook nergens
zorgen over te maken: de wagen zorgt zelf voor
de overschakeling tussen de verschillende
motoren. Behalve een ‘sportmodus’ die je kan
inschakelen als je wat meer motorkracht wil bij
de hernemingen, valt er trouwens niets te
kiezen of in te stellen. Soms verzorgt de
elektrische motor met 32 kW (44 pk) en
170 Nm alleen de aandrijving, maar meestal
krijgt hij discreet versterking van de 1.6
benzinemotor en diens 105 pk (147 Nm).
Uiteindelijk kom je uit op een reëel verbruik van
minder dan 5 l/100 km. De volledig elektrische
versie gedraagt zich zeer rustig. Met zijn 120 pk
en 295 Nm glijdt hij met gemak door het
verkeer. De gulle batterijcapaciteit van 28 kWh
biedt daarnaast een behoorlijke actieradius (voor
dit segment) van zo’n 200 km (280 km in de
homologatie cyclus). Bij het ter perse gaan
waren er nog geen prijzen beschikbaar.

HYUNDAI IONIQ HYBRIDE
Motor: atmosferische viercilinder benzinemotor in lijn, 1580 cc; 105 pk - 147 Nm +
44 pk en 170 Nm (elektrisch)
Transmissie: voorwielaandrijving
Versnellingsbak: dubbele koppeling met 6
versnellingen
L/b/h (mm): 4.470/1.820/1.450
Leeggewicht (kg): 1.370
Kofferinhoud (l): 443
0 tot 100 km/u (sec.): 10,8
Topsnelheid (km/u): 185
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 3,4
CO2 (g/km): 79
Basisprijs: niet bekend bij het ter perse
gaan

Laag reëel verbruik
Gebruiksgemak
Verzorgde afwerking
Gulle uitrusting vanaf de basismodellen

Hoofdruimte achteraan
Enkele details in de afwerking (vooral de
parkeerrem)
Toegang tot de koffer (hoge laaddrempel)

SMART BRABUS

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI

Heftig
temperament

Een welgekomen
facelift

In de tuningwereld staat Brabus niet echt bekend als de meest discrete
speler. De voorgestelde versies - altijd op basis van een Mercedes - zijn
behoorlijk kleurrijk, en dat mag je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren. Nu ze de Smart onder handen nemen is dat niet anders. Je kan de
Smart Brabus natuurlijk altijd bestellen in sobere kleuren, maar je kan
bijvoorbeeld ook kiezen voor Atomic Yellow, Sunrise Orange of Cadmium
Red - versies die niet onopgemerkt door het verkeer zullen glijden. Op
technisch gebied blijven ook de door Brabus onder handen genomen
Smarts zich bedienen van dezelfde kleine 0.9 liter, waarvan het vermogen
echter verhoogd wordt tot 109 pk en het koppel tot 170 Nm. Dat is meer
dan voldoende om de 825 kg lichte Fortwo aan te drijven, hoewel de
prestaties op zich toch een beetje teleurstellen, zeker de 9,5 seconden
die nodig zijn om van 0 tot 100 km/u op te trekken met de functie ‘Race
Start’. Gelukkig toont de Smart Brabus zich op de baan echter even
dynamisch als wendbaar. In de stad zorgen de zeer kleine draaicirkel en de
extra boost van de kleine motor voor bijzonder veel comfort in het verkeer.
Het enige minpunt daarbij is de automatische Twinamic versnellingsbak,
die (nog altijd) wel eens traag reageert. Maar de Fortwo en Forfour
verbazen pas echt wanneer je de stad achter je laat. Dan maken ze indruk
met hun verbazende kracht en hun ronduit verbluffende rijgedrag. Zowel
koersvastheid als wegligging zijn prima, dat laatste dankzij een 20% stijvere ophanging. Voeg daarbij een opnieuw gekalibreerde stuurinrichting die
consistent blijft in alle omstandigheden en je krijgt een aangename cocktail die zorgt voor veel rijplezier zonder nood aan snelheidsovertredingen.
Daar betaal je natuurlijk ook wel voor: € 20.328 voor de Fortwo, € 21.417
voor de Forfour en € 23.595 voor de cabriolet.

De meest opvallende verandering aan de nieuwe Mokka X is de
nieuwe voorkant. Die is volledig herwerkt, met (optionele) full-led AFL
(Adaptative Forward Lighting) koplampen van de laatste generatie.
Deze hebben negen verlichtingsfuncties en passen zich automatisch
aan de rijsituatie aan: kruispuntverlichting, rijden in de stad, manoeuvres, ... Een toestel verbonden met de Opel Eye Camera zorgt voor het
wisselen tussen grootlichten en dimlichten bij tegenliggers. Daarnaast
herkent het ook verkeersborden en waarschuwt het de bestuurder
wanneer hij van het rijvak raakt of risico loopt op een aanrijding. Ook
binnenin is er verandering: de belangrijkste is de middenconsole waarop de verwarrende hoeveelheid knoppen is gereduceerd tot enkele
essentiële functies. De rest wordt verplaatst naar het aanraakscherm
van 8” waarmee je een uitgebreid multimediasysteem aanstuurt dat
compatibel is met Apple Carplay en Android Auto. De Mokka X biedt
nog altijd comfortabel plaats aan vier volwassenen (in het midden
achteraan zit je zoals zo vaak een beetje krap), maar het laadvolume
van 356 liter haalt met moeite het gemiddelde van dit segment. De
versie die wij getest hebben, was uitgerust met een 1.6 CDTI met
136 pk - een motor die meer dan voldoende vermogen levert om de
kleine SUV temperamentvol te laten rijden. Meestal functioneert de
wagen op enkele aandrijving, maar indien nodig kan de Mokka X 50%
van het vermogen overdragen op de achteras. Deze optie verhoogt
het brandstofverbruik (4,5 l/100 km) niet al te veel, maar kost wel
€ 2.000 meer dan de versie met tweewielaandrijving.

SMART FORTWO BRABUS

OPEL MOKKA X 1.6 CDTI

Motor: 3-cilinder turbo, benzine, 898 cc;
109 pk - 170 Nm
Transmissie: achterwielaandrijving
Versnellingsbak: automatische
6-versnellingsbak
L/b/h (mm): 2.740/1.663/1.543
Leeggewicht (kg): 825
Kofferinhoud (l): 260
Maximumsnelheid: 165 km/u
0 tot 100 km/u (sec.): 9,5
Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,5
CO2 (g/km): 102
Prijs: € 20.328

Motor: 4-cilinder turbo, diesel, 1598 cc;
136 pk - 320 Nm.
Transmissie: vierwielaandrijving
Versnellingsbak: handgeschakeld,
6 versnellingen
L/b/h (mm): 4.936/2.019/1.475
Leeggewicht (kg): 1.504
Kofferinhoud (l): 356
Maximumsnelheid: 187 km/u
0 tot 100 km/u (sec.): 10,3
Gemiddeld verbruik (l/100km): 4,5
CO2 (g/km): 119
Prijs: € 26.150

Dynamisme
Presentatie en individualiteit
Efficiënt chassis
Rijplezier

Wat teleurstellende prestaties
Gespierde prijzen
Aerodynamische geluiden
Soms wat trage versnellingsbak

Soberder interieur
Geavanceerde technologie en
multimedia
Verhouding comfort/rijgedrag

Geen grote kofferinhoud
Motor presteert zwak bij lage
toerentallen
Nogal stijf chassis
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Over de aankoop van een elektrische fiets denk je best goed
na, want een miskoop kan je letterlijk duur opbreken. Welke
zijn de drie verschillende types? Wat is trapondersteuning?
Heb ik een nummerplaat en verzekering nodig? Is een helm
verplicht? Touring Magazine spit het voor jou uit.

De
aankoop
van een

ELEKTRISCHE
FIETS
E

lektrisch fietsen, dat is als
fietsen met de wind in de rug
en lichtjes bergaf. Maar vergis
je niet: deze fietsen zijn niet
enkel bij (oudere) minder
mobiele mensen populair maar ook
jongeren overwegen de aanschaf om
comfortabeler/efficiënter van en naar het
werk te fietsen. Immers, je komt
ontspannen aan, je moet niet zoeken
naar een parkeerplaats, files zijn quasi
uitgesloten, je bent niet afhankelijk van
het openbaar vervoer en de angst voor
okselvijvers is onterecht. Bovenal: het
milieu zal jou zeer dankbaar zijn.
DRIE VERSCHILLENDE TYPES
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer onderscheidt sinds 1 oktober
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2016 de volgende 3 types elektrische
fietsen: de fiets met elektrische hulpmotor, de gemotoriseerde fiets en de
zogeheten ‘speed pedelec’ (snelle
elektrische fiets, tot 45 km/u).
De FIETS MET ELEKTRISCHE HULPMOTOR (vermogen: kleiner of gelijk aan
250 W en maximale snelheid: 25 km/u)
beschikt enkel over trapondersteuning.
Dit betekent dat de elektrische motor van
de fiets aanslaat bij het trappen. Op die
manier gaat trappen moeiteloos. Voor dit
soort fietsen geldt geen minimale leeftijd,
is er geen helmplicht en is een rijbewijs,
verzekering, inschrijving en nummerplaat
niet nodig. De verkeersregels die gelden
voor gewone fietsen zijn ook op deze
fietsen van toepassing.

TEKST: BART DE LANDTSHEER

ELEKTRISCHE FIETS

GEMOTORISEERDE FIETS

SPEED PEDELEC

Vermogen:
Snelheidsbeperking:
Aandrijfkracht:

Vermogen:
Snelheidsbeperking:
Aandrijfkracht:

Vermogen:
Snelheidsbeperking:
Aandrijfkracht:

≤ 250 W
≤ 25 km/u
enkel 		
trapondersteuning
Minimale leeftijd:
neen
Helmplicht:
neen
Rijbewijs:
neen
Verzekering:
neen
Inschrijving en nr-plaat: neen
COC:
neen
Verkeersregels:
fiets

≤ 1000 W
≤ 25 km/u
hoofddoel =
ondersteuning
Minimale leeftijd:
16 jaar
Helmplicht:
neen
Rijbewijs:
neen
Verzekering:
Ja indien
motor 		
autonoom
kan rijden
Inschrijving en nr-plaat: neen
COC:
Ja
Verkeersregels:
fiets

≤ 4000 W
≤ 45 km/u
hoofddoel =
ondersteuning
Minimale leeftijd:
16 jaar
Helmplicht:
Ja
Rijbewijs:
Ja
Verzekering:
ja indien
motor 		
autonoom
kan rijden
Inschrijving en nr-plaat: Ja
COC:
Ja
Verkeersregels:
Bromfiets
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Voor de
elektrische
fietsen die
autonoom
kunnen
rijden, is een
verzekering
verplicht
De GEMOTORISEERDE FIETS (maximale
snelheid 25 km/u) biedt ook trapondersteuning maar heeft voldoende
vermogen (kleiner of gelijk aan 1000
W) om ook zonder trapondersteuning
gebruikt te kunnen worden. De
bestuurder moet in dit geval minimaal
16 jaar oud zijn en ook hier zijn helm,
rijbewijs, inschrijving en nummerplaat
niet nodig. Je hebt echter wél een
verzekering nodig als de fiets ook
autonoom werkt, dus zonder te hoeven
trappen. De verkeersregels voor gewone
fietsen zijn van toepassing maar deze
fiets moet - in tegenstelling tot de fiets
met elektrische hulpmotor - een
zogeheten COC (Certificaat van
Overeenstemming) hebben (zie verder).
De ‘SPEED PEDELEC’ valt met een
vermogen van maximaal 4000 W en een
snelheid van maximaal 45 km/uur in de
categorie bromfietsen (verkeersreglement bromfietsen klasse B van toepassing). Minimum leeftijd: 16 jaar.
Fiets- of bromfietshelm is verplicht en
de bestuurder moet over een rijbewijs
AM (bromfiets) of B (auto) beschikken.
Opgelet, deze modellen bestaan ook
enkel met trapondersteuning en voor
die specifieke modellen heb je geen
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5

VOORDELEN

VAN INSCHRIJVEN VIA WEBDIV

Sinds 1 januari 2014 is het gebruik van
WebDIV verplicht voor het inschrijven
van voertuigen, zo ook voor de snelle
elektrische fietsen (speed pedelec).
De overheid werkt daartoe samen met
diens partners waaronder makelaars,
verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, etc.
Je hoeft dus geen documenten meer op
te sturen naar de DIV (Dienst voor
Inschrijvingen van Voertuigen) en je
hoeft ook niet meer naar een loket; je
kunt met andere woorden rechtstreeks
bij je verzekeraar/makelaar terecht die
alles zonder verder gedoe voor jou in
orde brengt.
DE VOORDELEN
VAN WEBDIV IN HET KORT:
• geen wachttijden meer
aan het loket
• geen papieren aanvraag
meer via de post opsturen
• onmiddellijke bevestiging
van jouw inschrijving
• de (nieuwe) nummerplaat is
onmiddellijk gekend
• kentekenbewijs en
nummerplaat binnen de
24 uur in je brievenbus
Meer info:
www.webdiv.inmotiv.be/nl/Webdiv

verzekering nodig. Rijdt de ‘speed
pedelec’ ook autonoom, dan heb je een
verzekering nodig (zie verder). Sinds
1 oktober moeten deze ‘bromfietsen’
ook ingeschreven worden bij de DIV
(via WebDIV) en beschikken over een
speciale, kleine nummerplaat
(10 x 12 cm).
VERZEKERING
Voor de elektrische fietsen die autonoom kunnen rijden, is een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
verplicht. Het is raadzaam om voor
elk ander type elektrische fiets over een
familiale verzekering te beschikken; een
ongeluk is immers snel gebeurd.
CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
(COC)
Het COC is verplicht voor de gemotoriseerde fiets en de ‘speed pedelec’. Het
COC waarborgt dat het voertuig in
overeenstemming is met de Europese
technische voorschriften. Het bezit van
het certificaat mag dan wel verplicht
zijn, je hoeft dit document niét op zak
te hebben tijdens het fietsen. We raden
wel aan om het document op een veilige
plaats te bewaren. Vraag bij aankoop
uitdrukkelijk naar het COC.
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TEKST: JO VERLUYTEN

SUZUKI SV650 ABS
Motor: 645cc, vloeistof gekoelde V-twin
Max. vermogen en koppel: 76 pk/8.500 o.p.m. en 64
Nm/8.100 o.p.m.
Transmissie: zesbak, ketting
Frame: stalen buizenframe
Banden voor/achter: 120/70 R17 / 160/60R17
Rijklaargewicht: 197 kg (ABS-model)
Zithoogte: 785 mm
Tankinhoud: 13,8 L
Prijs: € 6.799

Nuttige rijhulpsystemen
Rijgemak –en plezier
Ideale opstapmotor

Weinig opwindend design
Remkracht kan beter

SUZUKI SV 650

Ideale opstapper
Suzuki gaat met zijn nieuwe SV650 terug naar de basics. Geen hoekige
vormen of blitse verlichting hier. Wel een klassieke, ronde koplamp, een
traditioneel buizenframe en een eenvoudige ronde uitlaat. Niet echt retro,
maar gewoon ‘gewoon’. Het instrumentenpaneel oogt wel modern, maar
blijft ook sober. De 645 cc tellende V-twin was van bij zijn eerste levensjaren
al een voltreffer, in de nieuwe SV650 is hij dat nog meer. Het blok voldoet
reeds aan de Euro4-norm, is krachtiger (76 pk) én zuiniger (4 L/100 km).
Suzuki rust de SV650 ook uit met een zogenaamd Low RPM-assist-systeem
dat het toerental verhoogt bij het lossen van de koppeling. Daardoor wordt
wegrijden uit stilstand of rijden aan lage snelheid (in files bijvoorbeeld) echt
kinderspel. Starten doe je met het zogeheten Easy Start System. Met één
simpele druk op de knop blijft de startmotor draaien tot de motor aanslaat,
net zoals bij moderne auto’s. Laten we het leuk-voor-beginners-luikje
afronden met twee opvallende cijfers: een licht rijklaar gewicht van 197 kg
en een lage zadelhoogte van 785 mm. Mix al die ingrediënten samen en je
beseft dat je een ideale cocktail hebt voor beginnende motorrijders.
Wat niet wil zeggen dat ervaren rotten geen plezier kunnen beleven in het
zadel van de SV650, integendeel. Deze motorfiets wordt ook gebruikt bij
wegrace-competities en wie er mee proefrijdt snapt ook waarom. Door zijn
ranke bouw en de in-de-motor zitpositie laat de SV650 zich immers gezwind
van de ene bocht in de andere gooien. Bij lange slingers toont het frame zich
geruststellend stabiel. Het V-twin blok zorgt voor een lineaire maar ook
pittige vermogensafgifte waardoor je in alle toerentallen goed vooruit blijft
gaan. De remmen zijn niet de krachtigste die we al ervaren hebben, maar wel
goed doseerbaar. Handig bij regenweer, waar ook het ABS-systeem van pas
kan komen.
Slotsom: de Suzuki SV650 is niet de meest opvallende verschijning voor
omstaanders. Zij die erop rijden ervaren wel onversneden, no-nonsense
rijplezier. Dat de SV650 is uitgerust met enkele slimme rijhulpsystemen
is meegenomen voor beginnelingen.

Mijn Stannah Siena,
aangepast aan mijn behoeften
Documentatie en gratis
prijsofferte op 0800 95 950

info@stannah.be

www.stannah.be

✁

Naam + Voornaam ......................................................
Adres .........................................................................
Postcode ...................... Tel : ..................................
Stad ............................ E-mail ...............................
Stannah sprl
Poverstraat 208, 1731 Relegem
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?
Heeft een bus altijd
voorrang wanneer hij
zijn halte verlaat?
DE EXPERT

en kent als dusdanig de
Karel Van Coillie is verkeersjuristzijn broekzak. Karel leidt ook
van
wegcode als het binnenste
samen met zijn team de
de dienst Touring Info en zoekt
.
antwoorden op jouw vragen

Heb je een vraag over
het verkeer, mobiliteit of
verkeerswetgeving
en -regels in het
buitenland? Mail ze naar
redactie@touring.be
en we leggen ze voor aan
onze experts van Touring
Info. In deze rubriek
komen telkens enkele
vragen aan bod.

DOE
MEE
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Zit je ook met een vraag? Mail ze
naar redactie@touring.be en we
zetten onze experts aan het werk!

Wanneer een bus van zijn halte vertrekt en daarbij onmiddellijk
naar de linkerrijstrook uitwijkt, b.v. omdat hij aan het volgende
kruispunt links wil afdraaien, heeft hij dan ook voorrang op het
verkeer in de linkerrijstrook?
J.V. Sint-Genesius-Rode

Artikel 39 van het verkeersreglement bepaalt
dat binnen de bebouwde kommen elke
bestuurder die dezelfde richting volgt als een
autobus, die autobusbestuurder gelegenheid
moet laten zijn halteplaats te verlaten wanneer
hij met zijn richtingaanwijzers zijn voornemen heeft kenbaar
gemaakt zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen.
Daartoe moet hij vertragen en zo nodig stoppen. In dat geval en
in afwijking van de bepalingen van artikel 12.4 (aangaande de
manoeuvres), moet de autobusbestuurder geen voorrang
verlenen aan de andere bestuurders die dezelfde richting volgen.
De rechtspraak heeft al vaak onderstreept dat artikel 39 een
afwijkingsbepaling is en daarom strikt moet worden toegepast.
Zo werd geoordeeld dat men geen overtreding op artikel 39 kan
verwijten aan een bestuurder die een autobus voorbijrijdt die
zijn halteplaats verlaat, wanneer deze autobus na het verlaten
van zijn halteplaats zijn weg rechtdoor had kunnen vervolgen
maar toch een manoeuvre naar links uitvoerde.
Ook werd meer dan eens beslist dat de busbestuurder die
rechtsomkeer maakt na zijn halteplaats te hebben verlaten,
niet meer geniet van de voorrang voorzien in artikel 39. Naar
onze mening kan je daaruit afleiden dat, in de concrete situatie
waarnaar jij verwijst, de autobusbestuurder enkel voorrang heeft
wanneer hij bij het verlaten van zijn halte op de eerste rijstrook
blijft. Verandert de busbestuurder van rijstrook, dan voert hij
een manoeuvre uit dat valt onder artikel 12.4 en moet hij
voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.
Anders zou het zijn indien de bus, omwille van zijn lengte,
geen andere mogelijkheid heeft dan tot op de tweede rijstrook
uit te wijken bij het verlaten van zijn halte. In dat geval zou de
busbestuurder wel artikel 39 kunnen inroepen tegenover de
gebruikers van de linker rijstrook, want die moeten hem de
mogelijkheid bieden zijn halteplaats te verlaten.

!

SAMENSTELLING: KAREL VAN COILLIE

?

Wie heeft voorrang?

Sylvain Dupuislaan

Kaudenaardestraat

Wie heeft voorrang, de bestuurder die
komt van de Ring (uitrit nr. 14 te
Anderlecht) of degene die uit de
Kaudenaardestraat komt? Beide
bestuurders komen een omgekeerde
driehoek tegen en moeten dus voorrang
geven aan het verkeer op de Sylvain
Dupuislaan, maar wat daarna …?
					
		
N.T. Brussel

Uitrit nr. 14 Anderlecht

Het verkeersreglement bevat geen
duidelijke regel om de voorrang te
regelen tussen twee bestuurders die elk
vanuit een andere ondergeschikte weg
op eenzelfde plaats uitkomen op een
voorrangsweg. Maar het Hof van
Cassatie is steeds van mening geweest
dat in zo’n geval de voorrang van rechts
moet toegepast worden. Past men die
theorie toe, dan zou de bestuurder die
uit de Kaudenaardestraat gereden komt,
voorrang hebben op degene die van de
uitrit van de Brusselse Ring komt.
Je kan nochtans best zeer voorzichtig

Ring

!

zijn in zo’n geval, want de gewone rechtbanken delen niet altijd de mening van
het Hof van Cassatie. In verscheidene
gevallen hebben ze namelijk voor een
andere ‘oplossing’ gekozen, b.v.
verdeling van de verantwoordelijkheid
tussen beide partijen. Ook zou voorrang
kunnen gegeven worden aan de
bestuurder die zich het eerst op de
voorrangsweg had begeven en al als
een gewone gebruiker van die hoofdweg
kon beschouwd worden, op het
ogenblik dat hij aan de tweede
ondergeschikte weg opdaagde.
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Hoe gebruik
ik een (te) snelle
elektrische fiets
reglementair?

Test je
VERKEERSKENNIS

?
Ik heb onlangs een elektrische fiets
gekocht die trapondersteuning biedt tot
boven de 45 km/u. Ik wil me in regel
stellen met de wet en voldoen aan een
eventuele helm- en verzekeringsplicht.
Mijn verzekeraar weet echter niet hoe hij
de fiets kan inschrijven. Weten jullie raad?
		
P. V. Geel

!
Een elektrische tweewieler die met
motorassistentie sneller kan rijden dan
45 km/u kan niet meer beschouwd
worden als een elektrische fiets en zelfs
niet als een bromfiets. Officieel gaat het
om een motorfiets waarmee je enkel op
de openbare weg mag rijden, indien hij
als motorfiets is gehomologeerd. Is dat
niet het geval, dan had de verkoper je
duidelijk moeten laten weten dat je
hem enkel op privéterrein mag
gebruiken. Is de tweewieler wel als
motorfiets gehomologeerd, dan moet
dat blijken uit een gelijkvormigheidsattest dat de verkoper je moet meegeven
met de motorfiets.
Om er mee op de weg te mogen, moet
je hem dan ook als motorfiets laten
verzekeren en inschrijven.
Ook moet je dan zelf alle regels naleven
die van toepassing zijn op motorfietsers:
je hebt een motorrijbewijs nodig, je
moet een motorhelm en beschermkledij
dragen, je mag niet op het fietspad, je
moet de parkeerregels naleven, enz.
Op onze website vind je een overzicht
van de specifieke verkeersregels voor
motorfietsen : https://www.touring.be/
nl/artikels/verkeersregels-voor-motorfietsers

1. Bij mist moet ik mijn achtermistlicht(en) aansteken wanneer
de zichtbaarheid minder bedraagt dan ongeveer :
a. 50 m
b. 100 m
c. 200 m
2. Indien ik mijn achtermistlichten niet gebruik wanneer dit verplicht is,
kan ik een onmiddellijke boete krijgen van :
a. 55 Euro
b. 110 Euro
c. 165 Euro

3. Deze weg in de bebouwde kom heeft 2 rijbanen gescheiden
door een middenberm. Ik mag hier mijn wagen links parkeren.
a. Ja.
b. Ja, indien er rechts geen plaats vrij is.
c. Neen.
4. Hier mag in meerdere files gereden worden.
a. Ja.
b. Ja, wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt.
c. Neen, dat mag enkel waar de rijbaan in rijstroken is verdeeld.

Oplossingen: 1 (b) – art. 30.1.2° verkeersreglement, 2 (b) – Dit is een overtreding van de 2de graad,
3 (a) – In de bebouwde kom mag het, buiten de bebouwde kom niet (art. 25.1.13°), 4 (b) – art. 9.5.2°
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In samenwerking met
het Auto5 netwerk

LID VAN TOURING?

Een sterretje of barst in de ruit?
Voor u met vakantie vertrekt,
maak een afspraak of bel
onze mobiele Touring Glass service.
Altijd een kwalitatieve service
voor de beste prijs.

0800 95 555
touringglass.be
VERZEKERD VOOR GLASBREUK?
Dan regelen wij meteen alles
met uw verzekering.
NIET VERZEKERD?
Geniet van -25% ledenkorting!

NIEUW

63 AFSPRAAKPUNTEN
naast onze mobiele diensten.
STA NIET STIL BIJ GLASBREUK.

Touring Glass herstelt en vervangt uw autoruit.
Bel of surf naar
www.touringglass.be.

Kies tussen de mobiele dienst
of een van onze centra.

Kies het moment
dat u past.

EEN AANGENAME STOP ÉN 20% KORTING

86

MOBILIS
CLUB
Touring verwent zijn leden

87

L’ENTREPÔT IN VERVIERS

85

MOOIE KORTING VOOR HET GROOTSE ‘PICASSO SCULPTURES’

86

PER ELEKTRISCHE FIETS DOOR BRUSSEL MET MOOIE KORTING

86

20% KORTING OP EEN BLACKSYS DASHBOARDCAMERA

90

PUZZEL MEE EN WIN EEN BOSE SOUNDLINK MINI 2
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© Pablo Picasso, Tête de femme, 1962, Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso – SABAM Belgium 2016 Photo © RMN-Grand Palais (musée Picasso de Paris) / Adrien Didierjean / Mathieu Rabeau.

GROOTS, AMBITIEUS EN
DUIZELINGWEKKEND

PICASSO.
SCULPTURES

-€2

“Groots, ambitieus en duizelingwekkend”, schreef The New York Times
over de tentoonstelling “Picasso.
Sculpture” in het MoMA. Samen met
het Musée Picasso in Parijs bouwt
BOZAR verder op het thema. Meer dan
80 beeldhouwwerken verbeelden de
ondoorgrondelijke scheppingskracht
van een kunstenaar die volop
experimenteerde met een waaier aan
materialen en technieken. Ze gaan in
dialoog met schilderijen, keramiek,
foto’s en kunstvoorwerpen uit
Picasso’s privéverzameling. De
tentoonstelling werpt een frisse blik
op een minder bekend maar zeer
persoonlijk aspect uit het oeuvre van
de kunstenaar.
JOUW VOORDEEL :
€ 2 korting op de toegangsprijs van € 18. Geldig voor maximum 2 personen op
vertoon van de lidkaart. Van 26/10/2016 tot 5/3/2017
Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel.
www.bozar.be/nl

AUTOWEGENVIGNET ZWITSERLAND
Plan je een wintervakantie in Zwitserland? Vermijd de files aan de
Zwitserse grens en koop het verplichte autowegenvignet op voorhand!
Je kan het Zwitserse autowegenvignet op verschillende manieren
aanschaffen: in onze Touring shop en bij Auto5 of op
www.touring.be/zwitsersvignet
www.auto5.be

TOURING SPROUT TOUR
BEVESTIGT:

BRUSSEL BRUIST
MEER DAN OOIT

WIE?
Marine Verbeke woont in Brussel, haar vader niet.
De Touring Sprout Tour was een ideale gelegenheid
om samen op stap te gaan in Brussel. “We waren
aangenaam verrast dat we naast de gekende plekken
als de Grote Markt en de Beurs ook kennis konden
maken met eerder verborgen pareltjes als het
Sint-Jansplein en de Fondation Jacques Brel.
En dat alles onder een stralende zon!”
Wat betreft de degustaties waren vader en dochter
pas echt in de wolken. Ze ontdekten dat ‘De Noordzee’
veel meer is dan een viswinkel en dat in de ‘Cirio’
lekkere biertjes geserveerd worden door sympathiek
personeel. “DE ontdekking van de dag was voor ons
‘Balls & Glory’. Een mooie locatie, een leuk concept en
bijzonder lekker eten, ook voor vegetariërs.”
Marine en haar vader genoten ook van de tentoonstelling ‘Facing The future’ en van een bezoekje aan het
neo-gotische Broodhuis. “We konden uitzonderlijk
zelfs vanop het balkon genieten van het prachtige
zicht op de Grote Markt.”
EN JULLIE?
Ook zin om deel te nemen aan één van
onze excursies? Kijk regelmatig op
www.touring.be/uitstapjes

JOUW EIGEN VERHAAL
Heb jij al kunnen genieten van één van
de Touring voordelen in een museum of
attractiepark? Of kreeg je korting in een
hotel? Laat het de andere Touringleden
weten. Stuur je verhaal in enkele lijntjes
naar mobilisclub@touring.be. Voeg een foto
bij van je uitstap en wellicht kom jij in een
volgend magazine aan de beurt.

-20%

EEN AANGENAME
STOP ONDERWEG

Ga je op vakantie of ben je onderweg voor een zakelijke afspraak? Bij de vestigingen
van Autogrill België kan je altijd terecht voor een lekkere versnapering, alleen of met je
gezin. Of je nu zin hebt in een goede koffie, lekkere vol au vent, pizza, steak, sandwich
of salade: bij AC Restaurants, Pizza Hut, Déli, Quick… ben je aan het juiste adres.
JOUW VOORDEEL :
Kennismakingsaanbod: 20% korting op maaltijden en dranken tot 31/12/2016.
Permanent aanbod van 10% korting vanaf 1/1/2017.
• Enkel geldig bij de Autogrill vestigingen in België langs de autosnelwegen,
op Brussels Airport en in metrostations, op vertoon van je lidkaart.
• Niet geldig bij Starbucks en Exki.
• Meer info en voorwaarden op www.touring.be/nl/autogrill

WAAROM
EEN BLACKSYS
DASHBOARDCAMERA?

Met een dashboardcamera van het merk BlackSys film je gemakkelijk gevaarlijke
verkeerssituaties. Dat kan handig zijn bij discussies met andere weggebruikers.
Een dashcam geeft ook de mogelijkheid om een mooie omgeving te filmen terwijl je
met de wagen rijdt. Bepaalde modellen bieden nog tal van andere functies. Ontdek ze!
JOUW VOORDEEL:
20% korting op de Blacksys dashboardcamera’s via www.touring.be/blacksys
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-€5
ONCE UPON A TIME
Brussel met de elektrische fiets, dat is makkelijk!
Tijdens ontspannende fietstochtjes ontdek je een
ongekende stad en onvermoede schatten. Met de
elektrische hulp doorkruis je Brussel moeiteloos en maak
je kennis met de rijke geschiedenis van onze hoofdstad.
De rondleidingen worden het hele jaar door georganiseerd:
trajecten veranderen al naargelang de seizoenen.
JOUW VOORDEEL : Voor een rondleiding van 4 uur
met een professionele gids en het gebruik van een
elektrische fiets, geniet je van een korting van € 5 op de
individuele prijs van € 49. Aanbod het hele jaar geldig
voor maximum 6 personen per lidkaart. Reserveren is
noodzakelijk. www.touring.be/nl/onceuponatime

-20%

RESTAURANT
VAN DE MAAND

TOURING
LEDEN

55

L’ENTREPÔT IN VERVIERS
Het voormalige goederenstation van Verviers was 7 jaar geleden nog
een complete ruïne, maar is nu getransformeerd in een stijlvol hotel
met een trendy restaurant: L’Entrepôt. Naast de centrale bar, waar je
zelden alleen zit, heb je de keuze uit twee restaurants, elk met een
eigen touch. Het ene oogt met zijn felrode accenten wat klassieker en
is rustiger. Ideaal voor een romantische tête- à -tête. Wie meer van
loungestijl en gezellige drukte houdt, neemt beter plaats in een
heerlijk comfortabele lederen stoel, vooraan in de veranda. De jonge
ambitieuze chef Germain Leusch laat je er geslaagde creaties uit zijn
keuken voorschotelen door een vlot en hip zaalteam.
Bij het Touringmenu ontvang je een voucher waarmee je gratis het
gloednieuwe en nabijgelegen Chocolade Museum Darcis kan
bezoeken. Heel sterk aanbevolen, maar hou er rekening mee dat de
laatste toegang om 16u30 is. Wil je de nabijgelegen Kerstmarkten van
Aken of Monschau bezoeken, dan heeft het hotel een voordelig
luxearrangement in petto. In Verviers wordt de Touringlezer dus niet
enkel met lekkers verwend…

EXCLUSIEF
TOURING
ARRANGEMENT:
**** DUBBELE KAMER
IN HOTEL VAN DER VALK
VERVIERS:
€ 79

ENKEL ZONDAGAVOND EN MITS
RESERVERING VOORAF
MET UITZONDERING VAN 25 DECEMBER
2016 EN 10 JANUARI 2017

INCL. 2 X ONTBIJTBUFFET , WIFI,
SOFT MINIBAR, TOEGANG TOT DE
WELLNESS , FITNESS,
SAUNA EN HAMAN

Hotel Restaurant Van Der Valk ****
Rue de la Station 4
4800 Verviers
www.hotelverviers.be
reception@hotelverviers.be
T 087 305 656

TOURING MENU
Aperitief van het huis
•
Duohapje vooraf
•
Terrine van wild en ganzenlever,
met uiengelei en jagersbrood
•
Velouté van bospaddestoelen
afgewerkt met truffelroom
•
Stoofpotje van hert en everzwijn, uit het Woud van de
Gileppe, wilde appeltjes, veenbessen en kroketjes
•
Crème brulée met geglaceerde kastanjes
•
Inclusief de wijnselectie van onze sommelier,
water en koffie
•
+ gratis toegang tot het
Musée de la CHOCOLATERIE DARCIS

Reserveren met vermelding Touring Menu verplicht. Het Touring Menu wordt steeds per volledige tafel geserveerd. Het menu is geldig van 27 oktober tot 31 december 2016 met uitzondering van: 24,25 en31 december.
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Platte batterij?
Met Touring bijstand is de
interventie gratis* én krijg je
€10 korting op je nieuwe
batterij.

Je energie is onuitputtelijk …
Maar die van je batterij niet. Laat ‘m daarom nakijken voor de winter. Bovendien draag je
met Touring bijstand bij aan het milieu, want wij garanderen een ecologische oplossing voor
je gebruikte batterij.
*Gratis voor de Touring Club leden (pechverhelping producten), prijs van de batterij ten laste van de klant.

Wat kunnen wij voor je doen?
Reisbijstand
in het buitenland

in België
en elders

FULL (vanaf €96/jaar)
De jaarlijkse reisbijstand zonder
franchise. Met of zonder pechverhelping.
RELAX (vanaf €78/jaar)
De jaarlijkse reisbijstand met franchise.
Met of zonder pechverhelping.
EXPLORE (vanaf €20)
Tijdelijke reisbijstand voor jezelf
en/of voor jouw auto.
SNOW CARD (vanaf €29)
De meest volledige bijstand voor
jouw wintersportvakantie.
KIDS ZEN
Geniet in alle rust van de vakantie met
je jonge kinderen: opsturen van een vergeten
knuffel, voorrang bij pechverhelping, een tolk…

Extra opties

OP DE PRODUCTEN
COMFORT, GLOBAL, FULL EN RELAX

COMFORT (€178/jaar)
Reisbijstand voor het hele gezin en voor de
auto in het buitenland.
Gedeeltelijke pechverhelping in België.
GLOBAL (€269/jaar)
De meest volledige Touring-formule,
zowel voor het buitenland als voor België.
NO STOP (vanaf €78/jaar)
De reisannulatie-, bagage- en
reiscompensatieverzekering
op maat van jouw behoeften en gezinssamenstelling.

NIEUW

ANNULERINGSVERZEKERING
(vanaf €70/jaar)
De verzekering die jouw vakantiebudget
beschermt, zelfs bij een wijziging op het
laatste moment.
REISCOMPENSATIE VERZEKERING
(vanaf €20/jaar)
De verzekering die je beschermt,
zelfs bij een vervroegde terugkeer.
BAGAGEVERZEKERING
(vanaf €55/jaar)
Je bagage is gedekt tot €1.500 tegen verlies,
diefstal of beschadiging.

FLY ZEN
Vlieg zonder zorgen: compensatie voor vluchten in Europa
als je vlucht vertraging had, geschrapt werd, als je niet aan
boord mocht of als je zitje in klasse verlaagd werd.

Pechverhelping
In België
BELGIUM GO (vanaf €60/jaar)
pechverhelping overal in België.
BELGIUM BASE (€116/jaar)
pechverhelping overal in België en sleping
naar de garage van jouw keuze.
BELGIUM PLUS (€165/jaar)
formule Base + vervangwagen tot 5 dagen.
En ook specifieke diensten: verkeerde
brandstof getankt, batterijproblemen, ...

TOURING BIKE (vanaf €39/jaar)
De bijstand die fietsers beschermt:
pechverhelping overal in België,
terug-naar-huis dienst,
terugbetaling van
medische kosten.

Kies de
geschikte
formule surf naar
www.touring.be
of bel 02 233 22 02
MA  VR, 8  18 U.

Contact
EEN PROBLEEM
IN HET BUITENLAND?
+32 2 233 23 45
AUTOPECH IN BELGIË?
070 344 777, 24/7
TOURING INFO

 02 286 33 84
Juridische en toeristische info (binnenen buitenland), verkeersinfo (buitenland).
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van
14 tot 17 u.

TECHNICAL HELPDESK

@ technical@touring.be
Een e-mailadres voor al je technische vragen
over je auto (onderhoud, reisvoorbereiding, ...).

KLANTENDIENST

Vragen lidmaatschap, adreswijziging,
productinformatie, ...
 02 233 22 02 MA-VR, 8 - 18 U.
@ membership.service@touring.be
 Touring, Wetstraat 44, 1040 Brussel

Mobile Apps
Met de TOURING MOBILIS FREE APP krijg
je gratis toegang tot gepersonaliseerde
verkeersinformatie.

voor Android

SHOW
YOUR CARD!

Tal van voordelen en kortingen
in België en in het buitenland.
Ontdek ze op www.touring.be

voor iOS

EEN PROBLEEM OP DE WEG?
Met de APP TOURING ASSIST word je meteen
geholpen.

Volg ons op
facebook.com/touring
voor Android

voor iOS

twitter.com/touringtweets

Belgium: de gewaarborgde prestaties worden gedekt door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0403.471.597 Brussel, FSMA nr. 011210 cA. Bike: de personenbijstand
wordt gedekt door ATV n.v., Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015. De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat
44, 1040 Brussel, RPR 0403.471.597 Brussel, FSMA nr. 011210 cA. Mobilis: de gewaarborgde prestaties in België worden uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat 44, 1040
Brussel, RPR 0403.471.597 Brussel. Full, Relax, Explore, Snow Card, Comfort, Global: de personenbijstand en de gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., Wetstraat 44, 1040 Brussel,
RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015. De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0403.471.597 Brussel, FSMA nr.
011210 cA, evenals door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk. No Stop, opties Bagageverzekering, Verzekering Reiscompensatie en Annuleringsverzekering:
De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., Wetstraat 44, 1040 Brussel, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015. De optie Annuleringsverzekering komt tussen voor reizen die 30 dagen na
intekening plaatsvinden. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen,
raadpleeg onze Algemene Voorwaarden op onze website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon. Prijzen geldig op 01/03/2016.

SUDOKU

WIN

2 WINNAARS

P

U

Z

a

b

c

Los deze sudoku op en win een Bose SoundLink Mini 2
Vertrek van de cijfers die al ingevuld staan en vul het raster zo in dat de
cijfers van 1 tot 9 telkens één keer voorkomen: in elke horizontale rij,
in elke verticale kolom en in elk 3X3 blokje.
Er is slechts één oplossing mogelijk.
Stuur een sms naar 6565 met de volgende tekst: PUZ
gevolgd door een spatie en de oplossing van de sudoku.

Verhoog je kansen en speel meerdere keren mee!
Dat kan van 24 oktober tot 20 december 2016.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

KRUISWOORD

De oplossingen van Touring Magazine 236 zijn: autodelen en 261
Winnaars Touring Mag. 235: Paul Goussaert, Kuurne en Claire Boveroux, Boirs
Totale kost per per deelname: 2 euro (verstuurde SMS aan 2 euro; ontvangen SMS is gratis). Alle
gegevens zijn onderworpen aan de wet op de privacy van 8 dec. 1992. Contact: info@smsfun.eu
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Los dit kruiswoordraadsel op en win een Bose SoundLink Mini 2
Stuur via SMS naar 6565: WIN gevolgd door een spatie en het woord
van 9 letters.

Vijfvoudig bekroond: dé
enige echte familiewijn
Waarom nog langer een dure Chianti drinken? Ga uitsluitend voor het
allerbeste wat Italië u te bieden heeft en kies voor deze vijfvoudig
bekroonde Sangiovese van gevierd wijnmaker Sabino Russo. Deze
bijzondere ‘Collezione di Famiglia Sangiovese’ Toscana IGT is dé wijn van de
familie.

Gratis geleverd!

€11,98

€5,99

Wij voelen ons zeer vereerd en zijn trots dat we deze unieke kans hebben
gekregen. We kunnen u als wijnliefhebber nu ook een échte Italiaanse
familiewijn laten proeven. Een zeer bijzondere wijn die vijfvoudig is
bekroond met maar liefst drie keergoud op de Berliner Wein Trophy
2015, Portugal Wine Trophy 2015 en Mundus Vini 2015!

Proefnotitie
Deze San Luigi Sanigovese steelt absoluut de show met zijn prachtige
robijnrode kleur en de intense geuren van kersen, aardbeien en vanille.
Wijnmaker Sabino Russo en zijn team van San Luigi hebben hiermee
opnieuw een zeer gepassioneerde wijn neergezet. San Luigi Collezione di
Famiglia Sangiovese is gemaakt van een uiterst nauwkeurig geselecteerde
selectie druiven, uit de beste percelen op de mooiste hellingen. Een frisse
en zeer fruitige wijn met een zachte volle smaak. De tannines hebben een
mooie vriendelijke structuur en de lange fruitige afdronk is puur genieten.

Bestel nu snel via

www.wijnvoordeel.be/touring
of bel 078-480121 (ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur)
Liever bestellen via de bestelbon? Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Wijnvoordeel België, Bosstraat 71, Bus 3C, 3560 Lummen

Bestelbon Touring

Ja, ik bestel
dozen (6 ﬂessen) San Luigi Collezione di Famiglia Sangiovese Toscana IGT (615483) van € 11,98 aan € 5,99 per ﬂes

Naam:
Straat:
Plaats:

M

V

Nr:
Postcode:

Nooit meer sjouwen met uw wijn

Probleemloos retourneren
Probeer dat maar eens bij uw supermarkt

De beste prijs/kwaliteit verhouding

Email:
Telefoon:

Gratis levering

Al 7 jaar de beste aanbiedingen van België

Geboortedatum:

Verkozen tot Website van het Jaar
Winnaar van de Be Commerce publieksprijs 2014 & 2015

*Geen leveringskosten (t.w.v. € 5,95). Betaling per factuur na levering. Gemakkelijk en zonder risico.

Klanten beoordelen ons met een 8,9

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Wijnvoordeel België, Bosstraat 71, Bus 3C, 3560 Lummen

Graag willen wij u ook onze topservice laten ervaren!

Vragen? Telefoon 078 480 121 (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00) of mail naar contact@wijnvoordeel.be

DE NIEUWE MOKKA X
» LED-koplampen voor 30% meer zicht*
» Forward Collision Alert
» Intelligente vierwielaandrijving
**
»

Met innovaties van de topklasse.
De vermelde opties zijn beschikbaar naargelang het uitrustingsniveau.
* Vergeleken met halogeen koplampen
** Gebruik van de OnStar diensten vereist een contract met OnStar Europe Ltd.
Na een gratis testperiode is deze dienst betalend. Meer info op opel.be
milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

3,9 -7,9 L/100 KM

103-155 G/KM

opel.be

