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Welcome to Miami Beach, staat er op de wapperende vlag die wordt
voortgetrokken door een reclamevliegtuigje aan het begin van Gold-
finger uit 1964. Waarna de camera inzoomt op het beroemdste plek
aan het bekendste
strand van Florida:
het halvemaanvor-
mige, vijf sterren
tellende Fontaine-
bleau Hilton. Sam-
my Davis Jr., Elvis
Presley en Frank Si-
natra logeerden
hier al, net als zowat
elke Amerikaanse
president sinds
Dwight D. Eisenho-
wer. Een ster als
James Bond/Sean
Connery mocht in
dit rijtje natuurlijk
niet ontbreken.
Gefilmd in het
midden van de ja-
ren zestig liep de
film over van de
rare kapsels, dub-
belzinnige namen
en strakke pakjes.
Het is een van de
grappigste Bond-
films, die zelfs een
Oscar won.

Bond

Florida

Sean Connery kijkt vreemd op als hij ziet
dat Jill Masterson helemaal met goud is
beschilderd, in haar hotelkamer. Mulder/Kos

Toen Fleming in de jaren vijftig een plek zocht om ’s winters aan zijn
Bondboeken te schrijven, raadde zijn beste vriend, Noel Coward, hem
Jamaica aan, volgens hem het mooiste eiland van de Caraïben. Niet
alleen werd het reggae-
eiland Flemings thuisba-
sis, hij situeerde er ook zijn
geheim agent in verschil-
lende verhalen, zoals in Dr.
No, het boek dat de aller-
eerste Bondverfilming
opleverde, met de legen-
darische scène waarin het
allermooiste Bondmeisje
ooit, Ursula Andress, in
haar flitsende witte fifties-
bikini met schelpen en een
groot mes in haar handen
in de branding van de Ca-
raïbische Zee het hart van
Bond (Sean Connery) op
hol doet slaan. Dr. No’s
hoofdkwartier bevond
zich aan Reynold’s Pier in
het Ocho Riosgebied. Ur-
sula Andress en Sean Con-
nery wisten in de jaren
zestig vanaf deze pier ter-
nauwernood aan de sno-
de plannen van de waan-
zinnige Dr. No te ontsnap-
pen, en anno 2008 ziet de
omgeving er nog altijd
precies hetzelfde uit.

De gloednieuwe en 22ste Bondfilm Quantum of Solace begint met
een uitgebreide auto-achtervolging door de nauwe straten van
het Italiaanse Siena. De achtervolging per auto mondt uit in een
achtervolging te voet. Hiervoor werden de opnames gemaakt tij-
dens de jaarlijke paardenrace, de Palio, die in de Toscaanse stad al
sinds de jaren 1600 telkens op 2 juli en 16 augustus plaatsvindt.
Plaats van actie is de Piazza del Campo. Een gedeelte van de achter-
volging speelt zich ook af in tunnels onder Siena.   

Dr No
Jamaica

Siena (Italië)

Sean Connery en het legendarische
Bondmeisje Ursula Andress, hier op
de set van ‘Dr. No’ op Jamaica. Corbis

Goldfinger

WEETJE: ook de scènes die zich in Kentucky afspelen,werden in Mia-
mi opgenomen,maar vallen door de mand door de palmbomen die
duidelijk in beeld komen. Regisseur Guy Hamilton ging naarstig op
zoek naar een filmdecor dat voor Kentucky kon doorgaan,maar vond
niet beter dan een uithangbord van de Kentucky Fried Chicken.
LOGEREN: Fontainebleau Hilton (*****)  in Miami heeft 1.500 ka-
mers,sommige hebben zicht op de Atlantische Oceaan.± 210 euro
per kamer per nacht met ontbijt.www.fontainebleau.com

'On the tracks of 007'
(in het Engels) van
Martijn Mulder is on-
der meer online te
bestellen via
www.onthetrack-
sof007.com

WEETJE: de onderwaterscènes van de be-
gingeneriek, waarin traditiegetrouw veel
mooie vrouwen te zien zijn,werden opgeno-
men bij Isla de Mujeres, aan de kust van het
schiereiland Yucatan. De Spanjaarden doop-
ten het Vrouweneiland vanwege de vele
vrouwenbeelden die ze hier aantroffen.
LOGEREN: de Bondfilmset werd in Mexico
City onder meer opgesteld in het Gran Hotel
Ciudad de México (*****), recht over het
presidentieel paleis.±120 euro per kamer per
nacht met ontbijt.
www.granhotelciudaddemexico.com

Mexico

Licence to Kill, uit 1989 speelt zich af in het fictieve land Isthmus,
waar drugsbaron Franz Sanchez en zijn praktijken een doorn in
het oog zijnvan James Bond. Licence to Kill lijkt veeleer op een recla-
mefilm voor Mexico.
Bond reist van de mil-
joenenstad Mexico City
naar de tropische
stranden van Acapulco,
naar de Mayatempels
in Yucatan. In Acapulco
kan je nog altijd een
kijkje nemen in de resi-
dentiële buurt Marina.
Tussen de schitterende
mansions staat Villa
Arabesque te pron-
ken, de woonst van
Franz Sanchez in de
film. Alles in het huis
is nog zoals in de film;
compleet met zwem-
bad, de rare exotische
vissen, de kitsch
slaapkamer en de bui-
tenlift. Helaas mogen
toeristen er niet bin-
nen.

Timothy Dalton en Carey Lowell film-
den samen ‘Licence to Kill’ in Mexico,
onder meer in Yucatan. Mulder/Corbis

Licence to Kill

WEETJE: het huis van Ian Fleming staat nog altijd op Jamaica en
heet Goldeneye, zoals de Bondfilm waarin Pierce Brosnan voor
het eerst zijn intrede doet als 007.
LOGEREN: in Ocho Rios kan je onder meer logeren in Clubhotel
Riu Ocho Rios (*****), vlak aan het strand. Zeven nachten in all
inclusive kosten vanaf 1.446 euro per persoon,vluchten inbegre-
pen,bij VIP Selection.www.riu.com

WEETJE: er werd ook in Carrara,bekend van de marmergroeven,
gefilmd en aan het Gardameer.«Italië is geknipt voor spectaculaire
achtervolgingen»,aldus de makers.
LOGEREN: Grand Hotel Continental (*****) is een 17de-eeuws
paleis in het historische centrum van Siena vlakbij de Piazza del
Campo,vanaf 144 euro per persoon per nacht met ontbijt bij Odys-
seus (reisagent).www.siena-hotels.net

ZATERDAG 8 NOVEMBER
Astene. 30-50 km.8.30-14 u,Vakantie-
centrum De Ceder,Parijsestraat.
Betekom. 40 km.12-13.30 u,
Café De Welkom,Scharpélaan 175.
Herentals. 45 km.12-14 u,Volkshuis
Revue,Sint-Magdalenastraat 26.
Lokeren. 25-40 km.8.30-14 u,Jeugd-
centrum Bergendries,Tweebruggen-
straat.
Middelburg. 17-28-45 km.8-14 u,
Café De Tol,Meulekreek.
Mol. 13-18-23-27-33-43 km.9-13.30 u,
Sporthal Den Uyt,Rode Kruislaan 20.
Overpelt. 10-25-35-45 km. 12.30-
14.30 u,Zaal Holheide,Bremstraat.
Vlamertinge. 30-50-70 km.8-14 u,
Cultureel Centrum Poperingeweg.

ZONDAG 9 NOVEMBER
Brecht. 15-25-40 km.8-10.30 u,
Sporthal De Ring,Ambachtslaan.
Geraardsbergen. 28-35-47 km.
8.30-14.30 u,Sportstadion,
Zonnebloemstraat 5.
Hoogstraten. 20-30-40 km.7.30-10.30

u,Klein Seminarie,Vrijheid 234.
Humbeek. MTB (15-30-45-60 km).8-
10.30 u,Sporthal,Nchtegaallaan.
Ichtegem. 30-45 km.8-11 u,Sporthal,
Keibergstraat.
Lendelede. 25-40 km.8-10.30 u,Sport-
centrum,Steuren Ambacht 2.
Maldegem. 15-27-50 km.8.30-10.30 u,
Sporthal Van Cauteren,Bloemestraat.
Neerpelt. 25-40-50 km.8.30-11 u,
Sportcentrum Dommelhof,
Toekomststraat.

MAANDAG 10 NOVEMBER
De Haan. 30-45 km.8-12 u,
Camping Lispanne,Vosseslag 23.

DINSDAG 11 NOVEMBER
Aspelare. 28-38-48 km.8-14 u,
Voetbalveld Café De Paling,
Geraardbergensesteenweg 279.
Kruishoutem. 25-37-48 km. 8.30-14 u,
Zaal Elkerkyc,Schoolweg 1.
Varsenare. 25-37-50 km.8.30-10.30 u,
Sport- en Cultuurcentrum,
Hof ter Straeten.

ZATERDAG 8 NOVEMBER
Gent.10-20-30-40 km,8-14 u,Recrea-
tiepark Blaarmeersen,Zuiderlaan 8.
Sint-Denijs-Westrem. 6-12 km,16-21
u,Don Bosco Onderwijscentrum,Maal-
temeers.
Oudegem.4-8-13-20 km,8-15 ,Paro-
chiaal Centrum,Hofstraat.
Ieper.6-10-20-30 km,8.30-15 u,RVT
Zonnelied,Rijselsestraat 85.
Ichtegem.4-8-12-16-20 km,8-15 u,
COC De Ster,Engelstraat 54.
Sint-Truiden.6-12-19-30 km,8-15 u,PC
Ziekeren,Halmaalweg 2.

ZONDAG 9 NOVEMBER
Ronse.7-14-21 km,8-15 u,Zaal C.O.C.,
Nieuwebrugstraat.
Waasmunster.6-12-20 km,8-15 u,Sint-
Janskring,Ruiter.
Ruddervoorde.7-10-13-18-22 km,
7.30-15 u,Zaal De Gilde,Vlamingstraat.
Heuvelland.5-12-20-30 km,7.30-15 u,
Ontmoetingscentrum De Fontein,Ie-
perstraat,De Klijte.
Boekhoute.7-12-18-24 km,8-15 u,De
Kring,Dorp.
Ruisbroek,5-10-15-20-25 km,8-15 u,
Zaal Familieheem,Gasthuisdreef.
Asse.7-14-21 km,7.30-15 u,Parochie-
zaal,Kespierstraat,Asbeek.
Ekeren. 6-10-13-16-21 km,8-15 u,Zaal
De Nobele Donk,Jozef Ickxstraat,Eke-
ren-Donk.
Oosterzele.6-10-14-21 km,8-15 u,Ge-
meenteschool,Geraardsbergse steen-
weg 69.
Klemskerke.6-12-21 km,8-15 u,Feest-
zaal MPIGO De Haan,Driftweg 77.
Oostrozebeke.6-12-21-28-35 km,
7.30-15 u,Ontmoetingscentrum Man-
delroos,Brengierstraat.
Hooglede,5-10-15 km,8.00-15.00 u.,
De Gulden Zonne.
Boortmeerbeek, 5-10-15-20 km,7.30-
15.00 u.,Gildezaal,Dorpplaats.
Dessel, 6-12-18-24 km,8.00-15.00 u.,
Parochiecentrum Witgoor,Meistraat
150.
Niel, 4-7-14-21-28 km,8.00-15.00 u.,
K.T.A.,Wirixstraat 56.
Lint,6-10-15-20-15 km,8.00-15.00 u.,
BSGO De Wilg,Eikhof.
Landen, 4-7-12-28 km,8.00-15.00 u.,
Amfitheater,Stationstraat 30.
Kleine-Brogel, 4-7-9-12-15-24 km,
7.30-15.00 u.,Vliegbasis Kleine-Brogel,
Kazerne 1,Peer.
Beverst.4-6-8-12-16-21-30 km,7.00-
15.00 u.,Ontmoetingscentrum
Schoonbeek,Schoolstraat.

MAANDAG 10 NOVEMBER
Beernem.4-6-11-17-21 km,-15 u,Sint-

Lutgartinstituut,Rollebaanstraat.
Sint-Michiels. 6-12-21-29 km,8.00-
15.00 u.,Ter Dreve,Koning Albert I-laan
188.
Bommershoven (Haren),5-8-13 km,
9.00-17.00 u.,Cultureel Centrum Panis-
hof,Bommershovenstraat 10.

DINSDAG 11 NOVEMBER
Torhout.7-14-22 km,8-15 u,Zaal Club
de B,’s Gravenwinkelstraat.
Aalter.6-12-20 km,8-15 u,Sportcen-
trum,Lindestraat.
Wetteren. 6-12 km,9-14 u,Sporthal De
Warande,Warandelaan 14.
Hamme. 6-12-16 km,8-15 u,Sporthal
Meulenbroek,Kaaiplein 32.
Sint-Niklaas. 6-11-16-19-24 km,8-15 u,
Verblijfscentrum Heywijck,Lange Rek-
straat  52.
Zandbergen.6-10-16-21 km,8-15 u,
Parochiezaal,Windekind,Peperstraat.
Steendorp.7-14-21 km,8-15 u,Polyva-
lente zaal, Gelaagstraat,Temse-Steen-
dorp.
Bonheiden.5-8-12-16-21 km,8-15 u,
Parochiecentrum De Krekel,Dorp.
Oudenaarde. 6-10-14-21 km,8-15 u,
Evenementenhall De Qubus,Linde-
straat.
Oosteeklo. 6-12-18 km,9-15 u,Vrije Ba-
sisschool,Oosteeklo-Dorp 58.
Zarren. 6-10-14-18 km,8-15u,Ontmoe-
tingscentrum Albatros,Stadenstraat
25A.
Rotselaar.5-10-15 km,8-15 u,Sportief
Rotselaar,Torenlaan 80.
Beerse.5-7-12-15-20 km,9-15 u,Ge-
meenschapscentrum ’t Heilaar,Hei-
laarstraat 35.
Herentals.4-7-15-20 km,8-15 u,Zaal
Nieuwland,Nederij 100.
Kasterlee. 6-12-18-25 km,8-15 u,Sanc-
ta Maria Instituut,Mgr.Heylenstraat.
Halle-Booienhoven.4-6-12-20 km,8-
18 u,Parochiezaal Halleman.
Deurne (Bt).5-7-14-21-28-36 km,7-15
u,S.O.K.,Hasseltsebaan,Deurne-Diest.
Genk.5-10-15-20 km,8-15 u,Sint-Jozef-
instituut,Hasseltweg.

WOENSDAG 12 NOVEMBER
Gellik.5-10-15-20 km,9-15 u,O.C.Gel-
lik,Biesweg 18.
Kaulille. 6-10-16 km,8-15 u,Parochie-
huis,Jaspeslaan,Kaulille-Bocholt.

DONDERDAG 13 NOVEMBER
Lommel.5-8-13-18 km,8-15 u,Hon-
denclub HVL,Pijnvenstraat,Lommel-
Kerkhoven.

VRIJDAG 14 NOVEMBER
Lichtervelde,6-12-20 km,8-15 u,Lich-
tenhove,Torhoutstraat 42.

Beurs over Zuid-Afrika

WANDELEN

LEZERSTIP

FIETSEN

«Ik ben net terug van een vijfdaags
verblijf in Bad Münstereifel,een ge-
zellig en pittoresk stadje vol vak-
werkhuizen aan de westkant van de
Eifel. De 1,6 km lange omwalling is
nog grotendeels intact en een stuk
ervan is zelfs bewandelbaar. Er zijn
ook restanten van een burcht en
dwars door het stadje loopt het ri-
viertje de Erft. Erlangs liggen een
aantal leuke terrasjes.Bad Münster-
eifel is een wondermooi stadje en
een uitstekende uitvalsbasis voor
wandelingen. Er zijn ruim 400 km
wandelpaden.Grunwald’s Hotel ligt
pal in het autoluwe centrum van
Bad Münstereifel op 15 meter van
het Erft en de ‘hoofdstraat’.Ik betaal-
de slechts 46 euro per nacht voor
een ruime suite met een grote
slaapkamer, badkamer, hal, salon,

eetplaats en keukentje. Het ontbijt
werd op de kamer gebracht door de
ietwat excentrieke hotelbazin.»
Grunwald’s Hotel, Kettengasse 4,
53902 Bad Münstereifel (Nordrhein-
Westfalen). Tel. 0049/22 53 77 32,
www.reisen-eifel.de
Erik Vloeberghs,Lier

Ook een reistip? Mail:reizen@hln.be

Vandaag, 8 november, kan je in het
kasteel van Groot-Bijgaarden ken-
nismaken met de toeristische troe-
ven van Zuid-Afrika en Namibië.
Toeristische diensten, touropera-
tors, hotels en lodges, luchtvaart-
maatschappijen, autoverhuurbe-

drijven en organisatoren van safa-
ri’s tekenen present en geven alle
mogelijke informatie over reizen
naar en in dit fascinerende deel van
het zwarte continent. Van 9.30 tot
17.30 uur.Vrijkaarten   downloaden
op www.visitsouthernafrica.be.

Bad Münstereifel

8 VAKANTIEOORDEN,
GETEST EN
GOEDGEKEURD DOOR

Meer lezen

Quantum of Solace 


