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GENTLEMEN'S
conner

DEZOMERVANABARTHIII)
AMAURYMORAUW

ZEGNIETAUTOTEGEN
beesC

BLoggerAmaury Morauw, genomineerd voor

ABARTH Best Dressed Man 2018, toerde mettwee

Abarths de zomer rond. En verdeelde zijn tijd tussen

de Betgische kust en Brussel.

TEKST & FOTO S AMAURY MORAUW

n de evenementensector in Brussel is ook juti nog een

intens drukke werkmaand. Dat betekent eerst nog flink

pezen terwijt het halve land al tam ligt. Pas als augustus
aanbreekt, kunnen we de riem afleggen. Na een week

vakantie op de Griekse Cycladen in augustus - bakken

op het strand -, doorkruis ik België in twee befaamde,

ronkende botides die met trots de beeltenis van een

schorpioen dragen. Een erg leuke manier om onze Belgi-

sche kust te verkennen.Ik ontdek er een aantal pareltjes!

ZEELAND
Aan hetstuurvan een magnifiekeAbarth 595 Competizione
trek ik naar Groede, in ZeeLand, voor een bezoekje aan

het uitstekende restaurant Etablissement 1880. Chef-kok

Mariella Jongman weet me te bekoren met de overvloed

aan smaken van haar verfijnde en kleurrijke gerechten,

zoats haar revisited gazpacho of haar salade van quinoa,

wasabi en gamba's.

KNOKKE
Na de lunch cruise ik met open dak langs Cadzand en
Retranchement terug naar Knokke. Ik duik in de wonder-
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GENTLEMEN'S CORNER

BtoggerAmaury
Morauw tijdens

zijn vakantie in de
Griekse Cycladen

Ibovenste twee foto'sl
en op WECANDANCE

in Zeebrugge.
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DEWARMTEMAAKTE
DEZOMERVAN2018UNIEK.

JE KON VOLOP GENIETEN
VANDEZOETHEIDVANHETLEVEN.

Lijke polderlandschappen met hun gevarieerde kleurenpa-
let, hier en daar onderbroken doortrotse populieren waar-

tussen het felle zonlicht zich in de nauwe kanalen werpt.

Dezewarmtemaaktedezomervan2018uniek.Hetleverde

heerlijk lange avonden op het strand op, vaak op blote voe-

ten en met de onvermijdelijke frisse rosé in de hand. Ge-
nietend van de zoetheid van het leven.

Mijn vrienden en ik vieten dit jaar als een btok voor het
nieuwe Zoutestrand, de Beach Number 1-strandclub die

de fakkel heeft overgenomen van het oude Monroe Beach.

Voor het aperitief chilien we er in de strandstoelen. En we

genieten van de hartelijke service van het team van Loren-

zo. Nogmaals bedankt! lll
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GENTLEMEN'S

Amaury Morauw
toerde rond met
een Abarth 595

Competizione en een
Abarth 695 Rivale.

MET EEN ABARTH DRAAIEN
ZELFSDESAAISTEAUTORITTEN
UITOPEENWMRAVONTUUR.

ZEEBRUGGE
Ik vier de teugels van de 180 paarden van mijn Competi-
zione en zet koers naar Zeebrugge om te gaan dansen in
het zand en veel [schoonl volk te ontmoeten. Want wie zo-

mer zegt, zegt festivals. En wie 'augustus aan zee' zegt,

zegt WECANDANCE. Het Belgische festival geïnspireerd
op CoachetLa brengt ditjaar een ongelooflijk publiek op de
been in 'Acid Cowboy'-themaoutfits. We wanen ons ats het

ware in de psychedelische FarWest!

OVERUSE
EenmaaL terug in BrusseL mag ik met een Abarth 695 Ri-
vale op pad! Onvoorstelbaar! Deze wagen is de perfecte

symbiose van de sportieve geest van het Italiaanse schor-

pioenmerk en de elegantie van bootfabrikant Riva. Een li-

mited édition van slechts 175 exemptaren met détails en

een afwerking die een jacht waarctig zijn; de wagen werd
door Abarth en Riva aangeboden ter gelegenheid van de

175e verjaardag van het nautische merk. Hij is krachtig, hij
is leuk, hij is chic!
Om niet op mijn honger te blijven (en stiekem ook omdat
ik geniet van etke kilometer die ik met deze prachtige ma-

chine mag rijdenl organiseer ik die week tal van etentjes
met vrienden en familie. Ik ga langs bij CRU in Overijse,
een tempel voor foodies, om er de beste seizoensproduc-

ten te scoren. De producten worden zorgvuldig geselec-

teerd bij kleine producenten die het principe van de korte
keten hoog in het vaandel dragen. Het water komt me in

de mond bij de aanblik van de groenten, het vlees, de ka-

zen, het brood en de vis die hier uitgestald liggen. Elke dag
organiseer ik een heerlijke barbecue Ibrasero Ofyr] in de
tuin. Vrienden en familie, iedereen bakt er zijn Lekkerste

stukje vlees of vis van bij CRU.

BRUSSEL
De Laatste dag van mijn proefrit is aangebroken. Ik besluit

te brunchen in BrusseL, op het mooie Brugmannplein, om

er nog een laatste keer met dit 'wilde beest' op uit te trek-

ken. Ik zet mijn zinnen op het prachtige terras van Voltaire,
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de perfecte plek om even te verpozen na een wandeling

in de sfeervotle wiik of een bezoek aan de talloze kunst-

galerijen. Bovendien zaL ik de glimlach van manager Alice
niet snelveraeten.

ABARTH
Zin in een testrit met een van deze twee Abarth-modellen?
Echt een aanrader! De 595 Competizione is handgescha-
keld en het spel met zijn motorrem doet je hart snetter
slaan. De 695 Rivale, met automatische versneltingsbak en

schakelsysteem aan het stuurwiel, toont me op zijn beurt

een nieuwe dimensie achter het stuur. Behoorlijk verbluf-

tend! En dan hebben we het nog niet eens over het veront-

rustend gemak waamnee je dit exctusieve voertuig in een

parkeerplekje in de stad wurrnt! Kortom, aan het stuur van

een Abarth worden de saaiste autoritten een echt avon-

www.instagram.com/amaury.morauw

r

f

Ë&

fl
^

^s^^-

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.


