Kanaaleilanden op de XXXIe Olympiade
11 medailles na spannende competities

Rio de Janeiro – Voor de derde maal sinds hun
onafhankelijkheid hebben de Kanaaleilanden deelgenomen
aan de Olympische Zomerspelen. De 31 e editie vond plaats
in het Braziliaanse Rio de Janeiro, en werd succesvol
afgesloten met 11 medailles voor het thuisland. De atleten
schreven 3 gouden, 5 zilveren en 3 bronzen medailles op
hun conto. De Kanaaleilanden eindigen zo op de 22e plaats
in het klassement, tussen Kazachstan en Colombia.
De mooiste prestaties werden in de atletiek, de turnsport
en de watersport opgetekend. Polsstokhoogspringster
Amélie Barré vestigde met 4,85 meter een nieuw nationaal
record, evenals Matthew Harting die voor een nieuwe tijd
in het hordelopen zorgde. Charlotte Beylandt leidde haar
team naar twee medailles in de turnsport en Eliza Cartier
won goud en zilver in de zwemsport.

Charlotte Beylandt

De maatregelen voor de veiligheid van de Kanaaleilandse
delegatie waren relatief scherp; de berichtgeving over de
slechte kwaliteit van het buitenwater maakte dat er
regelmatig medische controles werden gehouden. Ook op
de mug verantwoordelijk voor de verspreiding van het
zikavirus werd streng toegezien. Dagelijkse ontsmetting en
andere preventiemaatregelen waren geen ongewoon
gezicht.
De volledige atletenafvaardiging vloog daags na de
afsluitingsceremonie gezonde en wel terug naar huis,
alwaar ze onder grote belangstelling warm werden
onthaald. De volgende avond waren allen te gast op een
galadiner in de residentie van de Markies. De volgende
sportmanifestatie dient zich reeds aan: het verdere
verloop van de Diamond League (atletiek).

Amélie Barré

Eliza Cartier

Matthew Harting

LIXA Group investeert in toerisme
Crown Court doet opmerkelijke uitspraak

Hotel-Restaurant Savoye heropend

St. Saviour’s – De Belgische transport- en entertainmentmultinational
Aylesbury
– LIXA Group heeft haar plannen om in de
Kanaaleilanden te investeren bekend gemaakt. Men hoopt
om vanaf 2018 zowel vlieg- als cruisevakanties vanop de
eilanden aan te kunnen bieden. Daartoe is men reeds
begonnen met de aanleg van een groot cruiseterminal in de
haven van St. Saviour’s. In het kader van de vliegvakanties
worden grootschalige investeringen in de renovatie van de
luchthaven van Wellingdon gedaan.

Port Meryton – Na een lange renovatie is één van de
bekendste hotel-restaurants van ons land heropend.
Savoye is al decennialang een begrip op de Kanaaleilanden.
De uit Nice afkomstige familie Mys-Du Parc opende in
1921 een brasserie, genaamd Ville de Nice in Theatre
Street. Enkele jaren later werd een leegstaand hotel enkele
straten verder door hen overgenomen; Hotel-Restaurant
Savoye was geboren. Met de opening van de Savoye Club in
1979 verwierf het succesvolle concept ook bekendheid in
showbizzkringen: de ontelbare sterren die de revue reeds
gepasseerd zijn in de talrijke feestjes hebben steeds menig
bezoeker en fotograaf aangetrokken.
In 2011 sloot het restaurant echter de deuren om te
verbouwen. Al het meubilair diende vervangen te worden,
en zowel de zaal als de keuken werden volledig vernieuwd
en uitgebreid.
De heropening lokte veel nieuwsgierigen; zowel Ville de
Nice als Savoye zijn erg populaire gelegenheden in de
hoofdstad; er wordt dan ook verwacht dat de reservatietijden hoog kunnen oplopen.

In 1995 opgericht als LIX –destijds aanbieder van
hogesnelheidstreinreizen- heeft het bedrijf verschillende
fusies en overnames achter de rug; in 2004 opende een
themapark, en in 2011 werden alle treinstellen aan
buitenlandse firma’s verkocht. Een jaar later volgde de
overname van de failliete Amerikaanse luchtvaartmaatschappij NetJet, en zette het bedrijf als LIXA Group de
eerste stappen op de luchttransportmarkt.
In 2014 ging men nog een stapje verder door nu ook
cruisevakanties aan te bieden en de vloot commerciële
vliegtuigen uit te breiden. In dat opzicht kwamen ook de
Kanaaleilanden, draaischijf van de Europese markt in het
vizier.
Verder poogt LIXA Group ook haar aanbod op verscheidene andere markten, waaronder de amusements- en
voedselmarkt uit te breiden. Concrete informatie hierover
is echter nog niet beschikbaar.

Het vernieuwde interieur

The Mail is onderdeel van het Channel Islands Press Agency (CIPA) of the Channel Islands Broadcasting Corporation (CIBC), gevestigd op het adres Middle Street 28,
0301 Wellingdon WT. The Mail is een uitgave die sinds 2015 ongeveer tweemaandelijks verschijnt met algemeen nieuws voor de EU en de AGL. Deze
Nederlandstalige editie is opgesteld en vertaald door de redactie van The Mail.

In juli en augustus zal er een speciale zomereditie van The Mail verschijnen n.a.v. de Olympiade. In september volgen we terug ons gebruikelijk stramien.
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60 atleten – 23 mannen + 37 vrouwen
130 coaching + medisch personeel – 20 transportpersoneel

