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At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Voorwoord

W

at hebben de herboren E-Types die uit
Jaguars nieuwe Classic Works-fabriek in
Coventry rollen gemeen met de nieuwe
E-PACE compacte SUV? Wat is de link tussen de
D-Types die zestig jaar geleden de belangrijkste
race ter wereld domineerden met de moderne
Jaguar I-TYPE Formula E elektrische raceauto’s?
En is er werkelijk overeenkomst tussen de meest
extreme Jaguar-sportauto ooit, de vuurspuwende
XE SV Project 8, en onze eerste geheel elektrische
vijfpersoons I-PACE Concept?
Uiteraard dragen ze allemaal de vertrouwde
badge op de neus. En u vindt ze allemaal terug in
dit nummer van The Jaguar, waarvoor ik u van harte
welkom mag heten. Maar de overeenkomsten
tussen de modellen uit de onvoorstelbaar gevarieerde Jaguar-reeks gaan veel verder dan dat.
De tot leven gewekte Jaguars van toen zien er nu
heerlijk retro uit en zijn prachtige toonbeelden van
design uit die tijd. Maar beleef ze ook zoals Jaguarklanten de auto’s zagen toen ze fonkelnieuw waren.
Auto’s als de E-Type en de eerste XJ-saloon waren
een keerpunt in de autogeschiedenis. Ze waren
revolutionair en vooral de E-Type was een afspiegeling van de tijd. Die drang naar moderniteit verbindt
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onze historische modellen ook met de huidige reeks en
geeft een gemeenschappelijke noemer aan een meer
dan ooit gevarieerde modelserie.
Onze raceauto’s uit de jaren vijftig waren technologische hoogstandjes die onze productiemodellen
beïnvloedden. Op dezelfde wijze is ons huidige
Formule E-team een pionier in een nieuwe tak van
autosport en de technologie en kennis die er wordt
opgedaan, vinden we terug in de productieauto’s.
Op het gebied van design springt Jaguar eruit, dat
is altijd al zo geweest. Maar die visuele pracht, innovatieve engineering en eersteklas prestaties en dynamiek
zijn altijd in een vorm gegoten waar klanten behoefte
aan hebben. Een Jaguar ziet er dus niet alleen goed
uit, maar is ook praktisch en bruikbaar.
De wens om veranderende behoeften van klanten
te begrijpen, heeft geleid tot de F-PACE en E-PACE
SUV’s, en binnenkort zelfs een volledig elektrische
Jaguar. Het feit dat de F-PACE is uitgeroepen tot zowel
Auto van het Jaar als tot Best Ontworpen Auto van
het Jaar, blijkt wel dat we trouw zijn gebleven aan
waar het bij Jaguar altijd om heeft gedraaid, zelfs als
de markt verandert.
En terwijl onze modelreeks steeds verder groeit,
wordt deze ook relevant voor meer potentiële klanten.
In dit nummer maken we voor het eerst vanachter het
stuur kennis met de E-PACE, speciaal voor degenen
die met smart zitten te wachten op het beschikbaar
komen van de auto.
De E-PACE gaat ongetwijfeld veel nieuwe klanten
trekken. Wij bij Jaguar, en mede namens alle jarenlange
enthousiastelingen, heten juist die klanten van harte
welkom bij het merk.
Dit nummer laat zien dat uw nieuwe auto deel
uitmaakt van een veel groter plaatje.

Ema Forster
Customer Contact Programme Senior Manager

FOTOGRAFIE: HANNAH SMILES

JAGUAR CUSTOMER CONTACT MANAGER EMA FORSTER LEGT
UIT WAAROM DE LESSEN VAN HET VERLEDEN VAAK DE GROOTSTE
INSPIRATIEBRON VOOR DE TOEKOMST ZIJN

JAGUAR SERVICING

QUALITY SERVICING,
QUALITY TIME

We understand the value of relaxation. In fact, when you bring your Jaguar
in for servicing, we do our best to help you unwind. That’s because at our
Approved Service Centres you know your Jaguar is in safe hands; you’ll find
expert technicians, Genuine Parts and even complimentary refreshments are
all simply part of the service.
Please contact your local Retailer for more information.
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JAGUAR ALS LICHTEND VOORBEELD MET ZIJN UNIEKE
ELEKTRISCHE I-PACE CONCEPT SPORTAUTO.
PLUS HET LAATSTE NIEUWS OP HET GEBIED VAN KINETISCHE
STRAATTECHNOLOGIE, DE OPMERKELIJKE 2,0-LITER F-TYPE
EN EEN VAN DE SLIMSTE BESTEMMINGEN VAN EUROPA

HIER EN NU

De opkomst van het elektrisch
tijdperk
De aankondiging in juli dat Frankrijk en Groot-Brittannië
vanaf 2040 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer willen
verkopen is een duidelijke indicatie dat elektrische voertuigen
de toekomst hebben.
Noorwegen ging deze landen al voor met een verbod op
de verkoop van benzine- en dieselauto’s vanaf 2025, en
Nederland overweegt dit voorbeeld te volgen. India en enkele
Duitse deelstaten overwegen 2030 als deadline, terwijl
sommige staten in de VS het Californische voorbeeld navolgen
om tegen 2025 te zorgen dat minimaal 15 procent van alle
nieuwe voertuigen geheel elektrisch of hybride is, of
aangedreven door brandstofcellen. Jaguar heeft deze
geavanceerde innovaties en baanbrekende technologie altijd
al omarmd en gaat in deze spannende tijden voorop met de
Formule E. De I-PACE Concept, die waar hij ook komt veel
aandacht trekt, zoals op de recente Internationale
Autotentoonstelling in Frankfurt, laat zien dat het ons menens
is met de productie van elektrische voertuigen. De I-PACE
Concept komt in de tweede helft van 2018 op de markt en
belooft een superslimme vijfpersoons sportauto, krachtpatser
gezinswagen en SUV ineen te zijn. Pure opwinding voor
dagelijks gebruik.
Doe mee aan de revolutie! Kijk op jaguar.com hoe de I-PACE

FOTOGRAFIE: JLR

Concept de spanning in uw leven terugbrengt.
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REIZEN

Bestemming Zagreb
Het is cool, heeft historie, een bruisend uitgaansleven en
heerlijk eten: geen wonder dat Zagreb door Lonely Planet
is uitgeroepen tot Europese topbestemming voor 2017.
De uitgever van reisgidsen noemde de hoofdstad van
Kroatië ‘kosmopolitisch en spraakmakend’. En terecht:
Zagreb combineert oude tradities in de bovenstad met een
uitgestrekte benedenstad. De twee zijn verbonden door
wat de kortste kabelbaan ter wereld kon zijn.
Zagreb heeft het helemaal: door de stad verspreide
bankjes waar je zowel jezelf als je telefoon kunt opladen,
kunstinstallaties in de ondergrondse tunnels voor het snel
doorkruisen van de stad en knalrode parasols ter
beschutting van de vers geplukte aardbeien op de
Dolacmarkt, een dagelijkse openluchtmarkt naast het
Ban Jelačić-plein. In de hele stad zijn rustige parken waar je
kunt zonnebaden naast designerboetieks en terrasjes,
terwijl je in het aparte Museum van verbroken relaties
enkele meters verwijderd bent van het schilderachtige
tegeldak van de Sint-Marcuskerk. Maar Zagreb moet je
zelf beleven: ga op een zwoele avond naar het terras van
Kino Europa, bestel een heerlijk drankje en geniet van de
meest veelbelovende stad van Europa in al haar glorie.
Plan uw trip op infozagreb.hr
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“

“DIT IS OP EN TOP EEN
JAGUAR SPORTAUTO EN OP EN
TOP EEN F-TYPE. WE HEBBEN
HET DESIGN-DNA NIET VERDUND,
MAAR TOCH HEEFT DEZE AUTO
ZIJN EIGEN UNIEKE KARAKTER”

DESIGN

Ian Callum, Director of Design

OFFICIËLE VERBRUIKSCIJFERS VOOR DE F-TYPE 2.0-LITER I4 300 TURBO BENZINE IN L/100KM:
binnen bebouwde kom 8,8; buiten bebouwde kom 6,2; gecombineerd 7,2; CO2-uitstoot g/km: 163.
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen in de praktijk afwijken.

PERFORMANCE

Tot de vierde macht
De krachtigste viercilinder die ooit in een productiemodel van
Jaguar is getakeld is nu te vinden in de nieuwe Jaguar F-TYPE,
een pure sportauto die zowel uiterst dynamisch als efficiënt is.
De motorreeks in deze bekroonde, geheel uit aluminium
vervaardigde tweezitter is nu uitgebreid met de geavanceerde
2.0-liter 300 pk (220 kW) Ingenium turbobenzinemotor, die
uitzonderlijke prestaties levert.
De nieuwe viercilinder F-TYPE levert een bijna onthutsende
150 pk (110 kW) per liter – het hoogste specifieke vermogen
van alle F-TYPE-motoren. De turbokrachtbron is daarnaast
liefst 16% efficiënter in het verbruik dan de 340 pk (250 kW)
V6 en heeft een CO2-uitstoot van 163 g/km, terwijl hij in slechts
5,7 seconden van 0-100 km/h sprint.
“De prestaties zijn uitzonderlijk voor een motor van deze
afmetingen en daar staat ook nog eens een verbeterd verbruik

en een gunstigere prijs tegenover, waardoor de Jaguar F-TYPE
toegankelijker is dan ooit tevoren”, aldus Ian Hoban, Vehicle
Line Director voor de F-TYPE.
Deze nieuwste F-TYPE is 52 kg lichter dan de volgende
motor (340 pk) in de reeks, wat cruciaal is voor de verbeterde
wendbaarheid van de viercilinder. “Het meeste gewichtsverlies
zit boven de vooras, waardoor de auto heerlijk uitgebalanceerd
en superbehendig is”, vertelt Erol Mustafa, Chief Product
Engineer, Jaguar Sports Cars.
“Dit is op en top een Jaguar sportauto en op en top een
F-TYPE”, aldus Ian Callum, Director of Design. “We hebben het
design-DNA niet verdund, maar toch heeft deze auto zijn eigen
unieke karakter.” Het beste van twee werelden. Ideaal, toch?
Ontdek meer en stel uw eigen auto samen op jaguar.com
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VERZAMELEN

Jaguar F-TYPE schaalmodel
Dit begerenswaardige, zeer gedetailleerde F-TYPE-model is een
getrouwe reproductie van het origineel en een memorabel
geschenk voor iedere F-TYPE-eigenaar, Jaguar-fan of misschien
wel voor op uw eigen bureau.
shop.jaguar.com

“

DE DYNAMISCHE GEUR
STRAALT KRACHT,
ZELFVERTROUWEN EN
CHARISMA UIT

STIJL

Het aroma van
acceleratie
Soms is stijl onzichtbaar. De nieuwe
mannengeur Jaguar Pace Accelerate
biedt klassiek mannelijke tonen
van zwarte peper gecombineerd
met mos en rozemarijn om hem zijn
elegante, pittige viriliteit te geven.
De dynamische geur straalt kracht,
zelfvertrouwen en charisma uit –
ideaal voor de stijlbewuste, moderne
man die indruk wil maken.

I N N OVAT I E

Superpedestrian Copenhagen Wheel

Die ochtendrit op de fiets voordat u ’s middags in uw Jaguar stapt kan soms flink
tegenvallen, vooral bij tegenwind. Verander uw bestaande fiets in een e-bike door
uw achterwiel te vervangen door een innovatief Copenhagen Wheel van
Superpedestrian, dat een accu, motor, sensors en zelfs een smartphone-verbinding
bevat om, als u echt niet meer kan, uw pedaalkracht te vertienvoudigen.
superpedestrian.com
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FOTOGRAFIE: AUSTIN FEDERA (1); PR (7)

shop.jaguar.com

TECHNOLOGIE

GoPro Karma-drone
Deze ultralichte, compacte drone heeft armen en een landingsgestel
die vervangen kunnen worden, een stabilisator voor haarscherpe
beelden en een eenvoudig te verwijderen batterij. Hij is ideaal om
adembenemende beelden vanuit de lucht te filmen, en je bedient
hem met een heel eenvoudige app.
gopro.com

SPELEN

Jong geleerd
Hij is misschien niet zo snel als zijn grote broers, maar de
nieuwe Jaguar Junior Kids Ride oogt minstens zo fraai
als hij uit de bocht om het bankstel komt. Hoewel voor
deze Jaguar een rijbewijs niet verplicht is, is het een even
opwindend voertuig met werkende LED-verlichting voor
en achter, een zachte zetel en geluidsarme banden.
Geschikt voor automobilisten van anderhalf tot drie jaar.
shop.jaguar.com

STIJL

Rij in stijl
Een strak jack voor een zondags ritje in stijl mag in geen enkele
herengarderobe ontbreken. Dit jack, vervaardigd van stevig
nylon met een warme voering, gespsluiting bij de hals en elegante,
witte racestrepen op de mouwen, is een kledingstuk waarmee u
gegarandeerd stijlvol achter het stuur plaatsneemt.
shop.jaguar.com
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E R VA R I N G

Ice Academy Zweden
De meest afgelegen streken op aarde hebben op hun
desolate manier vaak een eigen charme. Dankzij de
klimaatuitersten en extreme temperatuurpieken zijn dit
soort plekken geknipt voor Jaguar om zijn auto’s te testen.
In het Zweedse Arjeplog, ten noorden van de poolcirkel,
worden de voertuigen van Jaguar in de extreme kou
beproefd. En nu kunt ook u op dit ijzige testcircuit achter
het stuur plaatsnemen dankzij de Jaguar Land Rover
Ice Academy.
Het enorme Hornavanmeer, dat iedere winter helemaal
dichtvriest, biedt plaats aan diverse circuits waar ’s werelds
meest geavanceerde auto’s worden verfijnd – met alleen de
1800 bewoners en het schitterende landschap als getuige.
Maak u op voor een enerverende rit met de ervaren
instructeurs van de Jaguar Land Rover Ice Academy, die u
de vaardigheden bijbrengen waarmee zij iedere nieuwe auto
tot het uiterste drijven. Tijdens uw opwindende rit in een
Jaguar F-TYPE of F-PACE bekwaamt u zich in het rijden op
ijs. En dat alles genietend van het schouwspel van het
Noorderlicht en de warme Noorse gastvrijheid.
Boek nu uw experience op jaguar.com/experiencesweden
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EVENEMENT

Pingxi Lantaarnfestival

De bewoners van het afgelegen Taiwanese bergplaatsje Pingxi
gebruikten vroeger lantaarns om vrienden in naburige dorpen te laten
weten dat ze veilig en wel waren. Uit dit gebruik is een spectaculair
lichtfestival voortgekomen dat bezoekers van over de hele wereld trekt.
Zij zijn er getuige van hoe duizenden zwevende lantaarns de hemel
boven Pingxi doen oplichten. De volgende editie is in maart 2018.
Meer weten? Kijk op tour.ntpc.gov.tw

FOTOGRAFIE: LANTAARNFESTIVAL; NICK HARVEY 2017

“

TIEN VIERKANTE METER
BETEGELING VERZAMELT
DE KINETISCHE ENERGIE
VAN UW VOETSTAPPEN
EN ZET DEZE OM IN
ELEKTRICITEIT
TECHNOLOGIE

Een kleine stap op weg
naar elektrische energie
Jaguar is niet de enige die belangrijke stappen zet
op weg naar elektrische energie. Volgende keer dat
u in Londen bent moet u eens naar Bird Street gaan,
vlak bij het metrostation Bond Street en het
warenhuis Selfridges. Daar bevindt zich ’s werelds
eerste ‘slimme straat’, die uw energie verzamelt.
Tien vierkante meter door Pavegen gelegde
betegeling verzamelt de kinetische energie van
uw voetstappen en zet deze om in elektriciteit
met behulp van een reeks draaiende
ondergrondse generatoren.
Meer innovatie in de straten van Londen vindt u op
pagina 18, waar we onze eerste, enerverende rit maken
met de nieuwe Jaguar E-PACE.
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YOU NE V ER FORGET
YOUR FIRST C AR
shop.jaguar.com

Introducing the Jaguar Junior ride-on car. Featuring working LED lights and low noise tyres as standard.
Buy online at shop.jaguar.com or visit your nearest retailer.
THE ART OF PERFORMANCE

GE S P R E K
VA N
D E DAG
De jongste welp uit de Jaguarfamilie maakte al snel de tongen
los toen hij voor het eerst de
straten van bruisend, multicultureel
Londen opging. Journalist, schrijver
en Londenaar Guy Bird ging gretig
in op een aanbod om met de
E-PACE in de grote stad op pad
te gaan voor een actief etmaal
met zijn vrouw en twee dochters.
Samen bezochten ze minder
bekende plekken, verborgen
juweeltjes en verrassende locaties
TEKST: Guy Bird
FOTOGRAFIE: David Ryle
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De familie Bird: Londenaren, E-PACE-liefhebbers,
stadsavonturiers en sneakerfanaten

8.30 UUR SW1

Er is geen betere manier om de dag te
beginnen dan een ontbijt met een
creatieve twist. Dat vinden we in de
bakkerij van Dominique Ansel in
Belgravia, een wijk in het zuidwesten van
Londen. Hier vind je de ‘cronut’, een uit
New York afkomstige kruising tussen een
donut en een croissant, op het menu. De
onze is gevuld met een exquise crème
van witte perzik en frambozensaus. De
van origine Franse patissier verkoopt zijn
uitvinding alleen in New York, Tokio en
nu dus Londen. Als je in zo’n heerlijke
cronut bijt, de kleverige Banoffee Paella,
hartige Welsh Rarebit croissant of
bevroren S’mores, snap je meteen
waarom er zoveel vraag is naar deze
ondeugende traktaties. De volwassenen
spoelen het lekkers weg met koffie, de
kinderen met warme chocolademelk of
sap en wij allemaal met water. Dan is het
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tijd voor de eerste (non-food) activiteit
van de dag.
We stappen in de nieuwe Jaguar
E-PACE, die zoals te verwachten was veel
bekijks trekt. De compacte E-PACE valt
op, maar heeft toch de familietrekken van
Jaguar: hij heeft iets van de gespierde
wielkasten van de sportieve F-TYPE, met
verticale koplampen en ranke, horizontale
achterlichten.
Bijgestaan door een rits ondersteunende
functies rijden we door Londen. De hoge
zitpositie maar compacte eigenschappen
van de E-PACE zijn duidelijk op een
stadse omgeving gericht. De besturing
voelt stevig maar wendbaar aan en
algauw passeren we de London Eye en
Parliament Square, waarna de auto de
benen mag strekken richting het Castle
Climbing Centre in lommerrijk Manor
House, in Noord-Londen.

11.00 UUR N4

Het klimcentrum is gehuisvest in een
Victoriaans gemaal dat in 1842 werd
vermomd als kasteel omdat de
omwonenden geen industrieel gebouw
om de hoek wilden. Het is al enige tijd
een van de grootste klimcentra van
Europa. Hoewel het bij het grote publiek
niet zo bekend is, komen er per maand
toch zo’n 25.000 klimmers naar deze
unieke plek om gebruik te maken van
diverse klimmuren en -faciliteiten en een
abseilwand van dertig meter in een van
de torens. Onze dochters van twaalf en
dertien hadden weinig aansporing nodig
om zich in een klimharnas te hijsen en
de eerder genuttigde calorieën te
verbranden. Zodoende hadden mijn
vrouw en ik even tijd om een eindje
verderop een goed bewaard geheim
te bezoeken: Londens nieuwste en enige
selvedge-jeansmakers, Blackhorse
Lane Ateliers.
Hier tracht de Turks-Koerdische
eigenaar en modeveteraan Han Ates de
wegwerpmode te bestrijden met
prachtig gedetailleerde spijkerbroeken.
Daarbij wordt gelet op betaalbaarheid,
kwaliteit en ecologische voetafdruk, van
productie tot distributie. Als je de uit
één stuk geconstrueerde gulp van hun
topmodel jeans opent, de stof voor de
zakken voelt – die zwaarder is dan de
spijkerstof zelf van andere merken – en
de tien denimkunstenaars achter de
industriële machines aan het werk ziet,
dan weet je dat je hier een met liefde
gemaakte broek aanschaft. En zoals
gebruikelijk in een stad waar mensen
zelden maar één ding tegelijk doen, kun
je hier ook lunchen terwijl je jeans, shirt
of jack vermaakt wordt.

Boven: Wendbaar en sportief in de
stad – dat geldt zowel voor Castle
Climbing als voor de E-PACE.
Onder: Han Ates, de drijvende kracht
achter de fiere, onafhankelijke
denimspecialisten van Blackhorse
Lane Ateliers

E - PAC E

12.30 UUR E17

Boven: Met de persoonlijke
service van Blackhorse
Lane Ateliers kun je
jeans laten maken naar
specifieke wensen.
Rechts: Marcus Bracey,
eigenaar van
lichtreclamewinkel,
museum en koffiezaakje
God’s Own Junkyard
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Terwijl de meiden nog aan het klimmen zijn,
word ik door het navigatiesysteem van de
E-PACE op het standaard tien-inch scherm
van het Touch Pro infotainmentsysteem
ingelicht dat ik maar tien minuten rijden van
lichtreclamewinkel/museum God’s Own
Junkyard in Walthamstow ben. Ik ben
benieuwd of er een neoncollectie is die zich
kan meten met het visuele geweld en de
ongelooflijke historie van Las Vegas.
Eigenaar Marcus Bracey is de derde
generatie in zijn familie die zich met
lichtreclameborden bezighoudt. Het bedrijf
heeft het Londense West End van lichtjes
voorzien, evenals kaskrakers zoals de
jarentachtigcultfilm Blade Runner en de
recentere actiefilm Captain America.
De producenten hebben vaak geen
opslagruimte als de film af is, zodat Bracey
de borden vaak terugkrijgt. Zodoende heeft
hij inmiddels twaalf panden die tot aan het
plafond zijn volgestouwd met in alle
opzichten lumineuze lichtreclames. Alleen in
zijn koffiehoek heeft hij al zo’n 1400 borden
en hij spendeert 700 pond per week aan
elektriciteitskosten. Wat veel mensen niet
beseffen is dat veel van zijn reclameborden
ook te huur of te koop zijn. Ik bewonder zijn
oase van licht in de stad en beloof om hier
gauw weer eens terug te komen. Maar eerst
gaan we weer zuid- en oostwaarts voor nog
meer avonturen.

13.30 UUR E2

Uitgeput en opgewonden (en met in het
café van Castle Climbing gevulde magen),
nemen de twee meiden plaats op de
comfortabele, ruime achterbank van de
E-PACE. Ze kijken door het grote, optionele
panoramadak naar de voorbijtrekkende
stad, terwijl ze ondertussen via de InControl
app naar muziek op Spotify luisteren en hun
drukke digitale leven bijhouden via de
optionele 4G WiFi hotspot. De First
Edition-specificatie van de auto heeft vijf
USB-oplaadpunten en je tablet kun je onder
de middenarmsteun opbergen.
Onder het rijden valt me de invloed van
de F-TYPE op in de cabine van de E-PACE,
met zijn sportieve rijpositie en aangename,
opgeruimde cockpitgevoel. Ieder oppervlak
straalt kwaliteit uit, van het opvallende
stiksel op het dashboard tot de metalen
accenten rond de portierhandgrepen en de
sportieve versnellingspook.
Buiten de spits doen we er niet lang over
om naar Brick Lane te rijden, waar we in een
drukke marktwijk de onafhankelijke
winkeltjes, kleurige street art en trendy
types bewonderen. Dit is een must voor
nieuwsgierige stadsverkenners en hip
stadsvolk.
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Boven: Naast een optionele opstap die het instappen
vergemakkelijkt, biedt de E-PACE (links) ook een hoge
gezichtslijn. Blijf ook in de stad verbonden dankzij
maximaal vijf USB-oplaadpunten, tabletopslagplaats,
wireless verbinding met InControl apps zoals Spotify
en optionele 4G WiFi hotspot.
Onder: Het Serpentine Pavilion in Hyde Park heeft ieder
jaar een ander ontwerp en biedt een oase van rust
en creativiteit in deze drukke, bruisende metropool

16.00 UUR W2

Van het bruisende Oost-Londen
navigeren we westwaarts op zoek naar
rustigere oorden. Op een zonnige
Londense dag als vandaag ben je je in
de E-PACE verzekerd van een kalme rit,
maar het is goed om te weten dat hij –
mocht het nodig zijn – is uitgerust met
het All Wheel Drive-systeem voor
optimale tractie op ieder oppervlak,
in wat voor weer dan ook.
Via Buckingham Palace arriveren we
bij het vaak ondergewaardeerde maar
bijzonder mooie Hyde Park. Naast lieflijke
vijvers en groen staat in dit koninklijke
park ook de eclectische Serpentine
Gallery. De afgelopen zeventien jaar heeft
deze galerie ieder jaar een paviljoen laten
bouwen door enkele van de meest
vooraanstaande architecten ter wereld,
van Zaha Hadid tot Frank Gehry. Het
gebouw van dit jaar door Francis Kéré is
geïnspireerd door de grote bomen in het
afgelegen woestijndorp in Burkina Faso
waar hij is opgegroeid. Het is een
heerlijke oase om te ontspannen en even
bij te komen voordat we de Thames
oversteken voor het avondeten.
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Onder: Peckham, buiten het centrum van
Londen, biedt een onconventionele kijk
op multicultureel Londen, van het geurige
Taiwanese restaurant Mr Bao tot het
geweldige uitzicht op het scherm van de
Rooftop Film Club en de stad

18.00 UUR SE15

Aangezien Zuid-Londen al 25 jaar mijn
thuisbasis is, is de rit naar de volgende
locatie kinderspel. Peckham heeft niet
altijd de reputatie van culinaire hotspot
gehad, maar wat Londen zo veelzijdig
maakt is hoe het verandert met iedere
golf mensen die zich er vestigt en zijn
eigen cultuuruitingen meebrengt. Het
Taiwanese restaurant Mr Bao – klein maar
perfect – is daar een mooi voorbeeld van.
Hun lichte broodjes, gevuld met
garnalen, kip, champignons en nog veel
meer, zijn hemels. In het sfeervolle
restaurant wordt een geanimeerd publiek
van buurtbewoners en welingelichte
bezoekers vriendelijk en deskundig
bediend. Als de honger is gestild laten
we de auto staan en wandelen we vijf
minuten naar het Peckhamse filiaal van
de Rooftop Film Club om Back to the
Future te kijken. Voor de film begint
nemen we een drankje in de
aangrenzende bar waar we een uitzicht
van 360° over de immer veranderende
stad hebben.
Na de film zetten we de kinderen af bij
opa, die hier niet ver vandaan woont,
leggen onze eigen bagage in de 577 liter
metende bagageruimte en gaan terug
naar de eigenlijke City of London voor
een romantisch nachtje in het Napoleon
Hotel. Dit is waarschijnlijk het enige hotel
van de stad met maar één kamer.
Het is een ongebruikelijke maar daardoor
zeer passende plek om de dag te
besluiten, lekker te relaxen en terug te
denken aan ons avontuur door deze
geweldige stad die vol is van verandering
en verrassingen.

OFFICIËLE VERBRUIKSCIJFERS VOOR DE E-PACE-REEKS IN L/100 KM: binnen bebouwde kom 5,6-9,7;
buiten bebouwde kom 4,2-#7,0; gecombineerd 4.7-8.0; CO2-uitstoot in g/km: 124-181;
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen in de praktijk afwijken.
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23.30 UUR EC2

Als de forenzen en het uitgaanspubliek
naar huis zijn, is de enige kamer van het
Napoleon Hotel (boven) opvallend stil
voor de centrale locatie. Na een drukke
dag vallen we al snel in slaap.
Geheel opgeladen kunnen we de
volgende dag de wereld weer aan (en
kunnen we de kinderen ophalen). Met
de nieuwe E-PACE zijn we verzekerd
van stijlvol, praktisch en snel transport.

Plan uw eigen stadsavontuur. Kijk op jaguar.com
voor een gedetailleerd overzicht van de E-PACE

GORILLAZ

Heel
geanimeerd
NAAR AANLEIDING VAN DE NIEUWE SAMENWERKING TUSSEN JAGUAR
EN GORILLAZ OM JONG ELEKTRONICA- EN SOFTWARETALENT AAN TE TREKKEN,
KIJKEN WE HOE BANDS AL SINDS DE JAREN ZESTIG SAMENWERKEN MET STRIPTEKENAARS EN ANIMATORS OM DE GRENZEN VAN DE MUZIEK TE VERLEGGEN
TEKST: Phil Alexander
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Gorillaz-bandlid Noodle, hier
afgebeeld naast de I-PACE
Concept. Noodle is Jaguarambassadeur voor de Formule
E en het Britse STEM-fonds

THE JAGUAR

29

GORILLAZ

O

p een grijze namiddag begin 2017 tref ik
kunstenaar Jamie Hewlett met zijn laptop en
karakteristieke verlegen lachje in een zaaltje
ergens op Shaftesbury Avenue. Hij is hier om
de nieuwste versie te onthullen van de karakters die hij
bijna twintig jaar geleden creëerde toen hij samen met Blur
frontman Damon Albarn hun virtuele band Gorillaz oprichtte.
Hun terugkeer met het nieuwe album Humanz (een partyalbum voor deze donkere tijden, aldus de band), wordt
gevierd met een kleurrijk coververhaal in het juninummer
van de Britse muziekbijbel Q, waarvoor Hewlett een
exclusieve nieuwe tekening zal maken.
Voor wie niet zo bekend is met deze virtuele band, hij
bestaat uit 2D (geboren als Stuart Pot) op vocals, basgitarist
Murdoc Niccals, de Amerikaanse drummer Russell Hobbs
en Noodle, de in Japan geboren gitarist (en groot Jaguarfan!). Alle vier deze virtuele personages hebben hun eigen
persoonlijkheid en achtergrond. En, als Hewlett ze op zijn
Mac in hun nieuwe gedaante toont, blijkt dat ze tijdens hun
vijf jaar afwezigheid ook ouder zijn geworden.
Gorillaz werd geformeerd in 1997 toen grafisch kunstenaar Hewlett en muzikant Albarn beiden in een creatieve en
emotionele impasse zaten. Hewlett had de tien jaar daarvoor
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naam gemaakt als medetekenaar van Tank Girl, een strip over
een tienermeisje met een anarchistisch karakter dat aansloot
bij de toenmalige tijdgeest. Naast Tank Girl en bijdragen voor
het invloedrijke blad Deadline, maakte hij ook cover art voor
rockbands, in het bijzonder de Britse punkformatie The
Senseless Things. Albarn wilde zich na zijn succesjaren
losweken van de Britpopscene en zijn eigen band Blur.
Met zijn brede muzikale smaak begon hij zich te richten op
een vruchtbare voedingsbodem van uiteenlopende stijlen
als hiphop, US electro, deep soul, dub en wereldmuziek.
Beide mannen liepen tegen de dertig toen ze samen
een flat in Notting Hill betrokken. Uren achtereen keken ze
er naar videoclips op MTV, en constant ergerden ze zich
zo aan het ingeblikte karakter van de muziek, dat ze op het
idee kwamen om een nieuwe, compleet fictieve band te
starten. Albarn werkte met een paar anderen aan de muziek,
terwijl Hewlett de muziek gebruikte om zijn stripfiguren –
de bandleden – vorm te geven.
Gorillaz zou waarschijnlijk maar een kort project zijn
geworden, als het voor beide mannen niet zo’n bevrijdende
ervaring was geweest. Het gelijknamige debuutalbum
kwam in maart 2001 uit en haalde in Engeland vier top
40-noteringen, onder meer voor het baanbrekende nummer

FOTOGRAFIE: PAL HANSEN / GETTY IMAGES

De oprichters van
Gorillaz: Jamie
Hewlett (links) en
Damon Albarn

GORILLAZ NEEMT HET PUBLIEK
MEE NAAR EEN COMPLEET
NIEUWE WERELD
Clint Eastwood. Behalve de video’s voor de singles produceerde Gorillaz ook een stortvloed aan downloadbare
visuele content, waarin ze hun publiek naar een compleet
andere wereld transporteerden.
Maar Hewlett en Albarn waren natuurlijk niet de eerste
muziekformatie die animatie gebruikte om een groot publiek
te trekken. Ze steunden op een inmiddels lange traditie
die begon bij de Beatles. Drie jaar voor hun beroemde film
Yellow Submarine uit 1968 waren de Fab Four al in stripvorm
te bewonderen in hun eigen animatieserie. In drie seizoenen
werden er 39 afleveringen van deze tv-serie gemaakt, waarin
John, Paul, George en Ringo werden getransporteerd naar
exotische oorden (van Transsylvanië tot Afrika) en streden
tegen vreemde, fictieve aandoeningen (bijvoorbeeld
‘autographitis’) en nog vreemdere wezens, zoals vampiers.
Een jaar na de lancering van de animatieserie met de
Beatles, raakte het Amerikaanse tienerpubliek in de ban
van The Monkees, een tv-programma over de belevenissen
van een min of meer fictieve popgroep, gemodelleerd naar
de Beatles. Die serie, gekoppeld aan het succes van tekenfilmseries als Alvin And The Chipmunks en The Flintstones,
leidde in 1967 tot de creatie van de eerste virtuele, geanimeerde popgroep: The Archies.
De muziek van deze garageband-variatie op de cast
van Scooby Doo werd gemaakt door sessiemuzikanten
samengesteld door Don Kirshner, de man die ook The
Monkees beroemd had gemaakt. Met zijn feilloze gevoel
voor hits bracht Kirshner in de zomer van 1969 op zijn eigen
label het nummer Sugar Sugar uit, dat in de VS maar ook

in Nederland en België een grote hit werd.
De muziek-video voor Sugar Sugar ziet er nu
curieus en gedateerd uit, maar de opkomst
van de jeugdcultuur die hij belichaamt is vijf
decennia later nog steeds van kracht.
De vergelijking tussen Paranoid Android,
een Radioheads hit uit 1997, en de tienerpop
van Kirshner gaat misschien een beetje mank. Maar toch,
de video voor Paranoid Android werd gemaakt door
de Zweedse striptekenaar Magnus Carlsson, die ook de
geanimeerde tv-serie voor volwassenen Robin maakte, en
die met zijn naïeve tekenstijl de post-teenage malaise en
humor van Thom Yorkes stem uitdrukt.
Radiohead is niet de enige band die animatie gebruikt
om zijn esthetiek kracht bij te zetten. De video voor de
hit One More Time van Daft Punk (2000) is gemaakt in de
stijl van Japanse animé om de futuristische sound in beeld
weer te geven. Tien jaar later creëerde het Franse duo de
soundtrack voor Disney’s Tron: Legacy, het vervolg van de
sciencefiction actieklassieker uit de jaren tachtig. Die ervaring gebruikten ze later weer voor de ontwikkeling van hun
eigen visuele esthetiek.
Van alle artiesten die animatie gebruiken om hun verhaal
te vertellen, zijn er weinig zo goed als Gorillaz zelf, met vijf
albums en spectaculaire shows die livemuziek combineren
met animatie. Op Saturnz Barz, de eerste single van
hun recente album, wordt de luisteraar zelfs ondergedompeld in 360° virtual reality.
De combinatie van animatie, muziek en nieuwe technologie creëert steeds meer mogelijkheden voor artiesten,
maar, zoals Damon Albarn en Jamie Hewlett laten zien,
is er ook visie, hart en ziel nodig om die mogelijkheden tot
kunst te verheffen.
Phil Alexander is hoofdredacteur van de muziekmagazines MOJO, Q
en Kerrang. Daarnaast is hij presentator bij radiozender Planet Rock.

I N N OVATI E A A N T R E K K E N
Jaguar Land Rover en Gorillaz zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een
nieuwe generatie toptalenten op het gebied van elektronica- en softwareontwikkeling aan te trekken. De nieuwe talentenpool begint nu al zijn vruchten af te werpen.
De nieuwste editie van de Gorillaz-app heeft nu een recruitmentgedeelte met een
virtuele, 360° omgeving in de garage van de band, waar sollicitanten deel kunnen
nemen aan twee uitdagingen. De eerste is het in elkaar zetten van de Jaguar I-PACE
Concept; het tweede gedeelte is moeilijker en betreft het kraken van een code
in Alternate Reality Game-formaat (ARG). Degenen die het best presteren kunnen
vervolgens versneld het recruitmentproces doorlopen.
Noodle, de gitarist van Gorillaz en Land Rover-ambassadeur voor de Formule E en
STEM, een Brits fonds ter promotie van wetenschap en techniek, stimuleert jonge
mensen om de uitdaging aan te gaan. In de app zegt ze: “Kun jij de code kraken?
Test je vaardigheden en misschien heb je binnenkort wel de VETSTE baan ooit.”
Aanvullend zegt Alex Heslop, Head Electrical Engineering bij Jaguar Land Rover:
“Het is onze ambitie om het komende jaar duizenden talentvolle jonge mensen aan
te nemen. Deze app betekent een radicale nieuwe manier van onze werving op het
gebied van software- en cybersystemen, app-ontwikkeling en grafische prestaties.”
U kunt de Gorillaz-app downloaden via de iTunes App Store of Google Play
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PODIUMDRANG
De Jaguar F-PACE heeft met lovende kritieken het SUV-toneel
veroverd. Geen beter vervoermiddel dus om de juryleden
van The Stage Debut Awards naar de uitreiking van de prijzen
voor uitzonderlijk nieuw talent te rijden
TEKST: Nathaniel Handy
FOTOGRAFIE: Alex Howe
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ALISTAIR
SMITH

SAM
MARLOWE

LYN
GARDNER

NATASHA
TRIPNEY

MARK
SHENTON

is hoofdredacteur van
The Stage en werkt
al sinds 2004 bij het
blad. Hij publiceert
daarnaast ook twee
belangrijke jaarlijkse
theateroverzichten:
London Theatre Report
en Theatre Workforce
Review.

is een freelance
kunstjournalist en
theaterrecensent
voor The Times,
Metro en The Chicago
Tribune, en werkte
eerder bij The
Independent. Zij zit
in de jury van de UK
Theatre Awards.

is adjunct-hoofdredacteur van The Stage en
theaterrecensent bij The
Guardian. Zij schrijft een
invloedrijk theaterblog
en staat aan het hoofd
van een nieuwe opleiding
in toneelschrijven aan
de Kunstacademie van
Central Saint Martins.

is hoofdredacteur
recensies en senior
recensent bij
The Stage, en
recenseert ook voor
The Guardian.
Zij is de oprichter
van het online
theatermagazine
Exeunt.

is adjuncthoofdredacteur
en senior recensent
bij The Stage.
Hiervoor werkte hij
tien jaar als
hoofdcriticus voor
The Sunday Express.
Hij is voorzitter van
The Critics’ Circle.
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MARKE

“! K

om nu naar hem kijken, want binnenkort zie je
hem alleen nog in de film.” Theaterrecensent
Mark Shenton kan zich nog goed herinneren
dat hij Andrew Garfield zijn debuut zag
maken bij het National Theatre in Londen. Shenton wist
meteen dat hier een toekomstige ster op het toneel stond.
Garfield werd daarna gecast voor de titelrol in The Amazing
Spider-Man en sleepte vervolgens een Oscar en een
Golden Globe-nominatie binnen voor zijn hoofdrol in
Hacksaw Ridge.
Het heeft iets bijzonders om talenten vlak voor hun grote
doorbraak op het toneel te kunnen zien, als ze nog barsten
van de ambitie. “We houden ervan als mensen vanuit het
niets lijken te komen”, zegt de ervaren theaterrecensent
Lyn Gardner over die sensationele debuten. Vaak is dat niet
het geval. Maar bij The Stage Debut Awards wel. “Hier
pikken we talent echt aan het begin van hun carrière op”,
zegt Gardner. “Dat maakt het zo bijzonder.”
Groot-Brittannië en de Londense West End in het bijzonder
hebben wereldfaam als broedplaats voor theatertalent.
Dit is het eerste jaar in Groot-Brittannië dat er speciaal een
prijsuitreiking wordt georganiseerd voor mensen die hun
theaterdebuut maken. Op de burelen van The Stage magazine
– het langstlopende Britse blad over de podiumkunsten – in
het Londense Bermondsey Street ontvangt hoofdredacteur
Alistair Smith de theaterrecensenten die de jury vormen.

“IK WEET NOG DAT IK TOM
HIDDLESTON ZAG IN HET
STUK YØRGJIN OXO, IN EEN
THEATERCAFÉ. HET WAS ZIJN
EERSTE ECHTE HOOFDROL”
ALISTAIR SMITH, HOOFDREDACTEUR THE STAGE
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Heel toepasselijk arriveren zij ook in een bekroonde debutant,
de nieuwe Jaguar F-PACE, die inmiddels wereldwijd al 56
prijzen heeft gewonnen, waaronder Auto van het Jaar 2017 en
Best Ontworpen Auto van het Jaar 2017.
De recensenten zijn hier om de winnaars te kiezen uit
de genomineerden in negen categorieën. Behalve de
categorieën die doorgaans de meeste aandacht trekken,
zoals beste acteur in een toneelstuk of musical en beste
regisseur, zijn er ook prijzen voor beste schrijver, beste
componist en beste ontwerper. Het ontwerp en de regie
van een theaterstuk zijn essentieel om een echt bijzondere
voorstelling te maken – van de visuele impact van het
decor tot het licht, het geluid, de kostuums en de make-up.
Als al deze elementen naadloos samenvallen met het
acteerwerk kan theater het publiek echt raken en volledig
in zijn ban brengen.
“De genomineerden zijn talenten die voor het eerst
een decor hebben ontworpen of een lichtontwerp
hebben gemaakt”, legt Smith uit. “De meesten hebben
een theateropleiding genoten en meegewerkt aan
studentenproducties, en veel van hen zullen ook op
professioneel niveau geassisteerd hebben”, vult senior
recensent van The Stage Natasha Tripney aan, “maar
hier nemen zij zelf voor het eerst de leiding.”
STERREN ONTDEKKEN

Iedereen heeft weleens een debuut gezien dat je niet meer
vergeet, waar een ster wordt geboren. Bij Alistair Smith
was dat het debuut van Tom Hiddleston: “Ik weet nog dat
ik hem zag in Yørgjin Oxo bij Theatre 503 – dat is een
theatercafé op Battersea Park Road in Londen”,
memoreert Smith. “Het was een bijzonder stuk en de
eerste echte hoofdrol van Tom. Hij was fenomenaal.”
“Het debuut dat ik mij herinner was dat van Gemma
Arterton in een kleine rol in Love’s Labour Lost in de
Globe”, vult Gardner aan.

Op basis van hun ervaring zijn al deze recensenten
overtuigd van het belang van awards om nieuw talent te
ontwikkelen. “De winnaars van de Critics’ Circle Most
Promising Newcomer-prijzen zijn bijna allemaal sterren
geworden. Rachel Weisz won in 1994”, zegt Shenton, die
ook voorzitter is van de Circle. “Prijzen zijn belangrijk.
Weisz won de Critics’ Circle nadat ze ook de Guardian Youth
Theatre Award had gewonnen. Zo bouw je erkenning op”,
vult Gardner aan.
Daarin zit ook de reden voor de Debut Awards, volgens
Smith. “We hadden het idee dat er in de theaterwereld veel
prijzen zijn voor mensen die plek tekortkomen op hun
schoorsteenmantel”, zegt hij. “Wij wilden een prijs in het
leven roepen die impact heeft. Een prijs die een carrière echt
op weg kan helpen.”
Een live optreden in het theater is voor zowel acteurs als
publiek een spannende ontmoeting die elke keer weer uniek
is. “Ik denk dat jonge mensen hunkeren naar gedeelde
ervaringen”, zegt kunstjournaliste Sam Marlowe. “Live theater
is een gemeenschappelijke ervaring die mensen echt met
elkaar in verbinding brengt. Je hoeft maar naar festivals te
gaan om te zien hoeveel behoefte hier nu aan is. Laatst nog
op het Latitude-festival stonden er voor de theatertenten
lange rijen wachtenden.” Dit enthousiasme en het sterke
veld van genomineerden voor de The Stage Debut Awards
bewijst dat het theater springlevend is en ook met de
volgende generaties volle zalen zal blijven trekken.

THE STAGE DEBUT AWARDS
WINNAARS 2017
BESTE ACTEUR IN EEN TONEELSTUK
ABRAHAM POPOOLA voor Othello,
Tobacco Factory Theatres, Bristol
BESTE ACTRICE IN EEN TONEELSTUK
GRACE MOLONY in The Country Girls,
Minerva Theatre, Chichester
BESTE ACTEUR IN EEN MUSICAL
SAMUEL THOMAS in Allegro,
Southwark Playhouse, Londen
BESTE ACTRICE IN EEN MUSICAL
MIRIAM-TEAK LEE in On the Town,
Regent’s Park Open Air Theatre, Londen
BESTE REGISSEUR
LEKAN LAWAL voor Betrayal,
Derby Theatre, Derby
BESTE ONTWERPER
ROSIE ELNILE voor The Convert,
Gate Theatre, Londen
BESTE COMPONIST
DAN GILLESPIE SELLS voor
Everybody’s Talking About Jamie,
Crucible Theatre, Sheffield
BESTE SCENARIO
KATHERINE SOPER voor Wish List,
Royal Exchange, Manchester
Ga naar thestage.co.uk voor de
volledige lijst van genomineerden
en lees hoe de jury tot
bovenstaande keuze kwam

OFFICIËLE VERBRUIKSCIJFERS VOOR DE F-PACE SERIE IN L/100KM:
binnen bebouwde kom 5,8-12,2; buiten bebouwde kom 4,2-!7,1;
gecombineerd 4,8-8,9; CO2-emissies in g/km: 126-209.
Officiële EU testcijfers. Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen
in de praktijk afwijken.

Ga naar jaguar.com en ontdek de bekroonde F-PACE
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FORMULE E

Racen onder
hoogspanning
MITCH EVANS IS JONG EN SUPERSNEL EN DE HELFT VAN HET TALENTVOLLE
COUREURSDUO VAN PANASONIC JAGUAR RACING. IN EEN
EXCLUSIEF EN TOEPASSELIJK SNEL INTERVIEW SPRAK THE JAGUAR MET
HEM OVER WAT DE FORMULE E ANDERS MAAKT EN
WAAROM HIJ NIET KAN WACHTEN OP HET NIEUWE SEIZOEN
TEKST: Guy Bird
FOTOGRAFIE: Andrew Ferraro

36

THE JAGUAR

De 23-jarige Mitch Evans
heeft diverse karting- en
formulekampioenschappen
gewonnen. De NieuwZeelander beschouwt de
Formule E als een van
’s werelds meest competitieve
autosportklassen
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“HET WAS EEN
KRANKZINNIGE
RACE MET VEEL
CRASHES DUS
MOESTEN WE
VAN STRATEGIE
VERANDEREN”

E
"

en van de snelste coureurs van de Formule E te
spreken krijgen valt niet mee. Net als de Formule 1
heeft ook deze klasse een volle kalender die over
het jaar en de wereldbol is uitgesmeerd: twaalf
races in negen steden, van Marrakesh tot Mexico Stad en
van Berlijn tot New York. The Jaguar spreekt de 23-jarige
Nieuw-Zeelander Mitch Evans enkele dagen voor het
laatste raceweekend van het seizoen, waarbij hij in twee
races in Montreal, Canada, punten hoopt te verzamelen
voor zowel het Panasonic Jaguar Racing-team als zichzelf.
(En bij het schrijven van dit artikel was hij daar inmiddels in
geslaagd).
2016-17 was voor het Jaguar-team een zwaar maar
leerzaam debuutseizoen in de pas drie jaar jonge Formule
E, maar Evans kijkt kalm, gefocust en helder op de
vorderingen terug. “We hebben hoogte- en dieptepunten
gehad. Het absolute hoogtepunt was Mexico”, zegt hij.
“Niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor het hele team.
Het was een krankzinnige race met veel crashes, dus
moesten we van strategie veranderen. Maar het was voor
beide coureurs de hoogste klassering tot nu toe.”
Evans behaalde een zwaarbevochten vierde plaats in
Mexico Stad, terwijl ook zijn Noord-Ierse teamgenoot
Adam Carroll in de punten finishte. De twee deden het
nodige zelfvertrouwen op evenals de specifieke
vaardigheden voor de Formule E. Evans ziet niet zo heel
veel verschil qua rijstijl met de Formule 1, maar een van de
grootste uitdagingen van de Formule E is hoe je als coureur
omspringt met de elektrische reserves van de auto.
“Energiebesparing is een nieuwe techniek die je moet
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aanleren”, geeft hij toe. “Je gebruikt complexe technologie
om het maximale uit de auto te halen. De remprestaties zijn
heel anders vanwege de terugwinning via de achteras. Het
is heel lastig om dat goed te doen.”
Zoals Formule 1-coureurs een rijstijl ontwikkelen om de
kwaliteit van hun banden zo lang mogelijk te behouden en
een pitstop uit te stellen, moeten Formule E-coureurs leren
om zo veel mogelijk energie terug te winnen door
regeneratief remmen. Door met beleid te remmen kan er
genoeg ‘vrije’ energie worden teruggewonnen voor zeven
extra rondes.
Evans vervolgt: “Alles draait om de mate waarin je accu
is opgeladen. Als de auto een stabiel, beter accuvermogen
heeft, remt hij agressiever, maar win je ook meer energie
terug; het is een kwestie van geven en nemen. Je zoekt
naar de juiste ‘rembalans’ die de auto voorspelbaarder en
stabieler maakt. De technici houden voortdurend de data
bij om voor optimale prestaties te zorgen.”
Naast de andere rijstijl kan Evans ook wel waarderen dat
de Formule E meer een meritocratie is. “Elke coureur is een
professional, wat het kampioenschap een zeker gewicht
geeft. Er is misschien maar één ander kampioenschap ter
wereld waarbij alle coureurs betaald krijgen en ze allemaal
op persoonlijke verdiensten meedoen.”
Evans begon met karten op zijn zesde en stamt uit een
coureursgeslacht (zijn vader bezit het Nieuw-Zeelandse
snelheidsrecord op land en runt een gespecialiseerde
garage, terwijl zijn oudere broer met V8-toerwagens racet),
dus zijn prestatiedrang is goed ontwikkeld. Dat hij aanleg
had, bleek toen hij op zijn zevende diverse oudere jongens
versloeg om clubkampioen te worden van Mount
Wellington. Andere hoogtepunten in zijn carrière waren tot
nu toe de overwinning in de GP3-Serie van 2012 en een
tweede plaats in de LMP2-categorie in de 24 Uur van Le
Mans van 2015, waarna hij voor het seizoen 2016-17 het
Panasonic Jaguar Racing Formule E-team kwam
versterken.
Naast het racen mag hij graag “een beetje chillen”,
vrienden bezoeken met zijn F-PACE of zijn lievelings-tvprogramma kijken, Two and a Half Men (met, afhankelijk
van het seizoen, Charlie Sheen of Ashton Kutcher in de
hoofdrol). Maar binnenkort gaat hij weer hard aan de slag
in de sportzaal in Zuidwest-Londen ter voorbereiding op
het vierde Formule E-seizoen, dat in december in
Hongkong begint. Hij verheugt zich nu al op de Jaguar
I-TYPE 2, die in een vergevorderd stadium is. “Het
kampioenschap gaat volgend jaar weer een trapje hoger.
Het wordt steeds sneller en hopelijk voor de kijkers steeds
spannender. We hebben er echt zin in.”
Kijk voor de nieuwste ontwikkelingen op jaguarracing.com

2016/17 was het eerste
seizoen in de Formule E
voor zowel Mitch Evans
als Panasonic Jaguar
Racing. Na een zwaar
maar positief debuutjaar
is Evans optimistisch over
het aanstaande seizoen

VOLLE KRACHT VOORUIT
HET EERSTE FIA FORMULE E-SEIZOEN ZIT EROP VOOR PANASONIC JAGUAR RACING.
THE JAGUAR PRAAT MET ENKELE SLEUTELFIGUREN VAN HET TEAM
OVER WAT ZE GELEERD HEBBEN EN WAAR WE NAAR UIT MOGEN KIJKEN

R ACE 1 & 2 – HONG KONG
2 & 3 dec 2017
De hoogbouw aan de haven van Hongkong vormt het
spectaculaire decor voor de eerste dubbele race van
het seizoen 2017-2018.
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R ACE 3 – MAR R AKE S H
13 jan 2018
Deze oude en sfeervolle Marokkaanse stad
is de enige Afrikaanse Formule E-bestemming
komend seizoen en staat voor de tweede keer
op de kalender.
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Het derde seizoen van de meest
toekomstgerichte tak van autosport ter
wereld zit erop. Tijd voor het Panasonic
Jaguar Racing-team om te evalueren,
zaken aan te passen en te gaan focussen
op seizoen vier. “We hebben heel veel
geleerd in ons eerste elektrische raceseizoen met Jaguar, en we hebben echt
genoten van de stratencircuits”, zegt
teambaas James Barclay. “Formule E
was voor ons onbekend terrein”, voegt
race-directeur Craig Wilson toe. “En we
konden dit eerste seizoen ook nog niet
echt concurreren, omdat we maar drie
maanden hadden om de auto te ontwerpen, bouwen en af te stellen. De
regels verboden ons om tijdens het
seizoen de bestaande auto verder te
ontwikkelen en testen.”
Maar ondanks die lastige omstandigheden waren er in het seizoen 2016-2017
wel degelijk enkele hoogtepunten voor
Panasonic Jaguar Racing. Zoals de prachtige vierde plaats voor Mitch Evans in
Mexico en zijn beste kwalificatie ooit in de
laatste race van het seizoen in Montreal.
In negen van de twaalf steden werden er
punten gehaald, en deed het team waardevolle ervaring op. “Het was een goed

R ACE 4 – SANTIAGO (N IE UW)
3 feb 2018

R ACE 5 – M E XICO
3 mrt 2018

De eerste van drie nieuwe racesteden komend
seizoen. Het nieuws is zo vers dat het circuit nog
niet vaststond bij het ter perse gaan van The Jaguar.
Maar ga ervan uit dat de Chileense hoofdstad een
geweldige aanwinst voor de Formule E zal zijn.

Op dit circuit – met delen van de Autodromo
Hermanos Rodriguez – behaalde Panasonic Jaguar
Racing afgelopen seizoen zijn beste resultaat, met
een vierde plaats voor Mitch Evans. Het is ook het
hoogstgelegen circuit in de Formule E.
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jaar”, zegt de 23-jarige Nieuw-Zeelander
Evans. “Ik ben trots dat ik met het hele
team zo‘n beroemde naam terug heb
mogen brengen in de racerij.”
In dit leerzame introductiejaar heeft
het team een solide basis kunnen leggen
voor volgend seizoen. En met de snelgroeiende interesse is Formule E voor een
innovatieve autofabrikant als Jaguar de
plek bij uitstek om zich te manifesteren.
Het team bereidt zich dan ook vol inzet en
vertrouwen voor op het nieuwe seizoen.
„We zijn echt heel positief over de
mogelijkheden”, zegt Barclay enthousiast.
“Alles wat we hebben geleerd, hebben
we in het design, de constructie en de
ontwikkeling van de nieuwe Jaguar
I-TYPE gestopt. Het testen gaat goed
en we hebben onze focus volledig op
het volgende seizoen en daarna gericht.
We hopen dat we in 2017-2018 regelmatig in de punten kunnen rijden. Aan
iedereen die ons heeft ondersteund, of
het nu via een interactieve FanBoost is,
vanuit de fabriek, vanaf de tribunes of
de bank, we zijn jullie hier allemaal erg
dankbaar. Tot in Hongkong.”
Volg het team op jaguarracing.com

R AC E 6 – SAO PAU LO ( N I E U W )
17 mrt 2018
De kosmopolitische Braziliaanse stad houdt
zijn eerste Formule E-race in dit racegekke
land. Dit is de tweede van drie nieuwe
racesteden in het komende seizoen.

FOTOGRAFIE: NIGEL HARNIMAN

TEKST: Guy Bird

R ACE 13 & 14 – MONTR E AL
28 & 29 jul 2018
Net als vorig seizoen vindt de apotheose van het
Formule E-seizoen in deze Frans-Canadese stad plaats.
Ongetwijfeld wordt het een weekend vol drama met
twee races die de eindstanden voor de coureurs en
de teams zullen bepalen.
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R AC E 1 1 & 1 2 – N E W YO R K
7 & 8 jul 2018
Het tweede weekend met twee races, waar zowel
op zaterdag als zondag punten gescoord kunnen
worden. Het circuit ligt aan de oevers van Red Hook
in Brooklyn, tegen de achtergrond van de iconische
skyline van Manhattan.
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R ACE 10 – N N B
9 jun 2018
De locatie was nog niet bekend bij het ter
perse gaan van The Jaguar.

“ALLES WAT WE HEBBEN
GELEERD, HEBBEN WE IN HET
DESIGN, DE CONSTRUCTIE EN
ONTWIKKELING VAN DE NIEUWE
JAGUAR I-TYPE GESTOPT”
R ACE 7 – ROM E (N IE UW)
14 apr 2018

R AC E 8 – PA R I J S
28 apr 2018

R ACE 9 – DU ITS L AN D (N N B)
19 mei 2018

Het circuit voor deze eerste ePrix in de Italiaanse
hoofdstad stond nog niet vast toen The Jaguar
ter perse ging, maar het biedt geheid een
schilderachtige aanblik en, als ook het Colosseum
op de route ligt, de nodige strijdlust onder de
coureurs.

De Franse hoofdstad is een populaire vaste waarde
op de ePrix-kalender en heeft al twee keer eerder
de Formule E langs zien komen op het lastige,
historische circuit rond Les Invalides. In 2017 trok
de race in Parijs 46.000 toeschouwers.

De dynamische Duitse hoofdstad Berlijn was er
de eerste drie seizoenen al bij in de Formule E,
maar heeft voor het seizoen 2017-2018 een nieuwe
locatie. Deze moest bij het ter perse gaan nog wel
bevestigd worden.
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FOTOGRAFIE: JAGUAR HERITAGE TRUST

L E M A N S 1 9 57
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Coureur Ron Flockhart wordt kort
nadat hij in 1957 met de Ecurie
Ecosse Jaguar D-Type de 24 Uur
van Le Mans heeft gewonnen
bestormd door publiek en pers.
Alle vijf D-Types die startten,
eindigden in de top zes

VIVE
LA JAGUAR!
DE JAGUAR D-TYPE WAS GEBOUWD VOOR LE MANS EN WON DE BEROEMDE
24 UUR-RACE IN 1955 EN 1956. OP JACHT NAAR EEN HATTRICK
ZORGDEN VIJF D-TYPES VOOR EEN VAN MEEST SENSATIONELE EN LEGENDARISCHE
RACES OOIT VERTOOND OP HET FRANSE CIRCUIT
TEKST: Geoff Poulton
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L E M A N S 1 9 57

H
!

et gejuich begon al toen monteur Ron Gaudion en
zijn Ecurie Ecosse-teamgenoten in 1957 in Cherbourg
van de ferry kwamen rijden. ‘Vive la Jaguar! Vive la
Jaguar!’ “De hele weg van Cherbourg naar Le Mans
stonden er mensen langs de route en voor de ramen. Kinderen en volwassenen probeerden allemaal de auto’s even aan
te raken en vragen te stellen”, herinnert de Australiër zich.
“Het was ongelofelijk, want de race was pas een paar dagen
later.” Iedereen was al vertrouwd met de Jaguar D-Type.
Immers, de door de luchtvaart geïnspireerde monocoque
van de hand van ontwerper Malcom Slayer was een wereld
van verschil met de concurrentie en blonk uit in aerodynamische efficiëntie. “Hij was gebouwd om Le Mans te winnen”,
vertelt Andy Wallace, hoofd testrijder bij Jaguar Land Rover
Classic. En hij kan het weten. Wallace heeft namelijk
eerstehands ervaring achter het stuur van een D-Type: in 2016
schreef hij de Le Mans Classic op zijn naam. “De kwaliteit van
de auto is direct voelbaar, hij is uitzonderlijk goed gebouwd.
Op rechte stukken is hij waanzinnig snel, wat ideaal is voor
het enorm lange rechte eind op Le Mans.”
Het unieke design van de D-Type had in 1955 en 1956
al geresulteerd in het winnen van de 24 Uur van Le Mans,
maar niemand had kunnen vermoeden wat er in 1957
zou gebeuren.
Jaguar had eind 1956 besloten het fabrieksteam terug
te trekken uit de autosport, maar vier privéteams schreven
zich met vijf D-Types in voor de race in 1957. Twee daarvan
behoorden toe aan Ecurie Ecosse, een klein team dat
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enkele jaren daarvoor was opgezet door de francofiele
Schot David Murray. In 1956 had dat team al voor een
verrassing gezorgd door het fabrieksteam te verslaan en met
een D-Type Le Mans te winnen. Ondanks dat succes waren
de verwachtingen in 1957 niet al te hoog gespannen. “We
waren heel relaxed over de vooruitzichten, vooral omdat de
grote fabrieksteams van Ferrari, Aston Martin en Maserati er
heel sterk uitzagen”, aldus Gaudion, die aanvankelijk als
monteur bij het Jaguar-team werkte om in 1956 over te
stappen naar Ecurie Ecosse.
Vooral Maserati met de 450S, bijgenaamd de Bazooka,
zag er heel sterk uit met coureurs als Stirling Moss en de toen
al legendarische Juan Manuel Fangio. Tijdens de trainingen
leken de Ferrari’s en Maserati’s onverslaanbaar, met Fangio
die de snelste ronde in tien jaar noteerde.
Op de dag voor de slopende race kreeg een van de twee
Ecurie Ecosse Jaguars een motorprobleem, waardoor
Gaudion en zijn twee collega-monteurs tot diep in de nacht
doorwerkten om het euvel te verhelpen. Toen ze klaar waren,
besloot teameigenaar David Murray, zelf een voormalig

“ER HING EEN FANTASTISCHE
SFEER, ALLES EN
IEDEREEN BRUISTE VAN
ENTHOUSIASME”

FOTOGRAFIE: KLEMANTASKI COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; PRIVAT

In 1957 zagen zo’n 250.000 toeschouwers
op het beroemde Le Mans-circuit hoe
de Ecurie Ecosse D-Type met nummer 3
het veld domineerde

Ron Gaudion (tweede van links, met hand op
voorruit) kijkt toe hoe Ron Flockhart (links) en
Ivor Bueb (rechts) de fans toezwaaien na de
overwinning van de 24 Uur van Le Mans in 1957

coureur, om de auto om vier uur ’s nachts te testen. Gaudion:
“Hij mocht niet het circuit op, maar daar liet hij zich niet
door tegenhouden. Dus ging hij de openbare weg op waar
hij 270 km/h noteerde!”
Toen de race 12 uur later op zaterdagmiddag 22 juni van
start ging, stonden er 250.000 mensen langs het circuit. “Er
hing een fantastische sfeer, alles en iedereen bruiste van
enthousiasme”, vertelt Gaudion. “Onze tactiek was eenvoudig:
doe het rustig aan en laat de favorieten het in de eerste uren
onderling maar lekker uitvechten. Le Mans is zwaar voor het
materiaal en we wisten dat we een betrouwbare auto hadden
met een lange adem.”
Twee uur later al reed de nummer 3 Ecosse van Ron
Flockhart en Ivor Bueb vooraan. De twee sloten goed op
elkaar aan. Flockart, de winnaar van 1956, was een vliegende
Schot die zich als piloot van zijn eigen vliegtuig naar de races
vloog; Bueb, de winnaar van 1955, was rustig, onverstoorbaar
en een uitstekend nachtcoureur.
Ronde na ronde bleven ze het tempo aangeven, met in
hun kielzog de andere vier Jaguars, terwijl eerdergenoemde
fabrieksauto’s te maken hadden met mechanische problemen.
“Met nog een uur of drie te gaan, begonnen we te beseffen
dat we een goede kans maakten”, aldus Gaudion. “Maar tegen
die tijd waren we helemaal uitgeput. Onze eerste auto deed
het uitstekend, maar we moesten alert blijven. In die tijd had
je geen radio, dus je wist nooit of ze aan het einde van een
ronde met een probleem de pits in zouden rijden. Op zulke
momenten overleefde je puur op adrenaline.”

“WE MOESTEN ALERT
BLIJVEN EN OVERLEEFDEN
PUUR OP ADRENALINE”
De Jaguar was zo snel en betrouwbaar, dat toen het geblokte
zwartwit om vier uur ’s middags naar beneden kwam de
twee Jaguars van Ecurie Ecosse als eerste en tweede over
de finish kwamen; de andere D-Types finishten als derde,
vierde en zesde. Ron Gaudion herinnert zich nog goed de
opluchting. “We konden God wel op onze blote knieën danken! Teambaas David Murray had halverwege de middag al
wat flessen champagne besteld omdat hij een goed gevoel
kreeg. De champagne smaakte uitstekend en ’s avonds
hebben we genoten van een overwinningsdiner.”
Het was de derde opeenvolgende Le Mans-overwinning
voor de D-Type, waarmee zijn status als een van de beste
auto’s op Le Mans ooit voor eeuwig in de analen is bijgeschreven. Voor Jaguar was het een geweldige prestatie.
Nooit eerder had een merk de belangrijkste race ter wereld
op zo’n overtuigende manier gedomineerd. En dat de vijf
Jaguars het in privéteams deden tegen fabrieksteams met
een grote reputatie in de autosport, maakt de prestatie
alleen maar groter.
Jaguar Land Rover Classic legt zich toe op het beschermen
en restaureren van ons erfgoed voor toekomstige generaties.
Bezoek voor meer informatie: jaguar.com/classic
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CHINESE
STIJL
IN SHANGHAI BIEDEN
DRIE CHINESE
TOPLABELS –
GRACE CHEN, JOURDEN
EN JINNNN –
IEDER HUN EIGEN
INDIVIDUELE KIJK OP
DE MODERNE,
LOKALE STIJL
TEKST & PRODUCTIE: Shiraz Randeria
FOTOGRAFIE: Rodney Ye
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Links: Bekijks bij
brasserie POP aan de Bund.
Zijden jurk van Grace Chen.
Onder: Beschermd tegen de
elementen. Yin Yin (links)
draagt een grijze gebreide
top en groene trenchcoat van
JINNNN. Cong Chen draagt
een jack met bontkraag, shirt
en bril van JINNNN
en een das van Marni
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SHANGHAISE MODE

Links: Kom stoer voor de
dag. Top en broek met
hoge taille van Grace
Chen; zilveren parelring
van #ONE; hoge hakken
van Alexander Wang.
Boven: Simpele elegantie
in zwart-wit. Cong Chen
draagt een wit jasje en
zwarte broek van
JINNNN; Yin Yin draagt
een zwarte sweater en
franjerok van JINNNN
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“KLEREN ZIJN EEN STATEMENT
DAT JE ROND JE LIJF DRAPEERT”
J I N C H O N G Y U , O P R I C H T E R VA N J I N N N N
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GRACE CHEN
Sinds de oprichting van haar label in 2009 heeft Grace Chen naam
gemaakt als dé couturier voor zakelijk en politiek China en voor de
showbizz. “Van modetrends trek ik me niets aan. Of het nu prêt-à-porter of
couture is, designers moeten baanbrekers zijn, geen navolgers”, verklaart
ze haar werkwijze.
Een invloedrijk, door en door Chinees modemerk creëren was een lang
gekoesterde droom voor Chen. “Ten eerste om een mainstream standaard
van moderne Chinese stijl te bepalen en ten tweede om Chinese vrouwen
te helpen om hun ware schoonheid en zelfvertrouwen te vinden.”
‘Getij’ is het thema achter deze collectie, met designelementen die sterk
beïnvloed zijn door de architectuur van Zaha Hadid. De kleuren zijn
eenvoudig en elegant: zwart, wit, zilver, crèmekleurig en een reeks
oceaanblauw. De stoffen zijn contrasterend doorzichtig en mat: zijden
charmeuse, organza, chiffon en comfortabele stretchstoffen.
“Als couturier ontmoet en ken je iedere klant, maar met prêt-à-porter weet
je niet wie je klanten zijn”, vertelt Chen. “Ik maak niet alleen kleding voor mijn
klanten, ik help ze ook om hun persoonlijkheid en levensstijl te vormen.”

“OF HET NU PRÊT-À-PORTER OF COUTURE
IS, DESIGNERS MOETEN BAANBREKERS
ZIJN, GEEN NAVOLGERS”
G R AC E C H E N

JINNNN
JINNNN werd in 2014 in Shanghai opgericht door
Jin Chong Yu. Zijn kleding is bedoeld voor rebelse,
misschien zelfs ietwat egocentrische vrouwen,
maar hij zegt dat hij niet al te lang stilstaat bij het
manifest van zijn kleding: “Kleren zijn een
statement dat je rond je lijf drapeert.”
Als hedendaags label levert JINNNN een
vrouwelijk uniform (al is er sinds kort ook een
mannenlijn) dat street style met traditionele
Chinese technieken combineert. Deze esthetiek
heeft in korte tijd veel fans gekregen en het label
is sinds kort uitgebreid met een zeer goed
ontvangen brillencollectie.

JOURDEN
Jourden is in 2012 opgericht door de Hongkongse
designer Anais Mak (Jourden is haar tweede voornaam).
Het label biedt haar kijk op de formele etiquette van
het vrouw-zijn maar experimenteert met moderne stoffen
en vormen. Zoals zij zegt: “Netjes zijn is tegenwoordig
een nieuwe vorm van rebellie.”
Voor haar Herfst/Wintercollectie 2017 is ze met
moderne silhouetten en verfraaiingen een meer barokke
richting ingeslagen.
Dat valt vooral op bij de metallic stoffen die ze heeft
gebruikt voor gewatteerde jassen, jurken en rokken, en
shorts afgezet met oversized gehaakt kant. Kobaltblauwe
jurken bevatten kanten motieven geborduurd op tule, en
kanten afzettingen langs de zomen en hals. Dit is
typerend voor Jourden, die graag ambachtelijke stoffen
verweeft met industriële technieken, waardoor een
unieke mix van oud en nieuw ontstaat.

“NETJES
ZIJN IS
TEGENWOORDIG
EEN NIEUWE
VORM VAN
REBELLIE”
A N A I S M A K , O P R I C H T E R VA N J O U R D E N

Modellen: Cong Chen van Elite Model Asia en Yin Yin; Fotoassistent: Kingsley Lv; Stylist: Jill Zhang; Assistent-stylist: Bobo Zhao; Make-up: Anna Hu van Head Couture;
Haarstylist: Shao Yu Li; Met dank aan: POP American Brasserie in Three on the Bund, Shanghai, Art Labor Gallery, Shanghai
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Met glans geslaagd.
Metallic truckersjack,
geruite top en
metallic shorts van
JOURDEN; handtas
van Rebecca Minko;
riem van de stylist.
Schilderij van de Art
Labor Gallery: CITY
DNA Seoul, door de
Chinese kunstenaar
Lu Xinjian
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X E S V P R OJ E C T 8

MACHTIGSTE 8

D

e Duitse Eifel is een droom, en niet alleen voor geologen.
Golvende plateaus, gevormd door geërodeerde vulkanische bergen, worden afgewisseld door dichte wouden
en bruisende beken. En al meer dan negentig jaar is dit betoverende stukje van de wereld de thuisbasis van de beroemde
20,8 kilometer lange Nürburgring, ook wel bekend als de
‘Groene Hel’ – dat is de naam die drievoudig wereldkampioen
Jackie Stewart ooit aan het circuit door de Eifel gaf en die
voor eeuwig lijkt voort te leven.
Het lange, bochtige circuit is misschien wel de zwaarste
test die een auto kan ondergaan. Daarom bracht Jaguar zijn
XE SV Project 8 hierheen voor een extreme test. De Project 8
beschikt over een 5,0-liter Supercharged V8-motor met
een vermogen van 600 pk, die hem in 3,3 seconden van
0-100 km/h katapulteert; daarmee is hij de snelste Jaguar
sedan ooit. Verder is hij uitgerust met all-wheel drive en zowat
ieder technologisch snufje op aandrijf- en handlinggebied uit
de moderne trukendoos. Deze superpotente vierdeurs
Jaguar is dan ook de ultieme circuitvreter.
Er is één man die beter dan wie dan ook weet waarom de
XE het perfecte platform voor de Project 8 was. De 42-jarige
Vehicle Dynamics Engineer David Pook studeerde af in Automotive Engineering Design aan de Universiteit van Coventry.
Pook is van jongs af aan sportautofanaat en bekleedt bij
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Jaguar Land Rover zijn droombaan. In zeventien jaar tijd zijn
er heel wat Jaguars met een R-badge op zijn bureau terechtgekomen. Zijn overstap naar Special Vehicle Operations (SVO)
waar hij met een eigen team belast is met de voertuigdynamiek
van alle SVO-producten was in zijn eigen woorden “een kans
die ik met beide handen heb aangegrepen”.
SVO is een vitrine van waar Jaguar in technologisch
opzicht toe in staat is. Over de beslissing om de XE te gebruiken zegt Pook: “Het was niet zozeer dat we dachten, ‘wat
kunnen we met de XE bereiken?’ Het was meer dat we wilden
zien wat we als team konden presteren. We hadden beslist
geen superauto voor ogen waar alleen een enkeling mee
overweg kan.” Het SVO-team specialiseert zich in high-performance auto’s en wilde in dit geval een auto met een kleine
motorinhoud ombouwen tot een brute circuitauto. “Het doel
was om een ultieme auto voor autoliefhebbers te bouwen, een
waar je ook de openbare weg mee op kan.” De XE is gebouwd
op Jaguars nieuwste platform, en dat was precies wat het
team nodig had.
Zelfs het feit dat het een vierdeurs sedan was, ongebruikelijk in dit segment, klopte vanuit technisch oogpunt. De
Project 8 zorgde voor de nodige uitdagingen. Het inpassen
van een V8-motor in de XE (die niet voor dit soort motoren
ontworpen is) was al een hele klus, maar de extreme presta-

FOTOGRAFIE: BEADYEYE.TV / NICK DUNGAN

DE KRACHTIGSTE VOOR DE OPENBARE WEG BESTEMDE JAGUAR OOIT GEBOUWD
VOND ZIJN OORSPRONG IN DE VIERDEURS XE SEDAN. DAVID POOK,
MANAGER VAN JAGUAR LAND ROVER SPECIAL VEHICLE OPERATIONS, VERTELT
HOE DE PROJECT 8 TOT STAND KWAM

Er is misschien geen
zwaardere beproeving
voor een auto en
bestuurder dan ‘de
Groene Hel’ van de
Nürburgring

ACHT FEITEN EN CIJFERS
ties en bijbehorende grip betekenden bovendien dat de motor
aan een all-wheel drive gekoppeld moest worden.
De keus viel daarbij op de all-wheel drive aandrijflijn van de
F-TYPE SVR. De hardware bestaat uit een centrale koppeling
die waar nodig koppel naar de vooras dirigeert, een elektronisch achterasdifferentieel en torque vectoring op beide assen.
De geavanceerde afstemming is volledig computergestuurd.
Geen andere Jaguar voelt zo ‘levend’ en dynamisch. De handling heeft een achterwielaangedreven karakter, zoals bij een
tweedeurs supercar. Achter het stuur voel je je volledig één
met de weg en auto.
Als we hem vragen wat hem zo trots maakt op de Project 8,
hoeft hij niet lang na te denken: “In de Project 8 krijg je letterlijk kippenvel, en niet alleen op de Nürburgring. Het is een
no-nonsense auto die nergens concessies aan doet. Alles wat
we met dit project wilden bereiken, hebben we bereikt.”

OFFICIËLE VERBRUIKSCIJFERS VOOR DE XE SV PROJECT 8 IN L/100 KM:
binnen bebouwde kom 12,4; buiten bebouwde kom 9,5; gecombineerd 11;
CO2-emissies (gecombineerd) in g/km: 254.
Deze cijfers zijn slechts ter vergelijking en kunnen in de praktijk afwijken.

1. Totale productie beperkt tot 300 auto’s
2. 80% van de techniek is speciaal voor
de XE SV Project 8 ontwikkeld
3. 0-100 km/h in 3,3 seconden
4. Een top van 320 km/h
5. Vermogen van 600 pk en koppel van 700 Nm
6. Schakelhandelingen met quickshift
schakelpaddles van de 8-traps transmissie
in slechts 0,2 seconden
7. Carbon-keramische schijfremmen
(400 mm vóór)
8. Speciaal gesmede lichtmetalen velgen
met Michelin Pilot Sport Cup 2-banden

“WE WILDEN DE
ULTIEME AUTO
VOOR AUTOLIEFHEBBERS
BOUWEN”

Meer over de tests leest u op jaguar.com/project8

THE JAGUAR

53

KLASSIEK PORTRET

MILES’ STIJL

54

THE JAGUAR

MILES DAVIS DEFINIEERDE EN HERDEFINIEERDE DE ESSENTIE VAN JAZZ.
STRAKKE PAKKEN, HEERLIJK EXCENTRIEKE
OPTREDENS EN EEN PASSIE VOOR AUTO’S MAAKTEN HEM TOT EEN TWINTIGSTEEEUWS ICOON
TEKST: Richard Williams
ILLUSTRATIE: Gregory Gilbert-Lodge

FOTOGRAFIE: REDFERNS GETTY IMAGES
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iles Davis draaide zijn luisteraars
de rug toe en ze vonden het
geweldig. Soms verliet hij zelfs
het podium terwijl een van zijn bandleden, John Coltrane of Keith Jarrett
bijvoorbeeld, zich muzikaal uitleefden.
Daar had hij zijn redenen voor. Het was
bedoeld als compliment aan de
luisteraars, zei hij, zodat die niet de hele
tijd naar hem hoefden te staren als hij
toch niets deed. Hij had dus duidelijk zijn
ideeën over hoe serieus hun interesse
in de muziek was. Maar het punt is dat
ze natuurlijk wel naar hem wilden kijken,
zelfs als hij niets deed. Want zijn
aanwezigheid – inclusief zijn stiltes –
brachten zijn muziek, en jazz in zijn
algemeenheid, tot leven.
Eind jaren zestig stond er op iedere
albumhoes van hem de slogan ‘Directions in Music by Miles Davis’. Wat
misschien arrogant overkwam, dat
Miles Davis wel even de richting van
een heel genre zou bepalen, maar toch
was het gewoon waar. Op dat moment
was hij de richting van de jazzmuziek
voor de derde of misschien wel vierde
keer aan het veranderen. Waar Miles
ging, volgde de rest.
Miles Davis begon bij Charlie Parker,
waar hij de lastige taal van de bebop
leerde alvorens hij die hoekige stijl
inruilde voor een aanpak die beter bij
zijn temperament paste: een coolere
sound, lyrischer, maar met eenzelfde
fascinerende afstandelijkheid. Anderen
vielen over elkaar heen om hem bij te
houden. Met Kind of Blue uit 1959, het
best verkochte jazzalbum aller tijden, en
de geweldige orkestrale suite Sketches
of Spain, die hij het jaar daarop samen
met zijn muzikale soulmate Gil Evans
samenstelde, bereikte hij het hoogtepunt

van dit deel van zijn carrière. Geen
wonder dat Sketches of Spain in een
vroege aflevering van Mad Men zat: de
echte Don Drapers dweepten niet
alleen met de muziek van Miles maar
ook met zijn stijl.
Veel jazzmuzikanten cultiveerden een
opvallende stijl – vooral de beboppers
met hun baretten, karakteristieke pakken
met schoudervulling en handgeschilderde stropdassen – maar Davis’ strakke
pakken en al even strakke sportauto’s
(waaronder een Jaguar XJ-S), die een
verschuiving betekenden van Harlem
naar een meer Europese houding,
leken perfect aan te sluiten op de
ingetogenheid en het raffinement van
zijn sound. Zijn auto’s waren het
verlengde van hemzelf, en de massa
een stap vooruit. Herbie Hancock, die
in een van Davis’ kwintetten speelde,
zei eens: “Hoe hij zich bewoog, hoe hij
liep, hoe hij stond als hij speelde, wat
er uit zijn trompet kwam en de auto’s
waarin hij reed, het was allemaal
stijlvol en maakte deel uit van zijn

persoonlijkheid.” Het is geen wonder
dat Davis de ranke XJ-S koos, zelf een
uitmuntend performer, geraffineerd,
fraai en onconventioneel.
Hij had de rest van zijn leven een
dikke boterham kunnen verdienen met
diezelfde sound en stijl. Maar een
onverbeterlijke creatieve rusteloosheid
zat hem in het bloed. Halverwege de
jaren zestig nam hij een stel muzikanten
van de volgende generatie onder zijn
vleugels en vormde ze tot een van de
felst-creatieve combo’s die de jazz ooit
had gezien.
Aan het eind van dat decennium
luisterde hij zowel naar James Brown
als Jimi Hendrix, en jaloers op de
jeugdigheid van hun publiek, keerde hij
de krijtstreeppakken en ballads de rug
toe om op het Isle of Wight voor
600.000 rockfans te spelen. De laatste
twintig jaar van zijn leven hadden hun
ups en downs, maar toen hij in 1991 op
65-jarige leeftijd overleed, deed de jazz
er lang over om zonder hem een
nieuwe richting te vinden.

Geweldige prestaties,
verfijnd, elegant en
onconventioneel:
geen wonder dat de
ranke Jaguar XJ-S
trendsetter Miles Davis
zo aansprak
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WIND
IN DE ZEILEN
Wie uit is op een adrenalinekick zou eens paragliden
of kitebuggyen moeten proberen. Voor deze twee extreme
sporten heb je wel een flinke uitrusting nodig, maar dat was
voor ons een mooi excuus om de enorme laadruimte van
de nieuwe Jaguar XF Sportbrake te testen en aan de
Noord-Ierse kust op zoek te gaan naar een stevige bries

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TEKST: BEN OLIVER
FOTOGRAFIE: ALEX HOWE
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D

e Noord-Ierse kust biedt lange gouden zandstranden, geheime baaitjes, dalen met een adembenemend uitzicht en ruige, kale rotsen. Dit gebied is
wereldberoemd om zijn uitmuntende schoonheid
en om de uitstekende, vaak uitgestorven wegen die door het
gevarieerde landschap slingeren. Maar naast het fraaie landschap en de rijomgeving was er nog een minder voor de
hand liggende reden dat we deze streek wilden bezoeken.
En dat is de wind. De meeste dagen staat er langs deze
wilde kustlijn een door de Golfstroom verwarmde, aanhoudende bries. Die zorgt voor de ruisende branding, een subtiel
achtergrondgeluid dat het visuele spektakel onderstreept en
van iedere wandeling een avontuur maakt. Dat zie je bijvoorbeeld in de hitserie Game of Thrones, die grotendeels in
Noord-Ierland gefilmd is, vooral aan de kust bij de fameuze
Giant’s Causeway. De wind doet in het fantasyfenomeen
menig baard of gewaad wapperen en is evenzeer een personage als Ned Stark.
Bovendien maakt de wind de kust van Ulster geknipt voor
‘windsporten’ en we ontmoeten twee extraverte plaatselijke
legenden die dankbaar profiteren van de gratis aandrijving
voor hun extreme waaghalzerij. ‘Cloudsurfer’ Phil Barron is
waarschijnlijk de meest ervaren paraglider van Ierland en een
gediplomeerd instructeur, terwijl Robert Finlay meervoudig
Iers kampioen kitebuggyen is. Het duo is al tien jaar bevriend
en ze waarschuwen elkaar als er een gunstige wind waait.
Als ze op het uitgestrekte Benonestrand bij elkaar komen
voor een barbecue, komt Robert met 100 km/h over het
strand aanracen terwijl Phil letterlijk uit de lucht komt vallen.
Met beide sporten is een berg materialen gemoeid, dus
dit is een prima gelegenheid om de laadruimte van de
nieuwe Jaguar XF Sportbrake te testen. In het vorige
nummer plaatsten we de eerste foto’s van deze nieuwe
auto, maar van dichtbij gezien kun je je amper voorstellen
dat hij met zijn ranke, typische Jaguar-profiel een laadruimte
van maar liefst 565 liter (of 1700 liter met de stoelen
neergeklapt) herbergt.
Onder Ian Callum heeft Jaguars designteam het
bekroonde exterieur van de XF sedan behouden, van de
assertieve, verticale neus tot de naar achter doorlopende
knik in de voorportieren. Vanaf de achterportieren tot aan
de staart heeft de nieuwe XF Sportbrake de typische

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Bottom left: Exuding
confidence, this most
dynamic and capable of
SUVs has a striking
presence when finished
in the unique Velocity
Blue with optional carbon
kit and 22 inch wheels
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XF SPORTBRAKE

wielkasten van de sedan en de gebogen ‘spear of light’-achterlichten. Dankzij slimme designdetails zoals de subtiele,
geïntegreerde dakrails en de spoiler loopt de nieuwe daklijn
mooi taps naar achter toe.

JE KUNT JE AMPER
VOORSTELLEN DAT
HET RANKE, TYPISCHE
JAGUAR-PROFIEL
EEN LAADRUIMTE VAN
MAAR LIEFST 565 LITER
HERBERGT

Paraglider Phil Barron (links) is
expert in het ‘cloudsurfen’ en
de zee van ruimte die de nieuwe
XF Sportbrake (boven) biedt
is ruim voldoende voor zijn
enorme uitrusting

MAGNIFIEK VERMOGEN

De lage luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,29 blijkt
zeer relevant als we vanaf Belfast tegen de wind in langs de
magnifieke A2 rijden, die deel uitmaakt van de Causeway
kustroute . De wegen zijn gevarieerd maar altijd goed: snelle,
brede stukken over de top van de Glens of Antrim en wisselen
smallere stukken af met haarspeldbochten en huiveringwekkende afdalingen naar de kust. Een uitgestrekt stuk A2
tussen Portrush en Portstewart wordt elk jaar in mei afgesloten voor de internationale North West 200 motorrace
over de weg.
Als je hier rijdt, merk je algauw dat Mike Cross en het
dynamics-team van Jaguar hun doel hebben bereikt: Ze
hebben het compromisloze rijgedrag en de handling weten
te behouden waarmee de XF sedan de beste is zijn klasse
is geworden. De XF Sportbrake heeft ook die tweeledige
dynamiek van Jaguar: wendbaar en alert als je dat wilt, rustig
en soepel als het moet. En met een V6-turbodiesel die een
koppel van 700 Nm produceert, lijken de hellingen wel
een vlakke weg.
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OPWAARTSE KRACHTEN

Het is geen gunstig vliegweer als we Phil op het strand
ontmoeten, dus stapt hij in en rijden we landinwaarts naar
het nabije Dungiven. In de laadruimte kan hij zijn uitrusting
met gemak kwijt. De elegante stijl verhult een uiterst
functionele ruimte.
De laadklep laat zich met een voetbeweging onder de
achterbumper openen – wat heel nuttig is als je je handen vol
hebt. Er verschijnt een diepe, praktische ruimte met rails en
riempjes om je lading vast te sjorren, terwijl een net het
mogelijk maakt om je spullen tot aan het dak op te stapelen.
Er zijn hendels om van bij de laadklep de achterstoelen
neer te klappen en als je klaar bent om te gaan, kun je met
de waterbestendige Activity Key, die je om de pols draagt,
de auto op slot doen en zelfs de hoofdsleutel binnen in de
Sportbrake laten.
DYNAMISCHE LUCHT

Paragliders lijken bij het opstijgen alle natuurwetten te tarten.
Phil vangt de wind in zijn zeil, zet een paar stappen en wordt
vervolgens door de wind opgelicht en naar boven gestuwd.
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“Als je bang bent als je voeten de eerste keer de grond verlaten, dan is dit geen sport voor jou”, zegt hij met een lachje.
“Ik vind het nu nog even spannend als twintig jaar geleden.
Het is verslavend en dat wordt nooit minder.”
Om in de lucht te blijven heb je een zesde zintuig nodig.
“Het is net een schaakspel met de wind. Je gebruikt de
thermiek om te stijgen. Dat zijn warme luchtbellen. Die ontstaan bijvoorbeeld boven een stad en drijven dan verder op
de wind. Je kunt ze zien als je weet waar je op moet letten.
Je ziet bijvoorbeeld vaak vogels op de thermiek rondcirkelen,
op zoek naar insecten. En je kunt ze zelfs ruiken, want ze
dragen de lucht van het land naar boven en houden die vast.”
En dan kun je ook nog ‘rijden op de wind’. “Dat noemen
we ‘dynamische lucht’: een verschijnsel dat optreedt als
de wind op een obstakel stoot zoals de kliffen achter het
Benonestrand. Die stuwen de wind omhoog en daarop
kun je meesurfen, om vervolgens langzaam af te dalen
en opnieuw de stijgende wind op te pikken. Zo kun je de
hele dag in de lucht blijven. Het is een geschenk om puur
op de natuurkrachten zonder bijgeluiden boven het landschap te zweven.”

VANUIT DE COMFORTABELE CABINE VAN
DE XF SPORTBRAKE
KIJKEN WE OVER HET
BENONESTRAND UIT
OP DE ATLANTISCHE
OCEAAN

De stijl, elegantie en dynamische
prestaties van de nieuwe
Jaguar XF Sportbrake (links)
weerspiegelen de vaardigheden
die Robert Finlay (rechts) aan de
dag legt als hij met zijn kitebuggy
over het Benonestrand scheert

Terwijl we in de Sportbrake schuilen voor de wind bewonderen we Phils vliegkunsten en volgen hem door het geweldige panoramadak boven ons hoofd, dat de cabine in licht
baadt. Als het weer opknapt, gaan we terug naar de kust
waar we op het goudgekleurde, weidse Benonestrand
Robert ontmoeten.
Hij doet al 21 jaar aan parakarten op dit strand en is volkomen autodidact. “Ik kwam hier in regen, hagel en sneeuw,
deed alles verkeerd maar vond het geweldig om te doen en
wilde dolgraag bijleren”, zegt hij met aanstekelijk enthousiasme. Zijn doorzettingsvermogen en toewijding resulteerden
in twaalf opeenvolgende Ierse kampioenstitels en hij zorgde
er mede voor dat het Europees kitebuggy kampioenschap
naar zijn geliefde Benone kwam.
Het is geen wonder dat de sport zo verslavend is. Robert
scheert over het zand op een hoogte van vijf centimeter, en
haalt met gemak 100 km/h, puur op windkracht en techniek. Hij heeft geen remmen: hij mindert snelheid door de
buggy in een zijwaartse drift te sturen of door de vlieger
tot boven zijn hoofd te laten stijgen en hij hem niet langer
voorwaarts sleurt.
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Hij heeft minder laadruimte nodig dan Phil. Robert zegt dat
hij drie gedemonteerde buggy’s in de XF Sportbrake kan
krijgen, met de gesplitste achterbank deels neergeklapt.
Maar de buggy die hij vandaag heeft is een racekart uit één
stuk, die op een aanhanger moet worden vervoerd. Dat is
geen probleem aangezien onze Sportbrake de optionele
elektrisch te bedienen trekhaak heeft, die wegklapt als je
hem niet nodig hebt. Deze heeft een trekkracht van twee
ton, en een grote aanhanger voorttrekken over het losse,
gladde, natte strand wordt door de All-Surface Progress
Control een stuk minder lastig gemaakt. Je schakelt de
snelheid in die je wilt rijden, zet je voet op de bodem en
laat de auto het werk doen: die bedient gas, transmissie en
ABS-respons voor een naadloze, slipvrije rit.
Was de wind ook maar zo voorspelbaar. Het probleem
met deze gratis stuwkracht is dat hij niet
altijd voorhanden is, of ineens een stuk
krachtiger wordt. Robert komt vaak bij
dageraad of ’s avonds laat naar Benone
als de omstandigheden precies goed
zijn. Phil komt later, als de omstandigheden zijn verbeterd en hij vanaf de lage
duintoppen kan opstijgen. “Het is niet
makkelijk om hier te vliegen”, zegt hij.
“De wind is veranderlijk en soms te
krachtig. Als je hier kunt vliegen, kun je
overal vliegen."
Vanuit de comfortabele cabine van
de XF Sportbrake kijken we over het
Benonestrand uit op de blauwe Atlantische Oceaan, met links het schiereiland
Inishowen in County Donegal in de Ierse Republiek, rechts
de imposante Mussenden Temple balancerend op een klif
boven Downhill en recht vooruit het Schotse eiland Islay aan
de noordelijke horizon. Er zijn ergere manieren om de tijd
door te brengen als de wind niet wil meewerken dan de
spullen in de laadruimte te laten, koffie te halen bij een
strandhut en een praatje te maken met de streekbewoners.
De wind is misschien veranderlijk, maar het schitterend uitzicht over Noord-Ierland is permanent.

MET DE OM DE POLS
BEVESTIGDE, WATERBESTENDIGE ACTIVITY
KEY KUN JE DE AUTO
OP SLOT DOEN EN DE
HOOFDSLEUTEL IN DE
SPORTBRAKE LATEN

Bezoek jaguar.com om uw auto samen te stellen
en accessoires te kiezen
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Linksboven: De optionele Activity
Key is ideaal als je buiten gaat
sporten. Rechtsboven: De
Sportbrake heeft een panoramadak
over de volle lengte. Rechtsonder:
twaalfvoudig Iers kitebuggy
kampioen Robert Finlay

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

OFFICIËLE VERBRUIKCIJFERS VOOR DE XF SPORTBRAKE-REEKS IN
L/100 KM: binnen bebouwde kom 5,6-8,5; buiten bebouwde kom 3,9-#5,9;
gecombineerd 4,5-6,8; CO2-uitstoot in g/km: 118-155. Deze cijfers zijn
slechts ter vergelijking en kunnen in de praktijk afwijken.
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De elegante neus
van de Concorde
was neerklapbaar
zodat de piloten
voldoende zicht
hadden bij de start
en landing
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SUPERSONISCH
GEVOEL
28 JAAR LANG TROTSEERDE DE CONCORDE DE TIJD DOOR SNELLER TE VLIEGEN DAN
HET GELUID EN EERDER OP ZIJN BESTEMMING AAN TE KOMEN DAN HIJ WAS
VERTROKKEN. DE AMERIKAANSE STARTUP BOOM TECHNOLOGY GELOOFT
DAT DE WERELD KLAAR IS VOOR EEN NIEUW TIJDREISTIJDPERK
TEKST: Paul Entwistle

O

p 2 maart 1969 ging een van de mooiste en krachtigste passagiersvliegtuigen in de geschiedenis
voor het eerst de lucht in. De Concorde, ontwikkeld
door Groot-Brittannië en Frankrijk, was een meesterwerk
van technologie en design, en maakte in januari 1976 zijn
eerste dienstvlucht. Met een supersonische kruissnelheid
van 2180 km/h op bijna stratosferische hoogte veroorzaakte
het vliegtuig een revolutie in de burgerluchtvaart door
de reistijd tussen Europa en Noord-Amerika in één klap te
halveren.
Hoewel de fans blijven beweren dat British Airways in de
laatste maanden van de Concorde wel degelijk winst maakte
met zijn vloot van supersonische vliegtuigen, is het vliegtuig

eigenlijk nooit echt rendabel geweest. Een toestel dat voor
elk van de 128 passagiers een ton brandstof verbruikt om de
Atlantische Oceaan over te steken, werd zeker in de kostenbewuste beginjaren van de 21ste eeuw niet alleen gezien als
slecht voor het milieu maar ook als economisch onverantwoord.
Sinds de Concorde vijftien jaar geleden met pensioen ging,
is supersonisch reizen niet meer mogelijk. En met vliegtuigen
die steeds meer op elkaar lijken en er steeds meer uit gaan
zien als luchtbussen, wordt ook de kracht en gratie van de
Concorde node gemist.
Sinds de laatste landing van de Concorde in 2003, moeten
passagiers het weer doen met saai subsonisch vliegen. Hoewel
het comfort in businessclass sindsdien wel is verbeterd,
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Het opstijgen van een Concorde voelde je in al je vezels. Met de
prestaties van een straaljager en de gratie van een zwaan,
was elke vlucht weer een bijzondere ervaring.
Onder: Het instrumentenpaneel is tegenwoordig digitaal, maar
er gaat niets boven een meter waarop je Mach 2+ kunt aflezen

is de vliegtijd vrijwel hetzelfde gebleven. New York naar
Londen duurt gemiddeld nog steeds zevenenhalf uur, terwijl
Concorde dit traject in drieënhalf uur aflegde.
Maar daar gaat verandering in komen. Boom Technology,
een startup uit Denver, wil de draad namelijk weer oppakken.
Met 33 miljoen dollar startkapitaal hebben zij de eerste testvlucht van hun demonstratievliegtuig met de cryptische naam
XB-1 gepland voor het eind van 2017. Boom wil een supersonisch vliegtuig voor 40+ passagiers bouwen, dat een snelheid
haalt van 2333 km/h. Daarmee wordt de reistijd van New York
naar Londen nog korter dan de drieënhalf uur van de
Concorde. Maar terwijl ticketprijzen voor de Concorde
konden oplopen tot wel 20.000 dollar, beweert de oprichter
en CEO van Boom, Blake Scholl, dat een retourtje aan boord
van zijn supersonische vliegtuig slechts rond de 5.000
dollar zal kosten.
Scholl is geen geboren luchtpionier. Hij komt van Amazon,
waar hij met zijn programmeertalent een fortuin verdiende.
Wel heeft hij een vliegbrevet en de drive om met een startup
in te breken op de huidige markt. Al snel kwam hij tot de conclusie dat betaalbaar supersonisch reizen technisch mogelijk
en economisch rendabel zou zijn. “Ik begon hieraan omdat ik
het zo jammer vond dat ik nooit met de Concorde heb kunnen
vliegen. Toen niemand het initiatief nam, heb ik het maar
gedaan.” Het duurde niet lang voor hij steun kreeg van grote
investeerders, vooral uit Silicon Valley. En dan was er nog een
opmerkelijke investeerder van verder weg.
Richard Branson, oprichter van Virgin Group en van ruimtevaartbedrijf Virgin Atlantic, was zo enthousiast over het
idee dat hij een optie nam op tien supersonische vliegtuigen.
‘Ik heb altijd al een passie gehad voor vernieuwing in de
luchtvaart en de ontwikkeling van supersnelle commerciële
vluchten”, verklaart hij. “Als innovatief ruimtevaartbedrijf was
het voor Virgin Atlantic geen moeilijke beslissing om de
samenwerking aan te gaan met Boom.”

Terwijl Scholl met het idee kwam en de financiering
regelde, kwam de bouw van de XB-1 voor rekening van
een team van elf mannen die wel degelijk een achtergrond
in de luchtvaart hadden. Zij kwamen van NASA, Pratt and
Whitney, General Electric, Lockheed Martin en SpaceX.
Zes van de teamleden waren ook piloot en een aantal van
hen had directe ervaring met het ontwerpen en bouwen
van complexe, snelle vliegtuigen en straalmotoren.
Een van de redenen waarom de tijd nu wel rijp is voor
supersonisch vliegen, is dat er pas in de laatste tien jaar
nieuwe technologieën zijn ontwikkeld die de problemen
met de Concorde – die uiteindelijk leidden tot zijn buitengebruikstelling – kunnen oplossen. Zo zijn er tegenwoordig
carboncomposieten die lichter zijn dan het aluminium van
de Concorde.
Verder wordt met behulp van moderne computersimulaties de ontwerptijd drastisch gereduceerd, en
wordt er veel bespaard op dure windtunneltests. De nieuwe
generatie supersonische vliegtuigen zal ook minder
geluid produceren dankzij een efficiëntere romp en
motoren die geen naverbrander nodig hebben om supersonisch te gaan. Volgens Scholl en zijn team zijn er al
turbomotoren met hoog rendement verkrijgbaar die
alleen hoeven worden aangepast om ze geschikt te
maken voor vliegtuigen.
De planning voor de eerste commerciële vlucht is
ambitieus. Scholl hoopt twintig jaar na de laatste
commerciële vlucht met Concorde zijn eigen supersonische passagiersvliegtuig de lucht in te sturen. Dan zou
het mogelijk moeten zijn om niet binnen vijftien maar in
vijf uur van Los Angeles naar Sydney te vliegen. Maar de
visie van Scholl gaat nog verder, zijn doel is even simpel
als ambitieus. “Ik wil dat je binnen vijf uur overal naartoe
kunt vliegen voor 100 dollar. Het kan nog decennia
duren, maar volgens mij is het mogelijk.”
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FOTOGRAFIE: PETER MARLOW / MAGNUM PHOTOS / AGENTUR FOCUS, DDP IMAGES, PR (2)

M AC H 2

“IK WIL DAT JE BINNEN VIJF
UUR OVERAL HEEN KUNT
VLIEGEN VOOR 100 DOLLAR”

Boven: De testresultaten met
de XB-1 worden uiteindelijk
gebruikt voor het definitieve
ontwerp van Boom.
Links: Het gebruik van
carboncomposieten
bespaart gewicht, reduceert
het geluidsniveau en maakt
de plaatsing van grotere
ramen mogelijk
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EENLIJNSKUNST

Sprekend
beeld
PICASSO WAS EEN MEESTER VAN DE EENLIJNSTEKENING,
EN LEGDE DE LAT HOOG. NU IS ER EEN NIEUWE GENERATIE CREATIEVE
GEESTEN DIE ZICH TOELEGT OP DEZE
VEELEISENDE KUNSTVORM EN ER EEN EIGEN DRAAI AAN GEEFT

FOTOGRAFIE: AKG-IMAGES / CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST; KEREM BAKIR

TEKST: Camilla Péus
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Maximaal reduceren. De Stier (links)
van Pablo Picasso liet zien hoe je een
beeld kunt terugbrengen tot zijn ultieme
essentie. De Berlijnse tattoo-artist
Mo Ganji zet zijn tattoo-ontwerpen
direct op de huid
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EENLIJNSKUNST

Vijf handen getekend zonder de
pen van het papier te nemen,
door het Parijse duo Differantly
(DFT). Rechts: Mo Ganji creëert
een nieuw ontwerp

Z

odra Emma en Stephane hun pen op het papier
zetten, volgen je ogen een achtbaan van steile
loops en scherpe bochten van de ene hoek naar
de andere. Binnen een paar tellen hebben ze een
raceauto, een paar hippe sneakers of een flesje
parfum getekend, zonder ook maar één keer hun pen van het
papier te tillen. Dit Parijse duo heeft zich onder de naam
Differantly (DFT) gespecialiseerd in eenlijnstekenen, en wordt
gezien als een van de belangrijkste exponenten van deze
kunstvorm. Hun eenlijnstekeningen zijn inmiddels gewilde
objecten en worden verzameld door een aantal grote namen
in de internationale kunstwereld.
Niet veel mensen weten dat deze op het eerste gezicht
simpele techniek onderdeel is van een complex proces. “Het
tekenen zelf is slechts het topje van de ijsberg, het
eindstation”, volgens Stephane. “Eerst bestuderen we een
object, bijvoorbeeld een schoen of handtas, tot in detail. We
proberen de essentie te pakken en maken schetsen vanuit
verschillende invalshoeken. Dan zetten we een stap terug.
We deconstrueren het object en reduceren het tot de
essentie.” Arceren, schaduweffecten en kleur zijn
onbelangrijk. Alleen de doorlopende lijn telt.
De kijker zal zich afvragen waar de lijn begint en eindigt,
en als hij er verder over nadenkt zich realiseren dat deze
kunstvorm uiterste concentratie, heldere
verbeeldingskracht en veel doorzettingsvermogen vergt.
En, om je pen op het papier te houden vraagt ook moed,
om beslissingen te nemen die je niet meer terug kunt
draaien en om complexiteit radicaal te reduceren tot haar
zuiverste essentie.
‘s Werelds beroemdste exponent van de eenlijnstekening,
Pablo Picasso, doorliep dit proces voor zijn serie Stier uit
1945/1946. Hij creëerde 11 litho’s van een stier in 11 vormen,
van een realistische weergave tot een kubistische stijl en ten
slotte een minimale, abstracte lijntekening. Picasso was
geïnspireerd door de precieze lijnen in grottekeningen van
stieren, en had zelf een ongeëvenaard talent om met slechts
een paar rake lijnen de essentie van dieren, dansers en
muzikanten bloot te leggen.
Naast de beeldhouwer Alexander Calder, die vanaf 1926
eenlijnstekeningen omzette in draadsculpturen, zoals in zijn
portret van de kunstenaar Ferdinand Léger, werkte ook een
aantal beroemde schilders en tekenaars met
eenlijnstekeningen. Kleine nar in trance (1927) van Paul Klee
is misschien wel het bekendste voorbeeld. Zijn werken De
man met de grote mond en Was fehlt ihm (beide uit 1930)
waren eenlijnstekeningen met potlood en waterverf.
De beroemde Roemeens-Amerikaanse illustrator Saul
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“BIJ EENLIJNSTEKENEN
MOET JE CONSTANT
MOEILIJKE BESLISSINGEN
NEMEN”
Steinberg gebruikte de lijntekening voor zijn spotprenten.
Steinberg probeerde in 1941 Amerika binnen te komen met
een vals paspoort, waarna hij een jaar lang vanuit de
Dominicaanse Republiek tekeningen maakte voor het blad
The New Yorker. In 1948 verbeeldde hij die ervaring in het
beroemd geworden Passport. Datzelfde jaar maakte hij ook
misschien wel zijn beroemdste tekening van een man die een
cirkel om zichzelf heen tekent. In de jaren zeventig maakten
we kennis met de geanimeerde lijnfiguur van La Linea, een
animatie waaruit alles ontstaat uit één lijn. De tekenfilmserie
werd gecreëerd door de Milanese tekenaar Osvaldo
Cavandoli en gaat over een bozig mannetje dat lopend over
een lijn raast en tiert en wild gebaart naar alles wat hij op zijn
pad tegenkomt.
Ook hedendaagse kunstenaars zijn nog steeds
gefascineerd door de lijntekening en de uitdaging om met

B E WA K E R VA N D E LI J N
IAN CALLUM, DIRECTEUR DESIGN BIJ JAGUAR,
OVER HET BELANG VAN DE SPONTANE SCHETS
“Ik communiceer mijn eerste ideeën het liefst met
een schets. Dat is veel duidelijker dan met woorden
en het geeft ook weer wat ik in mijn hoofd zie. Dit
werkt heel goed als het denkproces de lijnen stuurt
en het tekenen automatisch gaat, alsof je aan het
praten bent. Vaak ontstaan compleet nieuwe ideeën
voor een ontwerp spontaan op papier. Net zoals bij
eenlijnstekenen kun je met lijnen het beste de essentie en het karakter van een auto weergeven. De
essentie van een mooie auto zou je met drie of vier
lijnen moeten kunnen tekenen.
Bij sportauto’s als de F-TYPE zijn de horizontale,
bewegende lijnen en hoe zij zich verhouden tot de
basislijn het belangrijkst. De groeven aan de zijkant
symboliseren dynamiek en kwaliteit. SUV’s, zoals de
nieuwe E-PACE hebben een totaal andere vorm: de
lijn is hoger, meer rond en met opzet geaccentueerd
rond de wielen en het dak. De kleine rand boven de
wielen drukt vertrouwen uit. Het silhouet is helder
en toch spannend. We hebben ook de lijn van onze
I-PACE Concept volledig herontworpen. Dit is
Jaguars eerste elektrische auto die halverwege 2018
uitkomt. Visueel ligt het gewicht nu aan de voorkant:
het lijkt of de neus naar voren strekt terwijl de
achterkant hem tegenhoudt. Het is een spannend

FOTOGRAFIE: DFT ONE LINE ART; KEREM BAKIR; TRENT MCMINN

design, alsof hij in de startblokken staat. Dit idee

een paar lijnen een krachtig beeld neer te zetten. De
tattoo-artist Mo Ganji heeft met zijn eenlijnstattoos zijn
studio in Berlijn op de kaart gezet. Met dunne inktlijnen
creëert deze Duits-Iraanse kunstenaar treffende, elegante
beelden van bijvoorbeeld bergpanorama’s. Het lijnenspel
symboliseert volgens hem “de circulatie van energie,
continuïteit en vitaliteit”. Bij eenlijnskunst bepalen de lijnen
niet alleen de vorm, maar zijn ze ook onderdeel van het
beeld. Grafisch kunstenaar Chan Hwee Chong uit Singapore
maakte met een enkele spiraallijn versies van de Mona Lisa
van Leonardo da Vinci’s en Vermeers Meisje met de parel.
Doordat hij de spiralen soms hoger en soms vlakker maakt,
en de inktpen soms wat harder dan weer wat zachter
aanzet, maakt hij een driedimensionale impressie van het
gezicht.
Het lijkt of deze kunstvorm spontaan ontstaat, maar er is
heel veel voorbereidend werk voor nodig. Je kunt je ook
geen fouten veroorloven want de kijker ziet dit direct.
“Eenlijnstekenen is een moeizaam proces”, zegt Stephane
van Differantly. “De diversiteit en het minimalisme zijn
fascinerend, maar je moet heel zorgvuldig werken en
constant moeilijke beslissingen nemen om ballast
overboord te gooien. Toch is het de moeite zeker waard!”

werd geboren op een vel papier, ver voordat de
computer- en 3D-modellen waren gemaakt. Handgetekende lijnen en de manier waarop potlood en
papier samen iets creëren is de basis van het designproces. Het is mijn taak om die basis te koesteren.”
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KLASSIEKE WERKEN
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC HEEFT EEN NIEUWE FACILITEIT
GEOPEND VOOR ZIJN KLASSIEKERS. ALLE SALES, SERVICE, ONDERDELEN
EN RESTAURATIE-ACTIVITEITEN KOMEN HIER SAMEN ONDER ÉÉN DAK

D

e gloednieuwe Jaguar Land Rover Classic Worksgarage is de grootste in haar soort ter wereld, en
zal de harten van menig eigenaar van een Land
Rover of Jaguar-klassieker sneller doen slaan. De faciliteit
in Coventry meet maar liefst 14.000 m 2 , heeft een speciale
showroom en een werkplaats met 54 individuele plekken
voor service en reparatie van alle Jaguar en Land Rovermodellen die al meer dan tien jaar uit productie zijn.
Jaguar-eigenaars die hun eigen auto hier willen laten
restaureren, kunnen gebruikmaken van de expertise die
ook wordt gebruikt voor de productie van de Legends
Continued en Reborn Legends-auto’s. Er werken momenteel meer dan 80 specialisten op de Classic Works, velen
met tientallen jaren ervaring in de reparatie en restauratie
van klassieke modellen. De verwachting is dat er aan het
eind van 2017 maar liefst 120 monteurs zullen werken.
Tim Hannig, Directeur Jaguar Land Rover Classic
(rechtsboven) zegt: “Onze mensen vormen met hun kennis
en expertise het hart van Jaguar Land Rover Classic. Er
zijn wereldwijd meer dan anderhalf miljoen klassieke voertuigen van Jaguar en Land Rover. Wij investeren in traditionele constructie- en reparatievaardigheden zodat de
eigenaars deze klassiekers met hun glorieuze verleden
ook een glorieuze toekomst kunnen bieden.”
De werkplaats is onderverdeeld in zones voor demontage, restauratie en assemblage. De specialisten die hier
werken hebben toegang tot meer dan 30.000 gegarandeerd originele onderdelen. Dankzij de korte lijnen met de
fabrieken van Jaguar Land Rover kunnen ze ook gebruikmaken van geavanceerde technologieën als 3D-scannen
en Computer Aided Design, waarmee onderdelen kunnen
worden nagemaakt die anders te duur zouden zijn om
opnieuw in serie te produceren.
Liefhebbers die op zoek zijn naar een klassieke Jaguar
kunnen kiezen uit een reeks van modellen, van een
opknapper tot een auto voor dagelijks gebruik of een
showauto, stuk voor stuk geselecteerd door de experts
van het Jaguar Land Rover Classic Works Legends-team.
U kunt zelf het vakmanschap en de expertise van
dichtbij komen ervaren en de speciale Jaguar Land Rover
Classic-collectie van 500 voertuigen bewonderen tijdens
een van onze Classic Works-rondleidingen, die het hele
jaar door gehouden worden.

Bekijk al onze services of boek online een rondleiding op
jaguar.com/classic
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De Jaguar XJ220 heeft zijn eigen
zone, waar ervaren technici met
speciaal gereedschap werken aan
deze supercar met een topsnelheid
van 340 km/h. Sommigen van hen
werkten 25 jaar geleden ook al aan
de eerste productie-uitvoering

THE JAGUAR

75

E S S AY

VOER VOOR
DE ZINTUIGEN
KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN AUGMENTED REALITY ZIJN STERK
IN OPKOMST. WELKE INVLOED HEBBEN DEZE TECHNOLOGIEËN
IN DE TOEKOMST OP ONS DAGELIJKS LEVEN?
TEKST: Ian Pearson
ILLUSTRATIE: Mario Wagner

B

innenkort via een bril op uw neus: toegevoegde
realiteit ofwel augmented reality (AR), een
technologie die computerbeelden met de realiteit
vermengt.
Grote ICT-bedrijven investeren flink in deze nieuwe
display, omdat de vermenging van de echte en virtuele
wereld misschien wel de grootste vernieuwing is sinds
het web. Het maakt het leven gevarieerder en leuker,
en uw wereld zal voorgoed veranderen.
Virtuele overlays zullen overal hun invloed hebben.
U kunt voertuigen of gebouwen om u heen van uiterlijk
veranderen en voorbijgangers vervangen door beroemdheden, stripfiguren of gamepersonages. Het leven wordt
een stuk interessanter als u tussen de zombies loopt!
Als u rust wilt, kan de straat om u heen dienen als
kunstgalerie. Sommige mensen zullen avatars uit hun
favoriete computergames gebruiken, maar er zijn ook
praktischere toepassingen. Zo kunt u bij een medisch
noodgeval zien of er een arts in de buurt is.
Bedrijven zullen AR gebruiken om de veiligheid te
verbeteren, bijvoorbeeld met afbeeldingen die de
correcte handelingen laten zien bij een onderhoudsprocedure of grafische markeringen die gevaarlijke
zones rond robots of bewegende machinedelen
aangeven. Veiligheidshandschoenen kunnen bij gevaar
hard in uw handen knijpen, bijvoorbeeld in de buurt
van een condensator van 15.000 volt.
Als uw AR-handschoenen op het net zijn aangesloten,
kunt u in de hand van uw partner knijpen, ook als die kilometers verderop op kantoor zit. Of u kunt een apparaat
online testen voor u het koopt. Wanneer u iemand via een
datingapp leert kennen, voelt u misschien een tinteling als
hij of zij bij u in de buurt komt, of hebt u misschien al een
virtuele gloed opgemerkt, romantische muziek gehoord
of een stroom hartjes gezien. Sommige mensen zullen
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AR make-up gebruiken, waardoor ze caleidoscopisch veranderen als ze over straat lopen. Of ze versieren hun huis
nog bonter tijdens de feestdagen of als Oranje speelt.
Het zal niet lang meer duren voor we robotassistenten
hebben, en zelfs als uw robot thuisblijft om het huishouden
te doen, kan hij u dankzij kunstmatige intelligentie (Artificial
Intelligence ofwel AI) overal volgen via de cloud. U kunt
onderweg met hem praten, en als u op vakantie bent, kan hij
u de toeristische trekpleisters laten zien. Dankzij AR kunt
u hem zelfs naast u zien zitten en zijn virtuele hand
vasthouden. Hij kan praten en eruitzien zoals u dat wilt.
Het zal weinig verschil maken of u via AR of in het echt met
uw robotassistent praat.
Hij kan u door de dag loodsen, faciliteren, saaie administratieve klusjes opknappen of laten profiteren van
speciale aanbiedingen. Het is de ideale Personal Assistant
en metgezel. Via AR kan hij u door winkelmuren laten kijken
en producten laten zien die voor u interessant zijn. Dankzij
augmented reality kunt u zelfs even een stel aliens bestrijden op de roltrap om het boodschappen doen wat
interessanter te maken.
Rond 2030 kunt u dankzij piepkleine circuitjes op de
huid die met uw zenuwuiteinden verbonden zijn gevoelens
opnemen en opnieuw afspelen. Zo worden vakantiefilmpjes
een zintuiglijke ervaring. U kunt die romantische strandwandeling opnieuw beleven, en het zand of een warme
bries op uw huid voelen. Zo zal de grens tussen de fysieke
en online wereld vervagen. Ook websites bieden complete
zintuiglijke ervaringen waarbij functionaliteit versmelt
met gamen en sociale media. Maar wees gewaarschuwd:
uw AI zal alles over u weten, dus zorg dat u er een neemt
die u kunt vertrouwen!
Futuroloog Ian Pearson studeerde wis- en natuurkunde voordat hij
raketgeleerde werd. In 2007 richtte hij consultancybureau Futurizon op,
dat bedrijven adviseert over toekomstige trends.
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De Jaguar Club
VAN BEFAAMDE COUREURS

ANDY
A
WALLACE
Voor Andy Wallace waren zijn eerste
rondes in een Jaguar XJR-9 eind jaren
tachtig een openbaring. De Britse coureur
zou uitgroeien tot een van de beste
coureurs in prototypemodellen

T E K S T: G E O F F P O U LT O N
I L LU S T R AT I E :
M I C H A E L DA R L I N G
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ls jonge tiener deed Andy Wallace er drie uur over om naar
Silverstone te fietsen. Tijdens raceweekenden maakte hij
een stapel boterhammen, sprong hij op de fiets en verliet hij
’s ochtends het ouderlijk huis in Oxford. “Natuurlijk regende het altijd,
maar dat kon mij niets schelen”, zo herinnert hij zich. “Als ik maar op
het circuit was. Dat was het enige wat telde.”
Andy’s vader had hem een paar jaar daarvoor kennis laten maken
met de autosport. Toen Andy tien was, maakten ze met zijn tweeën
een busreis naar Frankrijk om de 24 Uur van Le Mans te zien, een circuit dat een speciaal plekje in zijn hart veroverde. Voor zijn vijftiende
verjaardag gaven zijn ouders hem een les op de Jim Russell Racing
School en Andy was meteen verslingerd. Hij begon zijn weg in de
racerij te plannen: hij zag het Formula Ford-kampioenschap van voor
1974 als ingang en werkte de klok rond om geld voor een auto te verdienen. “Tegelijkertijd ging ik naar alle races waar ik de coureurs observeerde en rondetijden noteerde om me voor te bereiden”, zegt hij.
Zijn toewijding werd beloond toen Andy in 1980 op negentienjarige leeftijd kampioen werd in zijn debuutseizoen. Hij ontgroeide de
Formula Ford-klasse en schreef in 1986 de Britse Formule 3 op zijn
naam. “De logische volgende stap was de F1”, zegt hij. “Ik kreeg twee
stoeltjes aangeboden, maar kon het financieel niet rondkrijgen. Ik
moest 600.000 dollar zien te vinden.”
Andy zat in een soort niemandsland, maar nadat hij in 1986 de
F3 Grand Prix van Macau had gewonnen, raakte hij aan de praat met
de Nederlandse coureur Jan Lammers. Jan zou het volgende seizoen
het TWR-Jaguarteam gaan versterken en zei dat ze nog een coureur
zochten voor Le Mans. Had Andy soms interesse? “Natuurlijk had ik
dat, dus ging ik meteen wat testritten maken. De eerste keer dat ik in
de XJR-9 stapte, was ik doodsbang. Ik was snelheden van 250 km/h
gewend. Boven de 300-320 km/h is andere koek, en de 380 km/h
overschrijden, is weer anders. Na in een single seater te hebben
geracet, voelde de XJR-9 als een grote cocon. Het was of ik in een
raket zat.”
Maar Andy wende snel en zijn snelheid en consistente optreden
overtuigden het team. Hoewel hij maar drie races had om zich voor
te bereiden, reden Andy, Jan en Johnny Dumfries in 1988 met de
7,0-liter XJR-9 naar de zege op Le Mans. Het was de eerste overwinning van Jaguar op dat circuit sinds 1957. “Winnen gaf een raar
gevoel, omdat ik uitgeput was. Het duurde even voordat het doordrong”, zegt hij bescheiden als hij is.
Andy verstevigde zijn reputatie als een van ’s werelds meest toonaangevende coureurs in prototypesportauto’s. Twee jaar later won hij
de 24 Uur van Daytona in een Jaguar XJR-12D, de eerste van zijn drie
zeges daar, en won hij bovendien tweemaal de 12 Uur van Sebring.
Tegenwoordig is de Engelsman eerste testcoureur voor Jaguar
Land Rover Classic. Hij maakt testritten met uiteenlopende door
Classic gebouwde legendes, waarna hij zijn expertise aan de nieuwe
eigenaar doorgeeft. “Het is een eer om modellen als de E-type
en de XKSS aan de tand te voelen. Het is een mooi contrast
met modern auto’s.” Betekent dit dat zijn race-instinct
wat is gekalmeerd? “Nee hoor”, lacht hij alvorens er fijntjes op te wijzen dat hij vorig jaar de Le Mans Classic in zijn
klasse heeft gewonnen achter het stuur van een D-type.
“Dat instinct verlies je nooit.”
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