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onderdompelen in het leven van klanten en potentiële klanten. We bezoeken u thuis, kijken hoe u leeft
en hoe u gebruikmaakt van uw auto. We filmen dit
zelfs. Dat lijkt misschien wat opdringerig, maar onze
deelnemers zijn altijd zeer bereidwillig om hieraan
mee te werken. Ze vinden het spannend dat ze
helpen bij de ontwikkeling van een nieuwe Jaguar.
Hetzelfde enthousiasme zien we ook terug bij
onze ontwerpers en technici. Design Director Ian
Callum en zijn team zijn nauw betrokken bij ons werk
en altijd heel benieuwd naar onze resultaten. Op die
manier een nieuwe Jaguar ontwikkelen is voor alle
betrokkenen echt een verrijkende ervaring. Maar
uiteindelijk is het uw stem die er het meest toe doet.
Ik zal u een voorbeeld geven van hoe u het
verschil maakt. Toen we voor het eerst op het idee
kwamen om de F-PACE te ontwikkelen, bleek uit
onderzoek dat een Jaguar cross-over zo populair
zou zijn dat we er misschien wel twee moesten
bouwen. Maar het onderzoek wees ook uit dat
klanten graag een kleinere Jaguar cross-over met
een eigen persoonlijkheid wilden, anders dan de
grotere F-PACE. Toen we de opties onderzochten
van het design van de E-PACE, bleek dat het meer
verticale ontwerp van de koplampen – meer als een
F-TYPE dan de F-PACE – populairder was. Dat is dan
ook het ontwerp dat u elders in deze editie terugziet.
We zijn er echt trots op. Dankzij het onderzoek
zijn we er behoorlijk zeker van dat hij in de smaak
zal vallen. En we willen u heel graag bedanken voor
al uw hulp bij het ontwikkelen.

Ana Ramirez
Senior Manager, Customer Insights

FOTOGRAFIE: JON CARDWELL

H

et is altijd een belangrijk en spannend
moment als we een nieuwe auto
presenteren, en zeker als het een
baanbrekend model betreft als de nieuwe
E-PACE. Maar het zijn eigenlijk de klanten die ons
hebben geholpen bij het ontwerp van de E-PACE;
zoals ze ons helpen bij elke nieuwe Jaguar.
Ik werk bij het Customer
Insights-team van Jaguar, en
onze missie is om de stem van
de klant te laten resoneren in het
creatieve hart van het bedrijf.
Daarom richten we ons op het
totaalbeeld. We kijken naar
wereldwijde trends om te anticiperen op wat voor auto’s u wilt
zien, misschien zelfs voor u het
zelf weet.
Aan de hand van research
plannen we de ontwikkeling van
het merk Jaguar en bepalen we
wat voor soort auto’s we moeten
bouwen. Zo hebben we ook
Jaguars eerste cross-over
ontwikkeld, de F-PACE. We
weten dat de verkoop van crossovers en SUV’s in de laatste vijf
jaar meer dan verdubbeld is en
nu een kwart van de totale wereldwijde autoverkoop vertegenwoordigt, waarbij vooral compacte
cross-overs als de E-PACE een sterke groei
doormaken. Dus het is logisch dat Jaguar zich
sterk maakt in dit spannende segment.
Natuurlijk praten we ook direct met u. We
nodigen onze klanten en degenen die we willen
aanmoedigen om klant te worden uit om te komen
kijken naar onze eerste ontwerpen – uiteraard in
het diepste geheim. We geven u een iPad om rond
de auto te lopen en punten te geven; en we praten
ook wat meer in detail om uw antwoorden beter te
begrijpen. We komen zelfs naar u toe. We doen
etnografisch onderzoek waarbij we ons

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.
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VOOR WIE HET GEMIST HEEFT
29 juni – 2 juli
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Goodwood is bij uitstek het autofestival voor de zomer en
wordt gehouden op het landgoed van Lord March aan de
Engelse zuidkust. Het thema voor de editie van 2017 is
‘Peaks of Performance – Motorsport’s Game Changers’,
wat perfect past bij de onthulling van Jaguars SV Project 8.
Dat is de naam die we hebben gegeven aan de unieke
Jaguar XE sedan die is ontwikkeld door Jaguar Special
Vehicle Operations. Met 600 pk en 700 Nm koppel is
dit de krachtigste en snelste Jaguar voor de openbare
weg in de geschiedenis. Er worden 300 van deze zeldzame
modellen gemaakt, dus het is een echte traktatie voor
de fanatieke verzamelaar. Wie kort wil proeven van deze
sensationele Jaguar, kan als passagier mee met een van
de eerste Project 8-modellen op de legendarische Hill
Run. Spektakel gegarandeerd.
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FOTOGRAFIE: HUBER-IMAGES.DE/STERNBERG NATALIE, JOHN WYCHERLEY

Juli

Voor meer informatie, ga naar goodwood.com of zoek ‘Jaguar Project 8’
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15 – 16 juli
F O R M U L E E E P R I X , N E W YO R K
De razendsnelle elektrische raceklasse komt in
juli naar New York City voor de eerste Formule
E ePrix-race in de Big Apple. De race wordt
gehouden bij de Brooklyn Cruise Terminal,
waar de supersnelle elektrische bolides over
de straten en door New York Harbour hun
rondjes zullen draaien. Panasonic Jaguar
Racing-coureurs Mitch Evans en Adam Caroll
zijn ook van de partij tijdens deze eerste
door de FIA erkende formulerace in de vijf
stadsdelen van New York City.
Voor meer informatie over Formule E-races en het e-raceteam van Jaguar, ga naar jaguar.com/jaguar-racing

11 – 17 juli
KO P E N H AG E N
IJSJESWEEK
De eerste editie van dit
festival rond alles wat met ijs
te maken heeft, werd vorig
jaar in het centrum van
Kopenhagen gehouden. Ook
in de tweede editie is er
weer een overvloed van
smaken en varianten
gemaakt door de beste
ijsmakers, die naar de
Deense hoofdstad trekken
om tijdens het warme weer
voor heerlijke verkoeling
te zorgen. Want in
tegenstelling tot wat velen
denken, kan het kwik daar
in de zomermaanden tot
wel 35°C oplopen.
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FOTOFRAFIE: MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES, MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS, THE FRANK LLOYD WRIGHT FOUNDATION ARCHIVES/THE MUSEUM OF MODERN ART/AVERY ARCHITECTURAL & FINE ARTS LIBRARY/COLUMBIA
UNIVERSITY, NEW YORK (2), THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, GIFTS OF DAVID ROCKEFELLER, JR.FUND, IRA HOWARD LEVY FUND EN JEFFREY P.KLEIN PURCHASE FUND

10 – 23 augustus
1 5 0 E G E B O O RT E DAG F R A N K L LOY D W R I G H T:
U N PAC K I N G T H E A R C H I V E
150 jaar na zijn geboorte blikt het Museum of Modern
Art (MoMA) in New York met deze omvangrijke expositie
terug op het werk van de beroemde Amerikaanse
architect. 450 stukken die Lloyd Wright in zijn 60 jaar
omspannende carrière heeft gemaakt worden tentoongesteld, waaronder meubels, schetsboeken en maquettes
van zijn meest iconische gebouwen.

Augustus
THE JAGUAR
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18 – 31 augustus
BUENOS AIRES
TA N G O F E S T I VA L & WO R L D C U P
Elk jaar in augustus komen meer
dan een half miljoen bezoekers naar het
grootste tangofestival ter wereld
in Buenos Aires, waar deze passionele
dans in de wijk La Boca zijn
oorsprong had. Duizenden professionele
dansers komen er samen voor de grote
finale van het festijn, de Tango
World Cup in het Luna Park. Het is een
immens populair evenement bij
zowel de bevolking als toeristen. Per
persoon zijn er maximaal slechts twee
tickets beschikbaar en ze worden
verkocht op basis van ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’.
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FOTOGRAFIE: LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT

14 – 24 september
I A A AU TO S A LO N F R A N K F U RT
De Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt
loopt van 14 tot 24 september. Het is een hoogtepunt
voor autoliefhebbers van overal ter wereld, en het is uw kans
om de nieuwste telg van de Jaguar Land Rover-familie te
bewonderen: de Range Rover Velar. Hij verrijkt het spectrum
van Range Rover-design met een exterieur dat zowel functioneel als elegant is, en een cabine die een nieuwe standaard
stelt voor stijlvol minimalisme. In Frankfurt deelt de Velar het
podium met het groeiend aantal modellen van Jaguar. Samen
staan ze garant voor een adembenemend optreden.

THE JAGUAR
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23 – 30 september

Voor meer informatie en om u op te geven als
vrijwilliger voor de Invictus Games 2017, ga naar
invictusgames2017.com
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24 september –
15 oktober
B E I J I N G I N T E R N AT I O N A L
A RT B I Ë N N A L E
De Beijing International Art Biënnale is
– alweer voor de zevende keer – de officiële
Chinese biënnale voor hedendaagse,
internationale kunst. Met werken uit meer
dan 100 landen presenteert de biënnale een
bont palet van verschillende culturen.
Geïnspireerd door het thema van de Zijde
route exposeren schilders en beeldhouwers
van over de hele wereld hun werk in het
Nationale Kunstmuseum van China in Beijing.

FOTOGRAFIE: DONY WENJIE/GETTY IMAGES

INVICTUS GAMES 2017
De Invictus Games zijn vernoemd naar het
beroemde gedicht van William Ernest Henley en
gebruiken de kracht van sport om militairen
fysiek, psychologisch en sociaal te helpen. De
eerste Invictus Games, gepresenteerd door
Jaguar Land Rover, werden gehouden in Londen
in 2014 en opgezet door de Engelse prins Harry.
De prins was geïnspireerd door de Warrior
Games in de VS, waar hij zag hoe sport en fysieke
activiteit herstel kan versnellen, revalidatie kan
ondersteunen en meer begrip kan kweken.
Jaguar Land Rover verlengde zijn partnership
met de Games in 2016 in Orlando en keert nu
voor de derde maal terug als partner bij de editie
die van 23 tot en met 30 september wordt
gehouden in Toronto, in Canada. Dit jaar komen
er 550 militaire atleten uit 17 landen aan de start,
die zullen strijden in 12 verschillende disciplines,
waaronder de Jaguar Land Rover Driving
Challenge. Ze worden toegejuicht door duizenden toeschouwers en meer dan 1500 vrijwilligers.
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F R I E Z E LO N D O N
Frieze London is een
hoogtepunt van de inter
nationale artistieke en culturele
kalender en wordt dit jaar van
5 tot 8 oktober gehouden in
Regent’s Park. Deze veertiende
editie van Frieze beslaat ook
dit jaar weer een fascinerende
reeks van lezingen, exposities
en verkoop van kunstwerken
van meer dan 1000
toonaangevende kunstenaars
vertegenwoordigd door meer
dan 160 van ’s werelds beste en
beroemdste galeries.
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FOTOGRAFIE: MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5 – 8 oktober

Oktober

28 – 29 OKTOBER

K A A P S TA D I N T E R N AT I O N A A L
V L I EG E R F E S T I VA L
Roep dit najaar in Kaapstad uw
innerlijke Mary Poppins tot leven
tijdens het grootste vliegerfestival van
Afrika. Vliegermakers en vliegeraars
komen vanuit het hele continent naar
Kaapstad om zich uit te leven in
hun favoriete hobby. Jaarlijks trekt het
festival meer dan 20.000 bezoekers,
met naast workshops ook tal van
eettentjes die gerechten van de
regionale cuisine serveren.

THE JAGUAR
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En tot slot …
I C E AC A D E M Y 2 0 1 8
Tegen het einde van het jaar nadert ook
weer de volgende editie van een van
Jaguars meest spectaculaire evenementen:
de Ice Academy. Reis de eerste maanden
van het jaar af naar het sprookjesachtige
winterland in het Zweedse Arjeplog
(1822 inwoners) voor een niet te evenaren
rijervaring. Dit wordt de tweede editie
van het evenement. Deelnemers aan de
Academy kunnen in een F-TYPE of
F-PACE over de bevroren meren en door
het toendragebied rijden waar Jaguar zijn
koude klimaattests houdt. Tijdens de dag
krijgt u persoonlijke ondersteuning van
ervaren instructeurs en ’s avonds verblijft
u in een schitterend, authentiek hotel,
omringd door de adembenemende
natuurvan het hoge noorden. U kunt nu
reserveren voor de Ice Academy 2018
en kiezen uit een verblijf van drie of
vier nachten.

1 – 30 november
H E R FS T I N JA PA N
De jaarlijkse koyo in Japan is een
prachtig schouwspel voor zowel
toeristen als de plaatselijke
bevolking. Als u in november in
Japan bent, zult u het niet willen
missen. Zoals de kersenbloesem
prachtig tot volle bloei komt in
het voorjaar, zo zetten de bomen
in het najaar hun schitterende
gouden herfsttooi op. In Middenen Zuid-Japan is november de
ideale maand om de spectaculaire
herfstkleuren te bewonderen.
Ze zullen een onuitwisbare indruk
maken.

FOTOGRAFIE: NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Voor mee informatie en om te reserveren,
ga naar jaguar.com/experiencesweden
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PAC E
I N VA D E R

TEKST: BEN OLIVER

Er is een nieuwkomer bij Jaguar die met jeugdig elan de boel in
autoland wakker schudt. Hierbij geven we u een eerste indruk van
de nieuwe E-PACE, de ultieme praktische, compacte sportauto

Ieder zichzelf respecterende
nieuweling wil een unieke
entree maken, en de innovatieve
Jaguar E-PACE doet al meteen
van zich spreken.
Met een opvallende mix van
in het oog springend, sportief
design, ongeëvenaarde wendbaarheid en praktische speelsheid zorgt de nieuwste uitbreiding van de Jaguar-familie voor
een berg aan verrassingen. Hij is
helemaal klaar voor een actieve
levensstijl of een huishouden
met jonge kinderen.
Enkele invloedrijke potentiële
klanten, experts en betrokkenen
bij de ontwikkeling van de auto
leggen uit waarom deze praktische, compacte sportauto
niet alleen baanbrekend is voor
Jaguar, maar voor de hele markt
van prestatiegerichte auto’s.

THE JAGUAR
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1800 kg

bochtgedrag

• Trekvermogen van

voor beter

achterwielophanging

• Torque Vectoring

Dynamics-systeem

wielophanging

• Optioneel Adaptive

onafhankelijke

wendbaarheid

• Geheel

voor nog meer

Control

• Active Driveline

• All Surface Progress

Drive

• Low Friction Launch

• Intuïtieve All Wheel

OP JAGUAR
TOEGESPITSTE
PRESTATIES

“DE ULTIEME BALANS
TUSSEN SCHOONHEID EN
PRAKTISCH NUT”
22

Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Voor
mij is de binnenkant van de auto even goed
als het exterieurdesign. Als je naar het
interieur kijkt, zie je een grote aandacht voor
de bergruimte in de auto. Zo zijn er diverse
slimme foefjes in de console tussen de voorstoelen en in de portieren, het dashboardkastje en de bagageruimte om de auto zo
praktisch mogelijk te maken.
We konden beschikken over de technologie
van ons zustermerk Land Rover, maar dan toegespitst op rijomstandigheden waaronder je
met een Jaguar zou willen rijden, zoals nat
gras, sneeuw of ijs. Het is in ieder opzicht een
uitermate capabele auto.
Ik denk dat je een auto eenmalig aanschaft
vanwege de looks, maar dat je een automerk
opnieuw koopt als het aan je behoeften voldoet, of op sommige gebieden zelfs op je
behoeften anticipeert. Dat doet de E-PACE
volgens mij en ik weet zeker dat we er veel
trouwe klanten mee zullen trekken.

• Verﬁjnde multi-link

Als je 25 jaar geleden toen
ik bij Jaguar begon had
gezegd dat ik ooit Chief
Programme Engineer voor
een performance-SUV als
deze zou worden, dan had
ik je voor gek verklaard. Ik besefte dat ik, om
de tradities te doorbreken en vragen te stellen
over wat een Jaguar behoort te zijn, een jong
en supertalentvol team om me heen moest
verzamelen. En dat is gelukt. Tijdens het hele
project hebben we alles met een nieuwe insteek
bekeken. Dit is de mooiste baan ter wereld.
Toen we begonnen, wisten we dat veel
klanten een auto willen die het gevoel van een
sportauto geeft, ook als ze in een levensfase
zitten of een levensstijl hebben waarbij ze
minstens vier zitplaatsen en veel ruimte nodig
hebben. Dus begonnen we na te denken over
een sportauto voor het dagelijks gebruik. We
wilden de ultieme balans vinden tussen
schoonheid en praktisch nut.

DE TECHNICUS
GRAHAM WILKINS - CHIEF
PROGRAMME ENGINEER E-PACE

De cijfers spreken voor zich.
Overal ter wereld zijn SUV’s
het snelst groeiende segment
van de automarkt. Kopers
zijn dol op de hogere zit,
grotere laadruimte, ruimte
voor vijf passagiers en het veilige gevoel van
vierwielaandrijving.
De meeste mensen willen zo’n auto als praktisch vervoermiddel, vaak voor het gezin. Het is
een grote aanschaf, dus willen we ook een mooi
design met uitstraling.
Premiummerken als Jaguar spelen een
grote rol op de SUV-markt. Zowel het design
als de aantrekkingskracht van het merk weegt
zwaar mee.
De F-PACE was een moedige stap en een
die goed werd ontvangen. Met de E-PACE –
die een maatje kleiner is – wordt er een heel
nieuwe markt aangeboord.

DE AUTOJOURNALIST EN MOEDER
ERIN BAKER - MANAGING DIRECTOR
CARS, THE TELEGRAPH

Als je naar de speciﬁcaties van de auto kijkt,
is het duidelijk dat Jaguar dicht bij zijn dynamische roots is gebleven. Ik denk dat dit meer een
auto voor liefhebbers is dan de meeste SUV’s.
En hij zal huidige Jaguar-eigenaars niet
teleurstellen, die misschien een F-TYPE hebben
en er een SUV bij willen voor het gezin. Maar
ook nieuwe klanten zullen blij zijn dat het
merk-DNA is behouden.
Als moeder van twee kinderen denk ik dat de
rol van veelzijdige gezinsauto hem prima ligt.
Het interieur heeft slimme details en de brede
laadruimte is belangrijk voor gezinnen die
boodschappen, vakantiekoﬀers of kinderﬁetsen
kwijt moeten. De technici hebben hard gewerkt
om achterin meer beenruimte te creëren – en
dat is belangrijk.
Als ik een sportauto voor dagelijks gebruik
moest ontwerpen met een hoge zit en grote
laadruimte, dan zou ik dit voor ogen hebben.

“DE ROL VAN VEELZIJDIGE
GEZINSAUTO LIGT HEM PRIMA”
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Klanten die voor het eerst in
een E-PACE rijden, zullen
moeite hebben om niet in de
traditionele kattentermen te
vervallen waarmee Jaguars
vaak worden beschreven.
Hij voelt zelfverzekerd, behendig en precies
aan. Waarom zou hij minder Jaguarachtig zijn,
alleen omdat hij een hogere zit heeft en geschikt is voor alle rijomstandigheden?
De E-PACE is een combinatie van wat we
hebben opgestoken van de XE en de F-PACE.
De XE benadert de afmeting van de nieuwe
E-PACE het meest en naar mijn mening heeft
hij een van de beste besturingssystemen die
we ooit hebben geproduceerd. Dat was ons
ijkpunt: we wilden dezelfde precisiebesturing
hebben.
Het is echter belangrijk om de juiste balans
te vinden. We wilden geen comfort inleveren
voor die precisie, en deze auto is minstens zo
verﬁjnd als onze andere modellen.
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240 pk (176 kW)

180 pk (132 kW),

150 pk (110 kW),

4-cilinder Turbo:

300 pk (221 kW)

• Diesel Ingenium

250 pk (183 kW),

4-cilinder Turbo:

• Benzine Ingenium

MOTOREN

“HIJ VOELT ZELFVERZEKERD, BEHENDIG
EN PRECIES AAN”

DE DRIVING EXPERIENCE-KAMPIOEN
MIKE CROSS - CHIEF ENGINEER
VEHICLE INTEGRITY

Om de fameuze Jaguar-dynamiek op een
voertuig met een hogere rijpositie toe te
passen, putten we uit onze ervaringen met de
F-PACE, die uitstekend door de autopers is
ontvangen. De E-PACE maakte het ons zelfs
wat makkelijker, omdat hij compacter is.
Zoals te verwachten valt, is er onderhuids
van alles gaande. Een belangrijk aspect is ons
nieuwe Active Driveline-systeem.
Bij gelijkmatig rijgedrag onder goede
omstandigheden werkt het voornamelijk met
voorwielaandrijving voor een optimaal brandstofverbruik. Op slecht wegdek of bij een
pittige rijstijl stuurt het systeem vermogen naar
de achteras en wordt het koppel actief over de
achterwielen verdeeld. Zo krijgt het buitenste
achterwiel bijvoorbeeld net even meer koppel
om de neus beter de bocht in te sturen.
Active Driveline geeft dat klassieke achterwielaangedreven Jaguar-gevoel, maar met de
zekerheid die vierwielaandrijving met zich
meebrengt.

In mijn winterauto heb ik meestal permanent
een stoel neergeklapt liggen en een boardtas
achterin, en die blijft daar tot april! Ik heb ook
veel andere spullen bij me, zoals laarzen, een
skipak en een helm. En ik neem ook graag vrienden mee – dat is wel zo gezellig. Als ik zo eens
naar de been- en laadruimte van de E-PACE kijk,
zouden we er makkelijk in passen.
Ik ben ook weg van het design. Er kan simpelweg geen andere auto in dit segment aan tippen.
Hij heeft onmiskenbaar het Jaguar-DNA; je herkent de F-TYPE en de F-PACE er direct in. Maar
toch heeft deze auto een heel eigen karakter.
Alles wat typisch Jaguar is vind je in de
E-PACE terug en er is geen andere compacte
SUV waarvan je kunt zeggen: ‘Ik rij in een
Jaguar.’ Dat is belangrijk.

Ik heb een klassieke Jaguar
XJS uit 1985 waar ik ’s zomers
in München mee rijd. Het is
een heel gave auto. Hiervoor
had ik een moderne Jaguar,
maar als het snowboardseizoen aanbreekt moet ik een auto hebben met
all-wheel drive, een goede bodemvrijheid en
veel ruimte achterin.
Een SUV is voor mij ideaal en ik heb er al
twee gehad. De enige reden dat ik geen Jaguar
als winterauto had, is dat de fabrikant geen
kleinere SUV maakte.
Ik heb graag een compacte auto, dus
hoewel ik de F-PACE schitterend vind, is de
kleinere E-PACE geknipt voor mij, zelfs als
ik twee kinderen had.

DE SENSATIEZOEKER
TASSILO HAGER - MANAGING EDITOR,
PLEASURE SNOWBOARD MAGAZINE

Camera

graden Surround

Pack

• Optioneel 360

• Optioneel Drive

en achter

• Optioneel Park Pack

• Parking Aid voor

Monitor

• Rear view camera

• Driver Condition

• Lane Keep Assist

RIJHULP

“ER KAN GEEN ANDERE
AUTO AAN TIPPEN”
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Activity Key (optioneel)

waterbestendige

• Draagbare

achterklepbediening

elektrische

• Optionele handsfree

• 1 ,3 m brede laadruimte

4,3 l achter)

portier (5,3 l voor,

bergruimte in ieder

• Gemodelleerde

bekerhouders

• Verwijderbare

• Dashboardkastje van 10 l

8,4 l in middenconsole

• Diepe bergruimte van

kleine items

• Beste bergruimte voor

MEEST PRAKTISCH IN
DIT SEGMENT

•SportsShift schakelhendel

stuurwiel

• Driespaaks lederen

de R-Dynamic-modellen

• Sportstoelen standard in

• Hoogwaardige materialen

OP DE BESTUURDER
GERICHT INTERIEUR

“HET INTERIEUR IS HEEL
PRAKTISCH MAAR TOCH
SPORTIEF, MET EEN FOCUS
OP DE BESTUURDER”
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touchscreen

homepage op het

• Gepersonaliseerde

5 USB-laders

• Ruimte voor maximaal

smartphone-app

• Optionele verbinding via

• 10” next gen touchscreen

4G Wi-Fi hotspot

• Optionele

CONNECTIVITEIT

De E-PACE moest zijn eigen
karakter krijgen – en de
mensen op eigen kracht
overtuigen. Maar het is
duidelijk een Jaguar en
we hebben van de ontwikkeling van de F-PACE geleerd hoe we de
typische Jaguar-lijnen moeten toepassen op
een auto met andere proporties dan onze
sportauto’s en sedans.
De E-PACE moest sportief zijn omdat het
een Jaguar is. Hij straalt die sportiviteit ook uit
ondanks de beperkingen waarvoor we gesteld
werden. Een SUV moet tenslotte ook praktisch
zijn. Toch hebben we al deze elementen in
balans weten te brengen.
Bij het interieur hebben we een vergelijkbare aanpak gevolgd. Het is heel praktisch
maar toch sportief, en we zijn er niet bepaald
rouwig om dat we diverse details uit onze
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velgen

21” lichtmetalen

LED-koplampen

• Optionele

• Optionele Matrix

LED-achterlichten

LED-koplampen

• Kenmerkende

• Slanke

• Sportautodesign

OPVALLEND
DE WEG OP

DE DESIGNGOEROE
IAN CALLUM - DESIGN
DIRECTOR, JAGUAR

sportauto’s hebben overgenomen, zoals de
opvallende schakelhendel en de focus op
de bestuurder.
We hebben ook veel werk gemaakt van
een kwalitatieve afwerking van de E-PACE,
met hoogwaardige materialen, slimme details
en het juiste vakmanschap.
Van buiten is mijn favoriete detail de
vouw die de taillelijn volgt en overlapt voor
hij aan de achterkant verdwijnt. Van onder
bekeken is de vouw extra scherp, bijna een
snee in de zijkant van de carrosserie. Hierdoor wordt die enorme massa onderbroken
en krijgt hij de karakteristieke elegantie
van een Jaguar.
Onze klanten begrijpen dit. Ze hebben
oog voor esthetiek. Het heeft geen zin om
schreeuwerig om hun aandacht te vragen.
Daarom schreeuwt de E-PACE ook niet; hij
spreekt ze toe met een luide ﬂuisterstem.

PORTRET: CHARLIE GRAY

Oﬃ ciële brandstofverbruik
voor de E-PACE in l/100 km:
Stad: 5,6 - 9,7
Buitenweg: 4,2 - 7,0
Gecombineerd: 4,7 - 8,0
CO-uitstoot in g/km: 124 - 181
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking
en kunnen afwijken in de praktijk.

“HIJ STRAALT SPORTIVITEIT UIT”

Bezoek jaguar.com om meer te
weten te komen over de nieuwe
E-PACE en hem in actie te zien

THE JAGUAR
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Luke Bannister uit het
Engelse Somerset is
pas 16 jaar en nu al
wereldkampioen. Hij
wordt gezien als een van
de beste professionele
droneracers ter wereld.
Maar nog altijd trekt hij
er in het weekend met
zijn vrienden opuit om
zijn vliegkunsten verder
aan te scherpen

DRONE
RANGERS
DE RACE OM POLE POSITION IN
HET SNEL GROEIENDE
PROFESSIONELE DRONERACEN
TEKST: Simon Parkin
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NIEUWE TECHNIEK
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wee jaar geleden, vlak voor Oud en Nieuw, nam
Gary Kent, een 37-jarige IT-netwerk manager uit
Surrey in Engeland, zich voor om in het nieuwe jaar
twintig uur uit te trekken voor iets wat hij nog nooit
eerder had gedaan. Kort daarop liet een vriend hem
een YouTube-video van een dronerace zien. Kent had zelf een
achtergrond als semiprofessioneel eSports-gamer, waarbij hij
voor grote prijzenpotten videogames speelde, en was direct
gegrepen door de dronerace. De video volgde een wedstrijd
tussen dronepiloten die hun zoemende drones, door middel
van LED-licht in onderscheidende kleuren, met spectaculaire
snelheden rond een circuit vlogen. De piloten droegen een
virtual reality-achtige bril waardoor ze hun drones konden
besturen alsof ze zelf in de cockpit zaten. Kent kocht hierna
direct een drone, eentje die in de palm van z’n hand paste – een
verre verwant van de veel grotere machines die tegenwoordig
gebruikt worden voor allerlei toepassingen, van videoproductie
tot gewassenbescherming of de bestelling van postpakketten
zoals je dat in sommige landen al ziet. “Ik was gelijk verkocht”,
vertelt Kent. “Ik wist meteen dat dit mijn ding was.”
De twintig uur werd al snel een week en daarna een fulltime
hobby. Kent kocht een betere drone en sloot zich aan bij een
groepje piloten dat regelmatig tegen elkaar racete in een
verlaten stuk open bos in Swinley Forest, bij Bracknell in
Berkshire. ’s Avonds, als de studenten op de universiteit waar
hij werkte naar huis waren, oefende Kent in de lege gymzaal.
Met zijn ruimtelijk inzicht en razendsnelle reactievermogen,
aangescherpt door jarenlang videogamen in wedstrijdverband,
was hij al snel een bedreven dronepiloot. Korte tijd later sloot
hij zich aan bij een professioneel team en binnen een paar
maanden stuurde hij zijn drone met snelheden van meer dan
150 km/h door een zoutmijn in Roemenië in de Drones
Champions League.
Hoewel droneracen al meer dan vijf jaar bestaat, is de sport
het afgelopen jaar getransformeerd van een hobby van
liefhebbers op parkeerplaatsen en open plekken in bossen tot
een business waar miljoenen in omgaan, met professionele
teams, racekalenders, lucratieve sponsorcontracten, TV-rechten
en opkomende megasterren, onder wie Kent. Het is allemaal
mogelijk geworden door de samenkomst van een reeks van
nieuwe technologische ontwikkelingen. Een minuscule camera
op de neus van de drone zorgt ervoor dat de piloot door middel
van een virtual reality-achtige bril het toestel kan besturen.
Nieuwe ontwikkelingen in de technologie van lithium-batterijen
hebben de snelheden van de drones zodanig opgevoerd dat je
er nu professioneel mee kan racen (de grootte en kracht van de
batterij bepaalt op dit moment de raceklasse van de drone).
In sprintraces van zo’n 400 meter, meestal opgesplitst in vier
of vijf rondes van twee minuten, kunnen de snelheden oplopen
tot boven de 200 km/h. Bij sommige toernooien is er ook een
onderdeel dragracen, waarbij alle energie van de batterij in één
korte explosie opgebruikt wordt. Een lid van Kents team,

Droneracen is big business geworden, met verschillende leagues
die racers aan zich willen binden met grote prijzenpotten.
Luke Bannister (rechtsboven) en Gary Kent (rechtsonder) van
het NEXBLADES-team horen bij de groep topracers die het
gezicht van deze groeiende sport in de toekomst zullen bepalen

DRONERACEN
IS VAN EEN
HOBBY
UITGEGROEID
TOT EEN
MILJOENENBUSINESS
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IN EEN SPRINT OVER
400 METER KUNNEN
DE SNELHEDEN
OPLOPEN TOT
BOVEN DE 200 KM/H
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Technologie speelt een belangrijke rol bij
professionele droneraces. In sommige competities
worden er maximale eisen gesteld aan de batterij
en het frame. Bij andere wedstrijden mogen
piloten hun drone naar eigen inzicht optimaliseren.
Maar uiteindelijk is het de piloot en zijn ruimtelijk
inzicht, coördinatie- en reactievermogen die het
verschil maken tussen winst en verlies

NIEUWE TECHNIEK

NEXBLADES, is recordhouder met 0-100 km/h in 1,2 seconden.
Dat is sneller dan bijvoorbeeld een F-TYPE SVR.
In 2016, kwamen ’s werelds beste droneracers samen in
Dubai voor de eerste World Drone Prix race. Meer dan 150 teams
deden mee. Luke Bannister, een toen pas 15-jarige scholier uit
Somerset in Engeland ging er vandoor met de eerste prijs van
250.000 dollar. “Ik had een geweldig gevoel van vrijheid, als
een vogel in volle vlucht die van boven neerkijkt op de wereld”,
vertelt Bannister over zijn race. “Alles ging vanzelf, ik voelde
mij echt één met het toestel.” Dankzij helden als Bannister
komen er steeds meer toeschouwers naar de droneraces en
groeit ook de groep van professionele piloten. Afgelopen
september werd er tijdens het Paris Drone Festival over de
Champs Élysées geracet. Er kwamen meer dan 150.000
toeschouwers op af.
“Ik ben er heilig van overtuigd dat de sport nog een stuk
groter gaat worden”, zegt Richard De Aragues, regisseur van
de documentaire TT3D: Closer to the Edge uit 2011, en oprichter
van het NEXBLADES-team waarvoor Kent en Bannister racen.
De Aragues moet wel met spijt in het hart toegeven dat zijn
carrière als bekroonde documentairemaker de afgelopen
maanden op het tweede plan is geraakt en het team nu voorrang
krijgt. Maar hij heeft wel op papier het sterkste team piloten op
de been gebracht. “We hebben de top 5 van de wereld in onze
stal”, legt hij uit. “We hebben kampioenschappen in Frankrijk,
Spanje, Nederland en Ierland gewonnen, en onze piloten
hebben ook de meeste toppiloten in andere competities al
eens verslagen.”

FOTOGRAFIE: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

Z

oals dat vaak gaat bij nieuwe, opkomende sporten, zijn
er tal van ondernemers die met hun eigen league proberen
de sport internationaal te domineren. De Drone Racing
League (DRL) werd mede opgezet door Nicholas Horbaczewski,
een Amerikaan die eerder ook verantwoordelijk was voor
Tough Mudder, een reeks loodzware cross country races. Met zijn
DRL heeft Horbaczewski in anderhalf jaar meer dan 20 miljoen
dollar aan investeringen opgehaald. “Ons doel is om droneracen
van een opkomende sport te transformeren tot een wereldwijd
spektakel”, vertelt hij. De DRL timmert hard aan de weg, getuige
de deals die zijn gesloten met invloedrijke partners als ESPN
en Sky Sports. Zij verzorgen in 2017 de uitzendingen van de
wedstrijden, die wereldwijd in verschillende beroemde
sportarena’s gehouden worden. “De definitie van sport is
breder geworden”, zei Steve Smith van Sky Sports onlangs
tijdens een persconferentie waarin het samenwerkingsverband
met de DRL werd aangekondigd. Hij reageerde daarmee op
aantijgingen dat droneracen geen sport zou zijn. De DRL
tekende onlangs ook een contract met de Duitse verzekeraar
Allianz, van wie de naam normaal gesproken op de zijkant van
Formule-1 raceauto’s prijkt.
“Wat Red Bull heeft gedaan met extreme sports is wat wij
willen met digitale sporten”, zegt Jean-Marc Pailhol van Allianz.
“Wij willen van droneracen een van de belangrijkste sporten ter
wereld maken.”
Rivaliserende competities zoals de Drone Champions League
proberen de aandacht te trekken met races op beroemde
locaties. Later dit jaar houdt de DCL een race over de Chinese

Muur, live uitgezonden op CCTV, het grootste televisienetwerk
in China. Het Amerikaanse DR1 heeft ook zijn eigen racekalender
met een reeks van wedstrijden in grote Europese steden. In de
DR1 mogen renstallen en piloten hun eigen drones bouwen, zoals
bij de Formule-1, terwijl in de DRL machines met exact
dezelfde specificaties moeten worden gebruikt.
Behalve voor meer geld, zorgen deze promotors van het
droneracen ook voor de nodige technologische innovaties.
“Dit jaar gaan we van 4S naar 5S en 6S batterijen”, zegt De
Aragues. “Dat betekent een hoop meer vermogen. Dat kan
gebruikt worden voor races over langere afstanden of voor
hogere snelheden.” De producenten van de uitzendingen
dringen er bij de dronebouwers ook op aan om met grotere
frames te werken, omdat het razend moeilijk is om de kleine,
vliegensvlugge machientjes met camera’s te volgen. “Hoe
groter de quad hoe beter hij verlicht is en hoe fysieker het
wordt”, zegt De Aragues. “We hebben tests gedaan met een
frame van 700mm. Zo’n drone maakt bij vol gas het geluid
van een Black Hawk.”
Met de toename van vermogen en formaat van de drones,
gaan ook de budgetten omhoog. Maar volgens De Aragues is
droneracen nog steeds een sport voor iedereen. “Je kunt zelf
voor weinig geld een quad bouwen. Dat lukt je niet bij karting
of de autosport”, zegt hij. “De sport wordt gevoed vanuit het
microracen. Je kunt een pakket met vier microdrones kopen
en zelf thuis gaan racen. Zo kan de jeugd oefenen met een
libelle in plaats van een straaljager.” Wat voor een drone je
ook vliegt, volgens wereldkampioen Luke Bannister wordt er
van de piloot altijd hetzelfde gevraagd: “Snelle hand-oog
coördinatie en rustig en compleet gefocust kunnen blijven
tijdens de race.”
Droneracen biedt jonge talentvolle piloten wellicht nog niet
dezelfde carrièreperspectieven als de autosport, maar het
prijzengeld liegt er niet om. “Ik ken een paar racers in de VS
die fulltime met de sport bezig zijn, maar het is op het moment
nog moeilijk om die stap te zetten, omdat de sport nog jong is”,
zegt Kent. “Ik heb een gezin en dat maakt het moeilijk om de
gok te wagen. Voor anderen, jonge racers die net hun
opleiding hebben afgerond, denk ik dat het misschien wel
mogelijk is. Voor mij is het nu een te groot risico. Maar het is
wel mijn doel. Het is net als bij alles wat je heel graag doet.
Het voelt niet als werk.”

Richard De Aragues (links) combineert zijn carrière als documentairemaker
met zijn rol als oprichter van het NEXBLADES team
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SPANNING
OP DE BAAN
Jason Barlow kijkt achter de schermen in de week voorafgaand aan de
Formule E-race in Mexico Stad om te zien hoe teamwork en een
minutieuze voorbereiding Panasonic Jaguar Racing een boost geven
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MARKE

Het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico Stad ligt
op een imposante 2240 meter boven de zeespiegel. Hier
kronkelt 2,1 kilometer asfalt door een van de vele parken
die de met 22 miljoen inwoners uitpuilende megastad
enigszins leefbaar maken. Tijdens het spitsuur begeven
zich een verlammende 3,5 miljoen auto’s op de wegen van
de stad, maar het Panasonic Jaguar Racing Team laat niets
aan het toeval over.
Integendeel: het schema in de week voorafgaand aan
een evenement zoals de race in Mexico Stad is met
militaire precisie uitgewerkt. Het begint op
woensdagmiddag klokslag twaalf, als de ondersteunende
crew toegang krijgt tot de garage om uit te laden, terwijl
racetechnici en monteurs de eerste van vele briefings
bijwonen die nodig zijn om het team op de hoogte te
stellen als het op een nieuwe racelocatie aankomt. We
nemen een exclusief kijkje bij de voorbereidingen zowel
op als buiten de baan.

FOTOGRAFIE: LAT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

GOED
VOORBEREID

Mexico Stad zelf zorgt al
voor unieke uitdagingen,
zoals Jaguar-coureur Adam Carroll
onthult: “We racen op bloedhete
locaties, dus een paar sessies in een
sauna zijn belangrijk om te acclimatiseren. Voor de race in Mexico hebben
we ons samen met het team op Lough
borough University ook voorbereid
op de grote hoogte, om onze cardiovasculaire hartslag te verbeteren.”
Verder onderzoek en meer voorbereidingen worden uitgevoerd
nog voor het team het Britse hoofdk
wartier heeft verlaten. Carrolls raceengineer Patrick Coorey: “Als we op
een nieuw circuit racen, vragen we
vier weken van tevoren informatie
op zoals CAD-tekeningen. We kijken
meestal eerst naar een gedetailleerde rijsimulatiekaart. Die gebruiken
we om verschillende opties te simuleren, de kenmerken van de baan te leren kennen en die te vergelijken met
circuits die we al kennen. We zoeken
de meest efficiënte wijze om tijdens
een ronde energie te gebruiken en
terug te winnen.”
Dat is echter nog niet alles.
“Omdat we nog nooit eerder op de
circuits hebben gereden, kijken we
zo snel mogelijk na de aankomst op
woensdag naar afwijkingen van de
simulaties”, aldus Carroll. “Kleinere
gaten of hobbels zie je ter plekke
pas, dus moeten we de baan uit de
eerste hand leren kennen.”

Voet aan de grond: race-engineer Patrick Coorey (rechtsboven)
en het team verkennen het circuit
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EFFICIËNTIE
IS TROEF

“De Formule E kent
veel verschillen en
uitdagingen in vergelijking met andere
racecategorieën, en vaak in positieve
zin”, zegt Coorey over de opzet van
de serie. “De massa van onze auto’s
blijft constant in tegenstelling tot
raceauto’s die brandstof verbranden
en veel lichter worden naarmate de
race vordert.
“In raceauto’s zoek je per deﬁnitie
de grenzen op, maar onze Formule
E-coureurs moeten nog zuiniger
rijden, dus leren ze om hun rijgedrag
aan te passen zodat ze ieder beetje
snelheid bij het ingaan en ronden van
de bochten ten volle benutten en
niets van hun vaart verloren laten
gaan.”
“Het vergt een grote gezamenlijke inspanning om deze klus te
klaren, zowel in de voorbereiding als
tijdens de race”, voegt coureur
Mitch Evans toe. “Er komt een heel
eigen remtechniek bij kijken om
het potentieel van de regeneratie
te benutten.”

Iedere nieuwe locatie brengt haar eigen unieke uitdagingen met zich mee. Voor coureurs Adam Caroll (linksonder) en
Mitch Evans (rechtsonder) staan er zowel fysieke als technische trainingen op het programma, op en buiten het circuit

880KG

TOTAAL AUTOGEWICHT
INCLUSIEF COUREUR

DE ENERGIE-OPBRENGST PER COUREUR TIJDENS DE
RACE IS EQUIVALENT AAN 5,8 LITER LOODVRIJE BENZINE

PRESTATIES:

0-100 KM/H IN 3 SECONDEN
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FEITEN EN CIJFERS

ONDER
HOOGSPANNING

FOTOGRAFIE: LAT PHOTOGRAPHY
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Het Panasonic Jaguar Racing team reist groepsgewijs naar de diverse racelocaties.
Zo blijft iedereen op de hoogte van alle details naarmate de race nadert

De Formule E is bijzonder
tijdsefficiënt: er wordt een
enorme activiteit in een korte tijd
geperst. Op vrijdag wordt de dag van
07.00 tot 23.00 uur in periodes van 30
minuten ingedeeld. Als er een nieuw
teamlid is, krijgt die bijvoorbeeld
essentiële ‘e-training’ om 08.30 uur.
Elektriciteit heeft haar eigen
uitdagingen en vergt een uniek oog
voor detail dat je alleen bij deze serie
aantreft, dus is het van groot belang
dat iedereen volledig gebrieft is.
Om 09.30 uur begint de FIA haar
technische controles, terwijl de
coureurs het circuit nawandelen om
vervolgens vanaf 10.30 uur aan de
verplichte media-activiteiten deel te
nemen. Van 12.00 tot 20.00 uur
worden de auto’s volledig opgeladen
alvorens ze stickers met
veiligheidsbarcodes en een
verzegeling van de FIA ontvangen.
Vanaf 23.00 uur wordt het ‘parc fermé’
afgegeven en is men klaar om te racen.
De race zelf is intens, fel en
zwaarbevochten. De Mexicaanse fans
hebben het evenement in hun hart
gesloten en het magniﬁeke
stadiongedeelte van het Hermanos
Rodríguez circuit zit overvol. De
spanning is te snijden. Dat is niet
alleen op de tribunes te merken; een
race trekt gemiddeld 300.000
toeschouwers, terwijl er alleen al op
Facebook en Twitter meer dan zes
miljoen posts worden geplaatst.

ACHTERWIELOPHANGING

VERSNELLINGSBAK

AANDRIJVING

De achterwielophanging beschikt
over viervoudig verstelbare
schokdempers met afblaasklep.

De op maat gemaakte
sequentiële versnellingsbak met
paddel-shift van Jaguar Racing
biedt de coureurs de juiste tools
om de prestaties op te krikken.

De I-TYPE wordt aangedreven door de MGU (Motor Generator
Unit) van Jaguar Racing, die een enkele permanente magneet
synchroon AC-machine bevat. Deze levert 200 kW brute kracht en
wordt ondersteund door de MCU (Motor Control Unit) van Jaguar
Racing plus een hoogefficiënte in koolstof omhulde omvormer.
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MARKE

MENTALE
VOORBEREIDING

Op de zaterdag komt
een ander verschil
tussen de Formule E en andere
race-evenementen sterk naar voren.
Zoals Evans zegt: “Het feit dat wij in
één dag bewerkstelligen waar ze in
andere series twee tot drie dagen
over doen, is de grootste uitdaging.
“Bij de Formule E zijn twee vrije
trainingssessies, de kwaliﬁcatie, de
Super Pole en de race zelf, allemaal
op één dag. Dat betekent dat alles
heel snel gaat en dat het enorm intensief is om alles goed te laten verlopen. Er staan tijdens de week ook
media-activiteiten gepland, dus ook
al staat de hele dag in het teken van
de race, je moet wel mentaal goed
voorbereid zijn.”
Het tempo wordt nog verder
verhoogd als de dag wordt ingedeeld
in stadia van tien of vijftien minuten
vanaf het moment dat het ‘parc
fermé’ om 06.30 opengaat. Na een
inspectie van het circuit en een
controle door de safety car gaan
coureurs Adam en Mitch eindelijk de
baan op voor een oefensessie van
45 minuten, gevolgd door een gedetailleerde debrieﬁng.
De kwaliﬁcatie is onderverdeeld in
vier groepen en wordt gehouden tussen 12.00 en 12.45 uur. De Super Pole
– ook een innovatie van de Formule E,
waarbij de vijf best geclassiﬁceerde
coureurs strijden om pole position –
is van 12.45 tot 13.00 uur. De spanning loopt inmiddels hoog op.

Van het controleren van de circuitomstandigheden en de manoeuvres van de tegenstanders tot het
bijhouden van de communicatie en het energieverbruik: om de racestrategie te managen zijn een vaste
hand en een goed overzicht cruciaal

FEITEN EN CIJFERS
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BESTURING

WIELEN EN BANDEN

De I-TYPE beschikt over een
rondselbesturingssysteem zonder
bekrachtiging, en met een dashboard
dat geïntegreerd is in het stuurwiel.

De I-TYPE staat op vier speciaal ontwikkelde
18-inch Michelin-banden voor zowel droge als
natte baanomstandigheden. Ze zijn gemonteerd
op gegoten magnesium velgen. De voorwielen
hebben een max. breedte van 260 mm, de
achterwielen 305 mm. De max. diameter vóór
is 650 mm en achter 690 mm.

THE JAGUAR

REMMEN
De koolstofremmen van de I-TYPE
hebben een tweeledig doel omdat ze
middels de MGU op de achteras
ook energie terugwinnen en daarmee
de accu weer opladen.

INSPANNING
BELOOND

PHOTOGRAPHY: LAT PHOTOGRAPHY

Op de dag van de race wordt de enorme inzet van het team beloond.
De aandacht voor detail baant de weg naar de gewenste resultaten

IN DE EERSTE TWEE SEIZOENEN
HEBBEN DE DOOR ACCU’S
AANGEDREVEN AUTO’S VAN DE
FORMULE E GEZAMENLIJK
119.000 KM AFGELEGD. DAT IS
DRIEMAAL ROND DE WERELD
OF ONGEVEER EEN DERDE VAN
DE AFSTAND NAAR DE MAAN

Mexico Stad was de 25e
Formule E-race, en een
snelle blik op de kwaliﬁcatietijden
laat zien hoe spannend en competitief de serie aan het worden is.
De intensiteit en het grote aantal
factoren waarmee rekening moet
worden gehouden als de auto’s eenmaal zijn gestart maken deze serie zo
speciaal. Coorey: “De regie voeren
vergt het uiterste, maar ik geniet ervan. Ik moet alles precies bijhouden:
de timing, de tv-feed, berichten van
de raceleiding, onze concurrenten,
energieverbruik en hoeveel er nog
is, de accutemperatuur... Bovendien
moet ik met de coureur communiceren hoe die de energie het beste kan
benutten.”
Maar de voorbereidingen en al
het harde werk worden beloond,
zowel in de kwaliﬁcaties als in de
race: Carroll kwaliﬁceerde als twaalfde op slechts 0,841 seconden van
Oliver Turvey in pole position. En
Mitch Evans startte maar een honderdste van een seconde daarachter.
In de race boekte Jaguar het beste resultaat tot nu toe: Evans ﬁnishte
als vierde, vlak achter winnaar Lucas
di Grassi, terwijl Carroll op maar
enkele seconden achtste werd. “We
zaten in een lekker ritme en ik behaalde een goed energieniveau met
ﬂink wat snelheid. Het is geweldig
voor het team dat we met dubbele
punten ﬁnishen”, aldus Evans.
Teamdirecteur James Barclay voegt
toe: “Dat we na vier races in deze
positie verkeren is een goed teken
voor de toekomst. Het geeft een
nieuw team als het onze iets om
naartoe te werken en het is een
mooie beloning voor de vele
uren die iedereen in dit project
gestoken heeft.”
En daarmee zit de dag erop voor
het team. Ze pakken hun spullen in
en gaan terug naar het hoofdkwartier in Oxfordshire waar de voorbereidingen op de volgende race in
Monaco meteen van start gaan.

Wilt u meer actie zien, ga dan naar
jaguarracing.com

EEN FORMULE E-ACCU BEVAT 200 KG AAN LITHIUM-IONCELLEN. DAT KOMT OVEREEN MET 300 LAPTOPBATTERIJEN
OF 4000 SMARTPHONEBATTERIJEN
THE JAGUAR
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INTE RVIEW

MAN VAN
DE TIJD

Jean-Claude Biver staat bekend om zijn ongekende gedrevenheid en
opzienbarende creatieve strategieën. The Jaguar zocht de kleurrijke
CEO en enfant terrible van de horloge-industrie op om te ontdekken
wat hem inspireert en waarom een horloge een ziel nodig heeft
TEKST: Michelle Mussler
FOTOGRAFIE: Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver is dé provocateur van de horlogebranche,
de man die de horloges van ’s werelds grootste conglomeraat
van luxeproducten LVMH – met beroemde merken als Hublot,
TAG Heuer en Zenith – weer terug om de polsen wist te krijgen
van grote sterren als Cristiano Ronaldo en Cara Delevingne.
Terwijl de smartphone steeds vaker de plaats van het horloge
inneemt om ons te vertellen hoe laat het is, heeft Biver de
verkoop van LVMH’s horlogemerken niet alleen op peil weten te
houden, maar zelfs voor groei gezorgd. Terwijl andere merken
hun verkoopcijfers in 2016 met 15% zagen dalen, noteerde
TAG Heuer een omzetstijging van maar liefst 12%.
De kleurrijke CEO is inmiddels een uitdaging aangegaan: hij
neemt het merk Zenith over van Aldo Magada, die het bedrijf
begin 2017 verliet. Biver draait zelf als een perfect gekalibreerd
Zwitsers uurwerk: hij staat om drie uur ’s nachts op, maakt in
zijn streven naar perfectie werkweken van 80 uur, maar heeft
geen plannen om het rustiger aan te doen. Hoe doet hij dat?
We ontmoetten dit creatieve genie in Basel, de horlogehoofdstad
van de wereld, om het hem zelf te vragen.

Onderdeel van Jean-Claude
Bivers strategie voor de nieuwe
TAG Heuer Modular 45
smartwatch was de beslissing
om de volledige productie terug
in eigen hand te nemen.
Daarvoor werd een compleet
nieuwe productiefaciliteit
gebouwd op het terrein van het
TAG Heuer hoofdkantoor in het
Zwitserse La Chaux-de-Fonds
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U doet dit werk nu al 40 jaar, bent 68 en nog steeds stuurt
u e-mails rond als de meeste mensen nog slapen. Waar komt
die motivatie vandaan?
Passie, niets meer en niets minder. Zonder passie was ik jaren
geleden al gestopt. Als het werk niet leuk zou zijn, was ik al lang
naar de Noordpool gereisd, of naar Bhutan. Of ik was weer gaan
studeren, of naar de kunstacademie gegaan, gaan lezen, weer
gaan sporten, voor mijn koeien zorgen, gaan wandelen – en zo
kan ik nog wel even doorgaan.
En nu staat er een marathon op het programma…
Ja! Maar niet voor mijn zeventigste, dus pas over twee jaar!
Ik ben net begonnen met trainen, maar ik heb ook nog veel
andere projecten lopen.

Oog voor de toekomst:
Jean-Claude Biver ziet hoe de
branche zich ontwikkelt
voordat anderen het zien. Met
dat bijzondere talent heeft hij
in zijn carrière uitzonderlijke
resultaten geboekt
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“EEN HORLOGE
MOET SEXAPPEAL
HEBBEN”
TAG H E U E R M O D U L A R 45

DE TAG HEUER MODULAR 45 is de opvolger van de
TAG Heuer Connected, de eerste smartwatch van
het Zwitserse horlogemerk, die in 2015 werd
gelanceerd. Dit nieuwe horloge bouwt voort op het
succes van deze eerste poging de smartwatchmarkt
te penetreren en wordt gezien als Bivers meest
gewaagde zet ooit. 45 mm breed, 13,75 mm dik en
gemaakt van een aantal vervangbare componenten,
waaronder de kast, bandjes en bezels, en kan dus
op talloze manieren gepersonaliseerd worden. Het
horloge is gemaakt van hoogwaardige materialen in
de nieuwe faciliteit van TAG Heuer in La Chaux-deFonds en heeft hetzelfde Swiss Made-keurmerk
als de mechanische uurwerken van het merk. De
Modular 45 is gericht op het luxesegment met soortgelijke functies als andere smartwatches, waaronder
een Intel Atom Z34XX processor, 512MB werk
geheugen en 4GB opslag, en werkt met zowel
Android als iOS. De Modular 45 is waterdicht tot
50 meter en heeft een versnellingsmeter, gyroscoop, hellingsensor, microfoon, vibratie/haptische
feedback, omgevingslichtsensor, gps en
NFC-sensoren voor draadloos betalen.
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U heeft bijna alles gedaan wat een mens kan doen in de
horlogebranche en bent een selfmade miljonair. De meeste
mensen van uw leeftijd zouden hun pensioen aan het
plannen zijn. Waarom gaat u door?
Het heeft niets met ego te maken of met iets willen bereiken.
Ik heb al vier horlogemerken gedaan. Ik doe het ook niet alleen
om meer geld te verdienen – zolang mijn gezin oké is, geef ik
daar weinig om. Het gaat om de passie die ik voel voor mijn
werk. Het voelt voor mij als liefde – het houdt me wakker,
geeft me energie, houdt me optimistisch, zorgt voor visie en
houdt me in contact met andere mensen. Het is deze liefde die
ook anderen weer inspireert, die dan op hun beurt weer heel
veel teruggeven. Met pensioen gaan zou betekenen dat ik dit
werk en die mensen de rug zou toekeren, en daar ben ik nog
niet aan toe.
U bent uw hele carrière al aan het innoveren. Hoe zorgt u steeds
voor nieuwe ideeën en inspiratie?
Dat gebeurt bijna onbewust; ideeën komen gewoon op tijdens
het eten of tijdens het skiën. Ik heb een goede neus voor trends
en laat me gemakkelijk inspireren als ik in belangrijke,
trendsettende steden ben als Londen, Tokio, New York of Berlijn.
Twaalf jaar geleden zag ik dat ze in Japan zwarte plastic horloges
verkochten en dat bracht me op het idee om een zwart
keramisch horloge te ontwikkelen. Dat werd de Hublot Big Bang
All Black. Sindsdien is het concept door een reeks andere
merken opgepikt. Iets soortgelijks is gebeurd met mijn horloges
met fluorescerende kleuren, die nu alweer drie jaar in ons
assortiment zitten. Neonkleuren waren hip in de jaren tachtig
en zijn later uit de mode geraakt.

INTE RVIEW

De nieuwe TAG Heuer Modular 45
is Bivers nieuwste poging de lastige
horlogemarkt open te breken. Het
concept geeft een luxe gevoel dat
je normaal niet associeert met
digitale uurwerken

Veel luxemerken nemen scouts in dienst om de nieuwste
trends te spotten, maar u niet. Hoe houdt u de laatste trends
bij? Hoe weet u wat in is en wat uit?
Mijn jongste zoon is mijn scout. Hij is 17 en kan me nog wel het
een en ander leren – en zeker een stuk meer dan mensen die
ouder zijn dan ik. Mijn zoon leert mij een hoop over merken waar
ik zelfs nog nooit van gehoord heb, en we gaan vaak samen
merken ontdekken – zo heb ik bijvoorbeeld Palace, Supreme en
Off White leren kennen. Toen Supreme met Louis Vuitton ging
samenwerken was zijn kritiek niet mals: “Ik zeg nu al drie jaar dat
TAG Heuer en Supreme zouden moeten samenwerken en nu
ben je geklopt door Vuitton. Knap hoor! Jij had ze voor kunnen
zijn.” En hetzelfde gebeurde met de rapper A$AP Rocky, die nu
met Dior werkt. Maar aan de andere kant, Alec Monopoly,
Bella Hadid en Cara Delevingne waren ook zijn idee, en zijn nu
merkambassadeurs voor TAG Heuer.
Inmiddels bent u bij Zenith aan de slag gegaan. Net als veel
andere Zwitserse horlogemerken heeft dit bedrijf het
moeilijk gehad de afgelopen jaren. Hoe gaat u zorgen dat
het beter gaat?
Allereerst zal ik elk onderdeel van het bedrijf grondig onder de
loep nemen en luisteren naar wat elk personeelslid te vertellen
heeft. Soms blijf ik ook overnachten om echt te begrijpen wat het
productieproces zo speciaal maakt. Wij maken kunstwerken
die een eeuwigheid meegaan; we beoefenen de kunst van het
horlogemaken. Maar we moeten er geen museum van maken,
we moeten vooruitdenken. Daarom hebben we de nieuwe
Zenith kaliber, die tot op honderdsten van een seconde kan
meten en twee gepatenteerde spiraalveren van koolstofvezel

heeft, de ‘Defy El Primero 21’ genoemd, hij is progressief in de
21ste eeuw. De karakteristieke eigenschappen waar Zenith op
moet bouwen zijn creativiteit, identiteit en kwaliteit, gepaard
met traditie en cultuur. Dat verandert nooit en is altijd de basis
van het succes geweest – dat en slimme partnerships zoals
onze samenwerking met Range Rover.
Dit houdt verband met uw beroemde uitspraak dat “een
horloge karakter moet hebben”. Wat bedoelt u daarmee?
Elk horloge moet sexappeal hebben, en een ziel die is
gecreëerd en tot uitdrukking gebracht door de horlogemaker.
Een horloge is een soort van talisman: ik draag mijn All Black
altijd en ik geloof heilig dat hij geluk brengt. Auto’s worden
trouwens ook zo gemaakt. Wat is het doel van een auto? De
rijervaring moet meer zijn dan alleen transport van A naar B.
Ik heb een Jaguar E-Type uit 1966 gehad met een 4,2 liter
motor. De geur van de leren bekleding, het solide geluid
waarmee het portier dichtklapt, het ronken van de motor – al
die dingen creëren een speciaal gevoel. Ik hou van auto’s die
hun traditie uitdragen en die gemaakt zijn door vakmensen.
Dat geeft ze een ziel.
Tot slot is er een citaat van u waarin u zegt dat Zenith uw
laatste grote uitdaging in uw carrière zal zijn. Maar zoals we
hier zitten lijkt dat niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn.
Is er nog een volgende stap?
Zenith wordt mijn vijfde grote horlogemerk dat ik leid, en ik
geloof dat het mijn laatste zal zijn. Ik zal kijken hoe het gaat en
misschien dat ik het dan wat rustiger aan ga doen als ik 75 ben.
Maar ik leg de nadruk op ‘misschien’.
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DESIGN

DE OPVOLGERS VAN

CHARLES EAMES ZOU DIT JAAR 110 ZIJN
GEWORDEN. Samen met zijn vrouw Ray vormde
Eames een van de belangrijkste designerduo’s in
de 20e eeuw. Zij lieten een verbluffende hoeveelheid
iconische meubels, producten, films, boeken en
interieurs na, die model staan voor de kenmerkende
stijl uit het midden van de vorige eeuw en tot op de
dag van vandaag nog steeds zeer in trek zijn.
Maar wat mogen we verwachten van de nieuwe
generatie ontwerpers? Wie zet de komende jaren in
navolging van Eames de traditie voort van radicaal,
uitgesproken en tegelijkertijd smaakvol design?
We nemen een kijkje bij enkele van de meest
inspirerende vormgevers die nu het internationale
podium bestormen. Wie van hen zullen
straks worden beschouwd als de modernisten
van deze nieuwe eeuw?
TEKST: Henrietta Thompson
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FOTOGRAFIE: © PETR KREJČÍ

EAMES

STUDIO SWINE
JA PA N / E N G E L A N D
SWINE staat voor Super Wide Inter
disciplinary New Explorers, en dat is precies
wat deze twee designers zijn. SWINE is
opgezet door de Japanse architect Azusa
Murakami en de Engelse kunstenaar
Alexander Groves. Net zoals Charles en Ray
Eames zijn zij een echtpaar en zeer
onderscheidend in hun vormgeving. Zij
streven bewust naar een nieuwe richting in
vormgeving en creativiteit die niet zozeer
gericht is op het maken van mooie dingen
(hoewel ze dat wel doen), maar op het
ondervragen van de wereld en hoe die
werkt. Ze passen vernieuwende, vernuftige
processen en materialen toe, zoals menselijk
haar, gesmolten blikjes en uit zee opgevist
plastic om hun kunstwerken, films en
luxeproducten te creëren – en altijd met
een diepzinnige twist. Op de foto’s hun
beroemde Fordlandia stoelen, gemaakt
van zwavel, lijnolie en gevulkaniseerd
rubber uit het Amazonegebied.
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BRUNNO JAHARA
B R A ZI L I Ë
Brunno Jahara is een Braziliaanse designer die in Europa
zijn opleiding volgde, naar Rio terugkeerde en uitgroeide tot het
energieke boegbeeld van een frisse, nieuwe Braziliaanse design
scene. Met prachtige, heldere producten en meubels vertolkt hij de
Braziliaanse ziel in een internationale taal en helpt hij om dit
immense, multiculturele land op de designkaart te zetten als een
plek van vernieuwing, vakmanschap en een overvloed aan natuurlijke
grondstoff en. Zijn eerste meubelcollectie, Neorustica, is vervaardigd
van geverfd sloophout en vestigt de aandacht op de levensom
standigheden van bewoners van de favela’s en hun inspirerende
vindingrijkheid. En de Batacudacollectie met lampen, vazen en
schalen van geanodiseerd aluminium is geïnspireerd op de
pannen waar ze in de favela’s muziekinstrumenten van maken.
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DESIGN

ANDREAS
BERGSAKER
N O O R W EG E N
De Noorse vormgever Andreas
Ferdinand Riise Bergsaker
woont en werkt in Kopenhagen,
waar hij is uitgegroeid tot een
belangrijke naam in de zeer
competitieve wereld van
Scandinavisch design. Geen
wonder dus dat hij is opgepikt
door het populaire designmerk
HAY om daar als vaste ontwerper
aan de slag te gaan. Bergsaker
heeft het talent om het gewone
en alledaagse mooier te maken.
Hij geeft zijn producten niet
alleen fysieke, maar ook
emotionele duurzaamheid. Het
traditionele vakmanschap
en de hoge mate van tastbaar
heid maken stukken als deze
Singularity vaas zeer gewild.
Het zijn producten waar je nooit
afscheid van wilt nemen.

MARCIN RUSAK
POLEN
Marcin Rusak haalt zijn inspiratie uit
bloemen, maar niet op een voorspelbare
manier. Als derde generatie van
bloementelers in de Poolse hoofdstad
Warschau, is hij zijn leven lang al gefas
cineerd door de decoratieve mogelijkheden
van de natuur. Maar na diepgaand onderzoek
koos hij juist niet voor traditionele
bladmotieven, maar stortte hij zich op het
hergebruik van botanisch afval. Rusak maakt
(zeer gewilde) meubels, verlichting en
oppervlakken met een etherisch karakter.
Door het gebruik van bloemen die in een
speciale hars zijn gezet, spoort Rusak ons
aan onze omgeving te verkennen, ons
consumptiepatroon ter discussie te stellen en
ons leven in een ander licht te zien.
In zijn Flora Permacollectie die hier staat
afgebeeld heeft hij bloemen ‘bevroren’
in speelse patronen en vervolgens
machinaal verwerkt om een gefossiliseerd
marmereffect te creëren.

THE JAGUAR

49

DESIGN

ZWEDEN
Studio Vit is in 2010 in Stockholm
opgericht door Helena
Jonasson en Veronica Dagner. Hun
achtergrond en vaardigheden
in respectievelijk industriële
vormgeving en mode en in
communicatie-design gebruiken
ze nu voor de creatie van meubels,
verlichting en ruimten. Hun
minimalistische, sterk op
materialen gefocuste ontwerpen
worden gekenmerkt door
elegantie en poëtische
zinnelijkheid. Of, in hun eigen
woorden: “In een luidruchtige
wereld kunnen delicate
aspecten zoals verstilling enorme
impact hebben.”
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STUDIO VIT

NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANKRIJK
De Fransman Noé Duchaufour-Lawrance trad in de voetsporen van zijn vader die
beeldhouwer was. Hij staat bekend om zijn gebruik van natuurlijke vormen en zijn vloeiende,
organische lijnen. Hoewel zijn werk sterk esthetisch is, zijn de creaties, zoals meubels
en interieurs, ook zeer functioneel. Duchaufour-Lawrance werkte onder meer als artistiek
directeur van het wereldberoemde, Londense restaurant Sketch, waar zijn interieurs een
attractie op zich waren. Vervolgens is hij zijn eigen studio begonnen en heeft hij gewerkt aan
een reeks prestigieuze projecten, waaronder het ontwerp van de Air France businessclass
lounges en retailconcepten voor merken als Yves Saint Laurent en Galerie BSL in Parijs.
Zoals menig nieuw modernist vindt Duchaufour-Lawrance zijn inspiratie in de natuur,
van kiezels tot landschappen en water. Zijn Naturoscopie I dat hieronder staat afgebeeld
is geïnspireerd op de celstructuur van planten zoals je die door een microscoop ziet.

WAYNE BURGESS
Jaguar Studio Director,
Productie en Design SVO
Projecten, over het belang
van tijdloos modern design

ZELFDE
TAAL
“Er zijn duidelijke parallellen te trekken
tussen de filosofie en producten van de
nieuwe modernisten en het design van
Jaguar. Uit het werk van kunstenaars als
Noé Duchaufour-Lawrance – of het nu
complete interieurs zijn, zoals zijn Air
France lounge op Parijs CDG, of meubel
stukken die hij maakte voor Habitat en
Hermès – spreekt een elegantie en
eenvoud in vorm en omvang die je
ook terugziet in de ontwerpen van
Jaguar. In zijn werk combineert
hij met succes mechanische, lineaire
elementen met meer natuurlijke,
organische vormen op een manier die
aansluit bij het ontwerp van Jaguars
exterieurs en interieurs.
De manier waarop hij de vorm van
het object laat leiden door de
materiaalkeuze is vergelijkbaar met hoe
wij hout, aluminium en leer in het
interieur (en exterieur, in het geval van
aluminium) van onze auto’s verwerken.
Tot slot is de manier waarop hij licht
gebruikt en manipuleert om een sfeer
van kalmte en weldaad te creëren,
volledig analoog aan onze filosofie
achter omgevingsverlichting in onze
interieurs, namelijk de aandacht richten
op belangrijke designelementen en
het visueel optimaliseren van de
beschikbare ruimte. Persoonlijk doet
zijn werk mij vaak denken aan dat van
de grote Eero Saarinen, die zelf sterk
beïnvloed was door Eames – zo sterk
zelfs dat hij een van zijn kinderen
Eames heeft genoemd. Ik zie een
duidelijke lijn van de ontwerptaal van
Eames via Saarinen naar DuchaufourLawrance. Dit sterkt mij in mijn
overtuiging dat design alleen tijdloos
en duurzaam kan zijn als het in essentie
puur, simpel en weloverwogen is.”

THE JAGUAR

51

I CO N E N

“Wat is
ze mooi,
hè?”
...zegt Peter O’Toole, en heel even weten we niet zeker of hij
het nou over de lichtgele E-Type roadster heeft die voor een
kapitaal huis in Parijs geparkeerd staat of over Audrey Hepburn,
die met grote, sceptische ogen van de auto naar O’Toole kijkt.
Ze heeft deze Engelse praatjesmaker zojuist op heterdaad
betrapt terwijl hij midden in de nacht haar vaders kunstcollectie
tracht te stelen met deze fraaie sportauto. “Ze doet dik
240 kilometer per uur”, verzekert hij haar. “Handig als je
moet vluchten, snap je.”
“Hm. Betaalt goed, dat inbrekersbestaan”, zegt Hepburn,
terwijl ze achter het stuur glijdt. Ze draagt een magenta satijnen
jasje over een kort zachtroze negligé afgezet met ivoorkleurig
kant. En regenlaarzen. Ze is een plaatje.
Ze praten verder over de Jaguar. “Hij is gestolen”, zegt
hij. “Ik kan niet in een gestolen auto rijden”, antwoordt zij.
“Ze werken hetzelfde”, zegt hij. “Vier versnellingen vooruit,
één achteruit.”
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Ze was altijd elegant,
uitzonderlijk chic en tijdloos.
Audrey Hepburn schreef
in haar eentje minstens een
heel hoofdstuk modegeschiedenis.
RICHARD WILLIAMS onderzoekt
hoe we met zijn allen voor
deze iconische actrice vielen
en voor de stijl die ze uitvond

De combinatie van de
lichtgele Jaguar E-Type
roadster, Hepburns
garderobe in How to
Steal a Million en de
iconische filmster zelf
staat bijgeschreven in
de analen van de
mode-, film- en
autogeschiedenis
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Zij rijdt omdat ze een paar minuten geleden zijn arm heeft
geraakt met een schampschot uit een vuursteenpistool dat
ze van de muur had gehaald om zich tegen de onbekende
indringer te beschermen. Inmiddels is ze door hem gecharmeerd
en ontwapend en geeft ze hem een lift naar huis. “Het Ritz
Hotel”, instrueert hij. “Aan de Place Vendôme.” Ik weet waar
het is”, zegt ze. “Je bent wel een chique inbreker, niet?”
En chic, daar had Hepburn verstand van. In samenwerking
met de jonge couturier Hubert de
Givenchy gaf ze met haar feeërieke
gezicht en slanke figuur de
schoonheid een nieuwe koers, een
alternatief voor de rondborstige
weelde van de jaren 50 van Marilyn
Monroe en Anita Ekberg of de
onbereikbare hooghartigheid van
Vogue-modellen als Suzy Parker en
Lisa Fonssagrives. Moderne vrouwen
vonden haar basic stijl – slanke
zwarte pantalon, zwarte ballerina’s,
eenvoudige zwarte coltrui, oversized
zonnebril en misschien een
paardenstaart – bruikbaar in alle
situaties, op of buiten het werk.
Givenchy kleedde Audrey
Hepburn voor het eerst voor Sabrina,
haar tweede hoofdrol, in 1954.
Blijkbaar was de ontwerper bij hun
eerste ontmoeting even teleurgesteld
dat ze niet Katharine Hepburn was,
zoals hij had verwacht. Op het eerste
gezicht zouden weinig couturiers in
de jaren 50 hebben staan springen
om zo een ingetogen ster te kleden.
Maar geen enkel zwartje jurkje is ooit
invloedrijker geweest dan de ‘Little
Black Dress’ die ze in 1961 droeg als
Holly Golightly in Blake Edwards’
Breakfast at Tiffany’s.
“Het was een soort huwelijk”,
vertelde Givenchy-journalist Drusilla
Beyfus. “Stukje bij beetje groeide
onze vriendschap en ons vertrouwen
in elkaar. Ik respecteerde Audrey’s
smaak. Ze was niet zoals andere
sterren; ze hield van eenvoud.”
“Alleen in zijn kleren ben ik
mezelf”, zei zij. “Hij is veel meer dan
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“Soms lijkt
haar spel in
How to Steal
a Million wel
op een twee
uur durende
Givenchycatwalkshow”

Hepburns band met
de mode en met name
met Hubert de Givenchy
werd haar handelsmerk
tijdens haar filmische
loopbaan

een couturier; hij creëert een persoonlijkheid.” Niet dat het
meisje dat de Duitse bezetting van Nederland had meegemaakt
waarbij familieleden gedeporteerd en geëxecuteerd werden,
dat wagonladingen Joden naar de kampen afgevoerd zag
worden, dat zelf bijna stierf aan ondervoeding en in 1948
naar Londen vertrok met een beurs van het Ballet Rambert
op zak, zelf geen persoonlijkheid had. Givenchy benadrukte
gewoonweg haar kwaliteiten en maakte haar meer zichzelf –
hoewel dat niet ieders smaak was. “Voor de Tweede
Wereldoorlog zag niemand er zo uit als zij”, meesmuilde
fotograaf Cecil Beaton. “En nu verschijnen er duizenden
imitaties. De bossen lopen vol jonge dames met door de
ratten afgeknabbeld haar en maanbleke gezichten.”

FOTOGRAFIE: SILVER SCREEN COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES (2)

Z

e was 37 toen ze in 1966 How to Steal a Million maakte,
een combinatie van een kraakfilm en een romantische
komedie geregisseerd door William Wyler. Haar
schoonheid was wat gerijpt, zonder dat ze de frisheid had
verloren van de 24-jarige ingénue die voor haar eerste
hoofdrol in Wylers Roman Holiday in 1954 een Oscar, een
Golden Globe en een BAFTA had gewonnen.
Soms lijkt haar spel in How to Steal a Million wel wat op een
twee uur durende Givenchy-catwalkshow op locatie. Ze maakt
haar entree achter het stuur van een rode Autobianchi cabriolet,
een leuk klein autootje met vouwdak gebaseerd op de Fiat 500,
gekleed in een futuristische witte helm, oversized zonnebril
met wit montuur, wit pakje, panty en lage hakken. Die verruilt
ze voor een jadekleurige jasjurk, een onmogelijk elegante
oesterkleurige kamerjas, een fijn tweedpakje en – als klap op
de vuurpijl – een zwarte jurk met kanten mouwen en bijpassende
kanten panty en zwart kanten masker, als ze O’Toole in de Ritz
Bar ontmoet. (“Dit is een zakelijke bespreking”, zegt ze
berispend als hij haar uitnodigt voor een drankje op zijn kamer).
Volgens een biografie van O’Toole zetten zij hun verhouding
buiten de set voort hoewel ze beiden getrouwd waren: hij met
Siân Phillips, zij met Mel Ferrer. How to Steal a Million is van
geen van beide sterren het beste werk en de seksuele spanning
tussen het knappe stel is vederlicht, soms op het ongelooflijke af.
Vele jaren later herinnerde O’Toole zich Hepburn als “verrukkelijk
maar gekweld – ze had heel weinig vertrouwen in haar eigen
talent. Het verbaast me dat veel mooie actrices zo een
bijzonder lage dunk van hun kunnen en hun uiterlijk hebben.”
De Jaguar, met zijn Parijse nummerbord, is het perfecte
vervoer voor een kraakfilm uit de tijd dat de minirok net van de
King’s Road naar de Boulevard Saint-Michel was overgewaaid.
De E-Type was gelanceerd in 1961 met een prijskaartje waar
mensen als Enzo Ferrari stijl van achterover vielen (hij kostte
ongeveer een derde van een van diens 250GT’s, terwijl hij

ongeveer even goed presteerde). Deze auto was de perfecte
expressie van naoorlogse moderniteit en de Swinging Sixties.
Het model waarin O’Toole en Hepburn reden was een
4,2-liter Series I met de klassieke specificaties en die tussen
1961 en 1968 werd gemaakt. Hij had oorspronkelijk de 3,8-liter
zescilinder lijnmotor die Le Mans had gewonnen voordat in
1964 de zwaardere versie werd geïntroduceerd. Met beide
motoren accelereerde hij in zeven seconden van 0 tot 100 km/h
en proefritten uit die tijd bevestigen dat hij inderdaad zoals
O’Toole beweerde een top van 240 km/h haalde.
Wat Hepburn betreft, die werd met de tijd alleen maar
eleganter. Ze was nog even charmant in 1976, tegenover
Sean Connery in Robin and Marian, toen ze de filmwereld al
min of meer vaarwel had gezegd. Hoewel David Thomson
haar in zijn Biographical Dictionary of Film “een schepsel
van de jaren 50” noemde, definieerde ze een stijl die niet
alleen haar bloeitijd maar ook haar dood aan kanker in 1993
overleefde. Tegen die tijd had ze jaren rondgereisd als
UNICEF-ambassadrice in landen als Ethiopië, Somalië en
Vietnam, waar ze kinderen hielp die, net als zij in haar jeugd,
door oorlog en armoede waren getroffen.
Na een laatste medische behandeling in Los Angeles,
toen haar ziekte in een eindstadium was beland, was het
Givenchy die regelde dat ze terug naar huis in Zwitserland
werd gevlogen, waar ze in haar slaap overleed. Volgens de
akte van overlijden was ze 63 jaar oud, maar voor ons is en
blijft Audrey Hepburn tijdloos.
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OPGAAN
IN GELUID

FOTOGRAFIE: MERIDIAN; GETTY IMAGES

VIRTUAL REALITY HEADSETS ZIJN INMIDDELS EEN RAGE. DE VOLGENDE SPRONG
VOORWAARTS BESTAAT UIT NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN AUDIOTECHNOLOGIE, DIE DE
LUISTERAAR VOLLEDIG ONDERDOMPELEN IN EEN MEERLAAGSE GELUIDSDIMENSIE
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V

irtual Reality (VR) is uitgegroeid tot een
fenomeen. Gamers, filmfans en hobbyisten
hebben het idee omarmd en dompelen zich
regelmatig onder in een virtuele digitale
omgeving. Er zijn in het afgelopen jaar wereldwijd
bijna 100 miljoen headsets verkocht – van simpele Google
Cardboards, waarmee je je smartphone kunt veranderen in een
VR-headset, tot de luxe Oculus Rift – en Facebook is inmiddels
bezig met de ontwikkeling van sociale interactie in VR.
Gebruikers zijn gefascineerd door het idee een hele nieuwe
wereld te kunnen ervaren terwijl ze gewoon in hun eigen
woonkamer zitten. Hetzelfde effect kan ook met geluid worden
bewerkstelligd.
Immersieve audio plaatst de luisteraar in het hart van de
actie en wordt in film en theater gebruikt om de toeschouwer
zoveel mogelijk midden in het gebeuren te plaatsen. Ook in
games wordt het steeds vaker gebruikt om de fantasie te
prikkelen en de gamer dieper in het spel te zuigen.
“Immersieve audio brengt essentiële elementen in de virtuele wereld tot leven, zoals de wind die je om je heen hoort
razen als je boven op een hoog gebouw staat, of explosies die
je vlakbij hoort afgaan op het slagveld en je hart echt sneller
doen kloppen”, zegt Ryan Hughes, een beroemde gamer op
YouTube met meer dan 23 miljoen views.
“Wij willen ervoor zorgen dat je nekharen recht overeind
gaan staan”, zegt John Buchanan, CEO van de vernieuwende
geluidsspecialist Meridian Audio. “Wij willen je weer verliefd
laten worden op muziek waarvan je dacht dat je die al tot in
detail kende. Wij streven naar de perfecte audioweergave.”
Het is de reden waarom Meridian in 1977 werd opgericht.
Sindsdien heeft het bedrijf zich voortdurend ontwikkeld en zijn
technologie steeds verder verfijnd om de meest realistische
audioweergave te kunnen bieden. Meridian wil met zijn geheel
in Engeland geproduceerde speakers en geluidsinstallaties de
luisteraar het gevoel geven midden in de concertzaal, opnamestudio of film te zitten.
Grote filmstudio’s en regisseurs maken al tientallen jaren
gebruik van immersieve audio. Een van de voorlopers was
George Lucas, die in 1971 al experimenteerde met sound design
in zijn film THX 1138. Hij ontwikkelde daarbij het immersieve
THX-geluidssysteem dat nog steeds in veel bioscopen wordt
gebruikt. Maar net zoals VR-technologie was immersieve audio
tot voor kort nogal log en weinig mobiel.
Door de technologie voortdurend door te ontwikkelen en
te perfectioneren, is Meridian erin geslaagd om de hardware en
speakers kleiner te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van de
audio-output te verbeteren. Het doel is om het luisterplezier en
de waardering van elke gebruiker te verhogen en elementen
naar voren te brengen die door gewone systemen niet worden
weergegeven.
Of het nu gaat om een emotionele snik in de stem van een
verteller op een ontroerend moment in het audioboek, een
natuurdocumentaire waarin je je bewust bent van het geluid
van een klein insect, of de gitarist die op je favoriete nummer
zijn vingers over de snaren en fretten laat glijden, de hogeresolutie

“Hogeresolutie-audio biedt
een helderheid, subtiliteit
en diepte die veel verder
reikt dan de meeste mensen
ooit hebben ervaren”
audio die wordt geproduceerd door een geavanceerd immersief audiosysteem geeft een nieuwe dimensie aan muziek en
geluid.
“Immersief geluid biedt ons een prachtige kans om het
luisterplezier van mensen bij hun favoriete muziek, films en
games verder te verhogen. Hogeresolutie-audio biedt een
helderheid, subtiliteit en diepte die veel verder reikt dan de
meeste mensen ooit hebben gehoord of ervaren”, zegt Buchanan. “Bij muziek haalt deze technologie met zijn immersieve
karakter en complexiteit een hele nieuwe dimensie van beats,
bassen en andere geluiden naar boven die een standaardsysteem niet kan weergeven.”
Voor thuisbioscoop- en muziekinstallaties kan het systeem
optimaal aangepast worden aan de architectuur van de ruimte,
de positie van de meubels en zelfs waar de luisteraar zit. Maar
je hoeft niet thuis te blijven om te kunnen genieten van immersieve audio. Ook in de auto, tussen het razende verkeer en
rijdend over een rumoerig wegdek, kunnen automobilist en
passagiers genieten van een uitmuntend en feilloos geluid
dankzij de in-car systemen die Meridian speciaal heeft ontwikkeld en verfijnd voor de luisterervaring onderweg.
Daarom zijn Meridian en Jaguar dan ook partners. Beide
bedrijven hebben dezelfde ambitie om de zintuigen te prikkelen en topprestaties te leveren. “Wij willen ervoor zorgen dat
het ritme, de timing en de impact voelbaar zijn in de auto”, zegt
Buchanan, “zodat de inzittenden altijd door geluid omgeven
zijn en onderweg kunnen genieten van een veel rijkere
audio-ervaring.”
Dus of nu uw favoriete album uit de speakers blaast terwijl
u over bochtige buitenwegen rijdt, of u een audioboek aanzet
tijdens een saaie tocht over de snelweg, met een systeem van
Meridian Audio wordt u niet alleen fysiek, maar ook emotioneel
vervoerd.
Immersieve in-car audio toont eens te meer aan dat
Meridian vooroploopt als het om innovatie gaat, een ambitie
die het bedrijf al 40 jaar waarmaakt. In die tijd heeft audio een
enorme verandering ondergaan – vinyl en later cassettes
werden eerst vervangen door cd’s, toen door MP3 en nu
streaming.
“Door al die seismische veranderingen heen hebben wij
steeds baanbrekende producten en diensten ontwikkeld om
onze klanten de best mogelijke ervaring te kunnen bieden”,
zegt Buchanan. “Terugblikkend is het ongelooflijk wat we
hebben bereikt, maar tegelijkertijd kijken we meer dan ooit met
opgewonden spanning naar wat er nog komen gaat.”
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SLIM STUREN

Spinnende wielen en split-second beslissingen: de Smart Cone-technologie
van Jaguar haalt het beste naar boven in iedere automobilist die zich waagt
op The World’s Toughest Circuit tijdens THE ART OF PERFORMANCE TOUR 2
TEKST: Chris Stokel-Walker

Adam Carroll (links) van
Panasonic Jaguar Racing is een
van de professionele coureurs
die The World’s Toughest Circuit
heeft getest
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THE ART OF PERFORMANCE

FOTOGRAFIE: © XISCO FURTHER/WWW.XISCOFURTHER.COM

J

e moet je blik constant op de weg houden. Het is heel
gemakkelijk om je op een poortje te richten en niet in de
gaten te houden waar de volgende kegel oplicht. Je moet
het overzicht houden.” Panasonic Jaguar Racing-coureur
Adam Carroll is vertrouwd met de lastigste circuits ter wereld.
Als professioneel coureur is hij gewend om onder letterlijk alle
omstandigheden te anticiperen op lastige bochten en onverwachte
manoeuvres van andere coureurs. Toch heeft hij hier op het circuit
van Brands Hatch in het Engelse Kent al zijn concentratievermogen
nodig om zijn brullende F-TYPE zo snel mogelijk naar de volgende
witte kegel te sturen. Er staan 24 van deze 70 centimeter hoge
kegels opgesteld, die elk voorzien zijn van een groen lampje om
het volgende poortje aan te geven waar Adam doorheen moet.
“De truc is om niet te hard te gaan”, legt hij uit. “Niet te snel
de bocht in, maar ook niet te licht remmen.” Hij ziet de volgende
twee kegels voor hem oplichten, gooit zijn F-TYPE precies in de
juiste hoek en zonder onderstuur door de bocht. Daarbij raakt hij
het rempedaal minimaal aan. Net voldoende voor feilloos
bochtgedrag met zo min mogelijk tijdverlies. Hier is een pro aan
het werk, maar het onvoorspelbare karakter van dit steeds
veranderende circuit betekent wel dat hij alles uit de kast moet
halen en al zijn vaardigheden als een de beste Formula E-coureurs
ter wereld moet inzetten.
Het circuit op Brands Hatch waar we getuige zijn van dit
knappe staaltje racen is uitgezet om de baanbrekende Smart
Cone-technologie van Jaguar te demonstreren. Het is een
nieuw soort racecircuit om focus en overzicht te testen,
ontwikkeld voor de tweede editie van Jaguars The Art of
Performance Tour. Het principe is simpel. Tot 24 kegels worden
uitgezet op een groot, open terrein, waar de coureurs vervolgens
op los worden gelaten. Als een coureur eenmaal gestart is, zijn
er tijdens de race meer dan een miljoen manieren waarop de
volgorde van de kegels – en dus het circuit – geconfigureerd
kunnen worden. Dat betekent dat je de eerste bocht misschien
wel perfect kan nemen, maar tegelijk het overzicht moet houden
om te zien waar de volgende kegels oplichten om het circuit zo
snel mogelijk af te leggen. Vanwege het onvoorspelbare karakter
en het bijna oneindige aantal configuraties wordt de test door
het Jaguar Experience Team ook wel The World’s Toughest
Circuit genoemd.
De technologie achter Smart Cone is niet zo eenvoudig als
het lijkt. “Een Smart Cone-kit bestaat uit een aantal verschillende
elementen”, vertelt Will Garrity, die deel uitmaakt van het Art of
Performance Tour-team. Garrity heeft meegewerkt aan de
ontwikkeling van de Smart Cone-technologie en brengt het nu
naar klanten over de hele wereld. De methodieken die erachter
zitten zijn geavanceerd, zo legt hij uit. Terwijl een coureur over
de baan rijdt, wordt een gps-signaal van de auto naar een laptop
gestuurd, waarin die informatie met speciale software wordt
opgeslagen. De laptop gebruikt vervolgens een radiografisch
gestuurde chip om de output met behulp van een mesh-netwerk
realtime door te sturen naar de bakens op de kegels op het circuit.
Afhankelijk van de positie van de auto geeft de puls de bakens
het commando om van kleur te veranderen, op te lichten of te
dimmen. Op deze manier wordt de auto naar de volgende bocht

“Niet te snel de bocht
in, maar ook niet
te licht remmen”
geleid. Omdat alles in fracties van seconden plaatsvindt, moeten
de coureurs constant alert blijven en zichzelf – en de krachtige
Jaguars waarmee ze het circuit afleggen – tot het uiterste pushen.
Het gps-systeem is vele malen accurater dan de software die
je meestal in auto’s aantreft en kan de precieze locatie van de
auto op het circuit tot op 200 millimeter nauwkeurig bepalen,
terwijl de laptop 100 keer per seconde gepingd wordt. Zo worden
de kleinste veranderingen in de prestaties van de auto vastgelegd
en gebruikt om het circuit realtime steeds opnieuw te confi
gureren. Als het circuit is afgelegd, laten de data tot in detail zien
hoe je het hebt gedaan, gebaseerd op een aantal kritische
prestatie-indicatoren.
“Wij leggen drie categorieën data vast: afstand, nauwkeurigheid
en tijd”, legt Garrity uit. “Voor elke categorie krijg je een score.”
En de resultaten kunnen soms verrassend zijn, omdat je aan
alle aspecten van een perfecte rit moet voldoen om hoog te scoren.
Professionele coureurs zoals Carroll en zijn collega Mitch Evans
zijn zich hiervan bewust. Zij hebben de Smart Cone-technologie
allebei uitgebreid getest. Maar toch is het niet altijd zeker dat zij
de winnende tijd neerzetten. Dat komt volgens Garrity omdat
Smart Cone ervoor zorgt dat je nooit hetzelfde circuit voor je
kiezen krijgt. Je weet gewoonweg nooit wat het circuit voor je in
petto heeft, behalve dan dat je in een perfect afgestelde Jaguar
je snelheid, remmen en overzicht allemaal tegelijk onder controle
moet houden om zo snel mogelijk van poortje naar poortje te
racen. Het staat garant voor een unieke ervaring, waarbij iedereen
de kans heeft om de snelste tijd neer te zetten en als winnaar uit
de bus te komen.
“Wat je overal ter wereld terugziet, is dat er kleine wedstrijdjes
worden uitgespeeld”, vertelt Garrity. “De man gaat vol voor snelheid
en tijd en vergeet te letten op afstand en nauwkeurigheid, waarna
zijn vrouw er met de hogere score vandoor gaat.”
Die kleine, maar beslissende verschillen gaan we binnenkort
ook terugzien in een wereldranking. “We willen met Smart Cone
competities opzetten op mondiaal, regionaal en landelijk niveau”,
zegt Garrity.
“Mensen kunnen komen racen op een state-of-the-art
Smart Cone-circuit en prijzen winnen, zoals tickets voor
Formule E-races.” Maar behalve de prijzen staat er natuurlijk ook
eer op het spel, namelijk dat je kunt claimen dat je succesvol op
een uniek circuit hebt geracet.
Bezoek jaguar.com/artofperformancetour en meld u aan
om kans te maken deel te nemen in een Smart Cone-race
bij The Art of Performance Tour 2.
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MARKE

BOARD
GAMES
Met zowel eersteklas skihellingen als een van de beroemdste stadsgolven ter wereld,
is de regio München een gebied vol actie. The Jaguar ging mee op
een spannend eendagsavontuur om te zien hoe je sneeuw en water de baas blijft
TEKST: David Barnwell FOTOGRAFIE: Rasmus Kaessmann
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Het beste van
twee werelden:
er is toewijding
voor nodig om
zowel sneeuw
als golven te
bedwingen
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“WAT WIL JE
NOG MEER
IN HET LEVEN?”
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H E T U LT I E M E E E N DAG S AVO N T U U R

S

Gewaagde stunts, verse poedersneeuw, een relaxte
snack in de bergzon; het is dagelijkse kost voor de
twee bevriende boardfanaten, Daniel Dingerkus
(linksonder) en Basti Kuhn (rechtsonder)

ebastian ‘Basti’ Kuhn was pas 18 toen hij voor het eerst
aan de voet van de Duitse Alpen arriveerde. Meteen na
zijn eindexamen reisde hij in zijn eentje van zijn woonplaats Bamberg bij München naar het dorpje Garmisch,
ingeklemd tussen Oostenrijk en Beieren aan de voet van de
Zugspitze – met 2962 meter officieel de hoogste berg van
Duitsland en bedekt met een imposante, besneeuwde gletsjer.
Zonder baan of verplichtingen huurde hij een klein kamertje met
alleen een bed en een geïmproviseerde keuken en bereidde zich
voor op een leven als fulltime snowboarder. Zijn plan werkte.
Als 34-jarige heeft hij naam gemaakt in de Duitse snowboardscene en heeft hij diverse sponsordeals en tijdschriftartikelen
op zijn naam staan. “Ik ben uiteindelijk behoorlijk goed terechtgekomen”, zegt hij met een grijns, terwijl hij zijn ogen met een
in handschoen gestoken hand tegen de ochtendzon beschermt.
Hij neemt het maanlandschap van de offpistesporen in zich op
en geeft er duidelijk blijk van dat hij blij is om op de Zugspitze
terug te zijn. “Ik bedoel, wat wil je nog meer in het leven?” Maar
Basti is hier niet om met ons van het uitzicht te genieten. Hij
heeft iets speciaals gepland voor vandaag. De top van de Zugspitze is maar 120 km van het centrum van München verwijderd,
waar toevallig een van de beroemdste stadsgolven ter wereld is,
de Eisbachwelle. Hiermee is München een van de weinige regio’s
waar je ’s ochtends in de bergen kunt snowboarden om
’savonds in de stad te gaan surfen.
En wij zijn er zo getuige van hoe dat gaat. Voor dit plan moeten we om zes uur opstaan om naar de top van de Duitse Alpen
te rijden, waar we de ochtend en vroege middag op de Zugspitze
doorbrengen. Vervolgens rijden we terug naar München om de
fameuze golf te pakken. Om aan te tonen dat zo’n ultieme
actiedag wel degelijk mogelijk is, heeft Basti contact gelegd met
de 24-jarige Daniel Dingerkus, een professionele surfer die in
Beieren in een surffamilie is opgegroeid. Daniel is voor het surfen
in de wieg gelegd. Hij begon op zijn derde met skiën en heeft
sindsdien wakeboarden, windsurfen, kitesurfen, snowboarden en
skateboarden aan het repertoire toegevoegd. “Zo gaat het hier”,
zegt Daniel terwijl hij zijn skibril poetst en het dal voor hem in
zich opneemt. “Als je op een plek woont waar de
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Terug in hartje München
lijken de witte hellingen van
de Zugspitze een heel andere
wereld te zijn. Op naar de
wereldberoemde stadsgolf
Eisbachwelle

stad en natuur je allerlei mogelijkheden bieden, dan ga je een
actief leven leiden. Ik weet niet wat ik zou moeten als ik niet op
een van mijn boards stond.”
Basti en Daniel dalen af met een zelfverzekerde sierlijkheid,
lijken alle Buckels en bochtjes te kennen en kletsen vrolijk
terwijl ze door de sneeuw carven. Maar ineens houden ze halt.
Terwijl ze een klein heuveltje in zich opnemen en de helling op
klimmen, worden wij gesommeerd om achteruit te gaan. We
horen een langzame ‘zjoesj’ van boven, het onmiskenbare
geluid van een snowboard dat door de poedersneeuw snijdt.
Enkele tellen later zien we Daniel de lucht in gaan. We kijken
hoe hij sierlijk 360 graden draait en boven ons door de blauwe
lucht zweeft. Dit kleine mirakel lijkt minutenlang te duren. Er is
geen mens in de buurt en als Daniel meer dan vaardig met zijn
board landt tegen een decor van Alpen, verse sneeuw en een
blauwe ochtendhemel, zijn we getuige van de essentie van
snowboarden: een jaloersmakend moment van pure vrijheid
dat is af te lezen aan het gezicht van de snowboarder als hij
met een schalkse grijns naast ons remt. Zo brengen we de
ochtend door, achter het stel aan dat het ene na het andere
natuurlijke obstakel overwint. We horen dat Basti zijn ruggengraat in vier jaar tijd twee keer heeft gebroken, maar toch weer
op zijn board stapte. “Het hoort er allemaal bij”, zegt hij
schouderophalend voordat hij zich met zijn board vier meter
omlaag laat vallen. Daniel, opgewonden door de eindeloze speeltuin voor hem, werpt zich met board en al keer op keer in de
sneeuw, om de sneeuw perfect voor onze fotograaf te doen
opstuiven. Ze bezitten een tomeloze hoeveelheid energie en
de dag is nog maar half om. Na een snelle lunch waarbij we de
schaduwen van wolken over de hellingen zien drijven, is het tijd
om de drukte van München op te zoeken. We moeten opschieten
als we nog een stadsgolf willen meepikken.
Al tientallen jaren brengt de Eisbachwelle surfers van
over de hele wereld naar de Beierse hoofdstad. De golf, midden
in München gelegen, was vroeger maar een paar weken per
jaar geopend, als de omstandigheden van de rivierbedding
precies goed waren. Maar dat veranderde in de jaren tachtig,
toen Walter Strasser, een plaatselijke legende in de surfscene,
het heft in handen nam. Op eigen initiatief bracht hij op een
avond elektrisch gereedschap en generatorlampen mee naar
de rivier, en legde een enkele, zware spoorrail dwars in de
rivierbedding. De rail brak de golf precies op de juiste manier
en vandaag de dag staat er het hele jaar door een golf van
anderhalve meter.

W

elke dag van het jaar je er ook komt, het valt op dat
München een surfhotspot is geworden. Tientallen
surfers staan er dagelijks op de oever in de rij met
hun wetsuit en custom shortboard, dat ideaal is voor een golf
als deze, terwijl tal van toeristen en toeschouwers het spektakel enthousiast gadeslaan.
“Vooral in de zomer is het erg druk”, zegt Daniel als hij na
een eerste rit uit het water komt. “Maar de mensen surfen hier
het hele jaar door. Vroeger stond ik ’s winters om vijf uur op om
de plek voor mezelf te hebben. Zo leer je het snelst; natuurlijk
doe je het voor de lol, maar je moet geobsedeerd zijn om beter
te worden. Het gaat niet vanzelf.”
Achter ons heeft Basti al zijn eerste draaien op de golf
gemaakt. Hij duwt zijn voet het brullende water in om zijn board

64

THE JAGUAR

FOTOGRAFIE: RASMUS KAESSMANN, MATTHEW MICAH WRIGHT / GETTY IMAGES

“VROEGER STOND IK ’S WINTERS
OM VIJF UUR OP OM DE
PLEK VOOR MEZELF TE HEBBEN”
heen en weer te dirigeren. Zodra hij wegglijdt en door de
snelle stroom wordt weggevoerd, springt de volgende surfer
in het water. Het is een indrukwekkend spektakel en terwijl de
uren verstrijken en de middag plaatsmaakt voor de avond,
bindt het tweetal beurtelings de strijd aan met de permanente
golf. De hemel is niet blauw meer en de kalmte van de Zugspitze heeft plaatsgemaakt voor het oorverdovende geraas van de
wilde stadsrivier en passerende auto’s. Het lijkt alsof we tussen
twee parallelle universums zijn gereisd, die worden verbonden
door de toewijding waarmee de boarders ons het beste van
twee werelden laten zien.
“Hier doe je het allemaal voor”, zegt Basti, als de twee
boarders eindelijk stoppen. Het koude water druipt langs hun
wetsuits en hun gezicht heeft duidelijk de bergzon gezien. “Als
je hier woont, word je verwend; zomer of winter, berg of rivier,
je hebt altijd de keus”, vervolgt hij. “Je zou gek zijn als je daar
niet van profiteerde.”
De dag loopt ten einde, het verkeer wordt kalmer en nog
maar een handvol fanatieke surfers springt in het water om een
laatste stunt uit te halen. En Daniel en Basti? Voor hen zit de dag
erop – en wat voor dag! Maar voor hen is dit niets anders dan
dagelijkse kost en morgen zullen ze weer op hun board staan.
En de dag erna weer.

SURF EN SNEEUW WERELDWIJD

CALIFORNIË Big Bear
Mountain en het Big Bear
Lake in Californië (boven)
bieden ideale omstandigheden voor een hele dag
boarden. Ze liggen minder
dan twee uur van elkaar;
ideaal voor een ochtend in
de sneeuw en een golfje
in de middagzon.
SIERRA NEVADA Een van
de populairste skibestemmingen van Zuid-Europa,

Sierra Nevada in Andalusië,
Spanje, ligt maar twee uur
rijden van de Middellandse
Zee en de golven van de
Costa del Sol. Een populaire
bestemming bij surfers is
het slaperige kustdorpje El
Palo, vlak bij het charmante
Málaga.
DE CHILEENSE ANDES
Snowboarden in de Andes
staat op menig verlanglijstje,
maar het kan nog mooier.
Begin de dag in Santiago
de Chile en je hebt tijd
genoeg om diezelfde dag
nog te surfen in Valaparaíso,
aan de Pacifische kust.
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DE NIEUWE XF SPORTBRAKE

INPAKKEN EN
WEGWEZEN
Of u nu kiest voor een dag in de sneeuw
of op de golven – of allebei –, de nieuwe
Jaguar XF Sportbrake heeft alles wat u nodig
hebt. Van een verbeterde bagageruimte tot
een schitterend nieuw voorkomen, plus de
beroemde rijdynamiek van Jaguar.
Wat u ook van plan bent, de ﬂexibele
laadruimte, vanaf 565 liter, biedt meer dan
genoeg ruimte voor alle bagage. De nieuwe
XF Sportbrake heeft meer beenruimte voor
passagiers achterin zodat ook zij delen in het
rijgenot. Heeft u toch meer ruimte nodig?
Vouw dan de achterstoelen neer; dit creëert
een bagageruimte van een meter breed en
twee meter lang, goed voor maar liefst 1700
liter bagage. Ideaal voor bijvoorbeeld twee
snowboards en surftassen. In de verborgen
ruimte onder de vloer is bovendien plaats
voor kleine bagage die u liefst aan het oog
onttrekt.
De elektrische achterklepbediening is
standaard, maar voor extra gemak is tevens
de optionele handsfree elektrische achterklepbediening leverbaar, zodat u zelfs met volle
handen gemakkelijk de achterklep opent. En
met de robuuste, waterbestendige Activity
Key aan uw pols kunt u de sleutels in de auto
laten als u gaat surfen of boarden en toch weer
eenvoudig instappen als de dag erop zit.
De nieuwe XF Sportbrake heeft onmiskenbaar het design-DNA van Jaguar. De strakke,
lage daklijn kan worden verfraaid met een
glazen panoramadak van 1,6 m2 – het grootste in zijn klasse – dat het gevoel van ruimte
vergroot en het interieur in licht doet baden.
Met een reeks motoropties – diverse met
Ingenium-technologie – vindt u altijd een
configuratie die bij u past; of u nu op efficiëntie
of prestaties* gericht bent.
Ga voor meer informatie over speciﬁcaties,
functies en uitrustingen naar jaguar.com
of bezoek uw plaatselijke dealer. Daar vindt
u tevens het volledige assortiment Jaguar
Gear-accessoires waarmee u de nieuwe
XF Sportbrake helemaal afstemt op uw wensen. Informatie is onder voorbehoud en kan
per markt variëren.

66

THE JAGUAR

“DE BAGAGERUIMTE
VAN 565 LITER BIEDT
MEER DAN GENOEG
RUIMTE VOOR ALLE
BAGAGE”

*Officiële brandstofverbruikcijfers voor de
XF Sportbrake in l/100 km (km/l): Stad 5,6 (17,9) - 8,5 (11,8),
Buiten de stad 3,9 (25,6) - 5,9 (16,9), Gecombineerd
4,5 (22,2) - 6,8 (14,7). CO2-uitstoot g/km: 101 - 192.
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen afwijken
in de praktijk.
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Wie meer wil weten
over snelle auto’s, moet
bij een F1-coureur zijn,
dachten wij bij The
Jaguar. Dus gingen we
naar de Alpen om met
Romain Grosjean te
praten over de F-TYPE
SVR en F-TYPE 400
SPORT, en over zijn
passie voor Jaguar
68
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EEN TYPE
MET
PASSIE

TEKST: Guy Bird
FOTOGRAFIE: Tom Salt
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“IN EEN JAGUAR VAL
JE MEER OP DAN IN
ANDERE AUTO’S, EN
DAN VOORAL ALS JE
IN EEN SVR RIJDT. DE
MENSEN WILLEN HEM
HOREN GROMMEN”

D

at is nog eens leuk binnenkomen: Je vliegt per helikopter hoog de bergen in en landt naast een afgezette
weg waar een Jaguar F-TYPE SVR en F-TYPE 400
SPORT op je staan te wachten. Zo arriveert de huidige
Formule 1-coureur Romain Grosjean op ‘de set’ voor een video
die hij voor Jaguar maakt.
We ontmoeten elkaar op een koude maar prachtige zonnige
ochtend in de Franse Alpen, niet ver van de Zwitserse grens en
zijn thuisbasis Genève. De 31-jarige Fransman toont zich een
typische coureur, want hij verkiest aanvankelijk de 322 km/h van
de SVR supercar boven de 275 km/h van de 400 SPORT.
“Ik heb zowel op de weg als het circuit al aardig wat uurtjes in
een SVR gereden, maar dit wil niet zeggen dat ik er genoeg van
kan krijgen”, zegt hij met een brede grijns. “De motor reageert
op de kleinste aansporing en op het circuit zorgt het All Wheel
Drive-systeem dat je heel gecontroleerd door de bochten
drift. Het chassis reageert ook heel goed, dus je kunt de auto
tot het verste limiet drijven.”
STATE-OF-ART LOOKS, SUPERGELUID
Hoewel circuitmanoeuvres niet aan te bevelen zijn op bochtige
alpenwegen, valt er voor Grosjean nog altijd genoeg te genieten.
“De SVR produceert een supergeluid, vooral als je Dynamic
Mode met de Activate Sports Exhaust inschakelt”, zegt hij
enthousiast. “Het design is al even geweldig, hij straalt aan alle
kanten snelheid uit. Als je instapt, is het of je in een straaljager
plaatsneemt: je zit helemaal ingekapseld met alle instrumenten
comfortabel om je heen.
“De F-TYPE 400 SPORT maakt dankzij zijn rijpositie en de
supercharged V6 ook al zo’n doelbewuste indruk. De opvallende
stijldetails en functies maken hem uniek.”
Terwijl Grosjean zich voor de filmmakers uitleeft in de F-TYPE
SVR wordt het langzamerhand drukker op de afgelegen locatie.
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Zowel de plaatselijke burgemeester, die zijn opwachting maakt,
als toevallige voorbijgangers zijn geïntrigeerd door de schitterende auto in Ultra Blue die glinstert in het vroege ochtendlicht,
en ze vragen zich af wie er achter het stuur zit.
“In een Jaguar val je meer op dan in andere auto’s”, zegt
Grosjean, “maar vooral als je in een F-TYPE SVR rijdt. De mensen
willen hem horen grommen.” De geduldig wachtende menigte
wordt weldra op haar wenken bediend en dan begint ons interview pas goed.
RACE-INVLOEDEN
Algauw blijkt dat Jaguar een beslissende rol heeft gespeeld in
Grosjeans passie voor auto’s en zijn latere carrière. “Ik was als
kind helemaal verliefd op de Silk Cut Jaguars die op Le Mans
reden”, herinnert hij zich. “Ik had er een poster van aan de muur.
Door die auto’s wilde ik ook racen.
“Toen ik wat ouder werd, ben ik me meer gaan verdiepen
in de geschiedenis van Jaguar en de successen op Le Mans.
De D-Type die de 24-uurs race won in de jaren 50 is heel
speciaal. Ik heb er een keer in mogen rijden en het is werkelijk
ongelofelijk hoe ver je met die auto kunt gaan. Als je meer
over de geschiedenis van Jaguar in de racerij en de huidige
personenauto’s te weten komt, besef je pas goed waarom
het zo’n uniek merk is.”
Jaguar is een echte gezinsaangelegenheid voor Grosjean,
want hij gebruikt een F-PACE om zijn zoontjes Sacha (4)
en Simon (2) rond te rijden en om zijn fiets te vervoeren.
Zijn vrouw, de Franse F1-tv-presentatrice Marion, rijdt
bovendien een XE.
Als kind was hij door auto’s omgeven. Hij weet nog dat hij
met speelgoedauto’s met afstandsbediening speelde en in
de tuin in elektrische speelgoedauto’s reed voordat hij op
13-jarige leeftijd voor het eerst een echte auto bestuurde.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

De F-TYPE SVR
straalt autoriteit en
kracht uit die worden
waargemaakt door de
brute V8-motor, het
geoptimaliseerde
chassis en het All
Wheel Drive-systeem.
Het zorgt voor een
opzienbarende en
ongeëvenaarde
rijervaring
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“DE SVR PRODUCEERT
EEN SUPERGELUID.
HET DESIGN IS AL EVEN
GEWELDIG EN HIJ
STRAALT AAN ALLE
KANTEN SNELHEID UIT”

“Mijn vader ging soms racen op een circuit en ik weet nog dat ik
tegen mijn moeder zei: ‘Laten we met onze auto gaan.’ Toen ik
met de Subaru Impreza de 180 km/h haalde, gilde ze het uit.”
Op zijn 14e begon hij met karten en op zijn 18e stapte hij over
op single-seaters. Een paar dagen na zijn 18e verjaardag moest
hij het veel langzamer aan doen om met een Fiat Panda zijn
reguliere rijbewijs te halen. Hij grinnikt bij de herinnering: “Ik
herinner mij nog dat de instructeur na het rijexamen zei: ‘En nu
mag je eindelijk sneller!’”
Grosjean won zijn eerste trofee in 2003 toen hij alle tien de
races van het Formule Lista Junior Kampioenschap won, maar
het idee om F1-coureur te worden kwam pas later.
“Voor een groot deel van mijn carrière racete ik puur voor mijn
plezier”, bekent hij. “Pas toen ik de GP2-titel had gewonnen
dacht ik: Als ik goed genoeg ben om de categorieën vlak onder
de F1 te winnen, kan ik het daar misschien ook maken.”
Ondertussen had hij voor de zekerheid ook een tweede loopbaan. “Ik werkte in 2007, 2008 en 2009 parttime bij een particuliere bank in Genève, zelfs tijdens mijn eerste jaar in de F1. Ik vond
het belangrijk om iets van het echte leven te weten, ’s ochtends op
te staan, een pak aan te trekken en naar kantoor te gaan.
“Ik had geen achtergrond in het bankwezen, maar het bedrijf
was een geweldige steun. Ik begon achter de balie en schopte
het uiteindelijk tot portfolio assistent-manager.”
WERKEN AAN DE DROOM
Grosjean heeft vanaf 2012 in ieder F1-seizoen geracet, eerst met
Lotus en nu bij Haas, is meer dan 100 keer aan de start verschenen
en stond tien keer op het podium. Het is zijn droom om tweevoudig F1-kampioen te worden en Le Mans te winnen, maar hij
geeft toe dat het nog heel wat werk zal vergen om die doelen te
verwezenlijken.
“Dat wil ik bereikt hebben als ik stop en het is iets waar ik al
als kind van droomde. Maar je moet de combinatie hebben
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Officiële brandstofverbruik voor de
F-TYPE SVR in l/100 km:
Stad 16,2
Buitenweg 8,5
Gecombineerd 11,3
CO2-emissies in g/km: 269
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking
en kunnen afwijken in de praktijk

MARKE

“IN EEN F-TYPE GENIET JE
VAN DE UITZONDERLIJKE
PRESTATIES EN HET
WENDBARE KARAKTER.
EN NATUURLIJK VAN HET
HEERLIJKE GELUID VAN
DE MOTOR EN UITLAAT,
DAT IS ONGEËVENAARD”

In de bergen, achter het stuur
van een F-TYPE, kan Romain
Grosjean even aan de druk van
de racerij ontsnappen
Officiële brandstofverbruik voor
de F-TYPE 400 SPORT in l/100 km:
Stad 12,0
Buitenweg 6,6
Gecombineerd 8,6
CO2-emissies in g/km: 269
Deze cijfers zijn slechts ter
vergelijking en kunnen afwijken
in de praktijk
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van een goede auto, een goed jaar en een goed team. Kortom,
je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn.”
EEN ANDERE KANT
Zijn droom wordt getemperd door een dosis realisme, zeker
nadat hij in zijn eerste F1-jaren regelmatig op controversiële
wijze betrokken was bij crashes. “Je doet ervaring op en wordt
volwassen”, zegt hij schouderophalend. “Het gaat niet alleen
om het doorkomen van de eerste bocht of het winnen van de
race, het gaat erom dat je roeit met de riemen die je hebt.”
Hij claimt eveneens dat hij zijn bijgeloof heeft laten varen.
“Ik droeg vroeger altijd hetzelfde ondergoed voor de race; een
voor vrijdag, een voor zaterdag en een voor zondag”, zegt hij
met enige schroom, voordat hij lachend toevoegt: “Maar op
een keer was ik mijn ondergoed vergeten en won ik! Sindsdien
weet ik dat ik dat specifieke ondergoed niet altijd mee op reis
hoef te nemen.”
Toch volgt hij nog altijd een vaste routine voor een race.
“Ik kleed me altijd in dezelfde volgorde aan. Ik doe mijn shirt
aan, mijn vuurbestendige ondergoed en overall, dan mijn rechterschoen en dan mijn linker. Ik stap ook altijd van dezelfde
kant in de auto, die ik steevast vanachter benader. Maar dat is
meer ter voorbereiding om in de juiste ‘zone te komen.”
Buiten die ‘zone’ en buiten de races zegt Grosjean heel ander
rijgedrag te vertonen. “Ik rij twintig Grands Prix per jaar en rij
met snelheden tot 370 km/h in de beste auto’s ter wereld. Ik wil
dus in het dagelijks leven niet dat me gekke dingen overkomen
omdat een vrachtwagen me tegemoetkomt of dat ik een olievlek
op de weg over het hoofd heb gezien.”
Hij verdeelt zijn vrije tijd tussen een appartement in Parijs en
een huis in Genève. De heuvels en bergen bij zijn huis blijken de
ideale speeltuin om auto te rijden en voor zijn andere hobby’s,
hardlopen en fietsen.
Naast het rijden is hij een fervent kok. “Ik sta graag in de
keuken en ben daar heel geduldig. Ik kook meestal Franse
gerechten, maar ik blijf Zwitser en probeer beide keukens
te combineren. Ik heb geen specialiteit maar het dessert is
steevast iets met chocola. Zonder chocola kan ik niet leven!”
ZELFRIJDEND? NEE, DANK U!
Wat de toekomst betreft, behalve het streven naar de F1-titel
en zijn droom om Le Mans te winnen kijkt hij vooral uit naar

ANALYSEER UW RONDETIJD
Geniet optimaal van een F-TYPE
circuitdag door uw prestaties met
de nieuwe Jaguar ReRun app vast
te leggen en te analyseren.
ReRun is special ontwikkeld in
samenwerking met GoPro en laat
u ieder moment nogmaals in
HD-kwaliteit beleven.
ReRun is makkelijk te installeren
en gebruiksvriendelijk. De app
geeft uw video een extra dimensie
dankzij de unieke geanimeerde
overlay van uw snelheid en bediening van gas en rem.
Zo krijgt u een beter inzicht in
alle aspecten van uw prestaties om
het op te kunnen nemen tegen uw
grootste concurrent tijdens een
track day: uzelf!
ReRun maakt het ook heel
gemakkelijk om een video te monteren, exporteren en te delen met
familie, vrienden en andere racefanaten.
De app werkt op Android en iOS
en is momenteel beschikbaar in
het Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Portugees en Spaans.

zijn volgende auto. “Ik zou heel graag de I-PACE willen rijden.
Hij ziet er geweldig uit, heeft enorm veel ruimte en ik denk dat
elektrische auto’s de toekomst zijn voor stadsvervoer.”
Het wekt weinig verbazing dat hij als coureur weinig heil ziet
in zelfrijdende auto’s. “Ik ben dol op rijden”, zegt hij. “Vooral in
de bergen achter het stuur van een F-TYPE SVR of 400 SPORT.”
Ook als je niet supersnel rijdt, geniet je in een F-TYPE van
de uitzonderlijke prestaties en het wendbare karakter. En natuurlijk van het heerlijke geluid van de motor en uitlaat, dat
is ongeëvenaard. Ik hoop daarom echt dat we over tien jaar
nog steeds in dit soort auto’s rijden, anders neem ik net zo lief
de trein.”
Ontdek het volledige programma van F-TYPE-modellen en stel
uw eigen auto samen op jaguar.com
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erder deze maand maakte ik een
ritje met een robotgestuurde auto
ontworpen door een start-up uit
Silicon Valley. Ondanks de autonome
capaciteiten van het voertuig had de
maker nog niet de benodigde papieren
bemachtigd om de besturing, het
remmen en het gas over te kunnen
dragen aan de grote computer in de

bagageruimte. En dus kreeg mijn
bestuurderloze auto toch een
bestuurder. Een ongewoon geval waarin
de technologie het moest afleggen
tegen de bureaucratie. Ik zag op het
infotainmentscherm de ‘hersenen’ van
de auto in actie – het kunstmatig
intelligente systeem dat objecten en
obstakels om de auto detecteert en

ZELFRIJDEND DE WEG OP
VAN HULP BIJ HET VOORKOMEN VAN VERKEERSAGRESSIE TOT EEN WORKOUT IN
DE AUTO: SLIMME TECHNOLOGIE VERANDERT ONS LEVEN OP DE WEG RADICAAL
TEKST: Olivia Solon ILLUSTRATIE: Mario Wagner
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categoriseert en zo de optimale route
plant. Het gaf mijn eigen hersenen even
de tijd om na te denken over de stad van
de toekomst en hoe nieuwe innovaties
en technologieën het leven hier slimmer,
groener en gemakkelijker kunnen
maken. Er is geen vorm van overlast die
zo democratisch is als het verkeer. Het
maakt niet uit of je rijk of arm bent, in
een limo of een Lada rijdt, in de file zijn
we allemaal gelijk. Bumper aan bumper
wachten we op verlossing, wensend dat
we onszelf konden teleporteren. De
gedachte te kunnen ontsnappen aan
files of een overvolle metro, om ergens
anders weer op te duiken, is natuurlijk
heel aantrekkelijk. Helaas is de
wetenschap tot nu toe niet verder
gekomen dan het verplaatsen van
afzonderlijke atomen, dus het ‘Beam me
up, Scotty’-scenario zal nog even op
zich laten wachten. In de tussentijd
zullen we het moeten doen met een
alternatieve aanpak om het transport
van al die mensenmassa’s wat
draaglijker te maken.
De integratie van slimme technologie
en connectiviteit met het internet zou
de stressfactor onderweg al een stukje
kunnen inperken. Ik denk bijvoorbeeld
aan sensoren om de hartslag en ook
het zweet op het stuur te meten en zo
verkeersagressie te voorkomen. “Je lijkt
erg gefrustreerd te raken”, zegt de auto
op kalme toon, terwijl een robotarm
zachtjes door je haren strijkt. “Wat denk
je ervan, zullen we even 20 minuten
pauze nemen? Ik heb bij het
eerstvolgende koffietentje een skinny
amandel-caramel frappuccino voor je
besteld – we zijn er over vijf minuten.”
Bij aankomst gebruikt het
navigatiesysteem een realtime
parkeerdatabase en dirigeert
je rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde
vrije plek. De frustratie is verdwenen.
Met de voortschrijdende technologie
kijk ik al uit naar een auto met valet
service. Je stopt op je bestemming,
stapt uit en laat de auto zelf een
parkeerplaats vinden. Nooit meer
tureluurs van al die bochten om een
plekje zien te vinden in de parkeergarage.
En nooit meer die stress voelen als je
je auto in een iets te krappe plek moet

“Een
waarschuwing
vanuit onze
automatische
toekomst:
er is geen
excuus meer
om te laat te
komen”
wringen met een rij zichtbaar
ongeduldige chauffeurs achter je. En
als je weer weg wilt, haal je je mobiel
tevoorschijn en vraag je je trouwe
Knight Rider om voor te rijden.
Maar het ultieme doel is natuurlijk de
volledig autonome auto. Vooropgesteld
dat ze aan alle regelgeving kunnen
voldoen, bieden zelfrijdende elektrische
auto’s een reeks van wel heel
aantrekkelijke voordelen: van betere
verkeersdoorstroming (voertuigen
kunnen samen rijden, en dichter op
elkaar) tot minder ongelukken. Het
ontwerp van voertuigen zal ook radicaal
veranderen. Zoals de eerste auto’s de
vorm nabootsten van de paardenkoets,
is de huidige generatie autonome
voertuigen nog steeds gebouwd naar
het evenbeeld van de huidige auto. Hun
vorm wordt bepaald door strikte
veiligheidsvoorschriften die minder
relevant zullen zijn als menselijke fouten
– verantwoordelijk voor 90% van alle
aanrijdingen – niet meer voorkomen.
Hoe meer we gewend zijn om ons rond
te laten rijden door robots, hoe meer het
design zal veranderen. Het stuur en de
rempedalen verdwijnen, en er wordt een
reeks van verschillende vormen, formaten
en configuraties ontwikkeld, afhankelijk
van hoe we onze tijd willen benutten als
we onderweg zijn. Zo zullen er cabines
zijn om in te vergaderen, om te daten of

te dineren terwijl je van A naar B rijdt.
Je kunt ook denken aan voertuigen met
een ingebouwde gym, om lekker te
hangen met je vrienden of om in alle rust
te mediteren.
Omdat autonome auto’s zoveel
camera’s en sensoren hebben om de
omgeving in de gaten te houden,
hebben criminelen ook weinig kans om
ongestoord hun gang te gaan.
Autodiefstal wordt dan synoniem met de
jacht op een grote, bewapende machine
met een topsnelheid van 200 km/h.
Je kunt er donder op zeggen dat iemand
een programma gaat maken met
beelden van auto’s die dieven plagend
het nakijken geven door snel weg te
rijden als ze de auto willen openbreken.
Hoe lang zal het duren voor een dief
het opgeeft?
Als je binnen een paar minuten een
bestuurderloze auto voor kunt laten
rijden, heb je ook geen garage meer
nodig, omdat je je eigen auto niet meer
hoeft te onderhouden en weg te zetten.
Dus kun je de garage misschien wel
verhuren aan start-ups of uitvinders.
Tenslotte zijn bedrijven als Amazon,
Apple, Disney en Google ook allemaal in
een garage begonnen. Moet je nagaan
hoeveel innovatie we krijgen als al die
kostbare ruimte voor experimenten niet
meer wordt ingenomen door de auto.
Nog wel een waarschuwing vanuit
onze automatische toekomst: er is geen
excuus meer om te laat te komen. Het
laatkomersvirus verspreidde zich met
de opkomst van de mobiele telefoon
razendsnel door alle hoeken van de
samenleving. Voortaan was het niet
meer zo belangrijk om een afspraak na
te komen, omdat je gewoon snel een
sms kon sturen met “Sorry schat, ben
wat later. Zit vast in de file :-(.” Maar als
het verkeer gewoon altijd goed
doorstroomt, is zo’n excuus niet meer
geloofwaardig. In plaats daarvan zal je
het moeten gooien op de dilemma’s die
voortvloeien uit de botsing tussen
technologie en natuur: “Ben er over tien
minuten. Mijn auto kon niet kiezen
tussen het ontwijken van een
overstekende eend of een eekhoorn.
Sta nog steeds te wachten. Hoop snel
weer de weg op te kunnen.”
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De Jaguar Club
VOOR MARKANTE SNELLE COUREURS

SYBIL
LUPP
De Nieuw-Zeelandse Sybil Lupp was
misschien geen mainstream raceicoon, maar ze was, is en blijft wel een
inspiratie voor generaties vrouwelijke
coureurs. Haar invloed is niet weg
te denken uit de racewereld
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ibyl Audrey Marie Wellesley-Colley werd in 1916 geboren
op een gewone, kleine schapenboerderij op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Maar vanaf haar prille
jaren al was de vrouw die later uitgroeide tot de eerste
vrouwelijke coureur van Nieuw-Zeeland allesbehalve gewoon.
Ze had zo haar eigen ideeën. Zo toonde ze geen interesse in
poppen of een poppenhuis, en gooide ze op haar vierde verjaardag een kinderservies kapot, omdat er “geen wielen” aan
zaten. Op haar elfde reed ze al met de auto van haar vader
rond op de boerderij, en ook later zorgde ze voor de nodige
commotie in het traditionele, vooroorlogse Nieuw-Zeeland.
Ze was een echte ‘petrol head’, en had geen enkele behoefte
om zich hiervoor te verontschuldigen.
Ze ging haar eigen weg, volgde een correspondentiecursus
automonteur en ging aan de slag als autoverkoper. Ze was een
jong meisje in een mannenwereld en gaf later toe dat ze er
de brui aan had gegeven als ze niet zo “koppig en trots” was
geweest. Daarom hield ze vol en, zo bleek, de aanhouder
wint. Al snel opende ze haar eigen garage, waar ze Jaguars
repareerde en verkocht. Het was het begin van een levenslange
liefdesaffaire met het merk. Zelf had ze 15 Jaguars, waaronder
een prachtige goudkleurige V12 E-Type (die perfect kleurde
bij haar favoriete baljurk), een XJS in knalrood en een witte
XK120, de auto waarmee ze altijd geassocieerd zou worden.
De auto was Sybils eerste liefde, maar kort daarachter kwam
racefan en automonteur Jack Lupp. Ze werkten als collega’s bij
de autodealer, en de grappige, verleidelijke blondine met haar
mooie, grijze ogen trok al snel zijn aandacht. Ze trouwden in
1939 toen de eerste schokken van de oorlog Nieuw-Zeeland
bereikten. Sybil beleefde een “rustige oorlog” als chauffeur
bij een vrouwelijk regiment van de Nieuw-Zeelandse luchtondersteuning, maar in 1945 sloeg het noodlot toe toen Jack plots
overleed aan een hartaanval. Twee jaar later werd ze verliefd op
Jacks broer Percy, ook een autofanaat. De twee trouwden en
richtten samen de Otago Sports Car Club op. De eerste race
van de club werd passend gewonnen door Sybil zelf. Het begon
zo langzamerhand gewoonte te worden dat zij de ene na de
andere trofee in de wacht sleepte en in haar race-overall, die
ze gewoon over een jurk aantrok, haar mannelijke rivalen het
nakijken gaf.
Sybil hield van een avontuurlijk leven, en in 1961 was haar
tweede huwelijk over. Maar het Jaguar-bedrijf dat ze samen
met de voormalige Jaguar-technicus Lionel Archer had
opgezet, draaide prima. In 1969 vroeg Lionel haar sleutelend
aan een Jaguar ten huwelijk, en trouwde ze voor de derde
(en laatste) keer.
Sybil liet zich niet afremmen door haar vorderende leeftijd;
ze paste zich gewoon aan. Maar toen ze 74 was, deed ze één
concessie: ze kocht een rode XJS met automatische transmissie
en stuurbekrachtiging. In 1994 overleed ze op 78-jarige leeftijd.
Een colonne van haar race- en autoclub begeleidde haar naar
haar laatste rustplaats. Met haar gevoel voor stijl, haar welbespraaktheid, elegantie en bijzondere racetalent heeft ze generaties vrouwelijke coureurs geïnspireerd. Zij bewees dat je niet
per se mannelijk hoeft te zijn om het te maken in een door
mannen gedomineerde sport. Het enige dat je nodig hebt, is
een levenslange passie voor auto’s en de racerij.
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