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Voorwoord
WAT ONDERSCHEIDT EEN JAGUAR VAN DE REST? CHIEF COMMERCIAL
OFFICER FELIX BRÄUTIGAM DUIKT IN DE MERKIDENTITEIT EN
VERTELT WAT DE INGREDIËNTEN ZIJN VAN EEN UNIEK VERHAAL

E

lk mooi verhaal heeft een mooi begin. Dat van ons gaat bijna 96 jaar terug,
toen Sir William Lyons op slechts 21-jarige leeftijd de Swallow Sidecar
Company oprichtte. Sindsdien, van de 2,5-liter SS tot de D-type die Le Mans

won tot de luxueuze XJ, kan Jaguar’s geschiedenis worden samengevat als
baanbrekend en stoutmoedig. We hebben ons er altijd hard voor gemaakt om
auto’s te ontwikkelen die niet alleen toonaangevend zijn op het gebied van
design en techniek, maar die ook een individueel karakter uitstralen. Deze drang
om tegen de stroom in te gaan en om naar het buitengewone te streven zit
verankerd in het DNA van Jaguar en u vindt dit overal terug in dit nummer.
Zo ontmoeten we de enigmatische Franse actrice Eva Green, die een hoofdrol
vertolkt in Jaguar’s nieuwe marketingcampagne. Het voormalige Bond-meisje is
beslist enig in haar soort en dat uit zich op verschillende manieren, van de
filmrollen die ze kiest tot haar ongebruikelijke hobby’s en aparte gevoel voor mode.
In een diepte-interview (pag. 42) vertelt Green hoe het is om te trainen voor
astronaut, wie ze het liefst als reisgezel heeft en nog meer.
De beroemde autojournalist Henry Catchpole gaat op Sicilië op stap met twee
indrukwekkende Jaguars, de XE 300 Sport en de Project 8 van Special Vehicle
Operations (pag. 20). Na een tocht vol avontuur op enkele van de mooiste wegen
ter wereld, doet hij verslag van twee heel speciale auto’s, die gebouwd zijn om uit
te blinken op de weg en het circuit.
We bouwen al onze auto’s voor zintuigelijk genot, een filosofie die gedeeld
wordt door de ‘sensatiezoekers’ die we op pagina 58 aan het woord laten, van
circuitontwerper Hermann Tilke tot skipiste-ontwerper Bernhard Russi.
Het tarten van het gewone en bekende betekent ook dat we altijd onze horizon
willen verleggen en een spannende toekomst willen creëren. De investering die
Jaguar momenteel doet in elektrische techniek is een goed voorbeeld van dit
credo. Eerder dit jaar lanceerden we de eerste geheel elektrische sport-SUV ter
wereld, de Jaguar I-PACE. In dit nummer stellen we u voor aan het eerste team
van de nieuwe Jaguar eTROPHY-raceklasse (pag. 70) die deze maand van start
gaat met een deelnemersveld dat uitsluitend gebruik maakt van de Jaguar I-PACE.

En op pagina 50 onthullen we hoe de I-PACE de toekomst van mobiliteit gaat
vormgeven, nu Jaguar een samenwerking is gestart met de autonome
taxiservice Waymo.
Eén ding is zeker, ons verhaal is nog lang niet afgelopen. Veel leesplezier
en hartelijk dank dat u deel uitmaakt van ons verhaal!

Felix Bräutigam
Chief Commercial Officer, Jaguar
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JAGUAR SERVICE

ALLEEN HET BESTE IS GOED
GENOEG VOOR UW JAGUAR

BUITENGEWONE SERVICE.
ONDUBBELZINNIGE PRESTATIES.
Of uw Jaguar nu een servicebeurt, wintercheck of accessoires nodig
heeft, niemand kent uw auto zo goed als uw Jaguar dealer. Onze
hooggekwalificeerde technici bieden u gegarandeerd de beste zorg
en service om uw Jaguar in topconditie te houden.
Bezoek ons onderhoudsteam bij uw lokale Jaguar dealer. U vindt er
alles wat u nodig heeft voor uw Jaguar.

The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com

De Curve
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EEN OVERZICHT VAN DE MOOISTE HOOGTEPUNTEN UIT DE WERELD
VAN DESIGN, STIJL, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE
E-TYPE ZERO

Als concept maakte hij zijn debuut in 2017 en nu is het dan zover dat de geheel elektrische Jaguar E-type in maart 2019
daadwerkelijk in productie gaat. Jaguar Classic wordt wereldwijd al bejubeld voor de E-type Reborn restauraties, maar de
Classic Works-faciliteit in Coventry (VK) zal straks E-types gaan restaureren die inspelen op toekomstige eisen en daarmee
een breed publiek aan zullen spreken, van liefhebbers van klassieke auto’s en techniek tot wie op zoek is naar efficiëntie,
betrouwbaarheid en tijdloos design. De E-type Zero biedt dit alles in één revolutionair pakket.
De E-type Zero oogt identiek aan zijn voorouder, maar onder de motorkap ziet u een wereld van verschil: de
eerbiedwaardige zescilinder XK-lijnmotor is vervangen door een elektrische motor met 220 kW die de achterwielen
aandrijft en deze unieke EV in 5,5 seconden naar 100 km/h doet accelereren.
De 40 kW accu heeft een bereik van ongeveer 270 kilometer (de officiële actieradius wordt bekend gemaakt als de
productie van start gaat) en kan in een nacht worden opgeladen. De lithium-ion accu is van gelijk gewicht en omvang als
de vroegere benzinemotor en versnellingsbak en hierdoor was het mogelijk om de basisstructuur van de E-type Zero
onveranderd te laten, zodat hij net zo rijdt en remt als een E-type van weleer.
Afgezien van de elektrische aandrijving, efficiënte LED-koplampen en optioneel gemodificeerde dashboard met een in het
midden geplaatst touchscreen is de E-type Zero grotendeels origineel. Mocht u dan ook ooit besluiten om de EV weer om te
willen bouwen tot zijn authentieke verleden met benzinemotor, dan is dit gewoon mogelijk. En daarmee is dit een klassieker
voor het verleden, het heden en de toekomst.
Als u overweegt een Jaguar E-type Zero aan te schaffen of met behulp van Jaguar Classic Works uw bestaande
E-type wil ombouwen tot een elektrische uitvoering, neem dan contact op met ons speciale team, tel. +44 (0)203 6011255
of e-mail zero@jaguarlandrover.com
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FOTOGRAFIE: DAVID SHEPHERD

BACK TO THE FUTURE
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AU T O S P O R T

In zijn vijfde seizoen maakt de elektrische Formule E-raceklasse een pitstop in de straten van de oliehoofdstad van de
wereld om iedereen duidelijk te maken dat elektrische auto’s de toekomst zijn. De eerste E-Prix van het seizoen vindt
plaats in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. En dat is “de ideale setting voor de volgende fase van het ABB FIA
Formule E-kampioenschap”, aldus Alejandro Agag, oprichter en CEO van de raceklasse.
Onder de beste en snelste elektrische auto’s ter wereld die zich in december een weg zullen banen tussen de slanke
wolkenkrabbers van Riyad en over de brede straten van het pittoreske Ad Diriyah-district bevindt zich de nieuwe
Jaguar I-TYPE 3, de nieuwste generatie Formule E-auto van Panasonic Jaguar Racing. De supermoderne accu’s, afkomstig
van McLaren Applied Technology, geven hem een vermogen van liefst 335 pk en de verwachtingen van de I-TYPE 3 zijn
daarmee hooggespannen. Het extra vermogen, de efficiëntie en het bereik geven coureurs Nelson Piquet Jr. en Mitch
Evans reële podiumkansen.
De race in Riyad is de eerste van tien jaarlijkse E-Prix die plaats zullen vinden in Saudi-Arabië, in een overkomst met
de General Sports Authority en de Saudi-Arabische Autofederatie. “Het biedt voor het eerst in de geschiedenis het
vooruitzicht op internationale topraces in de straten van onze hoofdstad”, aldus Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Abdulaziz.
En wie weet, misschien overtuigt het zelfs de plaatselijke autoliefhebbers van de voordelen van geheel elektrische auto’s.
Bezoek fiaformulae.com voor alle informatie over de kalender, teams en coureurs, uitslagen en meer.
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FOTOGRAFIE: LAIF/MICHAEL RUNKEL/ROBERTHARDING

EEN NIEUWE DOSIS ENERGIE

“

DE FORMULE E
LAAT IN RIYAD, DE
OLIEHOOFDSTAD VAN
DE WERELD, ZIEN DAT
ELEKTRISCH RACEN
DE TOEKOMST IS
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UITRUSTING

JETSKIËN OP PEDAALKRACHT
Altijd al gedroomd van over het water lopen? Met de Manta5 komt u in elk geval dicht in de buurt, het
is de meest geavanceerde draagvleugelfiets. Hij komt overeen met een jetski, maar wordt aangedreven
als een elektrische fiets met pedalen. De Manta5 stelt u in staat om door de branding te fietsen.
Het frame is gemaakt van lichtgewicht vliegtuigaluminium en de ‘vleugels’ van koolstofvezel.
Het in Nieuw-Zeeland ontworpen vaartuig weegt hierdoor slechts 22 kilo zodat u hem op uw
schouders naar de waterkant kunt dragen.
Daarna is het alleen maar een kwestie van de pedalen rondtrappen en binnen enkele seconden
heeft hij genoeg vermogen om met snelheden tot 15 km/h over het water te scheren. Dit is te danken
aan de 400W e-bike motor die gekoppeld is aan een waterdichte, oplaadbare lithium-accu.
Het slanke en ergonomische ontwerp van de Manta5 zorgt er verder voor dat hij eenvoudig in de
bagageruimte van een auto past zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen. Dat volgende bezoek aan het
strand zou weleens heel leuk kunnen worden…
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NET ALS MET DE
BESTE AUTO’S
GAAN VORM EN
FUNCTIE SAMEN
S TA D S L E V E N

DE GROENE STAD
Berlijn plaatst zichzelf graag in het middelpunt met zijn
trendy bars en als bruisende locatie voor start-ups,
maar een andere Duitse stad doet ook van zich
spreken. Monocle riep München dit jaar uit als de
meest leefbare stad ter wereld. Het Britse
internationale cultuurmagazine pikte München
vanwege de ‘uitstekende infrastructuur’, ‘bloeiende
economie’ en ‘nabijheid tot natuur met waardering
voor cultuur’.
Maar de Beierse stad onderscheidt zich vooral met
milieu-aspiraties. Een van de oudste milieuvriendelijke
initiatieven is Green City e.V. dat in 1990 werd opgezet
door enkele inwoners. Vandaag de dag is het een leger
van zo’n 1.500 vrijwilligers die zich inzetten voor een
groenere en prettigere lifestyle. Denk hierbij aan zaken
als de introductie van de Louie e-bike, een bakfiets die
u tot drie dagen kunt huren om zware attributen of uw
kinderen door de stad te vervoeren, en het jaarlijkse
Street Life Festival waarbij de twee belangrijkste
wegen van München, de Leopoldstraße en
Ludwigstraße, worden omgetoverd tot
voetgangersgebied voor meer dan 200.000 mensen.
Maar er gebeurt nog meer op groen gebied. De
vloot stadstaxi’s is nu uitgebreid met tien geheel
elektrische Jaguar I-PACE taxi’s, die helpen om de
emissie-uitstoot te verlagen; München heeft nog altijd
een van de hoogste in Duitsland. Taxiritten in de
nieuwe, groene taxi’s worden gesubsidieerd door de
gemeente en maken de tarieven € 0,20 per kilometer
goedkoper dan de benzine- en dieselalternatieven. Het
is allemaal onderdeel van de ambitie om München niet
alleen de meest leefbare stad van Duitsland te maken,
maar ook de groenste.

STIJL

ULTIEME DRIVING JACKET
Net als met de beste auto’s gaan vorm en functie moeiteloos samen
bij deze nieuwe hoogkwalitatieve aanvulling op uw stijlrepertoire.
De Private White V.C. x Jaguar Driving Jacket is het resultaat van een
creatieve samenwerking tussen Jaguar-ontwerpers Ian Callum en
Wayne Burgess en het Britse ontwerpbureau Private White V.C. dat
al zijn producten vervaardigt in een honderd jaar oude fabriek in
Manchester, en uitsluitend met textiel dat in Engeland is geweven.
Met de beste materialen, afsluitbare zakken en een elegante snit
is deze jas zorgvuldig ontworpen als de ultieme Driving Jacket. De
katoenen Ventile-buitenzijde is volledig water- en winddicht en is
voorzien van een dubbele Riri-ritssluiting voor optimaal comfort. De
uitneembare bodywarmer is van honderd procent wol en bevestigd
met een ritssluiting. Dit is dan ook echt een jack voor elk seizoen.
U kunt de bodywarmer individueel dragen, of het jack in een zomerse
regenbui of de twee combineren als het buiten koud begint te worden.
De acht zakken maken hem uiterst veelzijdig.
De Private White V.C. x Jaguar Driving Jacket is in beperkte
oplage verkrijgbaar. Ieder exemplaar is met de hand genummerd en
het is daarom een echt collector’s item. De prijs bedraagt £ 595 en
hij is beschikbaar in zes maten. Kijk op shop.jaguar.com

THE JAGUAR
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MUZIEK

DUA’S BETOVERENDE DUET

Zoek op YouTube naar ‘Dua Lipa x Jaguar’ en maak uw eigen gepersonaliseerde versie
van de track op jointhepace.com/remix

16

THE JAGUAR

“

SPORT

LICHTVOETIG
EN SNEL
Of u nu voor uw plezier gaat rennen of een
marathonloper bent, het juiste schoeisel is
cruciaal. Het voorkomt blaren en blessures
terwijl u fitter wordt. Maar met de juiste
schoen kunt u nu ook snéller rennen. De
Nike Zoom Vaporﬂy 4% is een
hardloopschoen van lichtgewicht
meshmateriaal en voorzien van een
gebogen koolstofvezelzool die uw prestatie
met, u raadt het al, vier procent verbetert.
De zool heeft een efficiëntere veerkracht
dan andere schoenen, stuwt u vooruit en
draagt bij aan een betere biomechaniek,
zodat u verder en sneller rent dan voorheen
en uw persoonlijke records met seconden
zult verbeteren.

HET IS PRACHTIG
OM PIONIER
TE ZIJN VOOR
DE ELEKTRISCHE
GENERATIE

PORTRET: PASCAL SCHONLAU

Dit Britse duet zou weleens een klassieker kunnen worden. De populaire artiest Dua Lipa
werkte met Jaguar samen voor een speciale versie van haar nieuwe hit ‘Want To’. Lipa,
een pop en R&B singer-songwriter die op 23-jarige leeftijd in Engeland al twee nummer
1-hits heeft gescoord, ging hiervoor op stap met Jaguar’s elektrische SUV, de I-PACE (die
overigens ook haar eerste auto is). De sensoren van de I-PACE pikten tal van data op, van
gaspedaalinput tot regeneratief remmen, die vervolgens in innovatieve geluiden werden
omgezet voor een unieke remix van Lipa’s track.
In september speelde Lipa de track voor het eerst tijdens een exclusief Jaguar event
in Amsterdam, compleet met verbluﬀende datavisualisatie en lasershow. Dua: “Ik vind het
heerlijk om met mijn muziek en optredens grenzen te verleggen en deze samenwerking
met Jaguar brengt het naar een volstrekt nieuw niveau. Het is prachtig om een pionier te
zijn voor de nieuwe elektrische generatie.”

WIJ INTRODUCEREN:
DE JAGUAR JUNIOR
LOOPAUTO

Met als standaarduitrusting: werkende LED-verlichting en geluidsarme banden.
Neem contact op met uw Jaguar dealer om uw bestelling te plaatsen of voor meer informatie.
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TECHNOLOGIE

ALS MUZIEK IN UW OREN
De nieuwste Jaguar E-PACE compacte SUV heeft een scala
aan nieuwe functies waarmee u overal verbonden bent.
Met het Smartphone Pack, dat Apple CarPlay en Android
Auto bevat, kunt u uw mobiel rechtstreeks met de auto
verbinden en uw telefoonapps op het touchscreen van de
auto gebruiken. Dankzij de nieuwe Online Media-service,
die in het InControl Touch Pro infotainmentsysteem is
geïntegreerd, heeft u uw smartphone niet meer nodig om
muziek te spelen. Als u uw Deezer- en TuneIn-account
rechtsreeks met de auto verbindt, krijgt Online Media via
de cloud toegang tot uw online opgeslagen content.
Zolang de auto een internetverbinding heeft, hetzij via
een Personal SIM in de auto hetzij via uw mobiele telefoon,
kunt u overal ter wereld naar uw favoriete muziek luisteren.
Gebruik deze functies alleen als dat veilig is.
Zorg dat u te allen tijde uw auto volledig onder controle heeft.
Configureer uw eigen E-PACE op jaguar.com

P R E S TAT I E S

SPECIALE EDITIE
VAN F-TYPE KRIJGT
DE GEBLOKTE VLAG

De Jaguar F-TYPE is de ultieme Britse sportauto. De verleidelijke lijnen vloeien rond een
capabel chassis dat dynamische en intuïtieve prestaties levert, vergezeld van een heerlijk
geluid wanneer u de krachtige motor aanspreekt. En nu is de F-TYPE leverbaar in een nog
stijlvollere en begeerlijkere versie: de Chequered Flag. Deze speciale editie trekt gegarandeerd
bekijks met haar zwarte contrasterende dak, sportieve carrosserie met opvallende badge,
20-inch zesspaaks lichtmetalen velgen in Gloss Black Diamond met rode remklauwen en een
interieur in Ebony Windsor-leder met contraststiksel. De Chequered Flag is gebaseerd op de
R-Dynamic en is verkrijgbaar met i4 Ingenium- of V6 supercharged-benzinemotor, als Coupé
of Convertible, en in de kleuren Caldera Red, Fuji White of Carpathian Grey.

OFFICIËLE BRANDSTOFVERBRUIKSCIJFERS VOOR DE F-TYPE CHEQUERED FLAG EDITIES in l/100 km: Gecombineerd van 7,9 tot 10,2; CO2-uitstoot in g/km:
van 179 g tot 242 g. Officiële EU-testcijfers. Alleen ter vergelijking; in de praktijk kunnen de cijfers afwijken.
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JAGUAR GEAR - ACCESSOIRES

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

EEN I-PACE VOOR ELKE
LEVENSSTIJL

Geef uw nieuwe elektrische I-PACE een eigen karakter met Jaguar Gear,
onze unieke reeks accessoires die ontwikkeld, geproduceerd en getest zijn
door dezelfde experts die de auto ontworpen.
Van handige accessoires die het gebruiksgemak van de SUV verhogen, tot
stijlvolle opties voor een persoonlijke noot, met Jaguar Gear kunt u een I-PACE
samenstellen die helemaal is afgestemd op uw eigen levensstijl en interesses.
Kijk voor meer informatie op jaguar.com

Getoonde accessoires: Dwarsdragers voor het vervoer van fi etsen. Attributen die op het dak boven de antenne worden geplaatst kunnen het
signaal dat de auto ontvangt verzwakken en kunnen daarmee een negatief effect hebben op de navigatie- en satellietsystemen, indien gemonteerd.
Zorg ervoor dat u de maximum dakbelading van een auto nooit overbelast.

SLUIMERENDE
KRACHT
ALS DE JAGUAR XE 300 SPORT EN PROJECT 8 HET
VULKANISCHE SICILIË AANDOEN, KUN JE ER DONDER
OP ZEGGEN DAT HET TOT EEN UITBARSTING KOMT...
TEKST: Henry Catchpole
FOTOGRAFIE: John Wycherley
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“HET KALME, KOELE INTERIEUR VAN DE JAGUAR WAS
EEN COCON TEGEN HET STRIJDGEWOEL VAN DE SPITS”

TESTRIT

D

JAGUAR XE 300 SPORT
De vurig ogende XE 300 SPORT in
Caldera Red in de heuvels buiten
Palermo. Journalist Henry Catchpole
kan een glimlach niet onderdrukken
als hij de 221 kW/300 pk loslaat

e eerste doe je nog af als een vergissing. De
tweede is misschien ook over het hoofd gezien,
want een ongeluk komt nooit alleen. Maar na
een kwartier op luidruchtig asfalt, vergeven van
scheuren, gaten en onbedoelde ‘verkeersdrempels’, begin
ik te vermoeden dat deze verre van perfecte weg een
Siciliaanse trend is. Op sommige plekken lijkt de weg wel een
ruwe zee, met woeste schuimkoppen die door de blik van
Medusa zijn versteend.
Toch vormen de waarnemingen van mijn oog een bijna
verontrustend contrast met die van mijn lichaam. Neem de
verzakking die we nu naderen. Zonder de voet van het gas
te nemen, krimp ik instinctief ineen. Als voorbereiding op de
schok, zeg maar. De krater raast onder mijn Jaguar XE 300
SPORT door, maar ik voel amper een trilling. Indrukwekkend.
Geen witte knokkels door een schokkend stuurwiel, geen
oncomfortabele druk op de ruggengraat, alleen een licht
ba-dam als de wielen in cadans met de schokbrekers op en
neergaan. En zo gaat het voort. De ba-dams zijn zo frequent
dat David Guetta met een sample van de onregelmatige
beat naar Ibiza zou kunnen. Algauw krimp ik niet meer bij
elke oneffenheid ineen.
Ik bevind me ergens tussen de Siciliaanse stad Palermo
in het noorden en Catania aan de oostzijde van het Italiaanse
eiland. Toen ik vanochtend vertrok, dook ik hals over kop
het kolkende Zuid-Italiaanse spitsuur in. Achter het digitale
dashboard en het met geel gestikte stuur was het kalme,
koele interieur van de Jaguar een cocon tegen het
strijdgewoel. Het was alsof ik was ondergedompeld in een
3D-film waarin mijn medeweggebruikers met millimeters
tussenruimte van baan veranderden. Richtingaanwijzers?
Niemand lijkt er hier ooit van gehoord te hebben. Geen
wonder dat de meeste auto’s hier gepokt en gemazeld zijn
door de dagelijkse strijd van het verkeer.
Ik wilde de smetteloze lak en spiegels van de XE 300
SPORT graag zo houden, dus verruilde ik het woud van
flatgebouwen voor de met eiken, dennen en olijfbomen
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beboste heuvels waar ik me nu bevind. Zo druk als Palermo
was, zo rustig is het hier, en nu kan ik pas echt van de auto
genieten. Je hoeft geen codekraker te zijn om de naam van
de XE 300 SPORT te ontcijferen en uit te vogelen wat voor
auto het is. De 300 slaat op de 221 kW/300 pk die de
2,0-liter Ingenium benzinemotor produceert en dat Sport
verwijst naar de ophanging. Heel eenvoudig. Maar het
interessante aan deze XE is de manier waarop ‘Sport’ wordt
geïnterpreteerd. Op de beroerde wegen van Sicilië zouden
veel auto’s met een sportophanging zich niet op hun gemak
voelen. Sommige zouden er zelfs totaal niet thuishoren.
Maar met de 300 SPORT is dat anders.
Sportief is namelijk niet per se oncomfortabel of star.
We associëren snelheid vaak met een stug rijgedrag, maar
hoewel een auto die het zicht
vervaagt op een hobbelweg
misschien snel aanvoelt, is hij dat
meestal niet. Je wilt een auto met
banden die zo veel mogelijk contact
met het wegoppervlak houden, en
op een oneffen weg betekent dat
een soepele ophanging plus goede
demping om de vering onder
controle te houden. En daar blinkt
de XE 300 SPORT in uit.
In de bergen bij Isnello is de
sedan een uitstekende reisgezel. In
de Dynamic-stand is de besturing precies, keurig in balans
en soepel. Er is geen weerspannige terugslag of geworstel
met de auto terwijl hij de bochten van de Siciliaanse
kronkelwegen in rap tempo achter zich laat. Het stuurgedrag
is accuraat en beheerst. De XE 300 SPORT is een auto
waarin je van gebrekkige wegen kunt genieten. Een
sportauto voor de realiteit van het dagelijkse leven.
In een serie haarspeldbochten biedt hij voldoende
rolbeweging om de massa het werk te laten doen en hem
keurig de volgende bocht in te dirigeren. Ook dat bevalt
uitstekend: hoe makkelijk je het zwaartepunt vindt en het
gewicht verplaatst. In een heerlijke samenwerking tussen
gas- en rempedaal dans je met deze auto door bochten. Die
massaverplaatsing aanvoelen en beheersen is een van de
grote geneugten van een snelle, soepele rit. Ook daarom is

het belangrijk om een auto te hebben die niet van elk
hobbeltje van slag raakt.
Er zijn mogelijkheden te over om de torque vectoring van
de XE 300 SPORT te testen, want bergopwaarts komen we
de ene na de andere bocht tegen. We rijden nu over dezelfde
wegen waar van 1906 tot en met 1977 de fameuze Targa
Florio wegraces werden gehouden en ik vraag me af hoe
zwaar het moet zijn geweest om uur na uur in volle
competitie door dit ruige landschap te rijden. Er zijn
verschillende routes verreden in de 61 Targa-races, maar zelfs
het kortste circuit (‘Piccolo’) had maar liefst meer dan 800
bochten. Ter vergelijking: de gevreesde Nordschleife van de
Nürburgring telt er 75.
Na alle opwinding hebben we wel een koffie en gelato
verdiend, dus volg ik de borden naar
het ‘centro’ van Isnello en algauw rijd
ik door de nauwe middeleeuwse
keistraatjes van het heuvelstadje.
Wasgoed wappert tussen de balkons,
het smeedijzer werpt artistieke
schaduwen op de warmgetinte muren
en hoog oprijzende gebouwen
omlijsten schitterende vergezichten
op de omringende bergen. Ik let er
echter nauwelijks op en concentreer
me op mijn zigzaggende route door
dit doolhof. Als er geen andere auto’s
waren, zou ik bijna gaan denken dat het een
voetgangersgebied was, zo smal zijn de straatjes. Ik prijs me
gelukkig met de optionele 360°-camera’s van de XE als ik
me in een nis druk om auto’s voorbij te laten. Als er drie
auto’s uit verschillende richtingen komen, lijkt het wel of ik
me in een videogame bevind. Ongedeerd weet ik uiteindelijk
de auto te parkeren bij een klein zaakje waar een man op
leeftijd een oude stalen espressomachine bedient waaruit
het stroperige zwarte nat in een minuscuul kopje druppelt.
Perfect. Wees gewaarschuwd: wie een cappuccino of latte
wil moet er vroeg op de dag bij zijn. Italianen kijken ervan op
als je later op de ochtend nog melk in de koffie wilt. Ik heb
zelfs gehoord dat ze dat op sommige plekken eenvoudigweg
weigeren te schenken. Als je dan toch zuivel wilt, kun je
beter gelato bestellen – de stracciatella was heerlijk.

“IN DE XE 300
SPORT KUN JE
VAN GEBREKKIGE
WEGEN GENIETEN:
EEN SPORTAUTO
VOOR DE
REALITEIT”
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Opgekikkerd door een paar
espresso’s kan Henry de keistraatjes
van Isnello weer aan, terwijl de
glanzende XE 300 SPORT voor
kleur in het straatbeeld zorgt
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Weer in de XE 300 SPORT, de ogen wijd open dankzij
de cafeïne, neem ik de omgeving in mij op. Het gele stiksel
steekt prachtig af bij het leer. Het is niet opzichtig, maar het
slimme contrast roept associaties op waar het bloed sneller
van gaat stromen. Ga maar na waar je deze
kleurencombinatie in de natuur tegenkomt: op wespen,
gifkikkers en sommige slangen. Het schudt je meteen wakker.
In deze context lijkt het je eraan te herinneren dat je 221 kW/
300 pk en een koppel van 400 Nm tot je beschikking hebt.
De Ingeniummotor is een interessante krachtbron, en
een belangrijke reden waarom de XE de wegen beheerst.
De geheel uit aluminium vervaardigde turbocharged
viercilindermotor is licht en dat komt de levendigheid,
dynamiek en prestaties ten goede. De vermogensafgifte
is aangenaam progressief, snel op toeren en steeds
enthousiaster hoe dichter je de rode lijn nadert.
Uiteraard heb je weinig aan al dat vermogen en koppel
als de auto het vervolgens niet op de weg overbrengt, maar
ook daar heeft de XE 300 SPORT een oplossing voor: All
Wheel Drive. Zelfs met een relatief abrupte beroering van
het gaspedaal op een verre van ideaal wegdek verspilt de
XE geen vermogen. De manier waarop de systemen het
vermogen verdelen, zorgt ervoor dat de achteraandrijving
licht de overhand heeft. De sensatie als je de bocht uitkomt –
van achteruit aangedreven, niet voortgetrokken – is cruciaal
voor een dynamisch aanvoelend AWD-systeem.
Als we Catania naderen, begint het meest imposante
karakteristiek van het eiland de horizon te domineren. Met
3.329 meter is de Etna de hoogste actieve vulkaan van
Europa. Ik rijd in de ideale kleur voor deze trip: mijn XE is
Caldera Red en een caldera is een komvormige krater die
ontstaat als een deel van de vulkaan inzakt. Die van de Etna
heet de Piano Caldera en is bijna 2.000 jaar geleden bij de
voet van de kegelvormige top ontstaan.
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“DE VERMOGENSAFGIFTE IS AANGENAAM, SNEL
OP TOEREN EN STEEDS ENTHOUSIASTER”

THE JAGUAR

27

LEFT XXXXX

“HET GELUID VAN DE BOMBASTISCHE 5,0-LITER
SUPERCHARGED V8 WEERKAATST TEGEN DE ROTSEN ”
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JAGUAR XE SV PROJECT 8
Voor een stevige rit tegen
de Etna op nemen we de
machtige Project 8 – een
extreme versie van de XE met
441 kW/600 pk, ontwikkeld
door de Special Vehicle
Operations-afdeling van Jaguar

iet dat ik met de 300 SPORT de Etna opga… Aan
de kant van de weg staat een auto geparkeerd die
op de XE lijkt waar ik in zit, maar een stuk potiger
oogt. Kent u dat als u na een paar jaar een vriend
terugziet en ontdekt dat die in de tussentijd de sportschool
heeft bezocht en er wat anders uitziet? Dat gevoel krijg ik als
ik mijn voertuig voor de laatste etappe zie: de XE SV Project 8
van Jaguar’s Special Vehicle Operations (SVO).
Alleen het dak en de voorportieren zijn hetzelfde als die
van de XE 300 SPORT; alle andere panelen zijn opgepompt
of gestroomlijnd, en het eindresultaat is fantastisch agressief.
Terwijl de 300 SPORT met zijn grille-omlijsting en achter
spoiler in Dark Satin Grey oogt als een subtiele sleeper car,
is de Project 8 een en al stoere brutaliteit.
Zelfs zonder de enorme splitter voor en koolstofvezel
vleugel op de achterklep is het een imposante verschijning.
Mijn favoriete details zijn de extra brede achterwielkasten die
opengewerkt zijn om de luchtdruk te verlichten. Ze vormen
een fraaie omlijsting voor het lichte loopvlak van de Michelin
Pilot Sport Cup 2-banden – de eerste keer dat een Jaguar
met zulk extreem rubber uit de fabriek is komen rollen.
Als je het portier aan de bestuurderskant opent, vind
je eenzelfde combinatie van bekend en extreem. Terwijl
de schermen en indeling hetzelfde zijn gebleven, is het
dashboard verfraaid met een dramatische koolstofvezel
afwerking, is de JaguarDrive Selector vervangen door een
SportShift Selector uit de F-TYPE, en zak ik onderuit in een
kuipstoel met vaste rugleuning. Dezelfde startknop brengt
nu het dubbele aantal cilinders en tweemaal zoveel
paardenkrachten tot leven. Dit gaat leuk worden.
De weg vulkaanopwaarts is precies zo dramatisch als je
zou hopen en tot mijn genoegen breder dan wat ik tot nu
toe in de 300 SPORT ben tegengekomen. Soms lijkt het wel
of je door een helzwarte corridor rijdt, en het geluid van de
bombastische 5,0-liter Supercharged V8 dat tegen de rotsen
weerkaatst, maakt de rijervaring alleen maar mooier. De
Project 8 imponeert niet alleen met zijn 600 pk-motor; de
besturing en het chassis zijn zo heerlijk communicatief en
onderhoudend dat je meer van de bochten dan de rechte
stukken geniet.

THE JAGUAR

29

Ondanks de extreme banden is het niet alleen maar grip
zonder enige finesse wat de klok slaat. Als je bergop een
lange haarspeldbocht insteekt, voel je onmiddellijk de
koppelverschuiving naar het linkervoorwiel en pas je je koers
als vanzelf aan met het met Alcantara afgewerkte stuur.
Net als bij de 300 SPORT ben je in de weer met de
gewichtsverplaatsingen en net als de 300 SPORT heeft ook
de Project 8 All Wheel Drive met een aangename nadruk
op de achterwielaandrijving. Uiteraard is de ophanging een
stuk stijver, maar de demping is verfijnd genoeg om de
onvermijdelijke oneffenheden te absorberen.
De fraaie, hoewel wat dorre weg naar de Rifugio
Sapienza is het hoogtepunt op asfaltgebied op de Etna.
Tegen het einde van de dag, als het toeristenverkeer
afneemt, is het heerlijk rustig.
Als ik de motor het zwijgen opleg, het Sabelt-harnas
losgesp en in het bizarre zwarte landschap stap, valt mijn
oog op een kleine vuurrode cilinder achter me. Hij zit net als
de harnasbevestiging op de plek waar in een normale XE de
achterstoelen zijn, en maakt deel uit van het optionele Track
Package. Beide zijn er puur voor de zekerheid, maar terwijl
ik over het betoverende Siciliaanse land uitkijk dat ik net heb
doorkruist, is het een grappig idee dat ik met een
brandblusser de vulkaan ben opgereden.
De 300 gelukkigen die een XE SV Project 8 hebben
besteld, krijgen straks een heel bijzondere auto. Het is
fantastisch dat Jaguar dit soort extreme sportauto’s maakt
en hopelijk is het niet de laatste keer dat Special Vehicle
Operations zo’n bijzonder voertuig creëert. En mocht u
achter het net hebben gevist met de Project 8, dan is er met
de 300 Sport nog een andere XE binnen handbereik, die
toegankelijker is maar ook heel capabel presteert op de
veeleisende wegen van Sicilië.
Henry Catchpole is autojournalist voor bladen als Evo en Top Gear,
en presentator voor Carfection. Als hij niet in supercars rondrijdt,
doet hij mee aan rally’s en wielerwedstrijden.
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De Project 8 trotseert vuur en zwavel
op weg naar de caldera van de Etna.
Henry geniet van de racespecificaties
en van de kleine details
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“HET IS EEN GRAPPIG IDEE DAT IK MET EEN
BRANDBLUSSER DE VULKAAN BEN OPGEREDEN”
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DEUS X
MACHINA

Met hun strakke aluminium chassis, sportieve prestaties en superieure
interieurs zijn de Jaguar XE en XF begerenswaardige sedans. En de
speciale 300 SPORT-uitvoering maakt ze bovendien bloedstollend tegelijk.
The Jaguar neemt het fraaie duo nader onder de loep
FOTOGRAFIE: Greg White
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De Jaguar XF belichaamt verleidelijke elegantie met
dynamische prestaties en de XF 300 SPORT legt de
lat hiervan nog een stukje hoger. Hij beschikt over
een 2,0-liter benzine- of 3,0-liter dieselmotor, beide
goed voor 300 pk (220 kW) en diverse stijlvolle
aanpassingen in de kleur Dark Satin Grey. De 19-inch
Metallic Diamond Turned-velgen, eveneens uitgevoerd
in Dark Satin Grey, zijn exclusief
voorbehouden aan deze speciale editie.
De intenties van de auto kunnen worden
O R T
afgeleid aan het 300 Sport-embleem
op de grille en achterklep en aan de
duidelijk zichtbare in geel en zwart uitgevoerde
remklauwen. Het interieur is zowel elegant als
sportief met exclusieve branding op de vloermatten,
portierdorpels en het stuurwiel, dat tevens is
voorzien van geel dubbel stiksel. De sportstoelen
zijn op 14 manieren elektrisch verstelbaar.
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De XE 300 SPORT combineert het krachtige ontwerp
van de compacte sedan met sportieve prestaties die
zijn afgeleid van de 2,0-liter Ingenium-turbomotor met
300 pk (220 kW). De atletische styling wijst in alle
opzichten op de ware intenties van de 300 SPORT, van
de in Dark Satin Grey omlijste grille tot de achterspoiler.
De grille en bagageklep zijn voorzien van het speciale
300-embleem, evenals de zwarte
remklauwen voor de 350 mm grote
remschijven. Het stuurwiel beschikt
O R T
over hetzelfde embleem, plus geel
dubbel stiksel in het zachte leder.
Hetzelfde gele stiksel vinden we terug in de
sportstoelen. Vloermatten en portierdorpels met
branding maken het plaatje compleet. Evenals bij
de XF 300 SPORT geven de schakelpaddles van
geborsteld aluminium een hedendaagse touch.
De auto is beschikbaar in vier carrosseriekleuren.

THE JAGUAR

35

GEBRUL

OP DE RING

FEIT: DE JAGUAR XE PROJECT 8 VERPULVERDE OP DE NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE
HET BAANRECORD VOOR VIERDEURS PRODUCTIESEDANS EN IS DAARMEE DE SNELSTE
SEDAN TER WERELD. ENKELE VAN DE TEAMLEDEN KIJKEN ER NOG EENS OP TERUG…
TEKST: Luke Ponsford
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et is 11.00 uur en voor Vincent Radermecker is
de ochtend in razend tempo verlopen: 15 rondes
op volle snelheid op de legendarische Duitse
Nordschleife. In de boardroom van Jaguar's
testcentrum op de Nürburgring geniet hij daarom heel even
van een welverdiende rustpauze voordat de middagsessie
met nog eens 15 rondes plankgas van start gaat.
Als duurzaamheid-testrijder bij Jaguar is het Vincents
taak om op dit machtige 20,8 kilometer lange circuit
pre-productie auto's naar de limiet te jagen. Zo moet hij
ontdekken of de setup van de auto correct is en technici van
data voorzien zodat indien nodig naar oplossingen gezocht
kan worden om de auto te verbeteren. Het klinkt misschien
als een fantastische baan, maar het is allesbehalve eenvoudig.
De voormalige Formule 1-legende Jackie Stewart noemde
de Nürburgring Nordschleife ooit eens de Groene Hel en het
circuit is dan ook net zo berucht om de talloze ongevallen
als dat het bewierookt is om de racegeschiedenis. De 'Ring'
telt 73 lange en korte bochten, de baan klimt en daalt,
doet een aanslag op de camber van de banden, heeft blinde
heuvels, hobbels en een gebrek aan run-oﬀ gebieden. Kortom,
geen circuit voor roekeloze coureurs. De kleinste vergissing
kan resulteren in een ramp.
Dit alles is dan ook de reden dat zoveel autofabrikanten,
waaronder Jaguar, hun nieuwe auto’s op de Nürburgring
testen; als een auto het hier overleeft, kan hij alles aan. Maar
soms gaat het om meer dan overleven alleen. Het eliteteam
van Special Vehicle Operations achter de ontwikkeling van
de Jaguar XE SV Project 8 had nog een andere drijfveer.
De uit de kluiten gewassen prestatiegerichte sedan
moest namelijk een ﬂinke storm binnen de autowereld
veroorzaken. Aldus geschiede op 29 november 2017.
Op die dag vestigde Vincent met de Project 8 een nieuw
baanrecord voor productiesedans op de gevreesde en
geliefde Nordschleife.
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Maar het klokken van 7 minuten en 21,23 seconden op
dit meer dan uitdagende asfaltlint ging niet zonder slag of
stoot. Met meer dan tien jaar ervaring en bijna 8.000 rondes
op de Ring bleek Vincents vorige carrière als professioneel
coureur van doorslaggevend belang.
“Om hier een nieuw record neer te zetten is een beetje
vergelijkbaar met racen”, legt hij uit. “Het is essentieel dat
je in geen enkele bocht en op geen enkel stukje asfalt een
vergissing maakt, alles moet perfect zijn. Je kan niet aan het
verleden denken en zelfs niet meer dan vijf of zes seconden
vooruitkijken, want dat is de enige tijd waar je controle over
hebt. En als je al een fout hebt gemaakt, is het al gebeurd en
heeft het geen zin om er nog over na te blijven denken.
“Je kunt niet vooruitlopen op wat er over 30 seconden
gebeurt, omdat je er op dat moment geen contact mee hebt.
Het enige dat telt is de volgende bocht, meer niet. Alles draait
om concentratie en precisie op dat ene moment. Zodra je je
focus verliest, gaat het fout.”
In de aanloop naar die recordtijd van 7:21 had Vincent al
drie dagen in de Project 8 getest. “We hebben drie of vier
recordpogingen gedaan”, vertelt hij. “De weersomstandigheden
waren niet optimaal. 's Morgens was de baan vochtig zodat we
steeds tot de middag moesten wachten. De banden moeten
een bepaalde temperatuur hebben en de omstandigheden
moeten helemaal optimaal zijn voordat we een poging
kunnen wagen.”
En uiteraard moet de auto in optimale staat verkeren. Het
binnen een jaar ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van deze
handgemaakte supersedan met 5,0-liter motor (440 kW/600 pk)
was beslist geen sinecure. Om hem vervolgens klaar te stomen
voor de Ring was bovendien nog wat extra druk op de ketel.
“We hebben veel tijd en moeite gestoken in het verder
verﬁjnen van de carrosseriedelen van de Project 8 om er
zoveel mogelijk aerodynamisch voordeel uit te halen", zegt
Luke Smith, Senior Designer van Special Vehicle Operations.

PORTRETTEN: HANNAH SMILES, BRYN MUSSELWHITE
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“HET ENIGE DAT TELT IS
DE VOLGENDE BOCHT…
JE MAG GEEN ENKELE
FOUT MAKEN”

VINCENT RADERMECKER DUURZAAMHEID-TESTRIJDER

JACK LAMBERT VEHICLE DYNAMICS ENGINEER

LUKE SMITH SENIOR DESIGNER

ADAM JONES VEHICLE ENGINEERING MANAGER

“DEZE AUTO TOONT
WAAR JAGUAR
WERKELIJK TOE
IN STAAT IS”
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“Het was een doorlopend proces van herbouwen van
onderdelen om gebruik te kunnen maken van de nieuwste
technische en aerodynamische ontwikkelingen. Vanuit een
designperspectief waren we steeds op zoek naar de balans
tussen een aantrekkelijk ogende auto en optimale drag,
downforce en lift.” En daarmee bedoelt hij de essentiële
ingrediënten om een auto zo snel mogelijk over de
Nürburgring te sturen.
“Het waren hele zware weken in aanloop naar Vincents
record”, voegt Jack Lambert toe, Junior Vehicle Dynamics
Engineer voor de Project 8. “Het weer op de Nürburgring
werkte niet mee en er waren verschillende dingen met de
auto op te lossen. Onze taak was eigenlijk niets anders dan
ervoor zorgen dat de sturing en handling zo goed mogelijk
zouden zijn. En neem van mij aan dat we vorig jaar in
november heel wat overuren hebben gemaakt in de
workshop in Gaydon”, lacht hij.
Maar het harde werk heeft geen windeieren gelegd. Op
de derde testdag had de Project 8 de rondetijden van naaste
concurrenten al voor de lunch verpulverd, maar Vincent en
het technische team wilden ‘s middags nog één poging
wagen om hun eigen record verder aan te scherpen.
Om 15.00 uur slaagde hij erin dankzij een combinatie van
ideale baanomstandigheden, bandentemperatuur en een
vrijwel foutloze allerlaatste ronde. En dat op de laatste dag
van het seizoen, vlak voordat de Nordschleife de deuren
sluit voor de winter. Het was een prestatie zonder weerga en
een Hollywoodachtig einde van het bezoek van de Project 8
aan de Ring. En dat het hier ging om een productie-auto op
normale banden maakte het nog wat legendarischer.
“Voor alle betrokkenen was het een geweldig belevenis
om zo'n tijd neer te zetten", zegt Project 8 Vehicle

Engineering Manager Adam Jones. “De auto was op dat
moment pas een jaar in ontwikkeling, maar we waren er
al van overtuigd dat hij de rondetijden van concurrenten
kon verbeteren. We hadden ons namelijk forse doelen
gesteld én gerealiseerd voor wat betreft de prestaties.
Als je je naaste concurrent met elf seconden achter je
laat, is het prachtig om te zien wat de Project 8 werkelijk
in petto heeft. In wezen is deze auto een demonstratieauto
waarmee Jaguar aantoont waar het technologisch toe in
staat is.”
Maar zelfs met het record stevig op zak blijft Special
Vehicle Operations doorgaan met het verder ﬁnetunen van
de Project 8. Adam: “Sinds november vorig jaar hebben we
elk element van de auto onder handen genomen en
verbeterd om de auto echt honderd procent te maken.
Zo heeft hij nu stijvere motorsteunen voor een betere
handling en we hebben de demping, schakelbewegingen
en gaspedaalrespons veranderd.” Het resultaat is een auto
die beter en sneller is dan een jaar geleden.
En dat is goed nieuws voor Vincent Radermecker. “Ik ben
heel trots op het record en dat Jaguar mij deze kans heeft
geboden. Maar je hebt altijd het idee dat je op sommige
delen van het circuit een fractie sneller had kunnen gaan. Als
je al die dingen in orde maakt, en alles helemaal perfect is,
dan is de meest ideale ronde mogelijk. Ik ben er echt
van overtuigd dat je met een Project 8 die productieklaar
is onder de 7:20 kan duiken.”
Terwijl Vincent zijn raceoverall dichtritst en vastberaden
de trap naar de brandschone garage van het testcentrum
aﬂoopt voor zijn volgende 15 ronden in een Jaguar van
de nieuwe generatie, krijg je de indruk dat een nieuw
Nürburgringrecord voor de Project 8 op stapel staat.
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ANDERS
DA N
ANDEREN
Eva Green vertolkt een hoofdrol in de nieuwe YouTube-campagne van Jaguar.
The Jaguar sprak met de mysterieuze Franse actrice over het sterkste lichaamsdeel van
astronauten, haar liefde voor James Bond en je angsten onder ogen zien
TEKST: Craig McLean
FOTOGRAFIE: Rebecca Miller
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Green vertolkt graag sterke en mysterieuze personages,
zoals haar debuutrol in The Dreamers of haar
doorbraakrol in Casino Royale naast Daniel Craig
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“IK HEB ZO’N ERGE
HOOGTEVREES DAT
IK NIET WIST OF
IK HET AANKON. IK
STOND ER ZELF
VERSTELD VAN.”

vrouw met gevoel voor het poëtische, maar ook als iemand
die, in de beste zin van het woord, iets schimmigs in zich lijkt
te herbergen.
Dat vertaalt zich naar het witte doek. Ze schittert in
dromerige, vaak wat lugubere titelrollen; in Miss Peregrine’s
Home for Peculiar Children (2016) van Tim Burton speelde ze
een streng schoolhoofd dat in een valk kon veranderen en de
tijd kon manipuleren. Op televisie was ze als heks te zien in
de horrorserie Penny Dreadful.
Green heeft onlangs een ander soort hoogvlieger
gespeeld, in de speelfilmversie van Dumbo, ook van Tim
Burton. In haar derde film van de fantasierijke auteur speelt
ze een trapezekunstenaar — niet slecht voor een vrouw met
hoogtevrees.
“Ik stond er zelf versteld van”, vertelt ze vrolijk over de
rol. “Ik heb zo’n erge hoogtevrees dat ik niet wist of ik het

FOTOGRAFIE: PICTURE ALLIANCE/EVERETT COLLECTION, CINELIZ/ALLPIX/LAIF

E

va Green is net terug op aarde. Of zo lijkt het
tenminste, na de rigoureuze astronautentraining die
ze heeft ondergaan.
De Franse actrice heeft deze zomer opnamen
gemaakt voor het nieuwe sciencefiction actiedrama Proxima,
waarin ze een astronaut speelt die een jaar gaat meedraaien
in het International Space Station. De film van Alice
Winocour, die in 2019 in première gaat, is gefilmd op locaties
die door echte astronauten worden gebruikt, zoals de
ruimtevaarttrainingsfaciliteiten in Duitsland, Rusland en
Kazachstan. “Dat was heel speciaal, omdat op sommige van
die plekken nog nooit een filmploeg voor dit soort werk was
toegelaten”, aldus Green.
Een belangrijk en vermoeiend onderdeel van haar
voorbereiding op deze rol was de intensieve training, door
astronauten die haar een indruk gaven van het leven in de
ruimte. “Ik moest om al mijn assen leren draaien, en het
ruimtepak is loodzwaar. Je moet als astronaut een stevige
kont hebben”, grijnst de 38-jarige actrice.
Maar het is vooral het mentale aspect van het ruimtereizen
dat de rol zo zwaar maakt. “Mijn personage in Proxima heeft
een jonge dochter, waardoor ze voortdurend in tweestrijd
verkeert. Het is een heel menselijk verhaal”, vertelt Green.
“Ik heb nu immense bewondering voor astronauten; het
zijn echt helden”, vervolgt ze. “Je moet mentaal heel sterk
zijn om de ruimte in te gaan en je gezin en hele leven achter
te laten. Astronauten zeggen vaak dat ze zich permanent
ontheemd voelen als ze weer op aarde zijn en het gevoel
hebben dat ze iets van zichzelf daarboven hebben
achtergelaten. Ze werken hard om iets te bewerkstelligen dat
heel bijzonder is, maar waar wij eigenlijk amper weet van
hebben. Dat maakt ze bijna bovenmenselijk.”
Dit bovenaardse, etherische heeft Green van nature in
zich. Filmliefhebbers over de hele wereld kennen haar als een
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“DE ROL VAN VESPER LYND WAS EEN CADEAUTJE.
IK HEB GEBOFT DAT IK ZO’N STERK,
MENSELIJK PERSONAGE MOCHT SPELEN.”
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Green, hier tijdens het filmen
met de Jaguar I-PACE, is dol
op road movies als Mad Max:
Fury Road en Thelma & Louise

wel aankon. Maar ik had geweldige mensen om me heen die
me hebben geholpen. Ze hadden echt engelengeduld. Ik
begon laag bij de grond en ging steeds hoger. Het was fysiek
zwaar, je moet er sterke armen en buikspieren voor hebben.”
Dat is hoe Green haar rollen benadert: onverschrokken
daarheen gaan waar nog geen andere acteurs zijn geweest.
Ook als het betekent dat je op je kop moet rondtollen en je
hoogtevrees moet overwinnen, in de ruimte of in een
circustent. Met die instelling, koelbloedig maar doldriest,
bedachtzaam maar avontuurlijk, evenzeer op haar gemak met
haar zwakke als haar sterke kanten, heeft ze haar eigen plek
gevonden. Green, zo weet de filmfan, is anders dan de rest.
We spreken haar in een Londense studio, waar Green een
elegant antiek bankstel opzoekt. Ze wordt omringd door
groen en opgezette dieren, symbolisch voor haar wat wilde
karakter én haar typische verzamelwoede.
“Er is een heel bijzondere winkel in Parijs, Deyrolle
genaamd”, vertelt ze, een blik gunnend op de wondere
wereld van Eva Green. “Dat is de mooiste winkel ter wereld
met opgezette dieren. Ze hebben er zeldzame vogels,
kamelen, leeuwen, noem maar op. Ik heb er verschillende
dingen gekocht, zoals een enorme stierenkop. Of liever
gezegd, een uitgestorven voorouder van de stier, een oeros.
Hij keek zo hulpeloos uit zijn ogen dat ik iets had van, ‘oké, jij
gaat met mij mee naar huis.’ Het is een imposant dier!”

Meteen vanaf het begin van haar carrière manifesteerde Green
zich als iemand die zichzelf en de geldende normen uitdaagt.
Dat was al zo bij haar debuut in 2003 met The Dreamers, een
typische provocerende filmhuisfilm van Bernardo Bertolucci.
Haar ster rees door haar rol in het middeleeuwse epische
drama Kingdom of Heaven (2005) van Ridley Scott, en
vervolgens door Casino Royale (2006), waarmee Daniel Craig
als de nieuwe 007 ’s werelds langstlopende filmserie op
overtuigende wijze nieuw leven inblies. Green speelde Vesper
Lynd, de geliefde van James Bond.
“Die rol was een cadeautje”, mijmert ze. “Het was een
sterke vrouw, de gelijke van Bond, en dat was cool. Het feit
dat Bond echt verliefd op haar werd, gaf haar diepte. Het
was een heel menselijk personage en ik heb geboft dat ik
haar mocht spelen.”
Was het lastig voor een Française om het deftige accent
onder de knie te krijgen dat je van een Britse ambtenaar van
Financiën verwacht? “Heel lastig”, bekent Green. “Ik weet
nog dat mijn accent in The Dreamers super-Frans was — en
ik maar denken dat mijn Engels zo goed was! Maar voor
Casino Royale heb ik hard gewerkt met een heel goede
dialectcoach. Ik moest van haar Britse films uit de jaren
veertig kijken, met van die snedige dialogen. Je moet het
ritme onder de knie krijgen. Dat was de clou.”
Regisseur Martin Campbell vertelde later dat Green op
de set stil en verlegen was. “Ze zonderde zich af. Ze had haar

OP NAAR DE STERREN

hond en haar dialectcoach. Amerikaanse sterren hebben
vaak een hele entourage. In de roman Casino Royale heeft
Vesper een mysterieus, duister aura. Bond merkt op dat je
geen grip op haar krijgt, dat je haar nooit echt leert kennen.
Eva heeft dat ook. Ik was heel erg in mijn nopjes met haar.
Ze heeft het helemaal waargemaakt.”

Green ziet er zelf ook imposant uit. Ze heeft een avantgardistische, chique gothic-look. Met haar donkere,
nachtblauwe haar en stevige laarzen toont ze haar flair en
zelfvertrouwen. Green hecht duidelijk aan elan en een stoer
individualisme, zowel in haar levenskeuzes als in haar werk.
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“IK WAS HEEL VERLEGEN OP SCHOOL. IK DURFDE
IN DE KLAS NIETS TE ZEGGEN EN
NU BEN IK ACTEUR. SNAP JIJ HET?”

OBSTAKELS OVERWINNEN

Green is in Parijs geboren. Haar Franse moeder Marlène
Jobert was eveneens actrice en haar Zweedse vader Walter
Green was tandarts. Eva vormt een twee-eiige tweeling met
haar zus Joy en is twee minuten ouder. Tijdens haar
tienerjaren verdrong haar passie voor acteren haar eerdere
ambities om egyptoloog te worden. Het acteren hielp ook
tegen haar verlammende verlegenheid, waar je je nu niets
meer bij kunt voorstellen als je haar zelfverzekerd en sereen
te midden van de drukte in de fotostudio ziet zitten.
“Ik was inderdaad heel verlegen op school. Ik durfde in
de klas niets te zeggen en raakte in paniek als de leraar me
wat vroeg. Dan kregen mijn hersenen geen bloed meer”,
huivert Green. “En nu ben ik acteur, wat onbegrijpelijk is.
Snap jij het?”
Om haar angsten te overwinnen verhuisde Green op
17-jarige leeftijd naar Londen, waar ze aan de Webber
Douglas Academy of Dramatic Art studeerde. Dat was een
moedige stap voor een bepaald niet zelfverzekerd meisje dat
vrij gebrekkig Engels sprak.
“De workshop van Webber Douglas was heel moeilijk
voor mij. Mijn Engels was belabberd en dit was acht uur
Engels per dag. We moesten in het Engels improviseren en ik
flipte zowat. Soms verstond ik niet eens wat de ander tegen
me zei”, lacht ze. “Ik reageerde heel stijfjes en deed of ik het
begrepen had.” Green ploeterde een jaar voort, alvorens naar
Frankrijk terug te keren om daar nog eens drie jaar
toneelschool te doen.
ZWARTE MAGIE

Als ze haar liefde voor het acteren van haar moeder heeft,
wat heeft ze dan van haar vader? “Ik zou willen dat ik
Zweeds sprak, maar helaas. Misschien zijn mijn wat vreemde
trekjes wel Zweeds. Dat mystieke noordelijke”, peinst ze. Ze
erkent dat die kant van haar aard vaak wordt ingezet bij haar
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vertolkingen als heks of andere bovenaardse wezens, zoals
Serafina Pekkala in The Golden Compass van Philip Pullman
of de bezeten Vanessa Ives in Penny Dreadful, een rol
waarvoor ze een Golden Globe-nominatie kreeg.
“Ik denk dat je als acteur vaak in een hokje wordt
gestopt. Veel mensen denken bij mij aan gothic, in het zwart
gekleed… Maar wat betekent dat eigenlijk?”, vraagt ze, half
serieus. “Ik heb me bij mijn griezeluitstraling neergelegd,
maar ik ben nog zoveel meer. Misschien schrik ik mensen af.
Ze vinden me koel en afstandelijk, maar dat ben ik niet.”
Green haalt haar schouders op. “Ik ben allerlei mensen
ineen”, lacht ze.
Wat voor rollen staan er op haar verlanglijstje? “Ik zou
heel graag een road movie willen doen”, antwoordt Green.
“Auto’s hebben iets mannelijks, en het is stoer en sexy om
een vrouw achter het stuur van een krachtige auto te zien.
Dat zou ik wel willen, maar alleen als het script goed is.
Charlize Theron was supercool in Mad Max.”
Als haar voormalige regisseur Ridley Scott een moderne
remake van zijn klassieker Thelma & Louise zou maken, zou
ze dan achter het stuur kruipen? “Ik denk niet dat je Thelma
& Louise opnieuw kunt maken, maar iets dergelijks zou ik
dolgraag doen”, antwoordt ze. “Het is een schitterend
liefdesverhaal over twee sterke, onafhankelijke vrouwen.”
Op de vraag wie Thelma zou spelen en wie Louise,
antwoordt ze dat haar moeder haar ideale bijrijder zou zijn.
“Maar alleen als ik de muziek mag kiezen”, lacht ze. “Mijn
moeder en ik hebben niet dezelfde smaak. Ik hou van
klassiek en zou het mooi vinden om een requiem te draaien
in de auto. Maar bij een road trip hoort eigenlijk rock-’n-roll.”
We hadden niet anders verwacht van een
rock-’n-roll-actrice.
Eva Green is op YouTube te zien in de nieuwe campagne van Jaguar.
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TEKST: Jason Barlow

ONTDEK HOE JAGUAR EN WAYMO IN DE TOEKOMST DE GRENZEN VAN
STEDELIJKE MOBILITEIT GAAN VERLEGGEN

R O B O - TA X I

WO N D E R E W E R E L D

G

“WAT WE HIER
HEBBEN IS
’S WERELDS
EERSTE
AUTONOME
ezien de loftuitingen die
de I-PACE ten deel zijn
ROBO-TAXI”
gevallen, vormt het

eerste volledig
elektrische voertuig
(EV) van Jaguar de voorhoede van de
EV-revolutie. Jaguar was zijn naaste
concurrenten voor met het op de
markt brengen van een elektrische
auto die de kernwaarden van het merk
uitdraagt – design, prestaties,
rijervaring en rijgemak. En met zijn
opwindende, nieuwe emissieloze vorm
geeft hij het imago van volledig
elektrische auto’s in het algemeen ook
nog eens een flinke boost.
De impact van deze baanbrekende
auto, die alle conventies tart, is enorm.
Jaguar heeft een contract getekend
voor de gezamenlijke bouw en levering
van 20.000 Jaguars I-PACE aan
Waymo, de Amerikaanse zelfrijdende
taxiservice die geldt als een van de
meest veelbelovende start-ups van
Silicon Valley.
Waymo, dat deel uitmaakt van de
machtige Alphabet-groep waartoe ook
Google behoort, bevindt zich in een
uitstekende positie om de consument
zelfrijdende taxi’s te bieden.
In de VS worden momenteel al
proeven met de dienst uitgevoerd.
600 zelfrijdende minivans vervoeren
gewillige proefpersonen door
begrensde delen van Phoenix, Arizona,
en enkele geheel autonome taxi’s
worden op de openbare weg getest. De
lancering van deze dienst in de rest van
de VS staat voor 2020 op stapel.
“We beseften meteen dat de I-PACE
een geweldig platform zou zijn om
onze technologie in te integreren”,
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auto’s, maar gaan ze ook onderhouden
voor Waymo. Dus ook in dat opzicht is
deze samenwerking een gamechanger.
Wij als fabrikant helpen mee om een
mobiliteitsservice te runnen.”

OGEN DIE ALLES ZIEN
vertelt John Krafcik, CEO van Waymo.
“Het was een ideale auto met een
krachtige accu van 90 kWh. Het klikte
ook meteen; Jaguar en Waymo delen
hun kijk op de wereld.”
Die kijk moet de sleutel tot het
succes van de onderneming worden.
Jaguar heeft al technici naar Waymo
afgevaardigd, om te zorgen dat de
zelfrijdende technologie van meet af
aan optimaal in de Waymo Jaguars
I-PACE wordt geïntegreerd.
Het betekent ook dat Jaguar niet
zomaar EV’s voor een nieuwe markt
bouwt, maar een actieve partner wordt
in een onderneming die het concept
van mobiliteit ingrijpend kan
veranderen.
“Waymo was heel verguld dat de
Jaguar I-PACE niet alleen een
conceptcar voor autotentoonstellingen
was”, aldus Hanno Kirner, Executive
Director Corporate and Strategy bij
Jaguar.
“Wij hebben een uiterst
geavanceerde EV ontwikkeld en
Waymo het meest geavanceerde
zelfrijdende systeem. Dus wat we hier
hebben is ’s werelds eerste autonome
robo-taxi.”
“Een zelfrijdend systeem in een auto
integreren is een hele klus”, vervolgt hij,
“maar het is voor ons beide heel
leerzaam. We verkopen niet alleen

De technologie die in Waymo Jaguars
I-PACE wordt gebouwd, en wordt
ondersteund door een arsenaal aan
middelen en intellectuele knowhow, is
continu in ontwikkeling maar bevat
onder meer de nieuwste
sensortechnologie en kunstmatige
intelligentie.
Het hart wordt gevormd door een
intelligent sensor- en radarsysteem, de
LiDAR, dat de ‘ogen’ van de auto
vormt. Dit systeem detecteert onder
meer voetgangers, fietsers en
wegwerkzaamheden tot op een
afstand van drie voetbalvelden, en dat
360° in de rondte.
“Wij zijn het enige bedrijf op dit
gebied met een vast team van
hardwaretechnici die aan de sensors
werken”, aldus Krafcik. “De LiDAR,
radar, visuele systemen en computers
zijn allemaal door Waymo ontworpen.
De hardwaretechnici werken nauw
samen met de programmeurs die de
software coderen waarmee de auto’s
zich voortbewegen.
“Onze technologie heeft naar onze
mening de zwaarste testritten
ondergaan die je je kunt indenken”,
vervolgt hij. “Onze auto’s hebben
autonoom acht miljoen kilometer
afgelegd over wegen in 25
verschillende Amerikaanse steden.
Daarnaast hebben ze nog eens acht
miljard kilometer in simulaties gereden,

en hebben ze 20.000 afzonderlijke
proefritten gemaakt in de speciale
‘teststad’ van Waymo.”
Er komt een smartphone-app voor
de service waarmee gebruikers een taxi
kunnen bestellen. Vervolgens kunnen ze
in de auto op start drukken en heerlijk
achterover leunen terwijl de robo-taxi ze
veilig naar hun bestemming brengt.
Krafcik, die is afgestudeerd aan
Stanford en MIT en in de auto-industrie
werkte totdat Google hem wegkaapte
om zijn visie op Waymo los te laten,
heeft de reputatie dat hij een snel
denkende hoogvlieger is.
Met Waymo heeft hij een wereld voor
ogen waarin intelligente sensors niet
alleen ongelukken uitbannen en de
veiligheid van automobilisten verbeteren,
maar ook niet-autorijders mobiel maken.
“Veiligheid en toegankelijkheid zijn
de belangrijkste motieven”, zegt Krafcik.
“Het aantal verkeersslachtoffers
terugbrengen tot nul lijkt nog ver weg,
maar dat is wel het uiteindelijke streven.
Wat toegankelijkheid betreft, dertig
miljoen Amerikanen hebben de
rijgerechtigde leeftijd maar kunnen om
uiteenlopende redenen niet rijden – of
dat nu een beperking is, ziekte of
ouderdom. Denk je eens in hoe goed die
geholpen zouden zijn met een
zelfrijdende service.”
Met hun geavanceerde oplossingen
voor de lastige mobiliteitsvraagstukken
van de toekomst willen Jaguar en
Waymo onze mobiliteit ingrijpend
veranderen. En als eerste volledig
elektrische auto in het Waymowagenpark zou de I-PACE weleens een
symbool van deze mobiliteitsrevolutie
kunnen worden.

G E B O U W D VO O R D E TO E KO M S T
Als premium, compact maar toch ruim elektrisch voertuig van
een vooruitstrevende fabrikant is de nieuwe Jaguar I-PACE het
ideale platform voor de ambitieuze plannen van Waymo om
’s werelds eerste zelfrijdende taxiservice te starten. De I-PACE
wordt de eerste accu-aangedreven auto in het Waymowagenpark. Jaguar gaat het model op de productielijn aanpassen,
zodat de zelfrijtechnologie van Waymo geïntegreerd kan
worden. Er worden tot 20.000 Waymo zelfrijdende Jaguars
I-PACE opgenomen in deze service, die vanaf 2020 commercieel beschikbaar wordt voor de Amerikaanse consument.
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GIRL POWER
HOE VIER JE EEN HISTORISCHE GEBEURTENIS ZOALS HET
OPHEFFEN VAN HET VERBOD VOOR VROUWEN OM AUTO TE RIJDEN
IN SAUDI-ARABIË? ASEEL AL-HAMAD KROOP UITERAARD ACHTER
HET STUUR VAN EEN JAGUAR F-TYPE
FOTOGRAFIE: Fayiz Melibary
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Voor Al-Hamad ging een lang
gekoesterde wens in vervulling nu
ze in alle vrijheid in Saudi-Arabië
mag autorijden
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et Reem-circuit is een stoffig
zwart asfaltlint ten westen van
Riyad in Saudi-Arabië en was
waarschijnlijk al duizenden
keren het toneel van een schouwspel
als dit. Een slanke sportauto die in de
glinsterende middagzon met gillende
banden door de bochten raast terwijl
de bestuurder de bolide naar de
uiterste limiet voert.
Toch is het vandaag anders. De
samensmelting van auto, bestuurder
en weg is allesbehalve gewoon. Achter
het stuur van de Ultra Blue F-TYPE
Coupé zit namelijk een vrouw; de
coureur, ondernemer,
interieurontwerper, engineer en
autogek Aseel-Al-Hamad.
Terwijl ze de F-TYPE met brullende
motor de pitstraat instuurt, staat
Al-Hamad symbool voor een nieuwe
toekomst die een jaar geleden volledig
onmogelijk leek in Saudi-Arabië.

Op 24 juni 2018 werd in Saudi-Arabië
de wet vernietigd die vrouwen verbood
om auto te rijden, slechts negen
maanden na het koninklijk besluit van
koning Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Om deze historische culturele
verandering luister bij te zetten kroop
Al-Hamad in haar geboorteland achter
het stuur van een Jaguar F-TYPE voor
een rondje op het Reem-circuit.
De ronde is onderdeel van de eerste
World Driving Day, het jaarlijkse
hoogtepunt van Jaguar’s samenwerking
met meer dan 40 universiteiten en
academische instituten overal ter
wereld op het gebied van toekomstige
mobiliteitsoplossingen. En geheel in
lijn met het opheffen van het verbod
zal de samenwerking spoedig worden
uitgebreid met partneruniversiteiten
in Saudi-Arabië.
Een dag als deze is altijd in de maak
geweest voor Al-Hamad. Ondanks dat

“HET IS
ONGELOFELIJK
OM NU ZELF
AVONTUREN
TE KUNNEN
BELEVEN MET
EEN AUTO”

ze opgroeide in het enige land ter
wereld waar het voor vrouwen
onmogelijk was om zelf auto te rijden.
“Mijn passie voor autorijden bloeide
op toen ik nog heel jong was”, zegt
Al-Hamad met een grote glimlach.
“Ik speelde altijd het liefst met de
speelgoedautootjes van mijn broer en
door de jaren heen heeft mijn familie
me altijd aangemoedigd om mijn
droom om ooit coureur te worden
te blijven najagen.”
Na haar studie interieurontwerp
aan de Prins Sultan Universiteit richtte
ze IDegree Design op, een one-stop
ingenieurs- en designbureau dat
specialiseert in hoge kwaliteit interieurs
voor particulieren en bedrijven.
Naarmate het bedrijf groeide werd
ze in toenemende mate opgemerkt,
wat uiteindelijk resulteerde in een
benoeming aan het prestigieuze
Saudi Council of Engineers.
Tegelijkertijd ontwikkelde ze een
groeiende interesse in de autosport.
Ze begon erover te schrijven, bezocht
circuitdagen, workshops en
professionele racecursussen. Al gauw
raakte ze bekend als een van de eerste
vrouwelijke petrolheads van SaudiArabië en ze was zelfs de eerste vrouw
die een Ferrari in Saudi-Arabië
importeerde.
Het resulteerde erin dat ze erkend
werd als de belangrijkste voorvechter
in het land voor vrouwen in de

autosport en ze was het eerste
vrouwelijke lid van zowel de SaudiArabische Autoport Federatie als de
Commissie voor Vrouwen in Autosport,
een initiatief van de FIA. Het was in die
hoedanigheid dat ze zich realiseerde
dat ze haar roeping had gevonden.
“Het was en is mijn ambitie en
verlangen om een voorbeeld te zijn
voor toekomstige generaties vrouwen”,
vertelt ze. “Ik wil dat ze hun passie voor
autoracen ontdekken en al op vroege
leeftijd die passie in praktijk gaan
brengen. En ik hoop dat dit vrouwen
overal ter wereld zal inspireren om te
genieten van autorijden en achter het
stuur te zitten.”
Het feit dat miljoenen vrouwen in
Saudi-Arabië nu mogen autorijden (én
racen) zal volgens Al-Hamad een grote
en onmiddellijke impact hebben op het
dagelijks leven in het land. “Drie dingen
gaan fundamenteel veranderen”, legt
ze uit. “Vrouwen in Saudi-Arabië
hebben nu een nieuw gevoel voor
verantwoordelijkheid, wat enorm
belangrijk is. Ten tweede onderstreept
het onze onafhankelijkheid. Persoonlijk
zie ik ernaar uit om in mijn dagelijkse
leven en werk mijn eigen schema te
kunnen volgen en niet van anderen
afhankelijk te hoeven zijn.
“Ten derde biedt het meer
mogelijkheden om tijd door te brengen
met vrienden en familie. Mensen
beschouwen het vaak als

vanzelfsprekend, maar het is geweldig
belangrijk dat je speciale momenten
en herinneringen creëert. Het is
ongelofelijk dat we dit nu zelf kunnen
doen met een auto.”
Ze vertelt dat het haar leven lang
zal bijblijven dat ze deze immense
culturele verandering van zo dichtbij,
in haar eigen land, meemaakt. “Alle
Saudi-Arabische vrouwen zullen zich
24 juni als een historische dag
herinneren”, glimlacht ze, zichtbaar
ontroerd. “Ik heb hier zelf mijn hele
leven op gewacht en altijd geloofd dat
het op een goede dag zou gebeuren.
Ik ben er zo enorm trots op en het
herinnert me eraan dat je nooit je
dromen moet opgeven.”
Terug op het circuit heeft de
kenmerkende brul van de F-TYPE
plaatsgemaakt voor het geluid van een
motor die tevreden staat af te koelen.
Terwijl de dag voor Al-Hamad tot een
einde komt en op de achtergrond het
geroezemoes van de circuit- en
mediateams klinkt, overheerst er
bovenal een gevoel van succes en trots.
Op het asfalt zijn de bandensporen die
Al-Hamad heeft aangebracht nog goed
zichtbaar, als een symbool van de
spannende reis die miljoenen vrouwen
als haar nu zullen ondernemen.
Zoek op het YouTube-kanaal van Jaguar
naar ‘World Driving Day’ om Aseel Al-Hamad
in actie te zien
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S PA N N I N G
EN
S E N S AT I E

EEN GEVOEL VAN OPWINDING IS EEN VAN DE

KRACHTIGSTE EMOTIES DIE DE MENS KAN ERVAREN.

MAAR TERWIJL HET ZICH SNEL EN ONVERWACHT KAN
UITEN, LIGT ER VAAK EEN
VERRASSENDE

HOEVEEL-

HEID WERK EN PLANNING ACHTER HET CREËREN VAN OPWINDING.
WE SPREKEN MET DRIE PERSONEN DIE DERGELIJKE MOMENTEN
MOGELIJK MAKEN EN ONTDEKKEN DAT HET VAAK TIENTALLEN
JAREN ERVARING EN UITVOERIGE PLANNING VERGT OM ONS
SPANNING EN SENSATIE TE LATEN BELEVEN
TEKST: Geoff Poulton
FOTOGRAFIE: Roderick Aichinger
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H E R M A N N TI L K E

F 1 - CIRCUITONT WE RPE R

T

oen Hermann Tilke 18 jaar was,
leende hij de auto van zijn
moeder. Maar niet om een
vriend op te zoeken of naar de
bioscoop te gaan. “Ik bouwde er een
rolkooi in zodat ik in de heuvels kon
gaan racen”, zegt hij. “Ik herinner me
nog goed dat ze niet blij was toen ze
het ontdekte!”
Het was een eenvoudig begin voor
een man die is uitgegroeid tot een van
de meeste invloedrijke personen in de
autosport. Tilke haalde weliswaar nooit
de top als coureur – “ik was een goede
amateur, maar niet van topniveau” –
maar hij is zonder enige twijfel de
ongekroonde koning van circuitdesign.
Hij ontwierp meer dan 75 circuits overal
ter wereld. Vrijwel elk circuit op de
huidige Formule 1-kalender is ontworpen
of gemodificeerd door de Duitser en zijn
team van Tilke Engineers & Architects.
“En met een klein beetje hulp van Bernie
Ecclestone”, voegt hij glimlachend toe.
Hij noemt het puur toeval dat hij zijn
passie voor de autosport heeft kunnen
verenigen met zijn interesse in design en
constructie. Na zijn studie werkte hij als
civiel ingenieur. “Dat was een prima
baan, maar ik had nooit tijd om te
racen.” Daarom zegde hij zijn baan op en
startte hij zijn eigen ingenieursbureau.
“Ik had wat contacten bij de Nürburgring en zij boden mij mijn eerste contract
aan, een dienstweg van twintig meter.
Wie had toen durven dromen dat mijn
werk zou uitgroeien tot wat het nu is?”,
zegt hij, terwijl hij in zijn kantoor zijn oog
laat dwalen over de 3D-geprinte schaalmodellen en foto’s van circuits van Texas
tot Maleisië.
Het eerste wat hij doet voor een
nieuw project is een bezoek aan de
locatie om factoren als topografie,

klimaat en bodemgesteldheid te leren
kennen. Wanneer Tilke en zijn team van
ontwerpers, ingenieurs en architecten
beginnen te schetsen, is het nooit een
blanco canvas. Hun werk wordt bepaald
door geografische beperkingen en
veiligheidsvoorschriften.
“Ik hou van hoogteverschillen. Als
een bocht over een heuvel gaat, krijg
de auto volstrekt ander weggedrag dan
op vlak terrein. Het is dan moeilijker om
op hoge snelheid te rijden. Maar uiteindelijk moeten we werken met wat we
hebben en ons aanpassen aan de
omstandigheden.”
Met opdrachten die vaak een
compleet concept omvatten voor de
omringende infrastructuur van tribunes
en restaurants, is het Tilke’s doel om
grootse sportarena’s te creëren. Het
proces van eerste schets tot eerste race
neemt mede daarom veelal ongeveer
drie jaar in beslag.
“Een circuit moet het uiterste vergen
van de coureurs en toeschouwers
enthousiast maken”, stelt hij. Bocht 8 van
Tilke’s Istanbul Park-circuit bijvoorbeeld
wordt aangemerkt als een van de
spannendste bochten ooit, een driedubbele apex die gedurende acht seconden
met snelheden tot 270 km/h genomen
wordt; en in Bocht 1 van zijn Circuit of the
Americas zien we sinds de introductie
ervan in 2012 spectaculaire inhaalacties.
Toch heeft hij zijn critici. Sommige
F1-commentatoren en fans bestempelen
zijn circuits als saai, waarbij fouten van
de coureur ongestraft blijven dankzij de
grote run-offs langs de baan. “Ach, we
leven niet meer in de jaren 60”, weerlegt
hij. “De veiligheidsvoorschriften zijn veel
strikter. Je kunt geen vangrails langs de
baan hebben. Bovendien, circuits zijn er
niet alleen voor de Formule 1. Wat denk

je van motorcoureurs? Wat veilig is voor
een auto, is niet per se veilig voor hen.”
Evolutie is belangrijk, zegt hij. “Kijk
alleen maar naar Formule E. Het klinkt
anders, maar wat geeft dat? Racen is
racen. Het maakt niet uit hoe en wat, je
moet gewoon proberen de snelste te zijn.”
Tilke was zelf tot tien jaar geleden
actief als coureur, inclusief een 24-uurs
race op de Nürburgring. Nu hij 63 jaar is,
is zijn snelheidsdrang iets verminderd,
maar zijn zoon Carsten, eveneens een
partner in zijn bedrijf, heeft het stokje
overgenomen. “We hebben eens samen
een 4-uurs race in Moskou gereden en
hij was sneller dan ik. Het is voor mij
spannender dan wat dan ook om hem te
zien racen.”
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B R E N DA N WA L K E R

AC H T B A A N O N T W E R P E R

W

ist je dat er een
avontuurlijk gen
bestaat?”, vraagt
Brendan Walker. “Mensen
met een bepaalde dopaminereceptor
hebben een verhoogde kans dat ze graag
spanning en opwinding ervaren”, legt hij
uit. “Ik heb mijn DNA eens laten testen en
ik blijk het gen te hebben, wat eigenlijk
geen verrassing was.”
Walker omschrijft zichzelf als een
‘thrill-engineer’ en was betrokken bij het
ontwerp en de ontwikkeling van enkele
van de beroemdste achtbanen in
Groot-Brittannië, zoals de Wicker Man en
Thirteen in Alton Towers. Zijn ontwerpbureau Aerial – gespecialiseerd in ‘op maat
gemaakte emotionele ervaringen’ – stelt
Walker in staat om zijn passie na te
jagen, namelijk het onderzoek naar het
fenomeen van de sensatie.
“Het is natuurlijk enorm subjectief,
maar een thrill is een combinatie van
plezier en opwinding; het plezier moet je
associëren met dopamine en de opwinding met adrenaline. Om het gevoel van
sensatie en spanning op te roepen heb je
een snelle en grote toename van
dopamine en adrenaline nodig”, aldus
Walker. “Angst kan de rit zelfs nog
dramatischer maken.”
Bij een achtbaan begint de emotionele beleving zodra we horen over het
bestaan ervan, bijvoorbeeld via een
tv-reclame. De hele aanloop ernaartoe
speelt een rol, van het kopen van de
kaartjes tot het in de rij staan. “Het
spannendste gevoel is eigenlijk het
moment dat de veiligheidsriem vastklikt
en je beseft dat er geen uitweg meer is”,
zegt Walker.
Hij weet dit omdat hij de emoties en
psychologische veranderingen van
duizenden bezoekers van attractieparken
heeft geanalyseerd in een poging te
omschrijven wat een sensatie is. De
Engelsman heeft de uitkomsten hiervan
zelfs vastgelegd in zijn eigen formule, de
Walker Thrill Factor. Hij gebruikt deze
formule om een spannende beleving te
meten en te beoordelen door de reacties
van een persoon te volgen, denk daarbij
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aan hartslag en gezichtsuitdrukkingen.
“Dat is mijn maffe en wetenschappelijk kant”, gniffelt hij vanachter zijn
kenmerkende grote brillenglazen in zijn
studio in Oost-Londen. Walker studeerde
engineering en werkte een paar jaar bij
British Aerospace, waar hij merkte dat de
productietijd van vliegtuigen hem veel te
lang duurde. Hij nam zijn ontslag en
besloot industrieel ontwerp te gaan
studeren.
“Ik vond het heerlijk om in mijn
workshop met mechanische sculpturen
te experimenteren en het was ronduit
fascinerend om te zien hoe mensen
reageerden en hun emoties uitten. Ik
begon daarna de onderliggende psychologie te verkennen en dit leidde uiteindelijk tot een serie van openbare kunstwerken in het Londense Science Museum.
Dat was voor mij de geboorte van mijn
werk als thrill-engineer.”
Wanneer zijn hulp wordt ingeschakeld door pretparken, dan gebruikt
Walker zijn research voor het plannen
van factoren als snelheid, g-krachten en

veranderingen in acceleratie. Hij berekent
hoe ver de verticale afdaling moet zijn en
hoe lang in het donker om het gevoel
van spanning te creëren – 0,7 seconden,
of 2,4 meter. Een achtbaan kan echter
niet alleen maar gericht zijn op adrenaline, stelt hij. “Een achtbaan is als een film
of muziek, soms moet je de snelheid of
stemming veranderen. Alfred Hitchcock
was daar heel goed in. Hij gaf de kijkers
eerst een korte catharsis waarna hij ze
naar een spannendere omgeving leidde.”
Zijn nieuwste project combineert
virtual reality met een ouderwetse
schommel. Walker zegt dat hij mensen
kan doen geloven dat ze boven daken
slingeren of als een kwal in de golven
dobberen. “Ik ben manieren aan het
ontwikkelen om de fysieke krachten te
gebruiken die achtbaanrijders ervaren
door ze te laten geloven dat ze van
een totaal andere plaats komen.
Dankzij virtual reality kun je echt
innovatief zijn en dit zou weleens de
toekomst voor super spannende
achtbanen kunnen zijn.”

I N N OVAT I E

“EEN ACHTBAAN IS ALS EEN FILM OF
MUZIEK EN SOMS MOET JE DE SNELHEID
OF STEMMING VERANDEREN”
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I N N OVAT I E

“IK WIL DE BERG LEREN
KENNEN. HOE MEER IK
EROVER LEER, HOE
MEER IK WEET WAT IK
NIET HOEF TE DOEN”
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BERNHARD RUSSI

SKIPISTE- ONTWERPER

ILLUSTRATIES: MATHIS REKOWSKI

E

en downhillskiër van topniveau
haalt snelheden van 150 km/h,
dat is sneller dan de maximumsnelheid voor auto’s in de
meeste landen. “Maar het draait niet
alleen om snelheid”, aldus Bernhard
Russi. “Een goeie afdaling kan niet alleen
maar recht naar beneden gaan. Er zijn
ook bochten nodig en sprongen van
50 meter. Ik wil dat de beste skiër wint,
maar ook dat het publiek aan zijn
trekken komt.”
In de jaren 70 was Russi olympisch
kampioen en wereldkampioen
downhillskiën, maar vandaag de dag
is hij vooral een van ‘s werelds meest
succesvolle ontwerpers van skipistes.
Sinds 1988 heeft de Zwitser op één na
elke olympische downhillpiste ontworpen. Zijn Face de Bellevarde-piste in
Val d’Isère wordt door veel experts
gezien als een keerpunt in downhillskiën;
de baan veranderde de sport van een
bloedsteile helling in een technisch
uitdagender en publieksvriendelijker
evenement. Niet voor niets omschreef
voormalig olympisch skikampioen en lid
van het Internationaal Olympisch Comité
Jean-Claude Killy hem ooit als de
‘Picasso van de skiwereld’.
Russi zegt dat hij er nooit over had
nagedacht om voor zijn beroep skipistes
te ontwerpen, maar als topsporter stak
hij zijn mening niet onder stoelen of
banken dat hij de pistes niet uitdagend
genoeg vond. Niet lang nadat hij
afscheid had genomen van de sport,
begin jaren 80, werd hij door de Internationale Skifederatie gevraagd om in
Calgary een kijkje te nemen naar de

skilocatie voor de Olympische Spelen
van 1988. “Toen ik mijn verslag uitbracht,
zei ik “De berg is prima, maar…” en dat
woordje ‘maar’ resulteerde erin dat ik
skipiste-ontwerper ben geworden”,
vertelt hij.
Skiën zit hem in het bloed. Als zoon
van een topskiër groeide hij op in het
Zwitserse Andermatt, waar “kinderen
leerden skiën zodra ze konden lopen.” Hij
was succesvol bij de junioren, maar zijn
vader stond erop dat hij eerst zijn studie
constructiedesign voltooide voordat hij
zich helemaal op de skisport zou storten.
Maar zijn vroege carrière liep een
flinke deuk op toen hij, in zijn drang om
wat geld bij te verdienen, ten val kwam in
zijn rol als skiënde stuntman voor de
James Bondfilm On Her Majesty’s Secret
Service en daarbij een ruggenwervel brak.
Het ongeluk hield hem zes maanden aan
de kant, maar bij zijn comeback in 1970
won hij op 22-jarige leeftijd en tegen alle
verwachtingen in het wereldkampioenschap. In 1972 pakte hij olympisch goud
en WK-goud, en in 1976 zilver. Op
30-jarige leeftijd zette hij een punt achter
zijn actieve sportcarrière en richtte hij
zich eerst op mediawerk voordat hij zijn
niche als piste-ontwerper vond.
Wanneer hij gevraagd wordt een
parcours in beeld te brengen, bestudeert
hij eerst uitvoerig plattegronden van de
omgeving om een geschikte locatie te
vinden. “Vervolgens bezoek ik de plaats
en wandel er rond. Ik gebruik daarna
tape in verschillende kleuren en markeer
lijnen langs de berghelling. Je moet de
locatie meerdere keren bezoeken, maar
uiteindelijk vind je een perfecte lijn

waarlangs we het parcours aanleggen.
“Tijdens dat proces leer ik de berg
kennen. En hoe meer ik erover leer, hoe
meer ik weet wat ik niet hoef te doen.
We hebben het hier over de natuur, ik
ben geen wegenbouwer. Ik streef ernaar
om zo weinig mogelijk te veranderen.”
Als Russi klaar is met zijn ontwerp en
tekeningen op papier en op de computer kan de aanleg van de baan beginnen:
een proces dat enkele jaren in beslag
neemt. Hij bezoekt de locatie tien tot
twintig keer om de voortgang met eigen
ogen te zien en eventueel aanpassingen
te maken. “Als de piste klaar is, pak ik
mijn ski’s uit de kast om te ervaren hoe
het is om er te skiën. Niet om te racen,
want die dagen liggen ver achter mij!”
Die taak is voorbehouden aan zijn assistent, Didier Défago, een voormalig
olympisch kampioen die in 2015 afscheid
nam van de sport.
Niet dat Russi geen drang naar
spanning meer heeft. De 70-jarige
Zwitser doet in de bergen rond Andermatt nog regelmatig aan freeclimbing.
“Klimmen geeft niet dezelfde korte en
intense kick van adrenaline, maar het is
wel degelijk opwindend. Net als bij
skiën zit je soms helemaal aan de limiet.
Het helpt mij om mijn grenzen te
verleggen.”
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MAX
HET VESTIGEN VAN EEN NIEUW WERELDSNELHEIDSRECORD IS NIET
EENVOUDIG, EN ALS HET DRAAIT OM ELEKTRISCHE AANDRIJVING
IS DE UITDAGING ZELFS VAN EEN ONGEKENDE AARD. TIJD OM
JAGUAR VECTOR RACING ALLES UIT DE KAST TE LATEN HALEN…
TEKST: Sachin Rao
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R E CO R DJAG E R S

FOTOGRAFIE: ALEX PUCZYNIEC, MALCOLM CREASE

De doorgewinterde
powerboatracer
Peter Dredge wacht
totdat de mist optrekt
voordat hij zijn
recordpoging op
Coniston Water waagt
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O

p een heldere dag is Coniston Water een van
de mooiste plekjes van Engeland. Dit grote
meer in het hart van Cumbria, ook wel
bekend als het Lake District, is ‘s zomers een
toeristische trekpleister. Maar vandaag is het
allesbehalve helder. Het is nog vroeg genoeg om heerlijk te
dromen, voornamelijk van koffie, maar de grijze deken die
zich uitstrekt over het meer baart de twintigtal gezichten
rondom mij de nodige zorgen.
En dit zijn geen toeristen. Zelfs de meest enthousiaste
wandelaar ligt nog gewoon in bed. Uit hun concentratie en
snelle handelen blijkt dat we hier met experts te maken
hebben. En als er op dat moment een Jaguar F-PACE met
een aanhanger met daarop een onder zeildoek verborgen
lading verschijnt, wordt duidelijk wat voor experts. Dit team
heeft een missie die draait om wat zich onder het doek
verschuilt: een slank watervoertuig, de Jaguar Vector
Racing V20E. Het unieke aan deze powerboat bevindt
zich vooral onderhuids, namelijk een grote en krachtige
accu die is afgeleid van Formule E-technologie.
Het doel voor vandaag is heel simpel: het tien jaar oude
snelheidsrecord voor elektrisch aangedreven boten
verbreken, dat momenteel op 123,6 km/h staat. Dat klinkt
misschien niet spectaculair omdat we gewend zijn aan
snelheden op de snelweg of het zien van een Formule
1-race, maar als je denkt aan het aandrijvingsysteem en
het oppervlak waarop geracet wordt dan is al snel duidelijk
dat er tal van lastige uitdagingen in het verschiet liggen.
Dit is tevens waar het interessant wordt, want het
verleggen van grenzen zit opgesloten in het DNA van
Jaguar en zijn partners voor deze recordpoging, Vector
Racing en Williams Advanded Engineering. Jaguar loopt
voorop op het gebied van elektrische technologie en heeft
als motto ‘Race to Innovate’, zowel op het circuit als op het
water. Het doel is om de technologie die door Panasonic
Jaguar Racing wordt toegepast in de Formule E succesvol
over te dragen op powerboats.
“Zelfs in de autowereld staat elektrisch racen nog in
de kinderschoenen en elektrisch racen op het water is
vrijwel onontgonnen gebied”, verduidelijkt Malcolm Crease,
CEO van Vector. “Alle drie de partners van dit project
waren daarom vastbesloten om de prestatiegrenzen in
deze sector te verleggen.”
Nadat halverwege 2017 het besluit was genomen om een
poging te wagen het wereldsnelheidsrecord voor elektrische
boten te verbeteren, begonnen de voorbereidingen en
uitgebreide tests. Het nam meer dan acht maanden in
beslag en het pionierskarakter van de onderneming ging
haast onvermijdelijk gepaard met vallen en opstaan.
“We moesten helemaal van voren af aan beginnen,
van het vaststellen van het boottype en de omvang
ervan tot de kosten, het gewicht en de onderdelen”,
zegt Peter Dredge, Technical Director van Vector Racing
en een doorgewinterde bootracer.

D I E P E WAT E R E N
Coniston Water, het op vier na grootste meer van
Engeland, is acht kilometer lang en 800 meter
breed. Het rustige water leent zich uitstekend
voor snelheidsrecords, waarbij boten zoveel
mogelijk ruimte nodig hebben om snelheid te
maken en te minderen en om te kunnen keren.
Dit is ook de reden dat hier elk jaar in november
de Coniston Powerboat Records Week wordt
gehouden voor verschillende racecategorieën.
Coniston Water was ook een toepasselijke
locatie voor het wereldsnelheidsrecord voor
elektrische vaartuigen door Jaguar Vector Racing.
In 1939 vestigde Sir Malcom Campbell hier namelijk een nieuw snelheidsrecord (voor boten met
een benzinemotor) toen hij 227 km/h klokte.
In de jaren 50 vestigde zijn zoon Donald vier
opeenvolgende snelheidsrecords, in zijn iconische en door een straalmotor aangedreven
powerboat Bluebird K7. In 1967 kwam Donald
Campbell tragisch om het leven op het meer toen
hij met de K7 de 515 km/h grens wilde doorbreken. Het wrak werd pas in 2001 geborgen.
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Gelukt! Peter haalt met
de V20E een snelheid van
142,6 km/h, een nieuw record
voor een elektrische boot
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ALS DE ZON BEGINT TE
ZAKKEN, WORDT HET
RECORD VERBROKEN
ook dat niet meer horen en alleen maar een spoor in
de verte zien verdwijnen
Ik krijg mijn kans om te genieten van een cappuccino,
maar Peter loopt op adrenaline. Alles is nauwkeurig
voorbereid en wordt dito uitgevoerd. Data wordt
geëvalueerd, er is radiocontact met de veiligheids- en
technische teams, tijden worden nauwkeurig bijgehouden
en de gemiddelde snelheid per run wordt berekend.
Als doorgewinterde racer en recordbreker is Peter
mentaal gezien waar hij wezen moet. Alles wordt
teruggebracht tot kleine en eenvoudige handelingen, want
het verschil tussen slagen of falen is minimaal. Daarom blijft
hij geduldig in de cockpit zitten, zelfs als laptops worden
ingeplugd en onderdelen worden gecheckt, afgesteld,
bijgesteld of vervangen.
Pas als de boot uit het water komt om de accu op te
laden, grijpt hij de kans om zijn benen even te strekken. En
wanneer de zon begint te zakken, komt eindelijk het succes
waar iedereen reikhalzend naar heeft uitgekeken. Een van
de runs produceert een gemiddelde snelheid over de heenen terugweg van 136,8 km/h. Nog eens drie runs later
scherpt de V20E het record aan tot 142,6 km/h, dat nu als
het nieuwe wereldrecord geldt.*
“Mijn eerste reactie is vooral opluchting”, lacht Peter.
“Ik ben opgelucht dat het de tijd en moeite die het heeft
gekost waard is geweest. En daarnaast kijk ik uit naar de
toekomst, want ik kan je verzekeren dat dit record niet lang
overeind blijft staan. We hebben namelijk grootse plannen.”

*Record bij het ter perse gaan

“Het was een enorme klus om de motor en brandstoftank
te vervangen met een accu, omvormers, elektromotor en
sensoren, en om deze vervolgens te kalibreren en af te stellen.
We moesten het gewicht in balans brengen, de aerodynamiek
behouden, zorgen dat alles veilig en in overeenstemming
met de reglementen was, dit alles zonder de integriteit
van het vaartuig aan te tasten. En het was niet bepaald een
exacte wetenschap, want het meeste hiervan was nog nooit
eerder gedaan.”
Een ander probleem was het vinden van een geschikte
locatie om de systemen van de powerboot te testen, met
name om te zien of de koelsystemen in staat zouden zijn
om de grote hitte af te voeren. Sommige onderdelen
kwamen niet door de test, maar tijdens het leerproces
begonnen de prestaties sterk te verbeteren, met als gevolg
dat de teamleden steeds overtuigder raakten dat ze met de
V20E het record zouden kunnen verbreken.
Dan was er nog een ander klein probleem dat de nodige
tijd vergde. Het Engelse Lake District handhaaft strikte
regels die bootsnelheden beperken tot 16 km/h. Het vergt
soms maanden om al het papierwerk in orde te krijgen voor
vrijstelling hiervan zodat een recordpoging ondernomen
kan worden. De logistiek van het hele project was ook niet
mals, want een onderneming als deze vereist timekeepers,
veiligheidsteams en tal van andere officials. Maar eindelijk,
na maanden van voorbereiding, was het dan zover en kon
de recordpoging van start gaan. Het weersvooruitzicht was
ook goed en alle betrokkenen stonden te popelen.
De mist lijkt nog even alle plannen te dwarsbomen,
maar trekt uiteindelijk toch op, als een gordijn in de
schouwburg. Voor ons oog onthult zich het kalme
Coniston Water, omringd door heuvels. Peter laat zich in
de knusse cockpit zakken en de V20E wordt langzaam
vanuit de pier te water gelaten. Onder van het geluid
van opspattend water accelereert hij vrijwel geruisloos
weg, eerst langzaam en dan steeds sneller. Het enige dat
we horen is de boot die door het water zoeft, totdat we

le:///Users/sebastians/Downloads/Exp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG file:///Users/sebastians/Downloads/
xp_IceAcademy_AmyShore_Vehicles_F-Type_0496.JPG

ICE ACADEMY
SWEDEN

De Jaguar Land Rover Ice Academy biedt u de kans om met de nieuwste
auto’s over een serie speciaal ontworpen banen van ijs te rijden. Beleef de
uitmuntende prestaties van de Jaguar F-TYPE en F-PACE en haal alles uit
de nieuwe volledig elektrische I-PACE.
Voor meer informatie, of als u al besloten hebt om uw exclusieve plaats
nu te boeken, gaat u naar jaguar.com/experiencesweden

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)
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EEN INTEGERE
AUTOSPORTLEGENDE
EN EEN AUTOGEKKE
COUREUR SLOTEN DE
HANDEN INEEN VOOR
HET EERSTE RACETEAM
IN JAGUAR’S NIEUWE
GEHEEL ELEKTRISCHE
RACEKLASSE
TEKST: Guy Bird

FOTOGRAFIE: NICK DIMBLEBY

I

n de racerij zoek je altijd naar het
voordeel”, zegt de Amerikaanse
autosportlegende en teameigenaar
Bobby Rahal. “Ons team is vanaf het
begin een pionier geweest, dus het
is heel passend dat we ons nu al
inschrijven voor de Jaguar I-PACE
eTROPHY-raceklasse.”
De drievoudig IndyCar-kampioen
en winnaar van de Indianapolis 500 is
met zijn Rahal Letterman Lanigan
Racing het eerste team dat zich heeft
ingeschreven voor Jaguar’s nieuwe
merkkampioenschap dat in december
2018 van start gaat. En inderdaad,
Letterman in de teamnaam refereert
naar de betrokkenheid van de
beroemde Amerikaanse talkshowhost
David Letterman. Na het winnen van
de IndyCar-titel in 1986 zat Rahal aan
tafel bij Letterman, waarna het tweetal
een grote vriendschap ontwikkelde
die uiteindelijk leidde tot Lettermans
betrokkenheid bij het huidige team.
Voormalig coureur Rahal (65) is
geen onbekende voor Jaguar. Begin
2000 bekleedde hij een
managementfunctie in het toenmalige
Formule 1-team van het merk.
Daarnaast runt hij sinds 2001 een
Jaguar Land Rover-dealerschap in
Pennsylvania, was hij de trotse eigenaar
van een 1961 E-type convertible en
racete hij met diverse klassieke Jaguars.
Zijn nieuwste stap is daarom een
natuurlijke progressie.
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“Je rijdt heel dicht langs de muur en
moet tegelijk heel soepel met het
gas omgaan en nauwkeurig sturen”
“Ik vind het prachtig dat ik als dealer de
I-PACE kan verkopen en er nu ook mee
kan racen”, zegt Rahal enthousiast. “De
auto speelt in op heel veel eisen die
mensen vandaag de dag stellen aan een
auto. De I-PACE is opvallend en enig in
zijn soort. Ik zie deze auto echt als een
homerun voor Jaguar.”
De Jaguar I-PACE eTROPHY is
de belangrijkste raceklasse in het
voorprogramma van het vijfde seizoen
van de Formule E en de races vinden
dan ook plaats in dezelfde tien
raceweekenden als de Formule E. Aan
elke race doen tot twintig auto’s mee
en de deelnemers krijgen hun eigen
race-engineer en de beschikking over
monteurs, merkattributen, kleding en
speciale hospitality suites. Aan elke race
doet bovendien een Jaguar VIP-auto
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mee met daarin een beroemd persoon
uit onder meer de autosport.
“Ik sta helemaal achter Jaguar en
M-Sport die veel van het technische
werk verzetten”, aldus Rahal. “De
betrokken partijen geven veel
vertrouwen dat het een goed
georganiseerde raceklasse wordt met
veel spektakel. Elektrische auto’s
worden steeds geavanceerder en beter
en met dit raceprogramma hopen we
bij te kunnen dragen aan die evolutie.”
De auto’s van de Jaguar I-PACE
eTROPHY gebruiken dezelfde 90 kWh
lithium-ion accu als het productiemodel
van de I-PACE, maar beschikken wel
over een verbeterde aerodynamiek
(vooral zichtbaar in de verstelbare
achtervleugel) plus extra
veiligheidsvoorzieningen en gewichts-

FOTOGRAFIE: NICK DIMBLEBY, CHARLIE GRAY

KATHERINE LEGGE

NASCAR en Formule E-veteraan Katherine Legge
was de eerste coureur die Bobby Rahal vastlegde

besparende maatregelen, zoals een
rolkooi in plaats van de achterstoelen
en aluminium panelen die hebben
plaatsgemaakt voor composiet.
Rahal mag dan misschien een joviaal
enthousiasme koesteren, maar hij is
tegelijk bloedserieus over de deelname
van zijn team. “Uiteindelijk willen we
gewoon winnen”, stelt hij
ondubbelzinnig, “en we hebben daarom
twee uitstekende coureurs vastgelegd,
Katherine Legge en Bryan Sellers. Bij
het kiezen van de coureurs ging het
ons om ervaring, volwassenheid en
racesnelheid.”
Sellers uit Ohio (VS) heeft veel
ervaring in langeafstandsraces en deed
onder meer mee aan de 24 Uur van Le
Mans en aan het IMSA WeatherTech
Sportscar-kampioenschap. De Britse
Legge is woonachtig in Amerika en een
veteraan in series als NASCAR en DTM;
ze deed tevens mee aan het eerste
seizoen van de Formule E. “Ik ben
laaiend enthousiast om hierbij
betrokken te zijn. Jaguar is een op en
top Brits merk met een fantastisch
raceteam”, zegt ze tegen The Jaguar.
“Ik ben altijd dol geweest op Jaguars

en bewaar prachtige herinneringen
aan de E-type van mijn grootvader.”
Ook het feit dat de nieuwe klasse
een positief signaal over elektrische
auto’s afgeeft, spreekt haar aan.
“Formule E heeft veel goeds gedaan
in de promotie van elektrische auto’s,
maar een auto als de I-PACE is
natuurlijk nog herkenbaarder voor het
publiek. Je kunt je er heel gemakkelijk
iets bij voorstellen.”
Denkt ze dat haar ervaring in de
Formule E haar goed van pas zal komen
bij de eTROPHY? “Elektrisch racen
vergt wel een andere benadering. Je
gaat anders met het gaspedaal om, je
moet energie besparen en regeneratief
remmen, maar toch is het verschil niet
zo groot als mensen weleens denken”,
verklaart ze.
“We hebben in deze klasse geen
pitstops dus de races zijn echte
straatgevechten. Ik ben dol op
stratencircuits. Je rijdt heel dicht langs
de muur en moet tegelijk heel soepel
met het gas omgaan en nauwkeurig
sturen.”
Dat moet Rahal als muziek in de
oren klinken. Hij weet alles over het

grijpen van kansen, maar is als
teameigenaar nuchter genoeg om te
beseffen dat consistentie net zo
belangrijk is als pure snelheid. “Met
zoveel nauwe circuits zijn er talloze
kansen om de muur te raken”, zegt hij
met een glimlach, “dus je wilt coureurs
die goede beslissingen kunnen maken.”
Goede beslissingen die hopelijk
leiden tot succes op het circuit, hogere
verkoopcijfers en enthousiasme over de
toekomst van elektrische auto’s in het
algemeen. Rahal: “Iedereen in de racerij
wil dat het elektrisch aspect van de
sport gaat groeien. Dit soort
raceklassen trekken de aandacht van
mensen die anders nooit geïnteresseerd
zouden zijn. En dat heeft dus een goed
effect op de autosport in het algemeen.
Als je kijkt naar de bedrijven die hierbij
betrokken zijn, dan heb je het echt over
enorm geavanceerde bedrijven die een
belangrijke rol gaan spelen in de
toekomst van de automobiel.”
Met de I-PACE eTROPHY staat
Jaguar dan ook op pole position.
Volg het Jaguar I-PACE eTROPHYkampioenschap via jaguarracing.com
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VO N K E N R EG E N
DE HEDENDAAGSE SIERADENMAKER SEAN O’CONNELL
BAART OPZIEN MET ZIJN UNIEKE AANPAK DIE
ELEKTRICITEIT IN EEN NIEUW DAGLICHT PLAATST
TEKST: Melisa Gray-Ward
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“ VONKAFBEELDING
KIJKT VOORBIJ HET
NORMALE OPPERVLAK
VAN DINGEN EN DUIKT
DIEP IN DE MATERIE”
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vonkafbeeldingsproces. “ik was op zoek naar elektrische
onderstromen en verbindingen. Dus naar de manier waarop
elektriciteit beweegt tussen grenzen en objecten en binnen de
structuur van dingen”, zegt hij.
Voor O’Connell is vonkafbeelding als zodanig een manier
om “voorbij het normale oppervlak van dingen te zien die
zichtbaar zijn in fotografie en om diep in de materiestructuur te kunnen kijken. Het is een energiek perspectief van
de wereld.”
Dus terwijl elke ring in eerste instantie gewoon een
product van zijn vorm lijkt te zijn, denk daarbij aan roestvrijstaal, siliciumnitride, chroom of titanium, onthult het werk in
de foto’s fascinerende kinetische elementen. O’Connell:
“Dankzij vonkafbeelding kun je de kristalstructuur van
meteoorstaal zien in patronen van elektrische ontlading, of
de kleinste onvolkomenheden en scheurtjes in materiaal die
je zelfs niet met een vergrootglas ziet.”
Vonkafbeelding is bijna zo oud als fotografie zelf, maar
O’Connell heeft op het thema voortgeborduurd. “De apparatuur die ik gebruik is samengesteld uit een combinatie van een
oude Tesla-spoel en mijn eigen ontwerpen en maakt het
mogelijk om een grotere reeks materialen te onderzoeken”,
ls de maker van enkele van de meest innovazegt hij over de beelden die hij creëert door de film op een
tieve hedendaagse sieraden van Australië is
dikke koperen plaat te leggen. “Het object wordt bovenop de
Sean O’Connell opmerkelijk lastig te vinden. Hij
film geplaatst en vervolgens wordt er een elektrode op aangewerkt vanuit een verbouwde scheepscontainer
sloten. Een tweede elektrode wordt aan de plaat gekoppeld
in landelijk Tasmanië, omgeven door 141 hectare
waarna er tot 60.000 volt door het object wordt gejaagd.
idyllisch bushland. “De beweging en groei in de natuurlijke
Vonken bewegen zich door het object, nemen de vorm van de
wereld onthult op de meest efficiënte en mooiste manier het
innerlijke structuur aan en vertalen dit in de fotografische film.”
verband tussen materiaal, vorm en beweging”, legt hij uit.
O’Connell ziet zichzelf als een sieradenmaker die fotografie
O’Connells onderzoek naar deze speciale band zie je
alleen maar gebruikt als een manier om zich te uiten. Maar zijn
goed terug in zijn Spark-sieradenreeks waarin hij verfijnd
project voor 2019, Matter Reanimated, een fotoserie over
ontwerp en unieke materialen combineert met traditioneel
honderd materialen uit het dagelijkse leven, gaat nog dieper
vakmanschap. Vervolgens fotografeert hij de elektriciteit die
en zal de auditieve zintuigen aanspreken. “De tentoongestelde
door zijn creaties stroomt om een secundaire reeks van op
items worden vergezeld door een video die honderden
zichzelf staande kunstwerken te creëren: Material Studies:
stilstaande beelden van vonken samenvoegt met geluid dat is
Spark, een intrigerende fotoserie die
gegenereerd door de vonkfrequenties. ”
de Spark-ringen vergezelt.
O’Connell erkent de creatieve
Het is een aanpak die voor het eerst
waarden die hem verbinden met de
bij hem naar boven kwam terwijl hij aan
wijdere gemeenschap van sieradenmahet Sydney College of the Arts
kers. “Er zijn dan misschien geen andere
studeerde. “Mijn research concentreerde
sieradenmakers die hun werk aan hoog
zich op het vinden van een manier om
voltage elektriciteit blootstellen om
voorbij de grenzen te kijken die we ons
foto’s te maken, maar er is een gemeenopleggen tussen individuen, culturen,
schappelijk begrip en waardering voor
objecten en ideeën. Er waren verschilmaterialen die ik deel met andere sieralende experimenten die ik documendenmakers en ambachtslieden in het
teerde in fotografie, film en geluid”,
algemeen.”
vertelt hij.
Deze waardering voor de fundamenIn een van die experimenten ontwiktele eigenschappen van een materie, in
kelde O’Connell een reeks audio-oscillacombinatie met zijn verlangen naar
De Australische kunstenaar en sieradenmaker Sean
O’Connell studeerde objectdesign en goud- en
tors met hoog voltage. Het werd de
innovatie, is uiteindelijk waarmee O’Conzilversmederij. Voor zijn promotieonderzoek
oorsprong van zijn kenmerkende
nell een eigen wereld heeft gecreëerd.
bestudeerde hij de beeldende kunst van elektriciteit

BEELDEN: SEAN O’CONNELL; PORTRET: KEZIA LITTLEMORE
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DE EINDSTREEP

EEN ODE
AAN DE NONCONFIRMIST
HEEFT HET ZIN OM TEGEN DE STROOM
IN TE GAAN? DALLAS CAMPBELL STELT
DAT WE JUIST KUNNEN OPBLOEIEN
ALS WE ONS NIET AANPASSEN
non-conformiteit. Waar zouden we zijn zonder onze fantasie

muziekcompetitie met een pianostuk dat paste bij

die ons begrip van de natuur bevordert? Wetenschappelijke

mijn muzikale kwaliteiten: 4’33’’ van de Ameri-

vooruitgang begint met het vermogen om je iets anders te

kaanse avant-gardistische componist John Cage uit

kunnen voorstellen.

het midden van de 20e eeuw. Toen ik het muziekblad opende

Ondanks dat Copernicus, Galileo en Darwin in hun

en achter de piano plaatsnam, wist ik wat mij te wachten stond.

tijd onderworpen waren aan onwrikbare en religieuze paradig-

Voor wie niet bekend is met dit pianostuk, het is vier minuten

ma’s, bevrijdden ze ons van een intellectuele gevangenschap

en 33 seconden van totale stilte. Technisch een eenvoudig stuk,

zodat we de natuur leerden zien zoals die werkelijk was, en niet

maar lastig uit te voeren voor publiek; je moet er helemaal

zoals we het wilden zien. Rebellie is altijd een belangrijke drijf-

achter staan. Na ongeveer een minuut had de leraar genoeg

veer achter menselijke cultuur geweest. Stel je eens voor als het

gezien én gehoord en werd ik onder hoongelach van mijn vrien-

publiek stil had gezeten bij Strawinsky’s première van The Rite

den het theater uitgegooid. Erop terugkijkend vind ik nog

of Spring of als The Sex Pistols (boven) hun beruchte boottocht

steeds dat het de moeite waard was, maar eerlijk is eerlijk, het

op de Theems niet hadden gemaakt omdat ze geen toestem-

zou een aanfluiting zijn geweest als de leraar me niet had

ming hadden. Of The Breakfast Club zonder Ally Sheedy die

onderbroken.

haar roos uitschudt. Of stel je eens voor dat John Kennedy

Waarschijnlijk net als bij u is mijn leven een voortdurend

besloten had niet naar de maan te reizen omdat het te moeilijk

gevecht tussen de veiligheid van conformiteit en de drang om

was. Of als suffragette Millicent Fawcett niet de moed had gehad

me af te zetten tegen de status quo. Ook al zien we onszelf nog

om uit te roepen: “Moed vraagt om moed, altijd en overal”.

zo graag als vrijbuiters, de realiteit is veelal anders. Net zoals het

Er is moed nodig om anders te denken en anders te doen.

gedrag van dieren, is ons gedrag gevormd door miljoenen jaren

Angst om dom over te komen, angst voor autoriteit en, dit

van evolutie. We zijn kuddedieren. Conformiteit is geen keuze,

vooral, angst om te falen zijn krachtige factoren die ons in het

maar ligt verankerd in ons hele wezen; vergelijk het maar met

gareel willen houden. In een wereld waar risico’s worden

een fabrieksinstelling. De voordelen van samenwerking in een

ingedamd en alles draait om connectiviteit lijkt het de veiligste

groep, altruïsme en respect voor leiders hebben bijgedragen

optie om de kudde te volgen. Maar zoals Harry Potter auteur JK

aan het buitengewone succes van de mens.

Rowling een gehoor van Harvard-studenten voorhield: “Het is

Bij belangrijke besluitvorming bijvoorbeeld, is de gezamen-

onmogelijk om te leven zonder af en toe te falen, tenzij je zo

lijke wijsheid en kennis van de groep veelal beter dan die van

voorzichtig leeft dat je net zo goed niet geleefd kan hebben. En

het individu. Psychologen en neurowetenschappers hebben de

in dat geval faal je per definitie.”

mechaniek hiervan al jaren geleden ontrafeld. Zij ontdekten dat
hersenen reageren op sociale signalen. Als je handelingen of

Soms kan het daarom geen kwaad om voorzichtigheid over
boord te gooien. Uiteindelijk komt ons dat allemaal ten goede.

gedachten je afsplitsen van de groep, vertelt de mediale
prefrontale cortex (het voorste deel van de hersenen) dat er
iets mis is en dat je weer in de pas moet gaan lopen. Tegen een
voortdurend veranderende culturele achtergrond leven we op
een spectrum van conformiteit en non-conformiteit.
Maar stel je eens een wereld voor waarin iedereen doet wat
er wordt verwacht. Als conformiteit het weefsel is dat ons
samenbindt, dan vormen kleur, patroon en textuur de
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Dallas Campbell presenteert ambitieuze
televisieprogramma’s als Supersized Earth,
City in the Sky, Bang Goes the Theory en
Egypt’s Lost Cities voor de BBC, en voor
National Geographic Science of Stupid. Zijn
boek Ad Astra: An Illustrated Guide to Leaving
the Planet is nu verkrijgbaar.

FOTOGRAFIE: PICTURE PRESS/CAMERA PRESS/DENNIS MORRIS
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p mijn 15e schreef ik mij op school in voor een

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

PRESTATIEGERICHT

IN SAMENWERKING MET JAGUAR
Wij werken al vele jaren samen met Castrol om motorolie te ontwikkelen die
puur is afgestemd op de prestaties van uw Jaguar. Het resultaat van onze
samenwerking is Castrol EDGE Professional. Dit compromisloze smeermiddel
is speciaal geformuleerd door de specialisten van Castrol en ingenieurs van
Jaguar om het brandstofverbruik te verbeteren, de CO2-emissies te verlagen
en de prestaties en levensduur van de motor van uw Jaguar te maximaliseren.
Castrol EDGE Professional is exclusief beschikbaar bij de Jaguar dealer.
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