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Dwars door de stad: 

Chongqing, China, per GLC

 
Festival van denkers: tijdens 

de tweede me Convention 
werd innovatie weer  

een belevenis

Wordt u ook om de oren geslagen met buzztermen als digitale transformatie, 
instastories, smartphonegeneratie en Alexa of Siri, om slechts enkele voorbeel-
den te noemen? Sommigen zal dit als muziek in de oren klinken. Anderen krab-
ben zich ongetwijfeld achter de oren. Alles evolueert. Gelukkig! Ik ben dus geen 
aanhanger van het ‘vroeger was het beter’ pleidooi – wél van ‘nu is het anders’. 
Niet beter of slechter. Gewoon anders. En hoe anders of zelfs disruptief dat ook 
mag zijn, toch zie je steeds dat het menselijk contact de bovenhand neemt. 

Onze samenleving mag dan op een ‘always on’ modus staan waarin we via apps 
en smartphone altijd verbonden zijn en waarin individualiteit zijn plaats heeft, 
uiteindelijk maakt de mens in zijn interactie met anderen het verschil. Lewis 
Hamilton en Valtteri Bottas zouden niet staan waar ze nu staan zonder hun 
F1-team. De creatie van fantastische modellen en de uitvinding van nieuwe tech-
nologieën – waar de nieuwe GLE en de EQC uit voortvloeien – zijn het gevolg 
van onze pioniersgeest en de wil van al onze medewerkers om samen het ver-
schil te maken ten dienste van onze klanten. Co-creatie noemen we dat. Het is 
ook het resultaat van onze inzet, discipline en passie. Is de aloude AMG-traditie 
‘one man, one engine’ daarvan niet het mooiste voorbeeld? 

Deze overpeinzing brengt mij tot de conclusie dat hoe digitaal onze wereld ook 
mag zijn, het is de mens die het verschil maakt. Laat net dát de reden zijn van 
onze sterke aanwezigheid op het Autosalon van Brussel. Ik weet het, voor u bete-
kent dat een rit over de grens. Toch nodig ik u graag uit om die inspanning te 
doen opdat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Opdat wij kunnen vernemen 
wat uw passie voor Mercedes-Benz en smart betekent en hoe wij die ster-over-
tuiging delen en verder kunnen voeden. 

Samen met mijn team kijk ik er nu al naar uit om u tussen 19 en 27 januari in hal 
5 van Brussels Expo te mogen begroeten. In afwachting daarvan wens ik u alvast 
een fijne Kerst toe in het gezelschap – digitaal of fysiek - van uw dierbaren en 
breng ik u langs deze weg graag mijn beste wensen over voor het nieuwe jaar. 

Veel leesplezier!

Niels Kowollik

VO O RWO O R D

Beste lezer,

 
Niels Kowollik is  
CEO & Managing 
Director Mercedes-Benz 
Cars Nederland B.V.
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me Convention
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3  Sina Görtz  –  Zweden  
De Hamburgse fotografeerde  
creatieve geesten tijdens de  
me Convention

Om de sprekers op het toe-
komstgerichte festival in  
Stockholm mooi vast te kun-
nen leggen, kwam de fotografe 
met een creatieve oplossing:  
ze richtte een kleine studio in 
op de beursvloer en nodigde 
haar ‘modellen’ uit om hun 
visie met hun hele lichaam uit 
te beelden. Wat Sina Görtz van 
de me Convention vond? “Het 
beste brainfood!”

2  4  Jörg Heuer – Affalterbach  
en China  
Onze redacteur nam ditmaal twee 
reportages voor zijn rekening

In de verhalen van Jörg Heuer 
staan vaak gepassioneerde 
mensen centraal. Dit keer ont-
moette hij een motorbouwer 
van Mercedes-AMG, die zijn 
beroep als een soort yoga 
beschouwt. Daarna vloog hij 
naar het zuidwesten van China 
om daar met het Aziatische 
tennisidool Li Na een  
opwindende metropool aan de 
Yangtze-rivier te verkennen.

U bent in Japan geboren en in 
Duitsland opgegroeid, sinds  
wanneer woont u in China?
Ik was zes jaar geleden op weg naar 
Zuid-Korea, maar toen kreeg ik 
onderweg het verzoek om in 
Chongqing foto’s te maken voor een 
artikel. Ik vloog erheen en ben nooit 
meer weggegaan. Het was liefde op 
het eerste gezicht.
U hebt voor ons superster Li Na 
en de GLC gefotografeerd. Wat 
was daarbij de grootste uitdaging?

Alles tot in het kleinste detail plan-
nen en er zo voor zorgen dat er geen 
verrassingen zouden zijn. We wilden 
bijvoorbeeld niet dat handtekeningen- 
 jagers ons in de weg zouden lopen. 
En hoe verliep de dag van de 
shoot? 
We hebben veel plezier gehad met  
Li Na, die zeer professioneel was 
voor de camera en met haar relaxte 
karakter voor een goede sfeer zorgde. 
De GLC had ik na de shoot natuurlijk 
het liefst zelf gehouden.

4  Georgi Grancharov – China
De fotograaf legde voor ons in Chongqing, de grootste metropoolregio ter wereld, 
China’s vroegere tenniskampioen Li Na en de GLC vast.

1  Markus Götting – Brackley  
Onze redacteur sprak met de team-
leden die meebouwen aan het succes 
van het Mercedes-AMG Petronas-team.

Voor dit Mercedes me magazine reisden onze 
auteurs en fotografen naar Chongqing, Stockholm, 
Brackley en Affalterbach

De auteur bericht al sinds de 
eeuwwisseling over de Formule 1. 
Sindsdien is er veel veranderd, 
ook in technologisch opzicht.  
Bij Mercedes-AMG Petronas 
kwam hij in aanraking met 
leider schapsstrategieën die nog 
maar enkele jaren geleden als 
exotisch werden beschouwd in 
de autosport. Dankzij de juiste 
‘teamspirit’ boekt dit team  
echter wereldprestaties. 

321 4

1 Brackley, 2 Affalterbach,  
3 Stockholm, 4 Chongqing
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Een bijeenkomst van jonge pioniers in Palm Springs, Californië. De lucht trilt van  
de hitte. Op de #WeWonder Manifesto Days sprak model Slick Woods met aan
stormende muzikanten en modejournalisten over vragen als: waar zijn we naar op 
zoek in design, en hoe kan design het beste onze persoonlijkheid en onze toekomst 
weerspiegelen? En hoe leef je naar een houding die met volle overtuiging breekt 
met conventies? Aan haar zijde: de Concept EQ, een voorbode van toekomstige 
duurzame mobiliteit. Nieuwsgierig geworden?  mbmag.me/wewonder

Het moment
Verfrissende ideeën
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Is dit een nieuwe generatie van vrije 
geesten? Het Amerikaanse model  
Slick Woods (tweede van rechts) is 
heerlijk onconventioneel en verovert 
daarmee niet alleen de modewereld.
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Noah Zandan (36), CEO van Quantified Communications,  
wil data-analyse gebruiken om organisaties en individuen  
te helpen beter te communiceren.

 www.quantified.ai

De vraag die Noah Zandan 
bezighoudt: hoe verandert onze 
taal nu we steeds vaker met 
robots gaan praten?

Wat is er zo speciaal aan de manier 
waarop we communiceren met 
machines? 
Praten voor een camera of in een microfoon 
is moeilijk voor ons, omdat je dan geen non-
verbale feedback krijgt. Geen glimlach, geen 
hoofdknikje, geen oogcontact dat je vertelt: 
ik begrijp wat je zegt. Dus als we met com-
puters praten, moeten we een duidelijkere, 
directere taal gebruiken, en is er geen reden 
om grapjes te maken of emoties te tonen. 
In welk opzicht verandert de taal als  
we bijvoorbeeld tegen onze auto of 
smartphone praten?
Allereerst verdwijnen beleefdheid en de nor-
male omgangsvormen. Als kind leren we al 
om ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ te zeggen. 
Maar als we met een computer praten, hoe-
ven we niet vriendelijk te zijn. Ook stopwoor-
den zullen verdwijnen. Normaal gesproken 
laten we in onze gesprekken elke minuut 
zo’n drie stopwoorden vallen. Hierdoor 
klinkt taal heel natuurlijk. Maar computers 
gebruiken geen stopwoorden, en dus gebrui-
ken wij er ook geen als we met ze praten. 

Overigens heeft Google dit soort betekenis-
loze woorden onlangs in zijn AI ingebouwd 
om zijn producten menselijker en minder 
robotachtig te laten klinken. Ook klank en 
volume zullen veranderen. In menselijke 
gesprekken nemen we signalen waar in het 
gezicht en de stem van de ander en passen 
we ons intuïtief aan verschillende situaties 
aan. Technologie daarentegen reageert altijd 
op dezelfde manier, dus hebben we de nei-
ging om hetzelfde te doen met technologie.
Denkt u dat we straks verschillende 
manieren zullen hebben waarop we 
praten?
Daar ga ik wel van uit. Omdat de technolo-
gie en de samenleving zich verder ontwik-
kelen, zullen mensen zichzelf aanleren om 
op twee zeer verschillende manieren te  
praten, afhankelijk van of ze met mensen of 
robots praten. 
Maar robots leren snel, nietwaar?
Machines worden steeds beter in het begrij-
pen van onze communicatie. Automatische 
spraakherkenning functioneert nu al even 
goed als die van mensen en wordt steeds 
beter. Dat zal tot grote ergernis leiden.  
Want we willen natuurlijk niet dat robots ons  
onderbreken. 
Wat gaat de toekomst brengen?
Op een dag zal de technologie ons beter  
kennen dan wij onszelf kennen. Zo zal mijn  
mailprogramma straks precies kunnen voor-
spellen hoe ik op e-mails wil reageren. Deze 
automatisering zal steeds verder ingrijpen 
in ons leven, en ik hoop dat we ons hier  
prettig bij zullen voelen. Maar de jongere 
generatie zal moeite hebben om menselijke 
communicatie van machinecommunicatie te 
onderscheiden. We zien de grenzen nu al 
opschuiven. 
Een simultane vertaling die voor  
iedereen toegankelijk is, zou mooi zijn, 
nietwaar? 
Dat is een geweldige technologie die de 
wereld zal samenbrengen. Realtime vertalen 
via de koptelefoon is een van de spannend-
ste manieren die ik ooit heb meegemaakt om 
mensen met elkaar te verbinden.

De A-Klasse:  
daar past heel veel in
Intuïtief te bedienen, compact – en  
ideaal voor gezinnen. Voor het eerst 
is de A-Klasse nu leverbaar als  
Limousine met maar liefst 420 liter aan 
bagageruimte. Begin februari 2019 
staan de eerste auto’s bij de dealer.

 mercedes-benz.nl/a-klasse

Digital Light biedt verblindingsvrij 
licht in HD-kwaliteit en een nieuwe 
manier van communiceren. Ontdek 
de koplamptechnologie op YouTube: 
in een filmpje met big wave surfer 
Garrett McNamara.

 mbmag.me/digitallight

Laat het licht spreken
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Stijlvol 
genieten

Producten die ons leven verrijken: 
mooie accessoires en coole gadgets

Zo luchtig
 Hangmattent,

€ 249
Ondergrond te steil 
voor uw tent? Stenen 
in uw rug? Nooit weer! 
Span de tent gewoon 
tussen twee bomen en 
slaap al zwevend 
in de lucht.

 fl yingtent.com

Zo autonoom 
 Onderwaterdrone,

€ 3.199
Vliegende drones 
maken foto’s vanuit 
compleet nieuwe 
perspectieven – en nu 
kunnen we ze ook 
meenemen tijdens 
het duiken.

 ibubble.camera

Zo geavanceerd
 Jas, € 595

Revolutionaire 
technologie aan den 
lijve ondervinden: 
deze jas is onder 
andere gemaakt van 
grafeen, een extreem 
sterk en dun materiaal.

 vollebak.com

Zo briljant 
 Boek, € 19,99

De antwoorden op 
de grote vragen: de 
onlangs overleden 
fysicus Stephen 
Hawking gaat in 
op de grote vragen 
van onze tijd. 

 bol.com

Te zonnig?
 Robots, € 820

In of uit de zon: deze 
programmeerbare 
robotspin zorgt ervoor 
dat uw plant goed 
wordt verzorgd.
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WORD JE GEZIEN? 
Opvallen met je communicatie-uitingen? Eruit springen met je positionering? 

Gezien worden in de markt? Als dat je doelstelling is, gaan we je helpen. Niet door 

snel een ludiek beeld te bedenken. We kijken eerst naar wat je echt uniek maakt: 

je organisatie-identiteit. Als we op die verborgen schat de schijnwerper zetten, 

krijg je ongekende concurrentiekracht. Dan ben je authentiek, zichtbaar en voelbaar 

in alle uitingen. Van positionering tot huisstijl. Van brochure tot website. Eerst zien? 

Bel Gijs Huisman en maak een afspraak: 030 76 33 900.

Hoe doen we dat, de schat vinden van jouw bedrijf? 

Beleef het op g2o.nl
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Route: van Cancún naar Chetumal
Lengte: 385 kilometer in zuidelijke richting
Ritduur: het liefst een hele vakantie lang

Natuurlijk kunt u ook gewoon heerlijk relaxen 
op de Mexicaanse droomstranden. Maar veel 
leuker is het om de omgeving te verkennen.
Bezichtig de geheimzinnige Maya-piramides, 
bijvoorbeeld bij Tulum. Of ga snorkelen in de 
mysterieuze cenotes, de heilige grotten van de 
verdwenen beschaving. Ook de koraalriffen voor 
de kust zijn beslist een uitstapje waard. Kom 
dus vooral af en toe uit uw hangmat!

Yucatán - Mexico

5  Terugblikken
De ruïnes van Tulum: de vroegere 
haven van de Maya’s is een van 
de hoogtepunten van de trip.

 w3w.co/inhaled.guarded.
phonetic

 6  Kijken
Slingerapen, ocelotten en reuzen-
ooievaars: in Nationaal Park 
Sian Ka’an zijn zeldzame 
diersoorten te zien.

 visitsiankaan.com
 w3w.co/exactly.

realistic.abandonment

 7  Peddelen
Het meer met de zeven kleuren, 
wordt Laguna Bacalar ook wel 
genoemd: tijdens het kajakken 
begrijpt u vanzelf waar de naam 
vandaan komt.

 activenaturebacalar.com
 w3w.co/curfew.

thirst.barmaids

what3words is een eenvoudig 
navigatiesysteem waarmee u elke 
plaats op de wereld met drie woorden 
exact kunt vinden. 

 1  Snorkelen
Vindt u een bezoek aan een museum 
te gewoontjes? Vast niet als u er 
alleen met zwemvliezen kunt 
komen, zoals bij het MUSA!

 musamexico.org
 w3w.co/deadwood.

wonderful.shockwave

2  Overnachten
Spannend: op het palmenstrand voor 
het hotel aan de baai van Akumal 
broeden schildpadden hun eieren uit. 
Kamer met uitzicht op zee: 
vanaf 140 euro.

 hotelakumalcaribe.com
 w3w.co/cleanser.

descents.spaces

 3  Huiveren
In de druipsteengrotten van Aktun-
Chen krijgt u heel snel kippenvel – 
komt dat door de kou zo diep onder 
de grond of door de gedachte dat de 
geologische formaties die u ziet vijf 
miljoen jaar oud zijn?

 aktun-chen.com
 w3w.co/merry.stepped.lures
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 4  
De kleurrijke gevels, zoals hier op het eiland Cozumel, zijn een attractie op zich – 
een korte stadswandeling is dan ook een must.

 w3w.co/spits.entry.sloping
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Het woud in Nieuw-Zeeland is weer veilig. Tenminste, als 
het aan deze Maori dames ligt. Vroeger trokken zij er zo op 
uit om hun stam en hun grond te verdedigen. Tegenwoordig 
gaan zij ook op pad om voor het bos te strijden. Maar dan 
samen met u. 

U wordt meegenomen op een adembenemende tocht 
door het Urewera Regenwoud waarna u samen met deze 
Maori dames woudreuzen plant. Negen zelfs, die wel 
duizend jaar oud worden. Wandelen in het bos, maar dan 
heel anders. Met echte Nieuw-Zeelanders, net als wij;  

wij komen er immers vandaan en weten u precies die 
plaatsen te laten zien die u bij niemand anders te zien krijgt. 

Exclusieve ontmoetingen maken een onmisbaar onderdeel 
uit van de rondreis die we voor u, en vooral met u, 
organiseren. Beleef Nieuw-Zeeland à la TravelEssence. In 
een rustig tempo, via plaatsen waar u zelf nooit gekomen 
zou zijn. 

Uw wensen. Onze kennis. Uw perfecte reis.
www.travelessence.nl  |  030 272 5335

EEN REIS DIE
1000 JAAR MEEGAAT...
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 12 december 2018
Sociale trendwatchers 

Tijdens de Social Media Night in 
het Mercedes-Benz Museum in 

Stuttgart-Untertürkheim discussiëren 
de deelnemers over digitale trends.

 mbmag.me/museumnighti

 22–23 februari 2019
Freestyler

California Roll, Double Backfl ip? 
Tijdens de Night of the Jumps in de 

Mercedes-Benz Arena in Berlijn 
laten de beste FMX-rijders zien 

wat ze in huis hebben.
 mbmag.me/fmxi

 Diverse data
Sneeuwartiesten

Om ervoor te zorgen dat plotselinge 
gladheid geen probleem meer vormt, 

wordt er bij de wintertraining in 
de Oostenrijkse Alpen ook geoefend 

op uitwijkmanoeuvres op een 
spiegelgladde weg.

 mbmag.me/drivingaustriai

De mooiste, leukste en niet te missen 
evenementen t/m februari 2019

 14–16 februari 2019
Melodieën uit ijs
Eindeloze sneeuwvlakten, 
snijdende kou, een iglo als 
concertzaal: bij het Ice Music 
Festival in Finse (Noorwegen) 
wordt op ijskoude 
instrumenten gespeeld – en 
de melodieën die te horen 
zijn, zijn erg cool. 
e icemusicfestivalnorway.noi

 1–24 februari 2019
Happy Birthday
Honderd jaar geleden werd het Bauhaus opgericht, 
nu wordt in de Akademie der Künste in Berlijn dit 
jubileum gevierd. Ook is er een eerbetoon aan de 
invloed van de avant-gardisten. 
e bauhaus100.dei

 19–27 januari 2019
Autosalon Brussel

Breng zeker een bezoek aan de 
Mercedes-Benz stand in hal 5 en 

ontdek de nieuwste modellen 
waaronder de EQC, de A-Klasse 

Hatchback en A-Klasse Limousine, 
de B-Klasse, de C-Klasse, ...

 autosalon.be/nli

 23–24 februari 2019
Eetbaar genot

‘Goede cacao, betere chocolade’: 
dat is het motto van het 

Chocoa Festival in de Beurs 
van Berlage in Amsterdam. 

En u mag alle producten 
uiteraard ook zelf proeven!

i  chocoa.nl

Agenda Daimler
events
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 21–23 februari 2019
Innovatieve vooruitzichten

Bent u op zoek naar de nieuwste 
ideeën, oplossingen en prototypes 
uit de techbranche? De Malaysia 

Technology Expo in Kuala Lumpur 
is een schatkamer vol 

originele invalshoeken.
 mte.org.myi

#BrusselsMotorShow

12>21/01 2018
E-TICKETS  > autosalon.be
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Uw Mercedes...   geparkeerd
   getankt
   én gewassen!

Parkeer zorgeloos 
in 400+ garages.

Tank door heel 
Nederland.

1000+ wasstraten 
in Nederland.

Bespaar 20% op 
parkeerkosten.

al vanaf

€2,50
per maand

Probeer nu 3 maanden gratis: park-line.nl/mercedes
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wielen.mercedes-benz.nlwielen.mercedes-benz.nl

NIEUW! 
PROBEER NU ONZE ONLINE WIELENCONFIGURATOR 

WIELEN.MERCEDES-BENZ.NL

Vind de wielen die het best bij u 
en uw auto passen.
In slechts drie stappen stelt u een set winterwielen samen: 

1. Selecteer het model, de uitvoering en de kleur van uw auto. 
2. Kies uw favoriete combinatie van velgen en winterbanden. 
3. Maak een afspraak bij uw Mercedes-Benz dealer.

MB-18-077_MBCS_Me_Magazine_Wielenconfigurator_NED.indd   1 8/11/18   14:2420-21_18MER11546_NLNL_AfterSales.indd   20 19/11/2018   09:31

Update uw navigatiesysteem 
vandaag nog!
Uw Mercedes-Benz navigatiesysteem helpt u om zelfs de 
meest afgelegen bestemmingen te bereiken, zonder enige 
vorm van stress. Wanneer u gebruik maakt van gedateerde 
kaarten loopt u echter steeds vaker het risico de weg kwijt te 
raken of onnodige omwegen te maken. Verkeerd aangegeven 
afslagen of onnauwkeurige routes kosten u tijd en nemen een 
deel van uw rijplezier weg. Dit alles kunt u voorkomen. Met 
onze Map Updates geniet u van de meest recente kaarten 
en presteert uw navigatiesysteem optimaal binnen no-time.   
   
Kies daarom vandaag nog voor een update van uw 
systeem, uw Mercedes-Benz dealer helpt u graag!

Kaarten Update 
Europa 2018/2019 

voor COMAND en GARMIN 
navigatiesystemen.

Neem contact op met de 
Mercedes-Benz dealer 

van uw voorkeur.

Tot 1.035.519 km 
nieuwe wegen

Tot 467.882 nieuw 
toegevoegde POI's  
 

Tot 501.284 nieuwe 
snelheidslimieten

Tot 2.017.187 
nieuwe straatnamen

MERCEDES_ME_AD_215x270_NL NEW.indd   1 15/11/18   10:0420-21_18MER11546_NLNL_AfterSales.indd   21 19/11/2018   09:31



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Boutique Trekt u er graag op uit in uw Mercedes-Benz of blij�  u liever gezellig thuis? 
Wat uw plannen ook zijn, met de trendy horloges, parfums, kleding en 
accessoires uit de Mercedes-Benz Collection geniet u van de winter in stijl. 
Hoog tijd om online te gaan shoppen!

Ô
Bestel uw favoriete items op 

 shop.mercedes-benz.nl

1. CHRONOGRAAF BUSINESS, HEREN,
 B6 695 3530, € 405,00
2. SLAAPZAK, B6 695 8083, € 91,50
3. FLEECE RUANA, B6 695 3627, € 40,50
4. KOFFER LITE-BOX SPINNER 75, 
 B6 695 8488, € 470,00
5. COFFEE2GO-BEKER, B6 695 3320, € 40,50
6.  MERCEDES-BENZ PERFUME MEN (40 ml), 
 B6 695 8372, € 45,50

MB-18-077_MBCS_Me_Magazine_Boetiekpagina_NED_04.indd   1 6/11/18   14:08
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€2.199,-SPECIALE LEZERSAANBIEDING 
UNICO RIVIERA MAYA, VANAF  

9-Daagse reis inclusief vluchten met TUIfl y, transfers, 
7 nachten in een Alcoba Swim-Up Pool Room o.b.v. all inclusive

VIP SPECIALS
• 43% Hotelkorting bij boeking t/m 30.04.19
•  Verblijf op basis van all inclusive
•  Vele excursies zijn reeds inbegrepen*
•  Incl. Spabehandelingen, duiken en golf*

* exclusief service fee van 25%

MEXICO Witte zandstranden, jungle en eeuwenoude Maya cultuur

Dompel onder in de Mexicaanse cultuur tijdens uw verblijf in dit ‘adults 
only’ hotel met een uniek en ‘one-of-a-kind’ all-inclusive concept. 
Van een romantische zeiltocht aan boord van een authentiek zeil-
schip, zwemmen met dolfi jnen of een avontuurlijke canopytour tot een 
excursie naar Chichen Itza, Coba of Tulum, het behoort allemaal tot 
de mogelijkheden. Unico Hotel biedt bijzondere belevenissen, die de 
lokale cultuur met de veeleisende gasten samenbrengen. De kamers, 
bijna allemaal met jacuzzi en zeezicht, zijn eigentijds ingericht met 
gebruik van natuurlijke producten uit de regio. Dineren in één van de 
uitstekende restaurants is een ware smaaksensatie.  

UNICO 20° 87° RIVIERA MAYA 

Informatie en reserveringen: • 035 - 543 1588 • vip@executivetravel.nl • www.executivetravel.nl
Vraag gratis onze VIP-brochure aan.

EXECUTIVE VIP TRAVEL
THE EXCLUS IVE  WAY AROUND THE WORLD

Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen in de periode 21.04.18 – 18.08.19 inclusief vluchten, 
transfers, 7 overnachtingen en genoemde specials. 
Exclusief eventuele vluchttoeslagen, calamiteitenfonds en administratiekosten.

EXECUTIVE VIP TRAVEL       WWW.EXECUTIVETRAVEL.NL 
EXCLUSIEVE REIZEN  WELLNESS  FAMILY & KIDS  HONEYMOONS  CRUISES  GOLF

• 43% Hotelkorting bij boeking t/m 30.04.19

R1833056 ETS ADV MERCEDES 215x270.indd   1 09-11-18   15:5922-23_18MER11546_NLNL_Boutiek.indd   23 19/11/2018   09:32



24 Mercedes-BenzMercedes

HET BEGIN VAN EEN  NIEUW TIJDPERK

De EQC maakt zijn debuut – het eerste volledig elektrische  
model van Mercedes-Benz. Het design van het nieuwe merk EQ 
heeft een heel eigen look, maar is desondanks typisch Mercedes.  
Hoe weten de designers een dergelijke spagaat te maken?

Imagine

24-31_18MER11546_NLNL_DESIGN_EQ 2.indd   24 19/11/2018   09:33

HET BEGIN VAN EEN  NIEUW TIJDPERK

 
Vloeiende vormen, strakke oppervlakken: 
een schets van de nieuwe EQC, getekend 
door Robert Lesnik, Hoofd Exterieurdesign 
bij Mercedes-Benz.
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O ok in het digitale 
tijdperk begint het 
nog altijd met een 
leeg vel papier. En 

met een niet al te dikke stift.  
En een creatief brein dat de  
vrije loop krijgt. Dat de design-
filosofie volgt, maar ook vastbe-
raden en moedig de eigen 
grenzen verlegt.

Vervolgens wordt er een idee 
ingediend, de designer neemt 
deel aan een interne wereld-
wijde competitie voor de beste 
ontwerpen. Altijd met als doel 
om samen een design te vinden 
dat zich kenmerkt door helder-
heid en een verrassend effect. 
De weg moet immers niet leiden 
tot een geweldig idee, maar tot 
een groot succes.

Zo klassiek, zo analoog is 
ook bij de EQC enige tijd gele-
den het designproces begonnen. 
Afgelopen september werd ver-
volgens de eerste volledig elek-
trische SUV van Mercedes-Benz 
gepresenteerd – en daarmee ook 
het eerste model van het nieuwe 
product- en technologiemerk EQ 
van Mercedes-Benz. 

Uiteraard konden de desig-
ners bij hun werk gebruik-
maken van een soort genenpool 
met stijlelementen die kenmer-
kend zijn voor het merk. Een 
Mercedes-Benz zonder ster? 
Ondenkbaar. De EQC is echter 
tegelijkertijd een heel nieuw 
soort auto, iets nieuws en iets 
anders, dat de nieuwe techni-
sche features ook in het uiterlijk 

tot uiting laat komen. En toch is 
het een échte Mercedes-Benz.

Hoe hebben de designers 
deze spagaat weten te maken? 
En hoe past het jonge merk 
Mercedes-Benz EQ in de wereld 
van de ster?

Veel mensen praten momen-
teel over de heruitvinding van 
de auto en daarmee doelen ze op 
de technologische revolutie, die 
door meerdere ontwikkelingen 
wordt voortgestuwd: de snelle 
vermenigvuldiging van digitaal 
verbonden auto’s, innovatieve 
services en carsharingmogelijk-
heden, de naderende realiteit 
van autonoom rijden. En uiter-
aard de elektromobiliteit.

Eén ding staat al vast: deze 
vorm van mobiliteit zal geruis-

De designers  
Gorden Wagener,  
Chief Design Officer  
bij Daimler AG, en  
zijn collega’s passen  
hun designfilosofie 
‘sensuele puurheid’  
toe op alle merken  
van Mercedes-Benz –  
vaak met verrassende 
resultaten.

 
Mercedes-AMG
De voorskirt van een  
Mercedes-AMG straalt  
dominantie en sportiviteit uit –  
pure performance-luxe.

 
Mercedes-Maybach
De grille van het meest exclusieve 
merk: Maybach staat voor 
elegantie en weldaad –  
oftewel ultieme luxe.

24-31_18MER11546_NLNL_DESIGN_EQ 2.indd   26 19/11/2018   09:33

27December 2018 Mercedes

loos, duurzaam en intuïtief zijn 
en onze levens gaan verrijken. 
En Mercedes-Benz zal een pio-
niersrol vervullen in het vorm-
geven van de toekomst met het 
nieuwe merk als uithangbord 
van de innovatiesprong. De 
naam EQ staat voor ‘Electric 
Intelligence’ en is afgeleid van 
de merkwaarden ‘emotie en 
intelligentie’. Alleen al het 
design van het merk maakt dui-
delijk dat de toekomst tastbaar 
is. Het draait om een alomvat-
tende ervaring: klanten moeten 
emotioneel worden getriggerd 
en rationeel worden overtuigd. 
Klanten moeten fans worden. 

De creatieve designers van 
Mercedes-Benz houden van 
zulke uitdagingen. Omgeven 

door duizenden engineers, die 
het technisch haalbare realise-
ren, werken alleen al in de 
design offices in Sindelfingen 
tientallen designers aan de rea-
lisatie van de designfilosofie 
‘sensuele puurheid’ bij de EQ. 
‘Sensuele puurheid’: de uiting 
van moderne luxe. Luxe, niet om 
tegenop te kijken, maar om van 
te houden, vooral omdat het deel 
uitmaakt van het dagelijks leven. 

Spannende contrasten
De leidraad is voor de designers 
zowel uitdaging als inspiratie, 
want goed design moet zowel 
‘hot’ als ’cool’ zijn en emotiona-
liteit verbinden met intelligentie. 
Deze beide polen kenmerkt de 
vormgeving van elke modelserie 

en ter illustratie hebben de 
designers de polen een kleur-
code gegeven. De rode zijde staat 
voor sensueel, het zinnelijke, 
emotionele. De blauwe pool aan 
de andere kant staat voor puur-
heid, het puristische, heldere. 
Waar Mercedes-AMG duidelijk 
in de categorie ‘hot’ valt, 
bewegen Mercedes-Maybach en 
Mercedes-Benz op verschillende 
manieren heen en weer  
tussen de polen. Nieuwkomer 
Mercedes-Benz EQ is daarente-
gen absoluut ‘cool’– wat echter 
emotionaliteit niet uitsluit.

Elk merk van het concern 
vindt met behulp van deze sys-
tematiek met zijn DNA zijn 
unieke uiterlijk. “Design is tege-
lijkertijd een uitdrukking van de 

ziel van de merken, onze inspi-
ratiebron en de feedback van 
onze klanten“, aldus Gorden 
Wagener, Chief Design Officer 
bij Daimler AG. Zo staat 
Mercedes-Maybach voor ultieme 
luxe, Mercedes-Benz voor 
moderne luxe; Mercedes-AMG 
overtuigt met performance-luxe 
en EQ wijst met progressieve 
luxe de weg naar de toekomst. 

Progressieve luxe? De desig-
ners leggen uit waardoor die zich 
kenmerkt. Progressieve luxe ont-
staat door het combineren van 
digitale en analoge elementen en 
de naadloze overgang tussen 
intuïtieve en fysieke elementen, 
het ‘seamless design’ dat wordt 
voortgezet in het interieur. De 
sfeer is enerzijds technisch 

 
Mercedes-Benz
De klassieke grille, hier  
met de ster op de motorkap: 
moderne luxe van het  
leidende premiummerk. 

 
Mercedes-Benz EQ
Het gezicht van het nieuwe 
elektromerk van het concern.  
De EQ straalt in veel details 
progressieve luxe uit.
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Het interieur van de EQC, 
zoals de designers het in 
gedachten hadden bij de 
eerste schetsen.
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Deze zes richtlijnen  
inspireren en motiveren 
de designers van 
Mercedes-Benz:

Verrassingsmomenten 
Iconen ontwerpen en in 
een sensueel licht zetten. 
Emotionele belevingen en 
positieve verrassingen 
zorgen ervoor dat je  
plezier beleeft aan het 
onverwachte, het buiten-
gewone, het sublieme. 

Inspirerende 
contrasten
Emotie en intelligentie 
zijn de polen waartussen 
de designers de harmonie 
in stimulerende contras-
ten zoeken.

Krachtige proporties
Een goed design is  
gebaseerd op indrukwek-
kende proporties, die 
kracht, harmonie en 
balans uitstralen.

Vormen en geometrie
Uiting van een sculptu-
rale, driedimensionale 
oppervlaktevormgeving: 
de vorm is gebaseerd op 
heldere, geometrische 
basisprincipes, die  
worden geperfectioneerd 
door sensuele, sculptu-
rale oppervlakken. 

Markante accenten
Precisie, raffinement en 
hightech kunnen visueel 
worden beleefd. Ze  
hebben een spannende 
wisselwerking met de 
sensuele vormen.  
Geraffineerd vorm-
gegeven precieze details 
zetten daarmee accenten 
in de sensuele, sculptu-
rale carrosserie.

Natuurlijke 
aantrekkingskracht
De krachtige vormen met 
hun bijna lichamelijke 
kenmerken, de kleuren, 
de effecten en de haptiek 
van de materialen  
creëren een natuurlijke 
aantrekkingskracht en 
bieden een sensuele 
beleving.

ZES DESIGNPRINCIPES
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Duurzaam, 
intuïtief en 
geruisloos: 
met de EQ 
wordt nieuwe 
mobiliteit 
gelanceerd.

koel en anderzijds uitnodigend 
door de synthese van volle, orga-
nische vormen en een warme 
materialenwereld met donker 
hout of stof. Dit wordt aangevuld 
met innovatieve materialen en 
blauwe lichtaccenten, die voor 
een progressieve uitstraling zor-
gen. Het is een nieuwe esthetiek, 
die ‘elektro-esthetiek‘ wordt 
genoemd, al moeten we nog even 
wennen aan dat begrip.

De vormgevers maken daar-
bij gebruik van de ingrediënten 
die ze vanuit hun designfiloso-
fie hebben meegekregen. Met 
elke stap van het designproces 
worden de ingrediënten nog 
beter op elkaar afgestemd, net 
zolang tot een model als de  
EQC aan de buitenwereld kan 

worden getoond. Of een show-
car, zoals onlangs de Vision EQ 
Silver Arrow, waarbij op virtu-
oze wijze wordt gespeeld met de 
tegenstelling tussen klassieke  
vormen en materialen en futu-
ristische elementen. Een eenzit-
ter die direct doet denken aan 
de legendarische racewagens 
van Mercedes-Benz en tegelij-
kertijd laat zien welke wegen de 
designers in de toekomst zou-
den kunnen inslaan.

De EQC zal komend jaar op 
de markt komen. Hij is de eerste 
ambassadeur van een toekomst 
waarin elektromobiliteit vanzelf-
sprekend zal zijn, net als op een 
dag autonoom rijden. Binnen het 
jonge merk EQ wordt namelijk 
ook een omvangrijk elektromo-

biel ecosysteem van producten, 
innovaties en services ontwik-
keld. Daartoe behoren niet 
alleen elektroauto’s, maar ook 
wallboxen, oplaadservices en 
oplaadinfrastructuur.  

Bent u benieuwd hoe de 
geschetste EQ aan het begin van 
dit artikel er in het echt zal uit-
zien en hoe het zal zijn om er bin-
nenkort in te rijden? In ons 
‘Drive’-gedeelte kunt u hem in 
alle rust al bekijken, vanaf pagina 
56 stellen we u de EQC voor. 
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Al behoorlijk dicht bij  
de realiteit: een 
computertekening van 
de nieuwe EQC.

Rüdiger Barth liet zich 
verrassen door de 
Vision EQ Silver Arrow, 
die laat zien wat er met 
het merk EQ allemaal 
mogelijk zal zijn.
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Het studiemodel Vision EQ 
Silver Arrow, gepresenteerd 
door Gorden Wagener: een 
hommage aan de autosport.
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“Intuïtie zal een van de 
belangrijkste leiderskwaliteiten van 

de toekomst zijn. Steeds meer 
beslissingen moeten we op basis 

van gevoel maken, we moeten 
durven vallen en opstaan. Deze 

vaardigheden kunnen we oefenen 
door nieuwe dingen te doen”

Let’s 
talk 
future

De me Convention in Stockholm was een bont  
festival van tech-mensen, ondernemers en 
kunstenaars. We vroegen een aantal inspirerende 
sprekers naar hun visie op de toekomst

INTERVIEWS: INA BRZOSKA
FOTO’S: SINA GÖRTZ
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Per Schlingmann (48) uit 
Zweden adviseert bedrijven op 
het gebied van communicatie, 
strategie en verandermanage-
ment. Daarnaast is hij auteur.

 perschlingmann.se

“Mijn visie is dat steeds meer mensen 
samen reizen in auto’s en openbare 
transportmiddelen. Als er in een auto twee 
personen zitten, zouden we al minder in de 
file staan, dat nu de grootste belemmering 
vormt voor bedrijfsgroei in Aarhus. Met 
een gekoppeld transportsysteem zou een 
andere levensstijl mogelijk zijn. Dan 
zouden we meer ruimte hebben voor 
voetgangers, minder geluidsoverlast en 
minder milieuvervuiling.”

Line Gerstrand (39)   
is mede-oprichtster van het 

Smart Aarhus Partnership en 
als Smart City Coördinator 

werkzaam in Aarhus. 
 smartaarhus.eu
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“Het woord hacking heeft een erg negatieve klank. En 
dat terwijl we het, als we het over hacking hebben, eigen-
lijk over veiligheid hebben. Ik zou heel makkelijk uw 
social media-account of bankrekening kunnen hacken, 
maar het hacken dat ik doe, is de ethische kant ervan, 
dat is iets heel anders.

Als je technologie bekijkt, valt op dat de dingen altijd 
op een manier werken die ons beperkt. We gebruiken ze, 
maar we begrijpen ze niet. We verlangen naar technolo-
gie, maar we staan er vaak hulpeloos tegenover. We wor-
den er steeds afhankelijker van, maar de meesten van ons 
kunnen die niet uitvinden. Dat betekent dat slechts een 
handjevol mensen en bedrijven de hele digitale infrastruc-
tuur dicteert. Daarom zouden we ons er meer mee moe-
ten bezighouden hoe dingen werken! Ik denk dat niemand 
door machines wil worden aangestuurd, zoals je wel in 
sciencefictionfilms ziet. (Hij imiteert een robot): Smeer je 
boterhammen, neem je medicijnen. We zijn allemaal indi-
viduen en willen onze eigen beslissingen nemen.

Maar we zitten wel in een overgangsfase. Tegenwoor-
dig houden kinderen van Flappy Bird. Ze weten dat ach-
ter die app een man zit die daar heel rijk mee is geworden. 
Daarom willen ze leren programmeren. Ik hoop dat ieder-
een op een dag kan programmeren en codes als talen 
leert. Iedereen zou moeten weten hoe Bluetooth werkt. 
Het probleem is dat leraren ook weinig weten over deze 
dingen. Daarom hebben we mensen nodig die ons ver-
tellen wat de jongere generaties moeten leren.“

“Het is een grote uitdaging voor onze 
maatschappij om hier te zijn, aanwezig te 
zijn. We moeten weer leren om menselijk, 
face-to-face te communiceren. De apps van 
de toekomst moeten ons helpen om weer op 
het punt te komen waar we ooit waren. En 
van daaruit kunnen we dan weer verder.”

Winy Bernard (41) is 
spreekster en oprichtster  
van Deux Creative Agency.  
Daarnaast heeft ze een digitaal  
platform op het gebied van 
onder nemen, technologie, 
reizen en mensen.   

 winybernard.com

Thomas Webb (26) is illusionist en hacker. 
Hij werd bekend door zijn optredens in  

America’s Got Talent. Tegenwoordig doet hij 
op tentoonstellingen overal ter wereld  
ethische hackingtrucs uit de doeken.

 webb.site
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Hotel Bentheimer Hof 

De bekende Burcht, thermaalbaden, 
leuke winkels en gemoedelijke cafés 
maken van Bad Bentheim de ideale 
vakantiebestemming. Fiets of wandel 
in deze schilderachtige omgeving 
langs de vele kastelen.

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting incl. ontbijtbuffet
 � 2x heerlijk dagmenu
 � Stadsplattegrond Bad Bentheim
 � Begeleide avondwandeling bij de 

Burcht van Bad Bentheim
 � Gratis WiFi

Jan t/m mrt: v.a. € 95 p.p. | Apr t/m jun: v.a. € 104 
p.p. | Aankomst do t/m za: toeslag tot € 10 p.p.

v.a. € 84 p.p.

Bad Bentheim | Duitsland

Ontdek de schitterende natuur, 
ontspan in het zwembad of sauna  
en geniet van de diners. Dit 
gemoedelijke familiehotel is gelegen 
in het knusse brinkdorp Ruinen in het 
wonderschone Drenthe.

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � 1x heerlijk 3-gangen diner
 � Informatiepakket over omgeving
 � Gebruik van binnenzwembad
 � Gratis WiFi & parkeren

Hotel de Stobbe 

€ 109 p.p.

Ruinen | Drenthe

City Hotel Stadskanaal is gelegen 
op de grens van de fietsprovincies  
Drenthe en Groningen. Het hotel 
heeft een ongedwongen sfeer met 
een persoonlijke en goede service 
waar u zich direct thuis zult voelen.

INBEGREPEN:
 � Welkomstdrankje
 � 2x overnachting
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � 2x heerlijk 3-gangen diner
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.v.a. € 99 p.p.

Aankomst op vrijdag & zaterdag € 109 p.p.

Stadskanaal | GroningenCity Hotel Stadskanaal 

Dit hotel is uitgerust met een fitness, 
uitgebreid wellness resort en een 
sfeervol restaurant. Breng een bezoek 
aan dit hotel en geniet van een goed 
en ontspannen verblijf met 25% 
korting op een beautybehandeling!

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting in superior kamer
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � Welkomstdrankje
 � Fruitmand op de kamer
 � Toegang Vitae Wellness Centre
 � 1x heerlijk 3-gangen menu

City Resort Hotel Leiden 

€ 209 p.p.

Leiden | Zuid-Holland

Dit hotel is de perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoek aan Den Bosch of 
Nijmegen. Geniet na een bezoek aan 
deze steden van een welverdiende 
beautybehandeling met 25% korting 
en kom heerlijk tot rust!

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting in deluxe kamer
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � Welkomstdrankje 
 � Fruitmand op de kamer
 � Toegang Vitae Wellnessboot Mill*
 � 1x heerlijk 3-gangen menu*afstand vanaf hotel ca. 25 km

Nelson City Resort Oss 

€ 179 p.p.

Oss | Noord-Brabant Boetiek Hotel BonAparte 

Gelegen te midden van lommerrijke 
velden, bossen en vennen en 
nabij het gezellige historische 
stadscentrum van Lochem is 
Boetiek Hotel BonAparte de mooiste 
hotellocatie van de Achterhoek!

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting incl. ontbijtbuffet
 � 2x heerlijk 3-gangen keuzediner
 � 1x borrelgarnituur in de bar vanaf 

20:30 uur
 � Vrij gebruik van binnenzwembad
 � Gratis WiFi & parkeren

Tot april v.a. € 99 p.p. m.u.v. 6 feb t/m 3 mrt: dan 
v.a. € 109 p.p. | Aankomst vr & za: toeslag € 10 p.p. 
Prijzen vanaf april online of telefonisch beschikbaar

v.a. € 99 p.p.

Barchem | Gelderland

even gewoonweg genieten
Geldig t/m 30-06-2019 tenzij anders vermeld online. Prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen per kamer, excl. wisselende citytax en reserveringskosten  
à € 7,50 per boeking. 

RESERVEREN & MEER INFO 
8   www.goedverblijf.nl/me0612 
 

 )   085 - 489 90 19  
       (ma - vr 9 tot 17.30 uur  l  za 10 tot 16 uur)

i   reisnummer: me0612

RESERVEREN & MEER INFO
8   www.goedverblijf.nl/me0612
)   085 - 489 90 19 
       (ma - vr 9 tot 17.30 uur  l  za 10 tot 16 uur)

i   reisnummer:

Goedverblijf.nl

2016 - 2017 -2018

 
Award  
Winner

topdealshotel
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“Volgend jaar zijn er voor 
het eerst méér mensen 

ouder dan 65 dan jonger 
dan 5 jaar. Daarom is er een 
verandering nodig. Het hele 
concept van pensionering is 

compleet verouderd.”

David Stewart (59) is 
oprichter en het gezicht 
van Ageist, een media-

bedrijf dat zichzelf ten doel 
heeft gesteld om opnieuw 
uit te vinden hoe het leven 

wordt geleefd, ervaren 
en begrepen door 

mensen ouder dan 50.
 agei.st

Waarom zou iemand een start-up moeten oprichten 
in Sofi a?
Vanwege onze spirit. Ons ecosysteem is niet zo groot. 
Maar we beschikken over veel co-working ruimtes, er zijn 
gezamenlijke organisaties en venture capital-fondsen. 
Ons start-upsysteem is klein maar erg hecht. Iedereen 
kent iedereen, we helpen elkaar. 
En als je Sofi a vergelijkt met Tel Aviv, Berlijn of Silicon 
Valley, wat zijn dan de voordelen?
Oh, we zijn 80 procent goedkoper dan Berlijn (lacht). 
En we hebben goed human capital. In de afgelopen 
jaren hebben veel bedrijven in Bulgarije geïnvesteerd 
om banen in de IT of productontwikkeling te verplaat-
sen. We beschikken zodoende over bijzonder goede 
experts, bijvoorbeeld op het gebied van levensweten-
schappen en blockchain-technologie.
Wat maakt de situatie in Sofi a zo uniek?
De sterke community. En veel start-ups willen maat-
schappelijk iets bewerkstelligen, bijvoorbeeld het plat-
form dat gehandicapten samenbrengt en ondersteunt 
bij het zoeken naar werk. Bulgaarse oprichters die geld 
hebben verdiend, investeren dit geld weer in Bulgarije. 
Jonge mensen die in het buitenland gestudeerd heb-
ben, komen terug. Ik ben ervan overtuigd dat Bulga-
rije op een dag weer bekend zal staan om de wijze 
waarop bedrijven hier vooruitgang en maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid combineren.
Waar komt de behoefte aan sociale impact vandaan?
Dat is ons DNA. Mensen uit Zuidoost-Europa zijn erg 
barmhartig en communicatief. We zorgen voor elkaar.

Denitsa Simeonova (26) is CEO 
van de Association of the Bulgarian 
Leaders and Entrepreneurs (ABLE).

 ablebulgaria.org

De me Convention 2018 vond plaats in 
Stockholm, in samenwerking met de 
trendbeurs SXSW. Meer dan honderd 
pioniers verkenden de toekomst van 
technologie, kunst en design. 
Meer informatie:

 me-convention.com

ME CONVENTION 
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350
Nederlanders

Steeds meer Nederlanders zien 
Kaapverdië als interessante 
vastgoedmarkt en kopen 
er een tweede woning als 
beleggingsopportuniteit. Dat blijkt 
uit cijfers van Second Home Expo. 
Meer dan 350 Nederlandse gezinnen 
hebben er reeds een optrekje gekocht.

De eerste 5 jaar 
na opening resort 

ontvangt u een 
netto verhuur

rendement van 7%

7%

10% netto 
return tot aan 
de opening van 

het resort*

10%
* Tijdelijke actie. Contacteer ons voor de actuele rendementen

De volgende 5 jaar 
ontvangt u een 

minimum netto 
verhuurrendement 

van 5%

5%

EEN ZORGELOZE INVESTERING

500.000

750.000

1.000.000

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

TOERISME GROEIT
Tegen 2020 verwachten grote touroperators (TUI, 
Thomas Cook, SN Brussels, ...) er tot 1 miljoen 
toeristen per jaar. Dat is de basis waarop de 
rendementen kunnen gegarandeerd worden.

LIEFDE OP HET 
EERSTE GEZICHT

“100% zorgeloos genieten 
van een droomeiland en er 
nog geld aan verdienen ook, 
ik hield het eerst niet voor 
mogelijk. Ik ben ter plekke 
gaan kijken en besloot daarna 
snel in te spelen op deze 
opportuniteit door mee te 
investeren in deze exclusieve 
vastgoedprojecten.”

60 VLUCHTEN
Grote touroperators zetten 
in op extra vluchten naar 
Kaapverdië. Intussen zijn 
er meer dan 60 vluchten 
per week van 20 vliegtuig
maatschappijen over de 
hele wereld.

IETS VOOR U?
We nemen u graag enkele 
dagen mee naar Kaapverdië, 
waar u met eigen ogen van 
nabij de verschillende projecten 
kan bekijken en evalueren. 

Ook interesse? Geef ons 
gewoon een seintje!

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE 
EXCLUSIEVE VASTGOEDPROJECTEN

NL: +31 (0)85 0655269 
BE: +32 (0)16 606039   

contact@living onthe beach.com  
www.livingon thebeach.com

Karine Vanderborght, 
Guy & Thomas 

Schuermans

ALTERNATIEF EN 
SLIM INVESTEREN? 
De vastgoedsector op Kaapverdië is in volle ontwikkeling. 
U investeert in een 5sterren toplocatie en geniet 
tegelijkertijd van een toprendement. Want met deze 
netto rendementen overtreffen wij al uw eerdere 
spaarinspanningen. Onze samenwerking met key 
touroperators resulteert bovendien in een gegarandeerde 
bezetting van uw woning, wat een extra boost betekent 
voor uw jaarlijkse netto huuropbrengsten. Kortom, 
een exclusieve vakantieervaring gelinkt aan een 
winstgevende investering.
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Michael Kübler checkt of het 
cilinderloopvlak van een  
V8-motor onbeschadigd is.
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One  
man,  
one  
engine
Michael Kübler werkt al tien  
jaar als motorbouwer bij 
Mercedes-AMG. Een baan die  
voor hem veel meer is dan alleen 
zijn droombaan. Het is ook zijn 
grote passie. We gingen in 
Affalterbach bij hem langs

TEKST: JÖRG HEUER
FOTO’S: MYRZIK UND JARISCH
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“One man, one engine.  
Ik vond het heel bijzonder 
om met mijn eigen naam 
voor de kwaliteit van mijn 
werk in te staan”
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Een kijkje bij de 
motorenfabricage in 
Affalterbach

 
Kwaliteitslabel: 
Mercedes-AMG 
motoren die volgens  
het principe ‘one man, 
one engine’ zijn 
gebouwd, worden 
voorzien van een plaatje 
met de handtekening 
van de bouwer.

41December 2018 Mercedes
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A MG, zo zegt Michael Kübler, staat 
voor lef, intensiteit, karakter en  
Driving Performance. Het gaat erom 
dat je weet wat je wilt en dan vast

beraden op je doel afgaat. “En AMG staat uiter
aard ook voor de beste motoren ter wereld.”

We volgen de 36jarige Kübler tijdens 
zijn werk in de motorenfabriek in Affalter
bach, waar de V8motoren volgens het pro
ductieprincipe ‘one man, one engine’ door 
één persoon met de hand worden gebouwd. 
Daarmee zijn de motoren in zekere zin 
unieke stukken. Technologische meester
werken met een adembenemende vermogens 
afgifte in combinatie met een laag gewicht 
en een hoge efficiëntie.

Voor het feit dat ze motoren van top
kwaliteit leveren, staan Kübler en zijn colle
ga’s garant met hun naam. Een met de hand 
gesigneerd label van degene die de motor 
gebouwd heeft, getuigt van de kwaliteits
belofte. Kübler schat dat hij tot nu toe al meer 
dan vierduizend motoren heeft gebouwd.  

Motoren met een ziel
In de motorenfabriek van MercedesAMG 
worden op dit moment twee highper
formance V8motoren gebouwd: de V8 
bi turbobenzinemotor M177 wordt in de 
huidige 63modellen gebruikt en de M178 
is het krachtige sportwagenhart van de  
GTfamilie. “Ze wegen beide maar zo’n  
200 kilo”, legt Kübler uit. Ze zijn opgebouwd 
met ongeveer zeshonderd componenten. De 
motorbouwers hebben ongeveer vier tot vijf 
uur nodig om een complete motor te bou
wen, die vervolgens naar de wereldwijde 
MercedesBenz fabrieken wordt gestuurd 
waar de AMGmodellen worden gebouwd.

Kübler zelf houdt zich op een speciaal 
voor hem ingerichte werkplek bezig met de 
grote V12motoren, die worden gemonteerd 
onder de motorkap van de Paganisuper
sportwagens. AMG heeft een exclusief 
motorsamenwerkingscontract afgesloten met 
de kleine sportwagenfabrikant – Kübler 
bouwt al zeven jaar Paganimotoren.

“Ik heb ongeveer twee werkdagen nodig 
voor de bouw van een V12motor”, legt hij 
uit. “En ik heb nog nooit klachten gekregen. 
Dat is belangrijk en erg plezierig voor een 
perfectionist als ik, die met hart en ziel aan 
de motoren werkt. Of het nu om een V12 of 
een V8 gaat. In mijn motoren – en die van 

mijn collega’s – zit een ziel. Ja, we bouwen 
hier in Affalterbach motoren met een ziel!”

Passie
Andere mensen, vertelt Kübler terwijl we 
over de kraakheldere hightech motoren
afdeling lopen, doen yoga om hun rust te 
vinden, hij bouwt simpelweg motoren voor 
hetzelfde effect.

De motoren die hier worden gebouwd, 
zorgen niet alleen voor de aandrijving van 
de ‘hottest cars ter wereld’ – ze zijn ook de 
grote passie van Kübler. “Ik ben op m’n best 
als ik aan een motor werk. Tuurlijk, ook in 
deze baan krijg je een bepaalde routine. 
Maar elke keer is een nieuwe motor weer iets 
heel bijzonders. Ik vind mijn werk nog net 
zo opwindend als op de eerste dag. Soms 
denk ik dat het bijna surrealistisch is, maar 
wat zou ik anders moeten doen? Deze baan 
maakt me nu eenmaal happy!” 

Het is tijd voor een korte pauze. Als 
‘f1mike28’ laat Kübler op Instagram  
adembenemende foto’s van zijn werk zien 
aan geïnteresseerden en fans. Hij heeft 
inmiddels al meer dan 200.000 volgers.  
Hij haalt koffie uit een automaat en gaat 
even naar buiten voor een frisse neus.  
Collega’s lopen voorbij. Men begroet elkaar 
vriendelijk, spreekt kort met elkaar, vooral 
over het werk. 

In het rustige Affalterbach lijkt iedereen 
elkaar te kennen. Kübler geniet van zijn  
koffie en eet een rode appel. Veel meer eet 
hij over het algemeen niet tijdens zijn dienst. 
Hij gaat bijna nooit naar de kantine, zo zegt 
hij. “Pas na het werk krijg ik honger.”

Magische aantrekkingskracht
Hoe is hij eigenlijk bij MercedesAMG beland? 
“Ik kreeg de liefde voor MercedesBenz met 
de paplepel ingegoten”, zo vertelt Kübler. 
“Mijn overgrootvader was begin twintigste 
eeuw hoofd van de motorentestafdeling in 
Untertürkheim. Mijn opa trad in zijn voet
sporen. Ook mijn vader en moeder werken 
bij Daimler.”

Hij voltooide zijn opleiding ook bij 
MercedesBenz – op de motorenafdeling. 
Eerst de dieselmotoren, vervolgens de V6 
en V8motoren. Op de avondschool leerde hij 
verder, vervolgens solliciteerde hij bij 
MercedesAMG waar hij tien jaar geleden 
werd aangenomen. 

NIEUWSTE GENERATIE  
MERCEDES-AMG MOTOREN

De actuele motoren-highlights van 
Mercedes-AMG zijn de V8-biturbo-

motoren M177 en M178. Beide  
innovatieve achtcilindermotoren – die in 

de 63- en in de GT-modellen worden 
gemonteerd – kenmerken zich door een 

compacte constructie, een laag gewicht, 
een hoge efficiëntie en de typische 

AMG-motorsound.

“In mijn motoren –  
en die van mijn  

collega’s – zit een ziel. 
Ja, we bouwen hier in 
Affalterbach motoren 

met een ziel”

 
De achtcilindermotor 

M177 is bijna klaar en 
vormt binnenkort het 

kloppend hart van een 
Mercedes-AMG 63-model.
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“One man, one engine. Ik vond het heel 
bijzonder om met mijn eigen naam voor de 
kwaliteit van mijn werk in te staan”, legt hij 
uit. “Überhaupt had AMG op mij een magi
sche aantrekkingskracht. Zodra ik mijn rij
bewijs had, reed ik vaak naar Affalterbach 
om naar de auto’s te kijken die hier stonden: 
SL 55, SLK 55, CLK Black Series, CLK DTM 
en ook de Formule 1 Safety Cars. Wow, dacht 
ik, dat is helemaal mijn ding!” 

De jonge Kübler droomde bij zijn vele uit
stapjes naar het AMGhoofdkantoor met 
open ogen. AMG was zijn bestemming. “Mijn 
ster aan het firmament”, zegt hij, en zijn 
ogen beginnen te stralen. 

Wat was zijn eerste AMGmotor? “Een 
gespierde V12.” Zijn grootste uitdaging? “De 
GT3motoren, omdat je daarbij veel regels 
moet naleven, er zijn veel metingen nodig.” 
Zijn persoonlijke drijfveer? “Het moment dat 
de motor klaar is, geeft me elke keer ‘satis
faction’, zoals Mick Jagger zou zeggen.”

Maar vooral de wetenschap dat veel 
droomauto’s door zijn deskundigheid en die 
van zijn collega’s veilig en betrouwbaar  
rondrijden op circuits en openbare wegen 
over de hele wereld, is voor Kübler het 
hoogst haalbare. 
”Ik heb het volgende beeld voor ogen: een 
MercedesAMG cruist met een door mij 

gebouwde motor relaxed door San Francisco, 
een tweede exemplaar door ZuidFrankrijk en 
een derde rijdt vol gas over de Nürburgring. 
Dat zijn geen dromen, dat is de realiteit!”

Motoren in actie
Zijn werk bezorgde Kübler al veel emotio
nele momenten. En dat niet alleen in het 
weekend, als hij met zijn zoon ter plekke, op 
tv of online de races in de GT3raceklasse 
volgt, waarbij altijd motoren worden ingezet 
die door hem zijn gebouwd.

We vragen hem wat voor hem een heel 
speciaal moment was. Kübler hoeft niet lang 
na te denken. “Een Australisch echtpaar 
kwam me bezoeken in de fabriek. De man 
reed met een MercedesAMG met V12motor 
en voor zijn vrouw had hij een exemplaar 
met V8 gekocht. Op beide motoren stond 
mijn naam. Het echtpaar wilde me gewoon 
leren kennen. Dat was echt een topdag.”  
Was hij trots? “Heel trots. En behoorlijk 
gelukkig.”

Model 
Mercedes-AMG  

GT-familie

Cilinderaantal/opstelling:   
  V8 of 6/lijn

Cilinderinhoud:  
  2.999–3.982 cm3

Max. vermogen:   
  270 kW/367 pk bij

5.500–6.100 t/min – 
470 kW/639 pk bij  

5.500 t/min
Topsnelheid:  

  270–318 km/h  
(elektr. begrensd)  
Brandstofverbruik: 

  gecombineerd 
12,5-8,1 l/100 km 

  gecombineerd  
8,0-12,3 km/l 

CO2
emissie: 

  gecombineerd  
284-184 g/km 

De opgegeven waarden zijn 
afhankelijk van het gekozen GT-model 

en de velg-/bandcombinatie. 

Onze verslaggever Jörg Heuer 
volgt de motorbouwer al lange tijd 
op Instagram. Nu heeft hij hem 
eindelijk persoonlijk leren kennen: 
“Spannend!”

Michael Küblers 
Instagram-account:  
Instagram.com/

f1mike28

 
De motorbouwer rijdt  

na zijn dienst naar  
huis – uiteraard in zijn 
eigen Mercedes-AMG.
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SMELLS
LIKE …
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Gevecht om duizendsten 
van een seconde: bij  
de pitstop van wereld
kampioen Lewis Hamilton 
moeten alle handelingen 
naadloos op elkaar 
aansluiten.
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De grootste uitdaging als je Formule 1-kampioen wil 
worden? Je moet een enorm team samensmelten tot een 
perfecte eenheid. Bij Mercedes-AMG Petronas Motorsport  
zet men daarbij in op duidelijke principes

… TEAM 
SPIRIT
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Met dank aan het team: 
in september 2018 won 
Lewis Hamilton in zijn 
zilverpijl de Grand Prix 
van Singapore – na de 
finish werd hij toegejuicht 
door zijn collega’s.
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Meer dan 1.500 mensen 
werken op drie locaties 
voor het Formule 1-team 
van Mercedes -Benz –  
ze zijn mede verantwoor-
delijk voor het succes.

Team spirit: Lewis 
Hamilton (midden) en 
zijn landgenoten juichen 
voor een doelpunt van 
het Engelse voetbalteam.

SERIE, DEEL 3

DE FORMULE 1 – DE MINDSET VAN KAMPIOENEN

De succesformule
Winnen doe je niet 
alleen. Mercedes- AMG 
Petronas Motorsport zet 
vol in op samenwerken. 
In een groep weet je 
meer dan wanneer je 
alleen bent (zwerm-
intelligentie), de waarde-
bepaling van de 
competentie van elk 
individu telt (empower-
ment) en in plaats van 
hoogmoed komt het aan 
op nederigheid. Exact 
uitgevoerde processen 
en gezamenlijke waar-
den vormen de basis van 
een systeem waarin het 
op oplossingsgericht 
denken en handelen 
aankomt. Een formule 
die niet alleen in de 
autosport succesvol is.
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Z ijn er echt mensen die klagen dat Formule 1- 
auto’s tegenwoordig te stil zijn? Het is rond het 
middaguur en op het terrein van Mercedes-
AMG Petronas Motorsport in Brackley wordt 

een magazijnhal gevuld met het rauwe geluid van een 
hoogtoerige motor. Oordopjes zijn een must, ze dempen 
het geluid tot een acceptabel niveau. Voordat het team 
afreist naar het volgende circuit, heeft hoofdmonteur 
Matt Deane (44) nog een pitstoptraining ingepland. Het 
zijn simpele handelingen die al honderden keren zijn uit-
gevoerd. Als je echter een band binnen twee seconden 
wil wisselen, kun je dat niet vaak genoeg oefenen. Op 
een monitor kan Deane exact zien hoeveel tijd de team-
leden nodig hebben. In de Formule 1 draait het om dui-
zendsten van een seconde. Ook voor de crew.

In de stellingen zijn kisten en pallets opgestapeld, in 
de hoek staan afdekschermen, houders op rollen, contai-
ners. Een van de monteurs zit in de racewagen; hij rijdt 
vanuit het felle zonlicht de hal in. De motor jankt even, 
de muren kaatsen het geluid terug. Een monteur verwij-
dert het wiel, een collega van hem reikt een nieuw wiel 
aan. Het wordt vastgeschroefd en de bolide is weer klaar 
voor vertrek. De synchroniciteit van de bewegingen is 
prachtig om te zien, je zou dit moment het liefst in slow 
motion bekijken, omlijst met klassieke muziek. Dat zou 
goed passen bij het orkestrale karakter. Zo’n pitstop heeft 
iets van een symfonie.

Terwijl het vroeger in de pitboxen naar olie en uitlaat-
gassen rook, is het vandaag de dag een ander verhaal: 
smells like team spirit. Een coureur is immers zo goed 
als het team dat hem omringt. De engineers die zijn  
auto ontwikkelen, de monteurs die deze in beweging hou-
den. Op drie locaties werken ruim 1.500 medewerkers 

voor het Formule 1-team van Mercedes-Benz. Ze hebben  
allemaal hetzelfde doel voor ogen: kampioen worden, 
kampioen blijven. Het is zaak om 1.500 individuen 
samen te smelten tot een perfecte eenheid die voor een 
gezamenlijk doel werkt. Elke dag opnieuw. De Formule 1 
is een technologisch toekomstlab dat de sport kan ont-
stijgen om als voorbeeld te dienen voor structuren, pro-
cessen, stijl van leidinggeven.

Maximale transparantie
Uiteraard worden races nog altijd op het circuit gewon-
nen. Het fundament voor deze overwinningen wordt  
echter gelegd op de motorenafdeling in Brixworth, op 
het hoofdkantoor in Stuttgart en hier in Brackley. Team-
geest is meestal iets abstracts, maar hier in de  
Formule 1-fabriek wordt hij tastbaar. Door Toto Wolff  
bijvoorbeeld. Hij is teambaas en aandeelhouder. En ook 
al is hij een van de weinige leidinggevenden met een 
eigen kantoor, de ruimte waarin hij zit wordt slechts  
door een glazen ruit en een paar elegante sideboards 
afgescheiden van de grote afdeling. “Dat was een bewuste 
keuze”, zegt Wolff (44). “Er zijn altijd gesprekken die ik 
alleen achter gesloten deuren kan voeren, maar ik wil 
ook maximale transparantie.” Het liefst zit hij met een 
laptop tussen de collega’s. 

Sinds Wolff in januari 2013 als aandeelhouder tot het 
team toetrad, heeft Mercedes-Benz vier titels in het  
coureursklassement behaald en eveneens vier bij de con-
structeurs. En als je in Brackley vraagt hoe het mogelijk 
is dat ze in deze high-performance wereld continu op 
kop rijden, vertellen ze je dat het allemaal om de juiste 
mindset gaat. Wolff houdt er moderne leiderschaps-
principes op na en hij heeft iets weten te bewerkstelligen 

Alleen al tussen 2014 en 
2017 behaalde het team 
van Toto Wolff vier  
titels in het coureurs-
klassement – mede 
dankzij zijn moderne stijl 
van leidinggeven.

 
Het hoofdkantoor  
van Mercedes- AMG 
Petronas in Brackley.  
In de Formule 1-bolide 
wordt alle energie van 
het team samengebald.

TEKST: MARKUS GÖTTING
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Miljoenen mensen kijken 
toe als de monteurs 
razendsnel een band 
wisselen.

 
“De mannen doen hun 
werk onder extreme 
omstandigheden, altijd”, 
aldus hoofdmonteur 
Matt Deane.

dat in de buurt komt van een cultuurrevolutie. Tot  
voor kort ging het er in de Formule 1, wat de hiërarchie 
betreft, net zo aan toe als in veel grote bedrijven: de 
communicatie wegen waren heel duidelijk en strikt  
geregeld. “Dat waren andere tijden”, zegt Wolff, “het tijd-
perk van de hiërarchische structuren.” Hij heeft het  
liever over zwerm intelligentie, wat weliswaar betekent 
dat nog altijd één persoon de koers bepaalt. Het komt er 
echter op aan hoe hij de anderen meeneemt.

Wolff was zelf een succesvol coureur, maar uiteinde-
lijk meer in mensen geïnteresseerd dan in techniek. “Ik 
kan zelf geen aerodynamisch oppervlak ontwerpen, maar 
ik houd me bezig met mensen die dat wel kunnen. En die 
probeer ik zo goed mogelijk te ondersteunen.” 

Wolf heeft het daarbij over ‘empowerment’. Nog zo’n 
sleutelbegrip. In de geschiedenis van de mensheid zijn 
veel imperiums aan zichzelf ten onder gegaan. Aan hoog-
moed en aan slordigheid. In de motivatiefilosofie noemt 
men dat de ‘paradox van het succes’. Wolff vertelt dat ze 
dit fenomeen exact hebben geanalyseerd. “Je moet je ver-
wachtingspatroon op een zinvolle manier managen en 
respecteren dat ook bij andere teams slimme mensen 
werken”, zegt hij. “Je hebt geen recht op overwinningen, 
je moet ervoor vechten. En daar hoort vooral nederigheid 
bij.” Het is een soort mantra voor het team.

Op elke situatie voorbereid
Toen het Duitse nationale voetbalelftal in de zomer  
snel werd uitgeschakeld tijdens het WK, troostten veel fans 
zich met de wetenschap dat in Spanje, Italië en Frankrijk 
hetzelfde was gebeurd. Er werd gepraat over de titel-
verdedigersvloek. In de Formule 1 bestaan lot en toeval 
niet. Daar geloven ze in de fysica, niet in de metafysica. 
Het gaat erom dat je op elke situatie voorbereid bent. En 
dat is de taak van James Vowles.

Vowles (39) is de hoofdstrateeg van het team, en hij 
heeft niet simpelweg één plan B in zijn hoofd maar  
dermate veel opties dat het alfabet er niet toereikend  
voor is. “Negatieve verrassingen maken je hectisch”, zegt 
hij. En omdat hectiek zelden helpt, neemt Vowles voor 
een race alle denkbare scenario’s door. “Plannen zorgen 
voor structuur in je brein. Het zorgt ervoor dat je brein 
zich een situatie herinnert als deze zich voordoet.  
Dat geeft rust.” Structuren en processen, plus een geza-
menlijk beoordelingssysteem. Dat is het belangrijkste 
sociale bindmiddel voor elke succesvolle organisatie. 
Vowles zegt dat ze een structuur hebben weten te reali-
seren die elke medewerker laat groeien. Daar hoort ook 
wekelijkse feedback in plaats van een routinematig jaar-
lijks beoordelingsgesprek bij. Eerlijkheid is daarbij van 
cruciaal belang. “Toto zegt dat fouten niet acceptabel 

 
Een monteur controleert  
de auto vlak voor de race. 
Vergeet het tijdperk van  
de hiërarchie, het team 
denkt nu veel meer   
oplossingsgericht. 

 
Een intensieve training  
van alle processen is een 
belangrijke  randvoorwaarde  –  
een overwinning is 
afhankelijk van ontelbaar 
veel factoren.

Onze serie  
om terug te lezen: 

Deel 1 – het interview 
met wereldkampioen 
Lewis Hamilton 
Uitgave 2-2018

Deel 2 – hoe de  
Formule 1 de techno-
logische ontwikkeling 
stimuleert 
Uitgave 3-2018

Deel 4 – hoe het  
Formule 1- team de  
ontwikkeling van de  
Formule E ondersteunt 
Verschijnt in de  
volgende uitgave 

✔ 
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15 UITVOERINGEN 
IN NEDERLAND

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands

Olga Zinovieva sopraan
Sytse Buwalda countertenor

Marti nus Leusink tenor
Thilo Dahlman bas

Pieter Jan Leusink dirigent

CONCERTDATA
vrijdag 25 januari Leiden Marekerk 19.30
zaterdag 26 januari Amsterdam Concertgebouw 20.15 ✔
zondag 27 januari Den Haag Grote Kerk 15.00
donderdag 31 januari Zwolle Dominicanenkerk 19.30
vrijdag  1 februari Arnhem Eusebiuskerk 19.30
zaterdag  2 februari Utrecht Janskerk 15.00
zondag  3 februari Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
donderdag  7 februari Den Bosch Jh. Bosch Artcenter 19.30
vrijdag  8 februari Eindhoven Catharinakerk 19.30
zaterdag  9 februari Rotterdam Laurenskerk 19.30
zondag 10 februari Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
donderdag 14 februari Alkmaar Grote Kerk 19.30
vrijdag 15 februari Groningen Martinikerk 19.30
zaterdag 16 februari Utrecht Janskerk 19.30
zondag 17 februari Nijmegen Stevenskerk 15.00

✔ Concertgebouw: selecteer uw eigen stoel. Inclusief consumpties. 

Kijk voor de rangindeling op www.pieterjanleusink.nl/rangindeling.

“ Maak kennis 
met de erfenis 
van Amadeus”

Wilt u Mozarts ‛Requiem’ écht beleven en ervaren wat een 
‘live’ uitvoering met u kan doen, kom dan luisteren in prachti ge 
historische kerken of het Concertgebouw in Amsterdam. 

De uitzonderlijke talenten van de ruim 50 zangers, musici en 
solisten o.l.v. dirigent Pieter Jan Leusink staan garant voor een 
uitvoering die intens, ontroerend en meeslepend zal zijn. 
De feestelijke Krönungsmesse laat een heel andere Mozart horen. 
Sopraan Olga Zinovieva vertolkt Mozarts meest emoti onele aria 
‛Et incarnatus est’. Met haar prachti ge, wendbare stem excelleert 
zij in coloraturen maar ook in uiterst gevoelige passages. 

RESERVEER EENVOUDIG UW TICKETS 
www.pieterjanleusink.nl (actiecode REF77)
bel onze reserveerlijn 0900 - 8191  (45 cpm) 

Bestel nu voor € 49,95 per ticket i.p.v. € 75,00
✔ Concertgebouw Rang 1 € 54,95 per ticket inclusief consumpties.
Prijzen exclusief € 6,00 servicekosten per complete bestelling.

actiecode
REF77ONTVANG 33% VROEGBOEKKORTING!

Spectaculair! Miserere mei van Allegri was alleen 
in bezit van het Vati caan, anderen mochten deze 
compositi e niet uitvoeren. Een slimme jongen (14 jaar!) 
hoorde in de Sixti jnse kapel te Rome dit werk en 
onthield het. Thuis schreef hij de muziek uit. 
Die geniale jongen was… …Wolfgang Amadeus Mozart!

Spectaculair!
in bezit van het Vati caan, anderen mochten deze 
compositi e niet uitvoeren. Een slimme jongen (14 jaar!) 
hoorde in de Sixti jnse kapel te Rome dit werk en 
onthield het. Thuis schreef hij de muziek uit. 
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Enthousiasme delen:  
de beide Mercedes-Benz 
coureurs Valtteri Bottas 
(links) en Lewis 
Hamilton.

zijn, maar als ze tóch gebeuren, moet je er open voor uit-
komen en ervan leren”, zegt Vowles. Hij vertelt dat er 
bij hun analyses zelfs fouten naar voren kwamen bij 
races die het team wist te winnen.

In een sport waarin auto’s met 300 km/h over de 
baan rijden, is stilstand per definitie achteruitgang. En 
uiteindelijk is succes ook een kwestie van cultuur. Aldo 
Costa is engineering director bij het team, hij is al der-
tig jaar werkzaam in de Formule 1 en was betrokken bij 
meerdere WK-titels. Costa (57) heeft het over een ‘win-
naarscultuur’ waarbij passie en toewijding een belang-
rijke rol spelen, net als constructieve twijfel aan jezelf. 
Doen we alles wel goed? Moeten we ons personeel aan-
passen, laten roteren? Dat soort dingen. Daarvoor heb-
ben ze een systeem opgezet met een duidelijke formule: 
see it, say it, fix it. Dat betekent dat elke medewerker, op 
welk niveau hij ook werkt, de plicht heeft om zaken te 
benoemen die hem opvallen. Costa: “We zijn geïnteres-
seerd in oplossingen, niet in het zoeken naar schuldigen 
na een nederlaag.” Dat is voor hem een heel belangrijk 
aspect en wie zijn biografie kent, snapt ook waarom. 
Costa was ooit technisch directeur bij een concurrerend 
team. Toen het daar echter niet meer goed ging, werd hij 
ondanks vroegere zeges ontslagen. “Het was een van de 
lastigste fases in mijn leven”, zegt Costa. “Ik vond mijn 

ontslag namelijk onterecht. Koppen laten rollen is geen 
succesformule.” Geen politieke spelletjes, geen verwij-
ten over en weer – dat zijn in de ogen van Costa de fac-
toren waarmee Mercedes-AMG Petronas de top heeft 
bereikt en zichzelf daar heeft weten te handhaven. 

De druk is sowieso al groot genoeg. Matt Deane, de 
hoofdmonteur, vertelt dat de teamleden ruim tweehon-
derd dagen per jaar onderweg zijn. Ondanks alle glamour 
betekent dat een leven vol ontberingen. En dan kijken 
ook nog eens miljoenen mensen toe hoe je binnen twee 
seconden een wiel wisselt. “De mannen doen hun werk 
onder extreme omstandigheden, altijd”, aldus Deane. 

Juist daarom biedt het Formule 1-team zijn medewer-
kers veel programma’s aan, waaronder ook seminars 
gericht op alertheid. Deane: “We verlangen van onze 
medewerkers dat ze hun best doen, dus wij doen ook  
ons best voor hen.” Nog zo’n zin die niet alleen in de  
Formule 1 van grote waarde is.

De seizoensfinale 
op 25 november 
In Abu Dhabi werd  
de laatste van in totaal  
21 races van het  
Formule 1-seizoen  
2018 verreden.

Mercedes -AMG  
Petronas Motorsport  
op internet,  
het laatste nieuws: 
mercedesamgf1.com

Markus Götting deed al begin deze eeuw verslag  
over de Formule 1. Sindsdien is er niet alleen in tech-
nologisch opzicht veel veranderd. Bij Mercedes- AMG 
Petronas kwam hij in aanraking met leiderschaps-
strategieën die nog maar enkele jaren geleden als 
exotisch werden beschouwd in de autosport.
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Welkom, EQC!
Het zal niet lang meer duren tot de eerste EQ van Mercedes-Benz over  
onze wegen rolt. Een volledig elektrische crossover-SUV, die opnieuw definieert  
wat we in het tijdperk van de elektromobiliteit mogen verwachten. Stap in!

56 – EQC

64 – GLE

68 – C Klasse Coupé in Reims

76 – GLC in China
De autopagina’s in het 
Mercedes me magazineDrive
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De EQC is er!
Dynamisch, duurzaam, stil: met de eerste EQ begint een nieuw tijdperk. 
De EQC verlegt de grenzen qua veiligheid, comfort en kwaliteit –  
maak kennis met de Mercedes-Benz onder de elektroauto‘s

TEKST: FELIX LASSE  
FOTO’S: DAIMLER AG

EQC
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Krachtige proporties: dankzij de lang
gerekte daklijn, lage taillelijn en coupé

achtig aflopende achterzijde heeft de EQC 
het silhouet van een SUVCoupé.
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EQC

56-63_18MER11546_NLNL_DRIVE_EQC.indd   58 19/11/2018   09:37

59December 2018 Mercedes

  
Het multimediasysteem 
MBUX is uitgebreid met 
specifi eke EQfuncties 
zoals de weergave van 
de actieradius en het 
oplaadniveau. 
 

Auto met karakter: het 
grote zwarte paneel aan 
de voorzijde omsluit de 
grille en de koplampen.

Aerodynamisch: 
de spoilerrand op het 
dak draagt bij aan 
de uitstekende 
aerodynamica.

Mercedes me. 
Gemakkelijk. 
Intelligent. En 
voor u gemaakt.

Altijd goed geïnfor-
meerd over uw 
Mercedes-Benz en 
alles wat daarbij hoort. 
Het oplaadniveau: 
perfect! De actieradius: 
geen probleem! Met 
Mercedes me hebt u 
altijd digitaal toegang 
tot uw auto, uw servi-
ces en nog veel meer.

www.mercedes.me
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Sportief: twee 
elektromotoren met  
een gezamenlijk 
vermogen van 300 kW 
drijven de EQC aan,  
een actieradius tot  
450 km is mogelijk.

  
Alles in één oogopslag: 
het dashboard is 
ontworpen als een  
op de bestuurder 
georiënteerde cockpit.

D aar is hij dan: de nieuwe EQC, die vanaf halver-
wege volgend jaar over onze wegen zal rollen. 
Hoe de designers het eerste model van het 
nieuwe product- en technologiemerk EQ van 

Mercedes-Benz hebben vormgegeven, kon u al lezen op 
pagina 24. Maar hoe ziet de EQC er in het echt uit? Hoe 
voelt hij aan, hoe rijdt hij?

Om maar meteen met de belangrijkste belofte te 
beginnen: de EQC is in alle opzichten een typische 
Mercedes-Benz. Daarmee doelen we enerzijds op  
klassieke eigenschappen als kwaliteit, veiligheid en com-
fort, die uiteraard ook de eerste volledig elektrische EQ  
kenmerken. Anderzijds ook op de hoge rijdynamiek, 
dankzij twee elektromotoren met een gezamenlijk ver-
mogen van 300 kW. 

De aandrijflijn werd compleet nieuw ontwikkeld. De 
ECQ heeft een elektrische aandrijflijn op de voor- en ach-
teras en kenmerkt zich door een uitgekiende efficiëntie, 
en dat alles met de rijeigenschappen van een vierwielaan-

gedreven auto. Om het energieverbruik te verminderen 
en de dynamiek te verhogen, is de voorste elektromotor 
geoptimaliseerd voor een zo groot mogelijke efficiëntie en 
de achterste juist voor rijdynamiek.

Een krachtige lithium-ion-accu voorziet de EQC van 
stroom – welke actieradius u uiteindelijk kunt realise-
ren, hangt van uw rijstijl af. Er is keuze uit vijf rijpro-
gramma’s, waaronder ’Max Range’. De ECO-assistent 
ondersteunt u op tal van manieren bij het zuinig rijden: 
met aanwijzingen, bijvoorbeeld over het moment dat u 
uw voet van het gaspedaal kunt halen, of over gerichte 
aansturing van de recuperatie – de energieterugwinning 
bij het remmen.

Intelligente services en gekoppelde oplaadoplossin-
gen maakten bij de ontwikkeling van de EQC consequent 
deel uit van het proces. Altijd volgens het principe dat 
elektromobiliteit comfortabel en geschikt voor dagelijks 
gebruik moet zijn. Standaard beschikt de EQC over een 
watergekoeld oplaadsysteem met een capaciteit van 

EQC
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Model  
Mercedes-Benz  
EQC 400 4MATIC

Lak:  
  hightechzilver  

CO2
-emissie*: 

   gecombineerd  
0 g/km

Stroomverbruik*: 
   gecombineerd 
22,2 kWh/100 km, 
volgens NEDC

Actieradius*: 
   ruim 450 km,  
volgens NEDC  

Max. vermogen:
  300 kW/408 pk 

Topsnelheid:
   180 km/h 
(begrensd) 

Acceleratie  
0-100 km/h: 

  5,1 sec. 
Accucapaciteit:  

   80 kWh

* De opgaven over het  
energieverbruik en de CO2
emissie zijn voorlopig en 
werden vastgesteld door  
de technische afdeling. De 
opgaven over de actieradius 
zijn eveneens voorlopig.  
Een EGtypegoedkeuring  
en een Certificaat van  
Overeenstemming (CvO)  
met officiële waarden zijn 
nog niet beschikbaar.  
Afwijkingen tussen deze 
opgaven en de officiële 
waarden zijn mogelijk.

 
Typisch EQ: het unieke 
contrast tussen strak 
vormgegeven, sensuele 
oppervlakken, precieze 
lijnen en geometrische 
vormen.
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7,4 kW, waarmee de wisselstroom bijvoorbeeld via het 
stopcontact thuis in gelijkstroom kan worden omgezet, 
dat vervolgens in de accu kan worden opgeslagen. Met 
de Mercedes-Benz wallbox kunt u de EQC thuis drie keer 
sneller opladen dan vanuit een gewoon stopcontact. 

Nóg sneller verloopt het opladen door middel van 
gelijkstroom bij snellaadstations, waarbij de stroom 
direct in de accu geladen wordt – eveneens standaard. 
Afhankelijk van het oplaadniveau kan de EQC worden 
opgeladen met een vermogen tot 110 kW. Naar verwach-
ting gaat de accu in ongeveer 40 minuten van 10 procent 
oplaadniveau naar 80 procent.

Het interieur van de EQC kenmerkt zich door avant-
gardistische elektro-esthetiek. Hoogwaardige materialen 
als leder, hout en moderne sierdelen in aluminiumlook 
stralen een vertrouwde kwaliteit uit, die wordt aange-
vuld met innovatieve, nieuw ontwikkelde oppervlakken. 
De bestuurder en voorpassagier kunnen gebruikmaken 
van het intuïtief te bedienen multimediasysteem MBUX, 

dat is uitgebreid met talrijke specifieke EQ-functies en 
voor de EQ geoptimaliseerde navigatie: bij de berekening 
van de snelste route wordt rekening gehouden met de 
kortste oplaadtijd. Oplaadstations in de buurt zijn heel 
eenvoudig te vinden en via Mercedes me Charge krijgt 
u eenvoudig toegang tot de openbare oplaadstations van 
verschillende aanbieders, ook buiten de landsgrenzen. 
In de app is een betaalfunctie geïntegreerd; de betaling 
verloopt eenvoudig.

Wat de EQC nog meer kenmerkt? Hij is uitgerust met 
de nieuwste generatie rijassistentiesystemen, zoals de 
preventieve snelheidsaanpassing als er verderop een file 
staat. En ook op het gebied van passieve veiligheid vol-
doet de EQC aan de strengste eisen: de accu en alle 
andere componenten die onder stroom staan, voldoen 
aan de strengste veiligheidseisen, zoals u dat van ouds-
her gewend bent van het merk met de ster.

Bent u zelf al klaar voor elektromobiliteit? Binnen-
kort kunt u in een echte Mercedes-Benz stappen!

Meer informatie: 
mercedes-benz.nl/EQC

 
Nieuwe look: onder de 
motorkap is niet zoals 
gewoonlijk de motor  
te vinden – de EQC is  
aan de voor en achteras 
voorzien van een 
compacte elektromotor.

EQC
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Met de EQC zet MercedesBenz de scha
kelaar om: halverwege 2019 zullen de eer
ste modellen van het nieuwe product en 
technologiemerk EQ beschikbaar zijn. 
Daarvoor wordt een elektromobiel eco
systeem opgebouwd. Het spectrum loopt  
uiteen van elektroauto’s tot wallboxen en 
van oplaadservices tot privé energie
opslagsystemen. EQ staat voor intelligente 
mobiliteit, een aantrekkelijk design, bui
tengewoon veel rijplezier, veel dagelijks 
gebruiksgemak en het voor MercedesBenz 
kenmerkende hoge veiligheidsniveau. 
MercedesBenz investeert enorm veel in 
het tijdperk van de elektromobiliteit en zal 
ook in de toekomst blijven verrassen met 
tal van innovaties. U kunt als een van de 

EQC: ALS EERSTE HET LAATSTE NIEUWS

Exclusieve informatie

eersten kennis maken met de EQC en toe
treden tot de opwindende EQwereld. Met 
uw registratie ontvangt u regelmatig van 
ons exclusieve informatie over de EQC – 
eerder dan alle anderen. Laat u inspire
ren, geniet van spraakmakende verslagen 
en verhalen, en wissel met ons van 
gedachten. 

Registreer u hier:
 mercedes-benz.nl/EQC

 
Via de MercedesBenz 
wallbox bij u thuis wordt 
de EQC veel sneller 
opgeladen dan via het 
gewone stopcontact.

 
Standaard veelzijdig: 
de EQC kan overweg 
met zowel 
wisselstroom als 
gelijkstroomladen. 

  
Teken van deze tijd: 
het opschrift ‘EQC’.
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Terugkeer van een trendsetter
De nieuwe Mercedes-Benz GLE straalt kracht en veiligheid uit en zorgt zowel  
op de weg als in het terrein voor rijplezier. Tot de highlights behoren een nog 
comfortabeler interieur, het actieve onderstel en de intuïtieve bediening

GLE
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Maximaal rijcomfort:
het actieve onderstel E-ACTIVE 
BODY CONTROL biedt een 
uitermate verfijnde demping en 
werkt met een spanning van  
48 volt – een wereldprimeur!

Alles aan boord: meer 
ruimte in het interieur, 
innovatief infotainment 
met touchscreen, 
nieuwe rijassistentie - 
systemen.

Stevig houvast: als het  
in het terrein ondanks alle 
hightech assistenten toch 
spannend wordt, maken  
de handgrepen in de 
middenconsole zich nuttig.

Teamgeest: als optie kan 
de GLE ook worden 
voorzien van een derde 
zitrij. Perfect voor grote 
gezinnen of een 
uitstapje met vrienden.
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Geoptimaliseerde buitenspiegels, 
spoilers bij de achterwielen en 
standaard een spoilerrand op  
de achterklep. Ook zijn de 
achterlichten voorzien van 
speciale spoilerranden.

Het rijassistentiepakket 
plus maakt het rijden 
een stuk eenvoudiger – 
bijvoorbeeld door de 
automatische 
snelheidsaanpassing.

De GLE oogt atletisch 
dankzij de markante 
lijnen die van de 
C-stijlen doorlopen tot  
in de nieuw ontworpen 
achterlichten.

GLE
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De nieuwe GLE zet een uniek succesverhaal voort en beschikt over 
een wereldprimeur: het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL 
op 48-voltbasis. Wat dat u oplevert? Een ongeëvenaard rijcomfort, 
want het volledig gekoppelde, hydropneumatische onderstel kan de 
veer- en demperkrachten voor elk wiel afzonderlijk aanpassen. De 
nieuwe premium-SUV van Mercedes-Benz maakt ook indruk met een 

groter, nog comfortabeler interieur dat optioneel kan worden voor-
zien van een derde zitrij. Andere innovaties: grotere displays en een 
volledig in kleur uitgevoerd head-up display. Verder herkent de 
MBUX-interieurassistent handbewegingen. De nieuwste rijassisten-
tiesystemen zorgen voor optimale veiligheid – zoals u dat van een 
Mercedes-Benz mag verwachten.
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De kathedraal van  
Reims telt meer 
standbeelden dan welke 
andere gotische kerk 
ook. De twee spitsloze 
torens weerspiegelen 
zich in de motorkap van 
de C 180 Coupé.
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Dankzij Jeanne d’Arc werd 
koning Karel VII in de kathedraal 
van Reims gekroond. Haar 
standbeeld op het voorplein  
is dus welverdiend. 

Reims, sprankelende 
stad der koningen 
Reims staat bekend als dé champagnestreek. Voor de Fransen  
is het óók de stad met de beroemde gotische kathedraal waar 
eeuwenlang koningen werden gekroond. Maar ook art-deco-
liefhebbers kunnen er hun hart ophalen en je kunt er zelfs  
een voormalig racecircuit bezoeken... De ideale bestemming  
voor een city trip in stijl met een C-Klasse Coupé

W e beginnen ons bezoek met  
de toeristische trekpleister bij  
uitstek en laten de parkeer-
assistent van onze C-Klasse 

Coupé een plekje zoeken bij de Onze-Lieve-
Vrouwe-kathedraal. Deze prachtige goti-
sche kerk is, samen met het naastgelegen 
bisschoppelijk paleis en de oudere, aan de 
rand van de stad gelegen basiliek Saint-Rémi 
in 1991 bijgeschreven op de Werelderfgoed-
lijst van UNESCO. 

De zeer imposante kathedraal is groter, 
hoger en breder dan de Notre-Dame van 
Parijs. En het moet gezegd: in de gouden 
gloed van de gulle herfstzon zien de ranke 
kolommen van de kerktorens, de kleurrijke 
glas-in-loodramen – waaronder enkele van 
de befaamde schilder Marc Chagall – en de 
mysterieuze ‘Engel met de glimlach’ op de 
voorgevel er fraai uit. Die uitstraling dankt 
de kathedraal aan haar speciale rol in de 
Franse geschiedenis: acht eeuwen lang zijn 
de Franse koningen er na hun kroning 
gezalfd met de olie uit de ‘heilige ampul’, een 
flesje dat volgens de overlevering door een 
duif uit de hemel was aangedragen toen  
Clovis hier in 496 werd gedoopt. De grond-
legger van het Franse koninkrijk wordt trou-

wens prominent met zijn opvolgers op de 
galerij der koningen op de kerktoren afge-
beeld. In de geschiedenisboeken krijgt één 
zalving wel erg veel aandacht: in 1429 
drukte Jeanne d’Arc na een goddelijke bood-
schap de kroning van koning Karel VII door 
en gaf daarmee de Honderdjarige Oorlog een 
beslissende wending. Het verbaast dus niet 
dat ook de Maagd van Orléans haar eigen 
standbeeld heeft op het voorplein. 

Maar het heeft niet veel gescheeld of er 
was van al dat prachtigs maar weinig meer 
overgebleven, want tijdens de Eerste Wereld-
oorlog is de stad door Duits artilleriegeschut 
platgebombardeerd. Zo’n 85 procent van 
Reims was verwoest. Het stadscentrum is in 
het interbellum helemaal heropgebouwd, 
maar de stad draagt voor altijd de littekens 
van het oorlogsgeweld: op vele gevels zijn nog 
de sporen van granaatinslagen te bespeuren. 
Door die bijzondere omstandigheid telt Reims 
opvallend veel art-decogebouwen, dé archi-
tectuurstijl van het interbellum. Een fraai 
voorbeeld daarvan in de buurt van de kathe-
draal is de Bibliothèque Carnegie, een van 
de duizenden openbare bibliotheken die na 
de oorlog werden gebouwd met een gift van 
de bekende Amerikaanse staalmagnaat en 

HET MIRAKEL VAN REIMS

Op 4 juli 1954 won Juan Manuel Fangio,  
in zijn nieuwe Mercedes-Benz W 196 R,  
de F1 Grand Prix van Frankrijk op het  
circuit van Reims. Zijn teamgenoot Karl 
Kling werd tweede. Met die dubbele over-
winning, exact veertig jaar na de driedub-
bele Mercedes-overwinning in Lyon in 
1914, maakte het merk met de ster na een 
jarenlange afwezigheid in de nasleep van 
WOII een indrukwekkende comeback in de  
Formule 1-competitie. De champagne-
kurken knalden in de rondte! Leuk detail: 
de tribunes op de foto hieronder staan er 
nog steeds (zie p. 74).

TEKST: MAXIME SCHOUPPE 
FOTO’S: TOM VANDEWIELE

C
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Met de klok mee vanaf links-
boven: de terrasjes op Place 
Drouet d’Erlon, Frankijks  
langste stadsplein; de Passage 
Subé, een gezellig overdekt  
winkelstraatje; de recent  
gerenoveerde, modernistische  
Halles de Boulingrin; Le Cirque, 
tegenwoordig een podium  
voor hedendaagse dans.

filantroop Andrew Carnegie. Boeiend is ook 
het operagebouw: daarvan is alleen het inte-
rieur prachtig in art-decostijl gerestaureerd, 
omdat de neoklassieke buitenmuren de bom-
bardementen hadden overleefd. Ook de kathe-
draal kreeg het, met zo’n driehonderd 
granaten in vier jaar tijd, zwaar te verduren. 
Na de oorlog werd geopperd om de kathedraal 
niet te restaureren, als herinnering aan de ver-
schrikkingen van de oorlog, maar uiteindelijk 
is deze parel van de Franse gotiek toch weer 
in haar oude glorie hersteld. De restauratie is 
overigens nog steeds work in progress. 

Na deze stevige dosis geschiedenis en 
architectuur is het tijd om even de benen te 
strekken. We betreden nu een voetgangers-
gebied en parkeren de C-Klasse Coupé bij 
het VVV-kantoor, in de schaduw van de 
kathedraal. Het stadscentrum van Reims is 
bijzonder compact: om de hoek zien we al 
het Musée des Beaux-Arts, dat over een van 

de rijkste museumcollecties buiten Parijs 
beschikt, en een vijftigtal meter verder 
bevinden we ons al in de Rue de Vesle. The 
place to be in dit winkelparadijs is Galeries 
Lafayette, de lokale vestiging van het presti-
gieuze Parijse grand magasin. Verderop, 
haaks op de winkelwandelstraat, komen we 
op de Place Drouet d’Erlon, een langgerekt 
plein (het langste van Frankrijk, volgens de 
gids) met voornamelijk horeca en ontelbare 
terrasjes. In de verte zien we in het midden 
van het plein het standbeeld van de Victoire 
ailée (Gevleugelde overwinning) hoog boven 
de wandelaars uittorenen, maar voor we die 
richting uit lopen gaan we eerst nog even 
een kijkje nemen in de Passage Subé, een 
klein overdekt winkelstraatje met hippe 
zaken en sympathieke winkeliers. 

Het horecaplein komt uit op een langwer-
pig park, de Promenades. Draaien we naar 
links, in de richting van de rivier de Vesle, 
dan zien we in de verte het opvallende  
silhouet van Le Cirque, met daarachter  
Le Manège de Reims. Deze twee negen-
tiende-eeuwse gebouwen doen nu dienst als 
respectievelijk dans- en toneelzaal. Le Cir-
que werd in 1865 als een van de laatste ste-
nen circuszalen opgetrokken en liep ook 
grote schade op tijdens de Grote Oorlog. 

Aan het andere uiterste van de Promena-
des treffen we de ruïne van een Gallo-
Romeinse triomfboog aan, de Porte de Mars. 
Het bouwwerk, wegens restauratiewerk-
zaamheden nog even in steigerdoeken 
gehuld, is de breedste overgebleven triomf-
boog uit de Romeinse oudheid. Lezers van 
Asterix weten immers dat Reims toentertijd, 
onder de naam Durocortorum, een Gallische 
metropool was. Een ander overblijfsel van 
het antieke Reims is de Cryptoforum, een 
half-ondergrondse crypte die onder het  
toenmalige forum lag en gebruikt werd als 
handelsruimte. Nu worden er in de zomer-
maanden rondleidingen en tijdelijke tentoon-
stellingen georganiseerd.

Maar we lopen, letterlijk, vooruit. Want 
eerst houden we nog halt bij de Halles du 
Boulingrin. Sinds 2012 heeft deze overdekte 
markthal zijn oorspronkelijke functie terug-
gevonden. Het is een mooi voorbeeld van 
modernistische betonarchitectuur uit het 
interbellum. De vorm is opvallend: een para-
bolisch kapgewelf met aan beide uiteinden 

C
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een grote muur van glasblokken en twee 
overdwars geplaatste raampartijen die voor 
licht inval in het midden zorgen. De straten 
rond Boulingrin zijn een aanrader voor een 
borrel of een hapje. Recht tegenover de 
markthal bevindt zich Trésors de Cham-
pagne, de winkel-proeverij van de vereni-
ging van kleine champagnewijntelers. 
Sommigen maken alleen hun eigen mousse-
rende wijn (champagne de vigneron), ande-
ren leveren druiven aan de grote Maisons de 
Champagne en houden er een bescheiden 
eigen productie op na. De ideale locatie voor 
een crash-course in ‘champagnistiek’.

Maar de door de wol geverfde champagne-
liefhebber zal wellicht de voorkeur geven  
aan een master-class… De meeste grote 
champagnemerken zijn in Reims gevestigd, 
net buiten het stadscentrum en geven  
rondleidingen in hun wijnkelders, met een  
proeverij als afsluiter. We roepen dus onze 

C 180 Coupé er weer bij, proberen enkele  
van de 64 kleuren sfeerverlichting uit en 
laten het Burmester® surround sound system  
lekker knallen. Bestemming: Domaine Les  
Crayères. Dit landgoed be  hoorde ooit tot de 
familie Pommery en huisvest nu een luxe-
hotel en -restaurant. De naam verwijst naar 
het ondergrondse krijtgesteente (craie), waar 
in een gangenstelsel van tientallen kilome-
ters miljoenen flessen champagne van top-
merken als Heidsieck, Pommery, Taittinger 
of Veuve-Clicquot liggen te rijpen. Samen 
met enkele andere kelders, ware ‘onder-
grondse kathedralen’, en enkele wijngaar-
den uit de buurt zijn die locaties in 2015 op 
hun beurt toegevoegd aan de Werelderfgoed-
lijst van UNESCO onder de naam ‘Coteaux, 
maisons et caves de Champagne’.

Maar de champagnestreek beperkt zich 
niet tot Reims. Ze strekt zich uit over drie 
gebieden: Montagne de Reims, Vallée de 

Model
C 180 Coupé 

Lak:  
   cavansietblauw met AMG Line  
en nightpakket 

Transmissie: 
   9G-TRONIC (automaat)

Cilinderaantal/-opstelling: 
   4/lijn

Cilinderinhoud: 
   1.595 cm3

Max. vermogen:
   115 kW (156 pk)  
bij 1.200-4.000 t/min 

Topsnelheid: 
   226 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
   8,5 sec.

Brandstofverbruik:
   gecombineerd: 6,5 l/100 km 
gecombineerd: 15,4 km/l

CO2
-uitstoot:

  gecombineerd: 149 g/km
Vanafprijs:
€ 48.210 incl. BTW/incl. BPM
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De Laurent-Perrier champagne, van 
druif tot receptie: de wijngaarden in  
de Montagne de Reims; een stukje van 
de 13 km aan wijnkelders; en het 
representatieve kasteel van Louvois.

la Marne en Côtes des Blancs. De rit door de 
Montagne de Reims, het natuurgebied op de 
heuvelrug ten zuidoosten van de stad, is echt 
chillen. Kilometers in de omtrek zie je de 
strakke rasterlijnen van de wijnpercelen het 
glooiende landschap in toom houden. De 
wijngaarden van de verschillende champag-
nehuizen staan kriskras door elkaar; paal-
tjes aan de kant van weg vertellen wie de 
eigenaar is. Op het kruispunt van de drie 
zones ligt die andere champagnestad, Éper-
nay. Een tiental kilometer naar het oosten 
houdt het huis Laurent-Perrier, het enige 
familiebedrijf onder de vier grootste merken, 
in de luwte van het dorpje Tours-sur-Marne 
zijn reputatie hoog van een gedreven, inno-
verend en geëngageerd champagnemerk. 
Het produceert nu zeven verschillende 
cuvées, van wit tot rosé, van demi-sec (zoet-
ste champagne) tot ultra brut (droogste 
champagne), al dan niet ‘millésimé’ (uit een 

specifiek oogstjaar) en min of meer prestigi-
eus. We halen er twee uit, twee wijnen waar-
mee het merk zich als vernieuwer op de 
kaart zette. Laten we beginnen met de rosé 
champagne: bij de meeste merken wordt die 
gemaakt door witte en rode wijn te mengen, 
maar bij Laurent-Perrier laten ze kort (48-72 
uur) de schil van de pinot-noirdruiven in het 
sap weken. Het resultaat daarvan is een 
unieke zalmkleurige tint. En dan is er de 
befaamde, in 1959 gelanceerde ‘Grand Siè-
cle’, de meest prestigieuze cuvée. Die com-
bineert, conform de typische ‘assemblage’- 
productietechniek, de drie beste jaren van 
de allerbeste percelen pinot noir en chardon-
nay. De bedoeling is de beste ‘millésime’ te 
maken, die nog beter is dan de drie top jaren 
waaruit hij is samengesteld. 

Het moment van de terugreis is alweer 
aangebroken. Rest ons nog, voordat we 
afscheid nemen van deze sprankelende 

LAURENT-PERRIER, 
PARTNER VAN MERCEDES-BENZ

Het verhaal van dit 
champagnehuis 
begint bescheiden 
in 1812. Kuipers-
zoon Alphonse 
Pierlot koopt 5 ha 
aan wijngaarden 

en laat 800 meter aan kelders graven. Zijn 
erfgenaam Eugène Laurent laat het leven 
bij de demonstratie van een uitvinding en 
diens weduwe Mathilde Émilie Perrier 
neemt het roer over. Het bedrijf ‘Vve 
Laurent-Perrier’ is na WOI in zak en as. In 
1938 koopt Marie-Louise de Nonancourt, 
een telg uit de champagnedynastie  
Lançon, de boedel. Onder de bezielende 
leiding van haar zoon Bernard (1920-2010) 
groeit het huis uit tot het op drie na groot-
ste champagnemerk, met een verkoop van 
7 miljoen flessen per jaar. 
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Heerlijk wegdromen in deze luxe slaapkamer?

Wij creëren stijlvolle interieurs gericht op uw manier van leven en brengen balans en atmosfeer 
in ieder gedeelte van uw huis. Bezoek onze sfeervolle showroom in Rotterdam en beleef wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van interieur.

Showroom Maison Sucre
Groenendaal 245, Rotterdam

T:    +31 10 760 18 50
W:    www.maisonsucre.nl
Volg ons: 
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74 Mercedes-BenzMercedes

Op het voormalige racecircuit 
van Reims-Gueux wanen we 
ons even de legendarische 
F1-kampioen Juan Manuel 
Fangio. Dat de stands en 
tribunes opgeknapt zijn, is 
op zich ook een ‘mirakel 
van Reims’ (zie p. 69). 

koninklijke stad, om de band van Reims met 
de autosport te documenteren. De stad 
beroemt zich erop een van Frankrijks belang-
rijkste automusea te bezitten (Avenue 
Georges Clemenceau).  De anonieme, erg 
sobere buitenkant van de loods zet ons even 
op het verkeerde been, maar binnen ontdek-
ken we meer dan 200 exemplaren, die de ont-
wikkeling van de automobiel in de twintigste 
eeuw illustreren. En voordat we weer noord-
waarts trekken, beleven we met de C-Klasse 
Coupé nog even een nostalgisch moment op 
het voormalige racecircuit van Reims-
Gueux. Het circuit is al meer dan veertig jaar 
buiten gebruik en dient nu als doorgaande 
weg, maar een groep vrijwilligers (amis-du-
circuit-de-gueux.fr) knapte de afgelopen jaren 
de stands en hoofdtribune op. Met veel oog 
voor detail, want bij het zien van de geschil-
derde reclameboodschappen uit  vroeger tij-
den op de witgekalkte betonnen  structuren 
waan je je heel even een grote kampioen als 
Juan Manuel Fangio, Jack  Brabham of Jim 
Clark, die net een race heeft gewonnen. Maar 
het realiteitsprincipe haalt ons terug naar de 
cockpit van onze C 180 Coupé. Hoewel, zeg 
nu zelf: Fangio & Friends zouden het DYNA-
MIC BODY CONTROL-onderstel ook hééérlijk 
hebben gevonden.

  1

3

5

2

4

6

Tips

1  Biscuiterie Fossier 
De traditionele ‘biscuit rose’ uit 
Reims is de ideale metgezel van 
een goed glas ‘brut’. De koekjes-
fabriek geeft ook rondleidingen. 
Cours Jean-Baptiste Langlet, 25 
i  www.fossier.fr

 
2  Au Petit Comptoir
Deze eetgelegenheid in de Rue
de Mars presenteert zich als een 
‘restaurant bistronomique’. Goede 
kwaliteit in een gezellige sfeer. 
Rue de Mars, 17
i  au-petit-comptoir.fr

3  Hôtel Continental
Driesterrenhotel op de hoek 
van de Promenades en de Place 
Drouet d’Erlon. In 2012 voor zijn 
150-jarig bestaan gerenoveerd. 
Hip restaurant en dito lounge.
i  grandhotelcontinental.com/fr/

4  Domaine Les Crayères
Vijfsterrenhotel met 20 luxe kamers/
suites in puur klassieke Franse kasteel-
stijl. Naast het toprestaurant Le Parc** 
is er ook de modern aangeklede brasse-
rie Le Jardin en de bar La Rotonde.
Boulevard Henry Vasnier, 64
i  lescrayeres.com

5  La Demeure des Sacres
Stijlvolle B&B met twee luxueus uitge-
ruste suites en evenveel kamers (2 p.). 
Het pand met zicht op de kathedraal 
beschikt over een tuin met terras en 
een ontbijtruimte in art-decostijl.
Rue Libergier, 29 
i  la-demeure-des-sacres.com

6  Marché de Noël
Tijdens de 22ste kerstmarkt vatten zo’n 
150 stalletjes post rond de kathedraal 
van Reims. Van 21 tot 28 december.
Parvis de la Cathédrale

C
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GLC    
Li Na, Mercedes-Benz 

 ambassadeur,  
heeft tennis in China  

populair gemaakt.

   
De grootste metropool-

regio ter wereld:  
Chongqing heeft niet 

één, maar zeven steden. 
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TEKST: JÖRG HEUER
FOTO’S: GEORGI GRANCHAROV

Li Na, voormalig tenniskampioen, is in China een superster.
In de Mercedes-Benz GLC ontdekt ze samen met ons de uit zijn voegen  
barstende metropool Chongqing – die net zo fascinerend is als zijzelf

Driedubbel feest
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GLC

in heel Azië populair heeft gemaakt. Er wordt 
momenteel gewerkt aan een bioscoopfilm over 
hoe ze uitgroeide tot tennisicoon. En in China 
staat ze allang te boek als superster.

Vanaf de 54ste etage heb je een adembene-
mend uitzicht over de stad. Over skylines, brug-
gen en de rivier de Yangtze. Li Na groeide op in 
de miljoenenmetropool Wuhan maar woont nu 
in de hoofdstad Beijing. In Chongqing was ze 
nog nooit geweest. “Weet u dat de naam van de 
stad ‘Dubbel plezier’ betekent? We gaan van-
daag zeker een leuke dag hebben samen.” 
Gelukkig wordt het vandaag niet al te heet. 
‘Slechts’ 38 graden Celsius. Vanwege de hitte 
in de zomer wordt Chongqing ook wel de ‘oven-
stad’ genoemd. Li Na loopt nieuwsgierig langs 
de spiksplinternieuwe auto, die in China bin-
nenkort ook in verlengde uitvoering op de 
markt komt. Voordat ze wegrijdt, trekt ze 

 
De GLC op de oever van 
de Yangtze. Op de achtergrond 
een van de ontelbare bruggen 
van de enorme stad. L i Na loopt lachend naar het raam van 

de 54ste etage van hotel Westin, 
gevestigd midden in het levendige 
centrum van Chongqing. Ze is net 

terug van een gezinsvakantie naar het tro-
pische eiland Hainan en heeft vandaag een 
dubbele rendez-vous: met Chongqing én met 
de briljantblauwe Mercedes-Benz GLC.  
Ze neemt afscheid van haar man en twee kin-
deren, die met de lift naar boven zijn mee-
gegaan om het zwembad op grote hoogte  
te bewonderen. “Dag”, zegt Li Na in het  
Chinees. “Mama moet werken.”

De 36-jarige Li Na was vroeger de num-
mer 2 op de wereldranglijst van het vrouwen-
tennis, won in 2011 de French Open en in 2014 
de Australian Open. Time Magazine nam haar 
op in de lijst van honderd meest invloedrijke 
vrouwen ter wereld – omdat ze de tennissport 
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Een sterk trio:  
de tennisster, de 
Mercedes-Benz SUV  
en het markantste 
gebouw van de 
miljoenenmetropool,  
de oude klokkentoren 
(rechtsachter).

Li Na
Op 6-jarige leeftijd 
begon ze regelmatig te 
trainen: eerst badmin-
ton, toen tennis. In 
1999 werd ze prof en 
vijf jaar later had ze 
een plek in de top  
100 van de vrouwen-
wereldranglijst, in 2010 
stond ze in de top 10. 
Een jaar later scoorde 
ze haar eerste grand 
slam-titel op de French 
Open. In 2014 eindigde 
Li Na als tweede op de 
wereldranglijst – en 
beëindigde haar  
carrière kort daarna.

SUPERSTER
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Een stad die nooit slaapt:  

’s nachts zijn met  
name de gaarkeukens  
langs de weg populair.
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’s Ochtends en ’s avonds 
zijn de wegen hier gevuld 
met duizenden auto’s, 
alleen in de verzengende 
middaghitte is het 
aangenaam rustig.

GLC

haar pumps uit en verruilt ze voor schoenen 
waar ze veilig mee kan rijden. Chongqing, de 
enorme metropool op de plek waar de rivieren 
de Yangtze en de Jialing samenkomen, is met 
38 miljoen inwoners en een totale oppervlakte 
die vergelijkbaar is met Oostenrijk, de dichtst-
bevolkte regio ter wereld. In het hart van China, 
langs de oude zijderoute, worden jaarlijks groei-
cijfers van meer dan tien procent gehaald – dit 
is een van de sterkste economische gebieden 
van China. Het Silicon Valley van Azië verrijst 
hier. Nergens worden meer auto’s gebouwd – 
in 2016 waren het er meer dan drie miljoen. De 
helft van de laptops die wereldwijd worden ver-
kocht, stamt uit deze rap uitdijende metropool, 
die er elke dag zo’n 6.000 inwoners bij krijgt. 

De speciale economische zone, die ruim 
twintig jaar geleden onder direct toezicht van 
de staatsregering kwam te staan, heeft niet 

één stad maar liefst zeven steden met een 
indrukwekkende skyline. Stuk voor stuk wor-
den ze in Europa beschouwd als imposante 
miljoenensteden. En dan hebben we het nog 
niet gehad over de duizenden bruggen, hon-
derdduizenden restaurants en ontelbare pal-
menparken. “Het past wel”, zegt Li Na terwijl 
ze een blik werpt op de SUV. “Ik denk dat de 
stad, de auto en ik één ding gemeen hebben: 
een drive, energie en een bepaalde coolness, 
hoop ik.” We vragen haar hoe lang ze al 
ambassadeur is voor Mercedes-Benz. “Sinds 
2011, toen ik mijn eerste grand slam won”, 
antwoordt ze terwijl ze een slok water neemt. 
“Ik hield van de slogan ‘The best or nothing’. 
Dat was ook mijn doel: de beste zijn. En daar 
ben ik ook bijna in geslaagd, maar ik raakte 
helaas geblesseerd.” Daarbij doelt ze op haar 
rechterknie, die ervoor zorgde dat ze haar 

 
Fraaie uitzichten:  
deze torens zijn  
echte blikvangers

Alle informatie over de GLC
mercedes-benz.nl/glc

Bezienswaardig: Eling Er 
Chang was ooit een  
industriewijk, tegenwoor-
dig is het een hippe wijk.
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De lift omhoog voor  
een fraai uitzicht:  
de moeder van twee 
kinderen is – ondanks de 
ochtendmist – behoorlijk 
onder de indruk.

Mercedes-Benz GLC
Progressief en stoer 
van buiten, modern en 
luxueus van binnen – 
dat is de GLC: een auto 
voor elk type terrein. 
Vanwege de hoge zit-
positie behouden de 
inzittenden van de 
SUV altijd het over-
zicht. In Chongqing  
zie je de GLC heel  
vaak rijden.
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carrière moest beëindigen. Op 32-jarige leef-
tijd. Ze heeft enkele miljoenen dollars aan prij-
zengeld gewonnen – waarvan ze een groot 
deel aan goede doelen heeft gedoneerd. 

Eindelijk van het leven genieten 
Tennissen, zo vertelt ze op weg naar de tra-
ditionele wijk Hongyadong, doet ze tegen-
woordig nauwelijks nog. Ze mist de zware 
concurrentiestrijd totaal niet. En ook niet de 
druk om altijd de beste te moeten zijn. “Na 
een rondje hardlopen een koude Radler, dat 
is het mooiste wat er is. Ik geniet ervan om 
thuis te zijn, te relaxen, te shoppen. Mijn 
gezin staat nu bij mij op nummer 1.” Hoe 
voelde het toen thuis meer dan 100 miljoen 
Chinezen met haar meeleefden via de tv? Li 
Na parkeert de GLC met behulp van de ach-
teruitrijcamera in. “Ach”, zegt ze, “ik deed 

simpelweg mijn werk.” Li Na‘s antwoorden 
kenmerken zich vaak door een vleugje iro-
nie. Niet geheel toevallig was haar eerste 
voorbeeld de Amerikaan Andre Agassi met 
zijn bonte kleren en zijn manen – “Hij onder-
scheidde zich van de massa”. Als tiener 
leerde ze veel van hem: dat je mag opvallen, 
karakter mag hebben. En op het gebied van 
tennis dat de aanval de beste verdediging is.

In Hongyadong wandelt ze door de 
smalle, terrasvormig aangelegde steegjes. 
Ze maakt een foto bij de waterval met zicht 
op het operagebouw aan de andere kant van 
de rivier. De superster kon, dat is de angst 
van haar bodyguards, op deze populaire plek 
weleens worden ontdekt door selfi ejagers. 
Via social media is het bericht al verspreid 
dat ze een fotoshoot in Chongqing heeft. Het 
blijft echter rustig.

Gemengd dubbel: 
Li Na achter het stuur van 

de briljantblauwe GLC. 

Optimaal naar uw bestemming 
met Mercedes me
Nooit meer tijd verspillen aan het 
zoeken naar vrije parkeerplaatsen 
of naar kleingeld. Ook de rij bij de 
parkeerautomaat behoort tot het 
verleden. Uw Mercedes-Benz en 
de Mercedes me connect-service 
‘Parkeren’ maken het mogelijk. 
Of u nu in een parkeergarage 
staat of langs een weg, uw auto 
vindt altijd een passende parkeer-
plaats voor u. En het parkeergeld 
kunt u heel gemakkelijk met uw 
creditcard betalen*

GLC

*Betalen zonder contant geld is alleen in 
bepaalde steden en deelnemende parkeer-
garages en parkeerplaatsen mogelijk. 

76-87_18MER11546_NLNL_GLC_LiNa.indd   84 19/11/2018   13:45

We verwelkomen u graag in onze showroom in IJsselstein - Basiliekpad 42 - T 030-6882652 - www.vloerkledenspecialist.nl

Brokking Mercedes Me.indd   1 16-10-18   15:3876-87_18MER11546_NLNL_GLC_LiNa.indd   85 19/11/2018   13:45



FO
TO

’S
 S

H
U

TT
ER

S
TO

C
K

 (
2)

, 
M

A
R

R
IO

TT
/

W
ES

TI
N

 H
O

TE
LS

, 
G

EO
R

G
I 

G
R

A
N

C
H

A
R

O
V

86 Mercedes-BenzMercedes

C H I N A

Hongkong

Peking

3  Slapen
Hotel Westin in de stad 
heeft 54 etages – en 
helemaal bovenin een 
zwembad met glazen 
wanden. Het is de beste 
plek op het ‘eiland’ 
tussen de rivieren de 
Yangtze en de Jialing.

 what3words.com/
tramps.grace.unloads

4  Sightseeing
Vanaf het uitzichtpunt 
Yikeshu – gelegen op 
een stuk rots boven de 
metropool – heb je het 
beste uitzicht over de 
stad die nooit slaapt. 
Bij dag en bij nacht. 

 what3words.com/
push over.shock.
passenger

2  Slenteren
De terrasvormig aan-
gelegde wijk Hongyadong 
in het oude centrum aan 
de oever van de rivier 
is een van de uitgaans-
wijken van Chongqing. 
Hier zijn veel restaurants 
en winkels gevestigd.

 what3words.com/
galaxy.coasting.outpost

1  Smikkelen 
Chongqing is beroemd 
om zijn ‘hotpot’ of 
‘fi repot’. Wat vroeger 
een restantensoep 
voor arme zeelieden 
was, is tegenwoordig 
een delicatesse: Little 
Swan Restaurant.

 what3words.com/
goodnight.neatly.pepper

Tips

  1 2

3  4

 1
2

 4

Wulidian

Nanpingzhen

Dunhou

3
C H O N G Q I N G

Yuzhong

Shanhuba

Jialing River

Jangtse

Chongqing

what3words is een eenvoudig navigatiesysteem waarmee u wereldwijd 
elke locatie nauwkeurig kunt vinden met behulp van drie woorden. 

Het verkeer op de uitstekende wegen van 
de enorme stad loopt af en toe vast, maar 
echte fi les ontstaan er niet. Veel auto’s heb-
ben geen nummerbord. Typisch Chongqing, 
zo zeggen de mensen. De autoriteiten kunnen 
het aantal nieuwe auto’s dat op de weg ver-
schijnt nauwelijks nog bijbenen.

In China stijgt het aantal auto’s enorm, 
maar op dit moment bezitten slechts 60 tot 70 
op de 1.000 inwoners een eigen auto. Ter ver-
gelijking: in Duitsland en in de VS hebben 
circa 700 op de 1.000 mensen een auto. „We 
zijn echter met een inhaalrace bezig“, luidt 
het commentaar van de goedgemutste Li Na 
vanaf de bestuurdersstoel van de GLC terwijl 
ze een haarlok van haar voorhoofd wegblaast. 
Af en toe stopt ze en maakt ze met haar smart-
phone een paar foto‘s – “voor de familie”.

De airconditioning staat ingesteld op 22 
graden Celsius, terwijl de thermometer rich-
ting de 40 graden gaat. In de tropische zomer 
kun je hier niets beginnen zonder airconditi-
oning. Als we vragen of de rondrit te vermoei-
end voor haar wordt, antwoordt Li Na koeltjes: 
“Ik ben een vechter.”

Bruisende stad
Als tennisster reisde ze de wereld over, van 
welke plekken buiten China houdt ze? 
“Kleine steden”, antwoordt ze met een glim-
lach. “Londen, Parijs, Berlijn. Alle steden in 
Europa zijn voor ons kleine steden. Ze zijn 
oud, rustig en harmonieus. Chongqing is 
daarentegen een snelle, bruisende stad die 
continu in beweging is. Ik bespeur hier een 
goede energie die vertrouwd aanvoelt.” Ze 
krijgt een beker vers water aangereikt. Li Na 
heeft een snack meegenomen. “Gedroogde 
pruimen met honing en een snufje zout. Dat 
moet je absoluut proberen!”

De rit van Chongqings operagebouw naar 
de hippe wijk Eling Er Chang duurt wat lan-
ger, maar is wel de moeite waard. Het straat-
beeld wordt hier bepaald door veel creatieven, 
cafés, foodtrucks en jonge vrouwen met para-
plu’s. Vroeger werden hier in enorme fabrie-
ken kranten en geld gedrukt.

’s Middags gaat Li Na terug naar haar 
gezin. We vragen haar hoe ze het heeft gevon-
den. “Ik houd van de spirit hier”, zegt ze. “Er 
zijn hier zoveel facetten te ontdekken.” De 
GLC krijgt een tikje op zijn achterklep en wij 
een stevige handdruk – plus een glimlach. 
“Ik vond het heel leuk!”
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Kijk snel op www.hcc-cruises.nl/princesscruises of bel 085-0479888

NOORDERLICHT & WINTERCRUISE

Bel 050-3136000 of kijk op www.bbi-travel.nl/winteravonturen-lapland

8-Daags vliegreis

vanaf € 1199,- pp

Op 
geselecteerde 

afvaarten
Gratis* 3e & 4e persoon

(in bovenbedden)* zie onze website voor 
de voorwaarden

14-Dagen Oost- & West Caribbean 

vanaf € 1329 pp
cruise only price

8-Dagen Middellandse Zee 

vanaf € 870 pp
cruise only price

11-Dagen Hoofdsteden 
van de Oostzee 

vanaf € 1669 pp
cruise only price

8-Dagen Alaska & Inside Passage 

vanaf € 878 pp
cruise only price
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Wijnand Kuiper (44)
Beroep
Financieel directeur ALD Automotive Nederland

Woonplaats
Amsterdam

Auto 
Plug-in hybrid E 350 e 
(voor woon-werkverkeer en privé gebruik)

Hoeveel kilometers rijdt u per jaar?
Zo’n 25.000 km.

U bent goed bekend met de  
Mercedes-Benz-vloot, want u leaset ze …
Inderdaad. Ik ben financieel directeur van de  
Nederlandse dochter van ALD Automotive, dat tot  
de grootste leasebedrijven van Europa behoort.  

Dit is intussen uw tweede Mercedes-Benz.  
Wat bevalt u zo aan het merk met de ster?
Ik heb hiervoor een C 350 e gehad. Ik hou erg van de 
styling van Mercedes-Benz. De ontwikkeling van het 
design van de laatste jaren spreekt mij bijzonder aan. 
Het is erg mooi, zowel de buitenkant als de  
binnenkant. Een prachtig interieur, met hoogwaardige 
materialen. En natuurlijk zijn de rijkwaliteiten  
gewoon zeer goed. 

U hebt een plug-in model. Wat vindt u van  
de hybride technologie?
Ik ben er heel blij mee. Ik kan voor mijn woon-
werkverkeer 100 procent elektrisch rijden. Dat is goed 
voor het milieu en dat vind ik belangrijk. Ik kan 
maximaal 30 km elektrisch rijden en dat is ruim 
voldoende om vanuit Amsterdam naar Hoofddorp te 
rijden en terug. Ik hoef de benzinemotor niet eens aan 
te spreken. Ook de rijeigenschappen vind ik heel erg 
goed. Je merkt niets van de overgang tussen de 
elektromotor en de benzinemotor. Het is een heel stille, 
luxe, comfortabele auto. En innovatief ook. Over alles is 
zo goed nagedacht. 

En wat zijn uw ervaringen met het opladen?
Nou, dat is geen enkel probleem. Amsterdam beschikt 
over een uitgebreid netwerk van oplaadpunten. Dus 
daar laad ik de auto ’s nachts op. En overdag plug ik 
hem in op mijn werk. Zo kan ik dankzij de combi  
van benzine en elektriciteit milieubewust rijden zonder 
beperkt te zijn in actieradius.

My Drive
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Wijnand Kuiper en zijn plug-in hybrid  
E 350 e. Het beste van twee werelden: 
milieubewust rijden zonder  
beperkingen in actieradius.
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Frédérique Matla (21) 
en Pien Sanders (20)
Beroep
Hockeyspeelsters HC Den Bosch ( Dames 1), 
komen ook uit voor Oranje

Woonplaats
Den Bosch

Auto 
A 200 met AMG-styling 

Jullie hebben je nieuwe A-Klasse onlangs 
geleverd gekregen. Al veel kilometers gereden?
Pien: We rijden allebei gemiddeld zo’n 20.000 km 
per jaar. We zijn de hele week bezig met hockey en 
gebruiken de auto voor allerlei zakelijke afspraken 
en om naar de trainingslocaties te rijden. 
Frédérique: We rijden inderdaad nog maar anderhalve 
week met onze A-Klasse, maar in die tijd zijn er al 
aardig wat kilometers op de teller bijgekomen. Ik heb 
er ruim 700 km op zitten.
Pien: Ik zelfs 900 km.

Jullie hebben hiervoor smart forfour gereden. 
Hoe was die rijervaring?
Pien: Ja, het is natuurlijk een heel fi jne compacte auto. 
Je kan er overal mee terecht.
Frédérique: Maar voor de lange afstanden is zo’n 
A-Klasse toch beter. Hij ligt zwaarder op de weg en 
dat geeft meer rust.

En hoe bevalt de A-Klasse?
Pien: Het is een superfi jne auto. Ik vind alles eraan 
fantastisch. Ik ben vooral erg onder de indruk van de 
inparkeerfunctie. De auto scant de parkeerplaats en 
parkeert hem haarfi jn in terwijl je lekker relaxed met je 
handen achter het hoofd in je stoel zit. Te gek gewoon! 
Ook de bediening is top: je kunt niet alleen allerlei 
functies van je iPhone gebruiken, maar ook nog eens 
op drie manieren: op het brede touchscreen in het 
dashboard, via het touchpad op de middenconsole én via 
de touch control-buttons op het stuur. Indrukwekkend!
Frédérique: Voor mij is het beste eraan de motor, de 
rij eigenschappen. Je rijdt binnen no time 100 km/h en 
ook bij het inhalen trekt hij lekker op. Het is toch een 
apart gevoel, met die Mercedes-Benz ster op de 
motorkap. En die AMG-styling is ook mooi meegenomen.
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Hockeyspeelsters Pien Sanders 
(links) en Frédérique Matla (rechts) 
zijn verguld met hun nieuwe 
A-Klasse.
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Mari-Jon Keijlewer-van Herk (46)
Beroep
Oprichter en directeur InterActief Groep 
(uitzendbureaus)

Woonplaats
Rotterdam

Auto
GLC Coupé 4MATIC

Hoeveel kilometers rijdt u per jaar?
Zo’n 30.000 km.

Waarvoor gebruikt u uw Mercedes-Benz?
Voor zakelijk verkeer. Ik ben veel onderweg naar 
klanten. In mijn vakgebied is nauw contact met  
de klant van essentieel belang. Ik heb in twintig jaar  
de InterActief Groep uitgebouwd en in de toekomst  
ga ik me bezighouden met MyFlexWork, een volledig 
digitaal HR-webplatform waarvan ik een van de 
medeoprichters ben.

U wilde eigenlijk een andere auto... 
Ja. Ik hou van mooie en snelle auto’s, maar ze moeten 
wel een zakelijke uitstraling hebben. Daarom ben ik al 
jarenlang fan van Mercedes-Benz. Nu had ik mijn zinnen 
gezet op de 100 procent elektrische EQC, die onlangs  
is gepresenteerd. Maar hij is op korte termijn nog niet 
leverbaar, dus heb ik in overleg met mijn Mercedes-Benz 
dealer gekozen voor deze GLC Coupé 4MATIC.

Wat vindt u leuk aan dit model?
Nou, het is zeker geen meisjesauto en hij rijdt lekker 
sportief. Dankzij de mooie coupélijnen is deze SUV 
toch heel representatief. Ik hou vooral van de hogere 
zitpositie. Dat geeft me een veilig gevoel. En dankzij  
het Intelligent Drive-systeem rijdt hij erg ontspannen. 
Daarbij is hij royaal uitgerust. Als het op auto’s aankomt 
neem ik altijd alle features, op de trekhaak na dan… 
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Mari-Jon Keijlewer-van Herk houdt  
van de zakelijke uitstraling en de 
sportieve rijeigenschappen van  
haar GLC Coupé 4MATIC.

88-93_18MER11546_NLNL_Ambassadeur.indd   93 19/11/2018   14:02



94 Mercedes-BenzMercedes

Facts

SA_ad_Mercedes-Me-2018_4.indd   1

FO
TO

 D
A

IM
LE

R
 A

G

Mercedes-Benz legt  
de lat hoger met nieuwe  
plug-in hybrid motoren

Na de hybride dieselmotoren met energierecupe-
ratie uit de vorige generatie C- en E-Klasse, en 
als opvolger van de eerste generatie plug-in 
hybrid, introduceert Mercedes-Benz twee nieuwe 
plug-in hybrid varianten. Met deze keer in de 
hoofdrol: de E-Klasse Limousine en Estate. De 
E-Klasse Limousine is leverbaar in twee motor-
varianten: de E 300 e met een gecombineerde 
benzine-/elektromotor en de E 300 de met een 
gecombineerde diesel-/elektromotor. De Estate 
is uitsluitend leverbaar in de E 300 de-versie. 
Beide modellen hebben een elektrische actie-
radius van circa 50 km, de CO

2
-uitstoot van de  

E 300 e bedraagt slechts 46 g/km. Een E-Klasse 
heeft dankzij deze hybride motorvariant een  
gunstig gecombineerd brandstofverbruik vanaf 
1,7 liter per 100 km.

Model 
E 300 de Limousine

Cilinderaantal/-opstelling: 
  4/lijn

Cilinderinhoud: 
  1.950 cm3

Max. vermogen:
   143+90 kW (194+122 pk)

Max. koppel:
   400+440 Nm

Topsnelheid: 
  250 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
  5,9 sec.

Brandstof:
   Diesel

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd  
1,7 l/100 km

CO2
-emissie (NEDC):

   Gecombineerd 
41 g/km

Actieradius (NEDC):
   54 km

Vanafprijs*:
   € 68.479

Model 
E 300 de Estate

Cilinderaantal/-opstelling: 
  4/lijn

Cilinderinhoud: 
  1.950 cm3

Max. vermogen:
   143+90 kW (194+122 pk)

Max. koppel:
   400+440 Nm

Topsnelheid: 
  250 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
  6,0 sec.

Brandstof:
   Diesel

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd  
1,7 l/100 km

CO2
-emissie (NEDC):

   Gecombineerd 
44 g/km

Actieradius (NEDC):
   52 km

Vanafprijs*:
   € 70.797

Model 
E 300 e Limousine

Cilinderaantal/-opstelling: 
  4/lijn

Cilinderinhoud: 
  1.991 cm3

Max. vermogen:
   155+90 kW (211+122 pk)

Max. koppel:
   350+440 Nm

Topsnelheid: 
  250 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
  5,7 sec.

Brandstof:
   Benzine

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd  
2,1 l/100 km

CO2
-emissie (NEDC):

   Gecombineerd 
46 g/km

Actieradius (NEDC):
   50 km

Vanafprijs*:
   € 68.576

*incl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken

Ontdek meer of 
configureer uw auto op
www.mercedes-benz.nl
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Stuur een email naar
info@speakersacademy.nl 

voor een gratis exemplaar van 
ACADEMY® Magazine

Europa’s grootste sprekersinstituut

010-4333322 | Speakersacademy.nl

G R A N D  S P E A K E R S
B U S I N E S S  &  K N O W L E D G E  C L U B

®

� e no1 Business Club

Grandspeakers.nl Worldofconsciousness.com

 Meest ervaren team van consultants  +35.000 sprekers wereldwijd  Meer dan 20 jaar ervaring  Service van de hoogste kwaliteit

Zoekt u een ster voor uw bedrijfsevent?

Ontwikkelen is cruciaal, privé of als je ondernemer bent. Maar hoe weet je dat je nieuwe kansen kunt grijpen op het 
moment dat ze zich aandienen? Een van de meest effectieve manieren is het bijwonen van inspirerende lezingen. 
Speakers Academy® werkt al meer dan 20 jaar samen met de beste sprekers, wereldwijd. Consultants begeleiden u 

bij het selecteren van de juiste spreker voor elk evenement, uit een portfolio van meer dan 35.000 sprekers.
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Na de succesvolle A 180 d launch edition 
breidt Mercedes-Benz het beschikbare moto-
renpallet van het instapmodel uit. In het 
AMG-gamma is de nieuwe, krachtige A 35- 
motor 306 pk sterk en wordt deze in toom 
gehouden door de 4MATIC vierwielaandrij-
ving. Bij de dieselmotoren vullen de A 200 d 
en A 220 d het gamma aan. Naast nieuwe 
motoren zijn ook twee nieuwe lakken lever-
baar op de A-Klasse: zonnegeel en denim-
blauw. In het interieur werd het nieuwe, 
intuïtieve MBUX multimediasysteem speci-
aal voor u ontwikkeld. Met slechts één hand-
beweging op het touchscreen of gewoon via 
intelligente spraakbediening, die wordt geac-
tiveerd met het trefwoord “Hey Mercedes”, 
past u elk detail moeiteloos aan.

Nieuwe motoren 
voor de A-Klasse

Dankzij een modernere styling ligt er meer 
nadruk op ‘sport’ in de Sports Tourer  
van de nieuwe B-Klasse, die dit najaar op 
de Autosalon Parijs werd gepresenteerd. 
Daarbij biedt hij zijn bestuurder nog meer 
rijdynamiek en comfort dan zijn voor-
ganger al deed. 
Het dashboarddesign en avantgardistische 
interieur bezorgen de inzittenden een vol-
ledig nieuw gevoel van ruimte. De B-Klasse 
is voorzien van de intuïtieve user interface 
van het lerende MBUX multimediasysteem 
en het geheel is simpelweg innovatief te 
noemen. Tot de unieke eigenschappen 
behoren de kristalheldere weergave van 
het standaard touchscreen, de spraak-

bediening via het trefwoord “Hey Mercedes” 
en functies als MBUX augmented reality. 
De modernste rijassistentiesystemen 
bezorgen de B-Klasse een van de hoog-
ste actieve veiligheidsniveaus in zijn  
segment, inclusief functies die overgeno-
men zijn uit de S-Klasse. Daarnaast is het 
interieur ruimer, terwijl de motoren zuini-
ger en milieubewuster zijn. Ook maakt 
een achttraps automatische transmissie 
met dubbele koppeling zijn debuut. 
De verkoop van de nieuwe B-Klasse start 
in december 2018, terwijl de marktintro-
ductie voor februari 2019 gepland staat.
Meer info vindt u op  

 mercedes-benz.nl

Nieuwe Mercedes-Benz B-Klasse:  
meer sport in de tourer

Ontdek meer of 
configureer uw auto op
www.mercedes-benz.nl
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Gecombineerd verbruik: 4,1 - 6,6 l/100 km, 24,4 - 15,2 km/l. CO2-uitstoot: 108 - 151 g/km
*Leasetarief per maand inclusief BTW op basis van Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden,  200 
Business Solution automaat. Dit aanbod is geldig op klantorders t/m 31  december 
2018) zolang de voorraad strekt. Dit betreft een aanbod voor een particuliere klant. 
€  

 (NEDC).
10.000 km per jaar voor een A

december 2018 (met een uiterste registratiedatum t/m 31
Tarieven zijn inclusief verzekering (eigen risico WA schade 

150), onderhoud en reparatie, banden, pechhulp, ontslagdekking, afleveringskosten, rente en afschrijving en wegenbelasting. 
Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. te Utrecht en van prijswijzigingen.

Just like you.
Privélease € 479 p/m*. 

De nieuwe A-Klasse met
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AMSTERDAM
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ANTWERPEN
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Joe Merino is er voor de stijlvolle man, met oog voor detail, die kiest voor gemak. Bij Joe vind je zorgvuldig 
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Een kwestie 
van vertrouwen

De blockchain-technologie gaat compleet nieuwe bedrijfs modellen 
mogelijk maken, aldus innovatie-adviseur Oliver Bussmann. 
En de klant krijgt weer de regie over zijn gegevens

D e blockchain-technologie is geba-
seerd op het idee dat informatie ver-
sleuteld en goed beschermd tegen 
vervalsing over verschillende data-

banken wordt verdeeld en daar wordt opge-
slagen. Voordat deze technologie op grote 
schaal kan worden toegepast, moeten er ech-
ter nog wat juridische horden worden geno-
men. Zo moet vooral worden gewaarborgd dat 
de digitale identiteit wereldwijd offi cieel wordt 
erkend. De technologie bevindt zich op dit 
moment nog op een punt waarop internet zich 
twintig jaar geleden bevond. Binnenkort zal 
een enorme innovatiesprong worden gemaakt 
en binnen enkele jaren zullen veel bedrijfs-
processen ingrijpend gaan veranderen. In veel 
branches sneller dan u wellicht denkt.

Bij het kopen van aandelen is op dit 
moment de beurs de verbindende schakel. 
Het duurt meerdere dagen om geld over te 
maken van Europa naar de VS, omdat moet 
worden gecontroleerd of het geld en de goe-
deren zijn aangekomen. Deze noodzaak om 
te synchroniseren komt voortaan te verval-
len. Alleen al in de fi nanciële sector kan in 
de komende tien jaar 100 miljard dollar wor-
den bespaard. De processen worden sneller, 
slanker, veiliger. 

En dat moeten ze ook worden, want de 
wereld wordt steeds meer verbonden. Het 
‘Internet der Dingen’ zal zijn intrede doen, 
waarbij elk apparaat is gekoppeld aan het 
net – en waar uw auto ook uw portemonnee 
kan zijn. Daarvoor is een realtime verwer-
king van data en betalingsstromen nodig. 

Er zullen compleet nieuwe ecosystemen 
ontstaan rondom een behoefte of een pro-
duct. Laten we eens kijken naar mobiliteit, 
waarvoor bijvoorbeeld ook bij Mercedes-Benz 
wordt gewerkt aan nieuwe services. Als u op 
dit moment van Amsterdam naar Zürich wilt 
reizen, moet u een taxi, een vliegticket, een 
huurauto en een hotelovernachting regelen. 
En als de vlucht vertraging heeft, moet u zelf 
uw kamer omboeken.

Met blockchain zal het mogelijk zijn al 
deze services horizontaal te integreren, 
waarbij een soort totaalticket wordt aange-
boden waarmee het hotel automatisch wordt 
omgeboekt zodra de vlucht vertraging 
oploopt. De services zullen op comfortabele 
en eenvoudige wijze door de klanten 
gebruikt kunnen worden omdat alles van 
één aanbieder afkomstig is. Een ander voor-
beeld is bijvoorbeeld de aanschaf van een 
huis. De hypotheekaanvraag, de verzekering, 

stroom/water, et cetera, kunnen digitaal wor-
den gekoppeld. In het onderwijs en de 
gezondheidszorg staan ons vergelijkbare 
veranderingen te wachten.

Ook hier zal de impact enorm zijn, omdat 
reuzen zoals Facebook en Google alle beschik-
bare gegevens opslokken om het gebied van 
klantrelaties te domineren. Met blockchain 
draaien we het model om: de klanten krijgen 
het beheer over hun eigen gegevens. Ze bepa-
len zelf wie er gebruik van mag maken. Wij 
als gebruikers zullen ons moeten afvragen 
aan wie we onze digitale identiteit willen toe-
vertrouwen. En zo krijgen we de controle over 
onze data weer terug.

“Met blockchain krijgen 
klanten het beheer over 
hun eigen gegevens. 
Ze bepalen zelf wie er 
gebruik van mag maken”

Oliver Bussmann had onder 
meer een leidinggevende 
functie bij concerns als SAP 
en Allianz. Zijn laatste functie 
was Group Chief Information 
Offi cer bij de grote Zwitserse 
bank UBS. De pionier van de 
blockchain-scene is president 
en mede-oprichter van de 
Crypto Valley Association in 
het Zwitserse Zug, die meer 
dan 800 blockchain-start-ups 
en -bedrijven vertegen-
woordigt. De homepage 
van de business consultant: 

 bussmannadvisory.com
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