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‘Alles komt terug’ is een veelgehoorde uitspraak. Zeker van mensen met al wat 
jaren op de teller. Of ik er ook zo over denk? Ik ben geneigd om daarop ‘jaein’ te 
antwoorden. Een typisch Duits woord om aan te geven dat de waarheid ergens 
in het midden ligt. 

Als we kijken naar de opmars van elektrische mobiliteit, is de uitspraak ‘Alles 
komt terug’ meer dan ooit aan de orde. Wellicht weet u dat elektrische voertui-
gen mee aan de wieg stonden van de opkomst van de automobiel. Het einde van 
de negentiende eeuw werd immers gekenmerkt door een concurrentiestrijd tus-
sen de huidige verbrandingsmotor en de elektromotor. Die laatste moest daarbij 
het onderspit delven wegens een te kleine actieradius en de lage snelheid als 
gevolg van het gewicht van de accu’s. Nochtans reed de Belg Camille Jenatzy met 
zijn elektrisch aangedreven ‘Jamais Contente’ in 1899 als eerste door de snel-
heidsmuur van 100 km/h. 

Met de komst van geavanceerde accu’s zijn we nu, meer dan ooit, klaar om de 
omslag naar het tijdperk van elektromobiliteit te maken; ‘flip the switch’ of ‘draai 
de knop om’. En toch durf ik te stellen dat alles niet altijd helemaal terugkomt. 
Want nu loopt het anders en net een tikkeltje meer, beter en geavanceerder.

Ik mag zeggen dat ons merk EQ daarvan het beste bewijs is. Eind augustus pak-
ten we in het legendarische Pebble Beach uit met de EQ Silver Arrow. Een onmis-
kenbare hommage aan de W125 uit 1937 waarmee Mercedes-Benz zijn 
voortrekkersrol op het gebied van snelheid in de verf zette. Hoewel ... de verf is 
nu net wat ontbrak op de W125. De afwezigheid van een laklaag maakte de bolide 
immers lichter en dus sneller. De specifieke lakkleur alubeam silver op de jong-
ste concept car is dan ook een knipoog naar de legendarische bolide. Met zijn 
avant-gardistische elektrische look zet de EQ Silver Arrow de designtaal van het 
merk EQ alle kracht bij.  

En die designtaal is ook onmiskenbaar – hoe kan het anders? – zichtbaar bij de 
EQC, die begin september zijn wereldpremière vierde. In 2016 zetten we op de 
Autosalon in Parijs onze elektrische EQ-plannen uiteen. Sinds enkele weken is 
met de EQC het eerste model een feit – het eerste in een rij van tien tegen 2022. 
Maakt u zich, net als wij, ook op voor het tijdperk van elektromobiliteit? 

U leest er alles over – en nog veel meer – in deze gloednieuwe uitgave van het 
Mercedes me magazine.

Veel leesplezier!

Niels Kowollik

Beste lezer,

C
O

V
ER

FO
TO

 B
EN

JA
M

IN
 P

IC
H

EL
M

A
N

N
 F

O
TO

’S
 D

A
IM

LE
R

 A
G

  
De EQ Silver Arrow, een 
ultramoderne hommage 

aan de legendarische 
Silver Arrow racewagens 

uit de jaren ‘30

 
De gloednieuwe EQC  

is de voorbode  
van de toekomstige 

elektrische EQ-vloot

 
Niels Kowollik is  
CEO & Managing 
Director Mercedes-Benz 
Cars Nederland B.V.
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The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands

Olga Zinovieva sopraan
Jana Mamonova sopraan

Sytse Buwalda countertenor
Marti nus Leusink tenor

Andrew Slater bas
Pieter Jan Leusink dirigent

CONCERTDATA
zaterdag  1 december Leiden Marekerk 15.00 
zondag  2 december Utrecht Janskerk 15.00
vrijdag  7 december Amersfoort St. Martinuskerk 19.30
zaterdag  8 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
zondag  9 december Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
zaterdag 15 december Rotterdam Laurenskerk 15.00
zondag 16 december Den Haag Grote Kerk 14.30
vrijdag 21 december Groningen Martinikerk 19.30
zaterdag 22 december Rotterdam Laurenskerk 15.00
maandag 24 december Utrecht Janskerk 16.30
woensdag 26 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
donderdag 27 december Zwolle Dominicanenkerk 19.30
vrijdag 28 december Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
vrijdag 28 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
zaterdag 29 december Nijmegen Stevenskerk 19.30
zondag 30 december Utrecht Janskerk 15.00

✔ Concertgebouw: selecteer uw eigen stoel. Inclusief consumpties. 

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

BELEEF HET 
ULTIEME KLASSIEKE 
KERSTCONCERT
Tijdens de uitvoering wordt gebruik  gemaakt van authenti eke 
instrumenten en wordt teruggegrepen naar de opstelling die 
Händel ook gebruikte bij de première in Dublin: 15 zangers in 
lijn opgesteld, violen, celli, contrabas, trompet en pauken! 

Het resultaat? 
Een transparanti e en dynamiek die u moet ervaren!
Maar liefst twee internati onale sopranen maken hun 
opwachti ng: Jana Mamonova en Olga Zinovieva. 
Countertenor Sytse Buwalda imponeert u met zijn fl uwele 
ti mbre. Tenor Marti nus Leusink beschikt over een zeldzame en 
heldere barokstem waardoor Händels aria’s een vertolking in 
passende sti jl krijgen. De Engelse bas Andrew Slater is geliefd 
bij het publiek vanwege zijn indringende wijze van uitvoeren. 
Zijn diepe basstem in combinati e met een geweldige uitstraling 
maken zijn bijdrage bijzonder. U bent verzekerd van een 
indrukwekkende uitvoering.

RESERVEER EENVOUDIG UW TICKETS 
www.pieterjanleusink.nl (actiecode MERC77)
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
MERC77ONTVANG 33% VROEGBOEKKORTING!

16 UITVOERINGEN 
IN NEDERLAND

Messiah 
G.F. HÄNDEL

16 UITVOERINGEN 
IN NEDERLAND
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Wanneer hoorde u voor het eerst 
dat Mercedes-AMG een hypercar 
wilde bouwen, en wat dacht u toen?  
Dat kan ik me nog heel goed herinne-
ren. Ik zag op internet een filmpje met 
Lewis Hamilton en de Project ONE. 
Wow, dacht ik, het zou geweldig zijn 
om deze auto een keer te fotograferen. 
En die droom is in vervulling 
gegaan… 
Dit is waanzinnig, en ik ben er erg 
trots op dat deze supersportwagen 

nu deel uitmaakt van mijn portfolio.
De opdracht in het AMG-hoofdkantoor 
met Tobias Moers en de hypercar was 
een van de mooiste opdrachten van de 
afgelopen tijd. 
Wat vindt u het mooiste aan de 
Project ONE?
Zonder twijfel het zijaanzicht. Deze 
auto heeft iets organisch. En van 
opzij gezien ziet hij eruit als een mix 
van een raket en een haai. Ja, het is 
een raket-haai!

2

De makers van 
dit nummer

3  Malte Jäger/Marc Bielefeld – 
Oost-Friesland.  
Het verslaggeversteam reed met de 
X-Klasse naar de Noordzee.

2  Anna Simdon – Stockholm 
Ons hoofd van de fotografieafdeling 
begeleidde de fotoshoot met de 
A-Klasse in de Zweedse hoofdstad.

4  Benjamin Pichelmann – Affalterbach 
De fotograaf heeft voor ons Tobias Moers, voorzitter van de raad van bestuur van 
Mercedes-AMG GmbH, samen met de hypercar Project ONE op de foto gezet.

1  Gijs Spierings – Stuttgart
Een van de huisfotografen van de  
Social Cars beleefde de avant-première 
van de nieuwe CLS in Stuttgart. 

Voor dit Mercedes me magazine gingen onze 
verslaggevers en fotografen op pad in Stuttgart, 
Stockholm, Affalterbach en langs de Noordzeekust

De fotograaf en de auteur  
waren allebei van mening  
dat de getijden duikers aan de 
Noordzeekust de perfecte 
hoofdrolspelers zijn voor een 
avontuurlijk verhaal. Ze  
hadden het bij het juiste eind 
en vertelden daar na terug-
komst enthousiast over: “We 
hebben zout water geproefd, 
zeelucht ingeademd en uitein-
delijk hadden we enorm veel 
zin om zelf eens met de jongens 
te gaan duiken.”

Een productie tijdens het 
midzomerfeest in Zweden, 
passend bij het onderwerp 
licht – er zijn minder leuke 
werktripjes te bedenken. 
“Stockholm heeft een bijzonder 
plekje in mijn hart, zodoende 
kon ik het team naar de 
leukste plekjes brengen”, 
aldus Anna. Haar souvenir? 
“Vijf kilo knäckebröd.”

De fotograaf reisde voor 
Mercedes-Benz door heel wat 
landen de laatste jaren. Van 
het groene Noorwegen via het 
kille IJsland tot in het warme 
Corsica. Deze keer had hij  
als een van de eersten een 
afspraak met het designicoon 
van Mercedes-Benz in  
Stuttgart op een ultrageheime 
locatie. Zijn mening: “Het 
design van de nieuwe CLS is 
meer dan geslaagd!”

31 4

Stuttgart, Stockholm, Oost-Friesland, 
Affalterbach
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Het moment
Een ultrageheime date 

Gijs Spierings, een van de huisfotografen 
voor Mercedes-Benz Social Cars, beleefde  
de avant-première van de nieuwe CLS in  
Stuttgart. Als een van de eersten had hij een 
afspraak met het designicoon van 
Mercedes-Benz op een geheime locatie.  
De auto voor de lens van de fotograaf was 
immers een preproductiemodel dat nog niet 
in de pers mocht verschijnen. Tot op heden 
blijft de locatie dan ook omschreven als 
‘ergens in Stuttgart’. 
Het strakke lijnenspel van de derde genera-
tie CLS staat in schril contrast met de ruwe 
fabrieksomgeving waar de fotoshoot plaats-

had. De gewelfde lijnen van de nieuwe CLS 
spelen in op de nieuwe designtaal ‘sensuele 
puurheid’ van Mercedes-Benz, duidelijk her-
kenbaar aan heldere contouren en een min-
der scherp lijnenspel. Een auto die inspeelt 
op emoties en die perfect bij de 
Mercedes-Benz coupéfamilie aansluit. Hij 
oogt niet alleen vloeiend, maar met een  
cw-waarde van 0,26 ís hij het ook! 
De foto’s van de nieuwe CLS werden onder  
de hashtag #socialcar ingezet op de verschil-
lende socialmediakanalen waarop 
Mercedes-Benz actief is (Facebook,  
Instagram, Twitter, …).

Oude ruwe bakstenen op de 
achtergrond en het gewelfde lijnenspel 
van de nieuwe CLS. Groter kan het 
contrast bijna niet zijn. 
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Pole  
Position

De Poolse filosoof Aleksandra 
Przegalińska doet onderzoek naar 
kunstmatige intelligentie en de 
vraag wie in de toekomst eigenlijk 
wie controleert.

Het zogeheten transhumanisme, de 
samensmelting van mens en technologie, 
heeft de afgelopen tijd curieuze dingen 
opgeleverd: magneten in vingertoppen, 
geïmplanteerde nachtzichtlenzen, EEG-
headsets. Zijn dergelijke ontwikkelingen 
wel zinvol?
Dat kan alleen degene die kiest voor zo’n 
apparaat of implantaat bepalen. Nog niet zo 
lang geleden heb ik elke technische innova-
tie die er te koop was uitgeprobeerd. Gewoon 
omdat ik de nieuwste producten wilde erva-
ren. Ik was echter redelijk snel uitgekeken 
op dat soort apparaten. Dezelfde ontwikke-
ling zien we overigens bij smartphone-apps: 
veel mensen downloaden ze nauwelijks nog.

Waarom?
Dat gebeurt altijd als technologie een doel 
op zich wordt, zonder meerwaarde. De ont-
wikkeling van EEG-headsets vind ik daaren-
tegen interessant omdat die ook in medisch 
opzicht nut hebben. Zo vertelde een moeder 
me onlangs dat ze had ontdekt dat ze  
met haar headset kon communiceren met 
haar autistische kind. Ik houd van zulke 
ontdekkingen.
Het idee dat machines op een dag onze 
gedachten zouden kunnen sturen, bezorgt 
veel mensen een gevoel van onbehagen. 
Dat is ook goed, want bij elke technologische 
ontwikkeling moet je jezelf afvragen wie wie 
controleert. Ik vind het belangrijk om daar-
mee bezig te zijn, ook in emotioneel opzicht. 
Techniek mag niet domweg zijn werk doen, 
we moeten het waarnemen, het goed of 
slecht vinden. We moeten er een mening 
over hebben. Alleen dan zijn we voorbereid 
op een leven met technologie. Die gaat in de 
toekomst namelijk een grote rol spelen in 
ons leven. 
Transhumanisme heeft vrienden én  
vijanden, een tussenweg lijkt er niet te 
zijn. Hoe is dat in uw geval?
Technologische vooruitgang heeft me altijd 
gefascineerd, als kind al. Ik volgde fanatiek 
alle afleveringen van de Jetsons, een teken-
filmfamilie die over intelligente computers 
en een vliegende schotel beschikte. Fred 
Flintstone was niet zo mijn ding.
In de tv-series van dit moment worden 
vaak duistere scenario’s geschetst: huma-
noïde robots zullen ooit de mensheid 
vernietigen.
Ja, de popcultuur heeft er een handje van om 
sombere toekomstvisies weer te geven. Ik 
sta daar anders in. De ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie heeft een breed 
spectrum dat ons op een geheel nieuwe wijze 
toegang tot onze geestelijke gevoelswereld 
biedt. Dat daarbij uiteindelijk een creatie ont-
staat die zich tegen de mensen keert door 
wie hij is gecreëerd, lijkt me onwaarschijn-
lijk. Nee, voor zulke gedachten ben ik veel 
te optimistisch.

Wat een visie!
Het was zonder twijfel hét hoogte-
punt tijdens de Auto China 2018  
dit voorjaar: de Vision Mercedes-
Maybach Ultimate Luxury. Een  
innovatieve crossover van een bijzon-
dere luxe limousine en een SUV, uit-
gevoerd als elektroauto met volledig 
variabele vierwielaandrijving. Met 
zijn gladde, langgerekte flanken geeft 
de Maybach een verbluffend nieuwe 
kijk op sportieve elegantie. En  
meer comfort voor de inzittenden is 
nauwelijks denkbaar. Alle informatie 
over deze spectaculaire showcar 
vindt u hier: 
i  mbmag.me/visionmaybach

 
De bijdrage van Aleksandra  
Przegalińska tijdens de  
me Convention die recentelijk in 
Stockholm plaatsvond, is hier te zien:
i  me-convention.com
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Stuur een email naar
info@speakersacademy.nl 

voor een gratis exemplaar van 
ACADEMY® Magazine

Europa’s grootste sprekersinstituut

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe kansen?

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.

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

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe kansen?
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Producten die ons leven verrijken: 
mooie accessoires en coole gadgets

Stijlvol 
genieten

Zo subtiel
 Smart Writing Set, 

199 euro
Een slim hulpje voor 
creatieve mensen: 
schets ideeën met de 
hand en breng ze 
live over naar uw 
smartphone.
i  de.moleskine.com

Zo laat al?
 Zandloper, 

vanaf 29 euro
Zie hoe de tijd verstrijkt. 
In vele formaten en 
kleuren verkrijgbaar in 
verschillende webshops.    
i  hay.dk

Supersnel
 E-skateboard, 

700 euro
E-bike rijders opgelet: 
de Boosted Mini S 
heeft een actieradius 
van meer dan 10 km 
en een topsnelheid 
van 30 km/h.
i  boostedboards.com

Superduidelijk
 Luidspreker,

99 euro
Een trechter van hout 
die geen accu nodig 
heeft. Muziek aan, 
smartphone erin en 
oren open! 
i  trobla.com

Net als vroeger
 Snelontwikkel camera, 

299 euro
In het huidige digitale tijd-
perk met een overkill aan 
beelden straalt dit apparaat 
nostalgie uit. Voorzien van 
hedendaagse techniek, dat 
dan weer wel. 
i  leica-camera.com FO
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10 MODELLEN AANGEPAST AAN ALLE KUITEN, 
ALLE TERREINEN EN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.
Verkooppunten:

MET SCHOKDEMPING

aigle_NLNL.indd   1 11/09/2018   18:12
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ZUIDAFRIKA

NAMIBIË

Kaapstad

Op een gegeven moment stop je met 
tellen, maar inderdaad: Chapman’s 
Peak Drive – niet ver van Kaap de 
Goede Hoop – heeft 114 bochten.  
De avontuurlijke tolweg (circa 3 euro) 
moet je absoluut vanuit zuidelijke 
richting rijden: dan heb je altijd 
zicht op de zee.

Geluksroute

Zuid-Afrika - Kaapstad

Route: van Noordhoek naar Hout Bay
Lengte: 9 kilometer. 9.000 meter genieten
Ritduur: 20-30 minuten. Of veeeeel langer …

 1  Genieten
Bij Cape Point Vineyards 
groeien in het zeeklimaat 
witte druiven. De wijnen die 
hiervan gemaakt worden, zijn 
de moeite waard, maar pro-
beer ze wel pas na het rijden!

 cpv.co.za

2  Onderdompelen
Voordat je de bergen in rijdt, 
lokt het 8 kilometer lange 
witte zandstrand van Noord-
hoek. Het is een mooie stop-
plaats om een duik te nemen, 
maar het water van de  
Atlantische Oceaan is fris.

 noordhoekbeach.co.za

5  Smullen
Het Lookout Deck bevindt 
zich in de haven van  
Hout Bay, waar zee-
leeuwen graag rond-
kruipen. Verse vis – en 
het strand om de hoek. 

 thelookoutdeck.co.za

 4  Slapen
Het stijlvolle Pure Guest 
House ligt wat afgele-
gen, maar biedt een 
weids uitzicht. Vanaf 
145 euro per persoon 
inclusief ontbijt.

 pure-guesthouse.com

3  Wandelen
Een flinke tocht van Noord-
hoek Beach naar Chapman’s 
Peak. De beloning: een  
adembenemend uitzicht.

 chapmanspeakdrive .co.za
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Het is hier het mooist in het avondlicht, als de rotsen worden verlicht:  
de bochtige Chapman’s Peak Drive ten zuiden van Kaapstad.

Omringd door de natuur die Ommen 
rijk is, is dit 3-sterren hotel de perfecte 
uitvalsbasis voor een heerlijke wande-
ling langs de Overijsselse Vecht. Breng 
zeker een bezoek aan het gezellige 
centrum van Ommen.

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � 1x 3-gangen Menu du Chef
 � 1x 4-gangen Menu du Chef
 � Gratis portie bitterballen
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.€ 139,- p.p.

Ommen | OverijsselCharme Hotel Wildthout 

Midden in de bossen van Lichtaart 
ligt het kleinschalige en gezellige 
Hotel Keravic. In natuurgebied de  
Antwerpse Kempen treft u bos, duin 
en heidevelden aan. Ideaal om te  
fietsen, wandelen en mouintainbiken.

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � 1x heerlijk 3-gangen diner
 � 1x lunchpakket
 � Gratis fiets- en wandelroutes
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.€ 99,- p.p.

Lichtaart | BelgiëHotel Keravic 

Hotel Restaurant Hoogeerd is een 
familiehotel dat direct aan de Maas 
in het dorpje Niftrik ligt (tussen  
Nijmegen en Oss). Vanuit de gezellige 
bar en restaurant heeft u een prachtig 
uitzicht over de rivier. 

INBEGREPEN:
 � 3x overnachting in een  

standaard kamer
 � 3x uitgebreid ontbijtbuffet
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.v.a. € 69,- p.p.

Aankomst op do, vrij en za € 79 p.p.  
In december en januari vanaf € 59 p.p. en aankomst 
op do, vrij en za € 69 p.p.

Niftrik | GelderlandHotel Restaurant Hoogeerd 

Bilderberg Hotel De Buunderkamp 
in Wolfheze is de perfecte omgeving 
voor natuurliefhebbers. Door de ver-
schillende soorten bos, heidevelden 
en zandvlakten, kunt u eindeloos kunt 
wandelen en fietsen op de Veluwe.

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting
 � 2x uitgebreid ontbijtbuffet
 � 1x heerlijk 3-gangen diner
 � Gratis upgrade naar Deluxe kamer
 � Gratis gebruik van het zwembad
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.€ 99,- p.p.

Wolfheze | GelderlandBilderberg Hotel De Buunderkamp 

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 

Landgoed Lauswolt staat bekend 
om haar persoonlijke service en  
grenzeloze gastvrijheid. Bij restaurant 
De Heeren van Harinxma, bekroond 
met een Michelinster, kunt u genieten 
van heerlijke gerechten!

INBEGREPEN:
 � 2x overnachting incl. ontbijtbuffet
 � 1x heerlijk 3-gangen diner in 

De Heeren van Harinxma
 � Gratis gebruik badjas en slippers
 � Gratis gebruik wellnessfaciliteiten
 � Gratis WiFi & parkeren

v.a. € 75,- p.p.€ 239,- p.p.

Beetsterzwaag | FrieslandLandgoed Lauswolt 

even gewoonweg genieten
Geldig t/m 20-12-2018 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/me2909 
 

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

i   reisnummer: me2909

RESERVEREN & MEER INFO
8   www.goedverblijf.nl/me2909
)   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

Goed Verblijf Mercedes Me HR.indd   1 23-08-18   10:25
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 11-14 okt. 2018
Lichtfestival, Praag
Befaamde kunstenaars 

veranderen het historisch 
centrum met hun audio-

visuele installaties in een 
geheimzinnig kunstwerk 

van licht en schaduw. 
Een echte blikvanger!

 signalfestival.comi

 Diverse data
Driving Events

Of het nu gaat om een offroad-training 
in de sneeuw, individuele 

coaching of cursussen voor 
beroepschauffeurs ... Mercedes-Benz 

maakt van u een expert.
 mbmag.me/drivingeventsi

 12-14 okt. 2018
DTM Hockenheim

Tijd voor een emotionele fi nale, 
want zoals iedereen weet, trekt 
Mercedes-Benz zich terug uit 

deze raceklasse. 
 dtm.comi

Agenda Daimler
events 

De mooiste, leukste en niet te missen
evenementen t/m november 2018

 26-30 okt. 2018
Paris Games Week

De videogamebeurs trekt weer lief-
hebbers uit de hele wereld. Populair 

zullen ook dit keer weer de 
innovaties zijn die de mogelijkheden 

van de virtuele realiteit benutten, 
want de ontwikkelingen op dit vlak 

gaan in hoog tempo verder. 
 parisgamesweek.comi

 18-25 nov. 2018
Pan, Rai Amsterdam

PAN Amsterdam is dé beurs voor 
kunst, antiek en design met inter-

nationale faam. Jaarlijks laten ruim 
45.000 kunstliefhebbers zich inspire-
ren en verleiden door de vele kunst-

voorwerpen. Aan bod komen: 
klassieke oudheid, oude meesters, 

fotografi e, hedendaagse kunst, 
antiek, designmeubelen en objecten.

 pan.nli

 25 nov. 2018
Formule 1, Abu Dhabi

De seizoensfi nale van de F1 vindt 
plaats in Abu Dhabi. Lewis Hamilton 

en Valteri Bottas verdedigen 
Mercedes-Benz op het fotogenieke 

circuit Yas Marina waar de coureurs 
rond de jachthaven racen. Vorig jaar 

behaalde Bottas de eerste plaats, 
hopelijk kan het Mercedes-Benz team 
dit seizoen in dezelfde stijl afsluiten!

 abudhabi-grand-prix.comi

 6-10 dec. 2018
Masters of LXRY, Rai Amsterdam

Masters of LXRY brengt de ‘Genius 
Edition’ naar Amsterdam in 2018. Meer 

dan ooit zal te zien zijn over hoeveel 
talent Nederland beschikt op het gebied 

van innovatie, vernieuwing, unieke 
concepten en uitmuntende ontwerpen. 

Mercedes-Benz is er uiteraard ook 
weer bij met de spiksplinternieuwe 
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. 

 lxry.nli

 15-18 okt. 2018 
Virtual Reality
Strategy 
Conference,
San Francisco
Dompel jezelf onder 
in de digitale wereld. 
Op deze conferentie in 
Californië ontmoeten 
branche pioniers elkaar 
om te discussiëren over 
de toekomst van 
virtual reality. 

 vrsconference.comi

 17-21 okt. 2018 
Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) 
is ’s werelds grootste elektronische 

muziekfestival en -conferentie. 
Het event is de jaarlijkse afspraak 
voor professionals uit de branche 

om zaken te doen en 
geïnspireerd te raken. 

 amsterdam-dance-event.nli

 10 nov. - 2 dec. 2018 
Il Barbiere di Siviglia, Nationale Opera & Ballet Amsterdam 
Een van de meest geliefde opera’s van Rossini is de vrolijke en dynamische 
Il barbiere di Siviglia. Een toegankelijk en grappig liefdesverhaal waar aria’s in 
zitten die iedereen bekend in de oren zullen klinken. De regie is in handen van 
Nederlands toptalent Lotte de Beer en de voorstelling belooft een spectaculaire 
avond voor jong en oud te worden.

 operaballet.nli

 4-7 okt. 2018
Zoute Grand Prix, België
Voor de negende keer lonkt 

het Zoute Grand Prix. Van 4 tot 7 
oktober 2018 verzamelen 

internationale autoliefhebbers 
zich in Knokke-Heist om 

sportieve bolides en exclusieve 
oldtimers te bewonderen.

 zoutegrandprix.bei

 13-28 okt. 2018
Museum of Pizza, New York
Het klinkt heerlijk eigenzinnig: het ’Pizzamuseum’ opent zijn 
deuren in New York en is de ’eerste alomvattende kunstbelevenis 
ter ere van de pizza’. Wat daar precies achter zit, blijft vooralsnog 
een raadsel. Het kon echter best eens lonen om wat gezonde trek 
mee te nemen. 

 themuseumofpizza.orgi

 13 sep. - 3 nov. 2018
Evita – Sydney Opera House
Oké, het is niet bepaald een insidertip, 
de musical over de Argentijnse presi-
dentsvrouw Eva Perón van Andrew 
Lloyd Webber en Tim Rice, maar een 
avondje aan het water bij het operage-
bouw is gewoonweg onvergetelijk. Het 
genieten begint al voordat de show 
begint, het is heerlijk fl aneren op de 
Circular Quay. En vervolgens loop je 
de trap af in dit iconische gebouw. 
De akoestiek is niet sensationeel, 
maar de sfeer is geweldig. En 
zangeres Tina Arena staat in 
Australië te boek als echte ster.

 sydneyoperahouse.comi
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 5-8 nov. 2018
Web Summit, Lissabon

Het grootste technologiefestival ter 
wereld: meer dan 1.200 sprekers 
en meer dan 70.000 bezoekers, 

waaronder CEO’s en pioniers van 
grote concerns en start-ups, 

vinden hun weg naar Portugal. 
Gebundelde innovatiekrachten 
richten zich op de belangrijke 

thema’s van deze tijd.
.  websummit.comi
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De beste accessoires voor onderweg.

Er is een adres waar u direct  
alle Mercedes-Benz lifestyle-
artikelen en praktische 
accessoires voor onderweg 
vindt: de Mercedes-Benz 
accessoireconfigurator. Geef hier 
aan welk model u rijdt, waar u 
naar op zoek bent en u krijgt 
direct een overzicht van de meest 
geschikte items. Elk origineel 
Mercedes-Benz accessoire is 
van topkwaliteit en sluit qua 
design perfect aan bij úw auto.

In het Mercedes-Benz accessoire- 
programma vindt u de perfecte 
items voor u en uw auto: van 
handige bagage-oplossingen via 
veiligheids- en telematicasystemen 
en comfortverhogende accessoires 
tot exclusieve AMG-accessoires 
en exterieurstyling-items.

BAGAGERUIMTEBAK,  
A117 814 0041, € 95,90 

Met deze lage bagageruimtebak 
hebt u uw zaken altijd op orde. 
Dankzij de ribbelstructuur 
en antisliplaag blijven 
bagagestukken netjes 
op hun plaats. Handig 
in combinatie met de 
Mercedes-Benz opbergbox.

DUBBELZIJDIGE MAT,  
A205 680 0106, € 115,75 

Deze dubbelzijdige mat van 
hoogwaardig velours beschermt de 
bodem van de bagageruimte tegen 
vuil. Dankzij de antisliplaag blijft 
hij altijd perfect op zijn plaats. Hij 
is eenvoudig te bevestigen aan de 
laaddrempel en uitneembaar om hem 
makkelijk schoon te kunnen maken.

Ñ
Vind al uw favorieten op  

 mercedes-benz.nl/accessoires

Haal alles uit uw bagageruimte.

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_NED.indd   2 5/09/18   13:16

Perfect verbonden met uw Mercedes-Benz.

Het is altijd een fijn gevoel om 
volledige controle te hebben over 
uw Mercedes-Benz. Dat kan nu 
zelfs op afstand. Met Mercedes 
me connect bent u altijd verbon-
den met uw auto, zelfs als u er 
niet in zit. Via een app op uw 
smartphone hebt u toegang tot 
verschillende connectiviteits-
services voor extra comfort, 
betere navigatiemogelijkheden 
en optimale veiligheid.

Met Mercedes me connect kunt u 
vele functies met uw smartphone 
bedienen. Via de Mercedes me-app 
kunt u bijvoorbeeld op afstand het 
brandstofpeil, de kilometerstand 
en de voertuiglocatie controleren. 
Bovendien geeft deze slimme 
connectiviteitsoplossing ook 
toegang tot exclusieve services 
en aanbiedingen zoals de 
Concierge Service en de Remote 
Park Pilot. Zo hebt u altijd 
alle essentiële informatie over 
uw Mercedes-Benz op zak.

Ñ
Ontdek wat Mercedes me connect voor u 
kan betekenen op  mercedes-benz.com/
nl/mercedes-me/connectivite

DE MERCEDES ME ADAPTER:

VOOR VRIJWEL ELKE MERCEDES-BENZ.

Is uw auto nog niet uitgerust met Mercedes me connect? Geen probleem.  
Veel Mercedes-Benz modellen zijn geschikt voor de Mercedes me Adapter.  
Op adapter.mercedes.me/nl checkt u of dat ook voor uw Mercedes-Benz geldt. 
Als dat zo is, dan kunt u de adapter gratis laten installeren bij uw Mercedes-Benz 
dealer. Kom snel langs en stap in de digitale wereld van Mercedes me. 

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_NED.indd   3 5/09/18   13:17
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1.

4.

2.

3.

Boutique In de exclusieve Collection van Mercedes-Benz komen kwaliteit en smaakvol 
design samen. Dus ook als u op zoek bent naar een origineel accessoire of 
elegante lederwaren bent u bij Mercedes-Benz aan het juiste adres. Zo bent  
u altijd onderweg zoals u het gewend bent: in stijl.

Ô
Bestel uw favoriete items op  

 shop.mercedes-benz.nl

5. 6.

1.  SLEUTELHANGER KRISTAL, B6 695 3577, € 91,50 
2.  PORTEMONNEE, B6 695 3734, € 142,00 
3. ZONNEBRIL LIFESTYLE, DAMES, B6 695 3488, € 91,50  
4.  HANDTAS, B6 695 3733, € 435,00 
5.  BUSINESSTAS, B6 695 2885, € 255,00 
6.  CREDITCARDETUI, B6 695 3719, € 35,50

180724_MB_CS_Me_Magazine_3paginas_NED.indd   1 5/09/18   13:16

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, SM 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)85 065 52 69 
BE: +32 (0)16 60 60 39 

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.

LotB_ad_Mercedes Benz_NL-NL.indd   1 6/09/18   15:50



Een hoogwaardig mechanisch horloge 
met al zijn afzonderlijke componenten. 
Ja, van IWC. Een dergelijk horloge staat 
vooral voor ingenieurskunst om 
producten tot leven te laten komen.

Hoe gaan we middenin de  
digitale versnelling om met ons 
kostbaarste bezit, onze tijd?  
In gesprek met Christoph  
Grainger-Herr, CEO van IWC, 
fabrikant van luxe horloges, over ...

DE ZIEL 
DER 
DINGEN

INTERVIEW: RÜDIGER BARTH
FOTO’S: IWC, PETER RIGAUD

Imagine
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W etenschappers 
zeggen dat de 
tijdsduur waar-
mee we het 

heden ervaren 3 seconden is. 
Alles daarvoor is herinnering, 
alles daarna verwachting.  
Klopt dat? 
Een spannende gedachte, want 
de indeling in seconden, in uren, 
oftewel onze uurtijd, is niet 
meer dan een maatschappelijke 
constructie, een manier om te 
ordenen. Net als de kalender die 
het menselijk leven organiseert. 
Op dit moment vragen we ons, 
gezien het feit dat de planeet 
Mars steeds meer wordt ver-
kend, af of we ook sterrentijd-
horloges moeten ontwikkelen. 
En wat voor soort horloge heeft 
een mens nodig op Mars? In de 
wereld van de astronomie heeft 
een dag immers iets meer dan 
25 uur. 
Is de tijd een vriend of een 
vijand?
Zeker geen vijand. We bepalen 
immers voor een groot deel zelf 
wat we met onze tijd doen en we 
zijn hopelijk blij met onze taken, 
we benutten de dag. 
U hebt weleens gezegd dat de 
overgang van de negentiende 
naar de twintigste eeuw in uw 
optiek een van de interessant-
ste periodes ooit is, een keer-
punt in de tijd. Op dit moment 
zijn we getuige van een keer-
punt dat net zo interessant is, 
of niet?
De digitalisering en de gevolgen 
daarvan zijn inderdaad net zo 
ingrijpend. We zijn echter wel 
verder in wat we willen, wat we 
doen. In de zogeheten oprich-
tingsjaren, het begin van de 
moderne tijd, waren we er  
rotsvast van overtuigd dat de 
toekomst positief zou worden, 
dat de technische vooruitgang 
onmiskenbaar een betere 
levensstandaard voor ons allen 
zou opleveren. Men geloofde 

toen nog in de zegeningen van 
nucleaire motoren, van vlie-
gende auto’s. 
Dat is vanuit hedendaags 
standpunt natuurlijk naïef. 
Hierin is in de jaren 80 verande-
ring gekomen, omdat we tot het 
inzicht kwamen dat we zuinig 
met onze hulpbronnen moesten 
omgaan. We kijken tegenwoordig 
ambivalenter naar vooruitgang 
dan honderd jaar geleden. 
U werkt in een industrie 
waarin het om fracties van 
een seconde gaat. Waarom 
hebben velen van ons het 
gevoel dat de tijd ons door de 
vingers glipt en dat terwijl we 
digitale tools hebben die tijd 
zouden moeten besparen? 
Daar denk ik vaak over na. Als 
ik word overspoeld door indruk-
ken, consumeer ik veel meer 
dan dat ik word aangespoord om 
zelf iets te ontwikkelen. Vroeger 
stuurde je een brief naar Ame-
rika en wachtte je een paar 
dagen op antwoord, die tijd kon 
je gebruiken om na te denken. 
In deze tijd, waarin je binnen 
een paar seconden op een 
bericht kunt reageren, hebben 
we die mogelijkheid tot reflectie 
niet. Alles gebeurt onmiddellijk. 
En daardoor ontbreekt vaak de 
leerruimte voor creativiteit.
Niet genoeg tijd om je te 
vervelen? 
Als ik terugdenk aan mijn jeugd, 
kreeg ik mijn beste ideeën 
inderdaad als ik me verveelde, 
toen het dagelijks leven nog niet 
gevuld was met computerspelle-
tjes en social media en ik deze 
werelden in mijn hoofd zelf 
bedacht had, als een soort enter-
tainment. Ik denk dat het ook 
vandaag de dag geen kwaad zou 
kunnen om je af en toe ‘los te 
koppelen’.
Wanneer hebt u daar zelf tijd 
voor?
Als ik onderweg ben, trek ik  
’s ochtends of ’s avonds na win-

kelsluiting mijn hardloopschoe-
nen aan en loop ik door de stad.  
Dat zijn momenten waarop ik 
nadenk, nieuwe indrukken 
opdoe en tot nieuwe inzichten 
kom. Dat gebeurt niet als je  
achter je bureau zit. Je hebt  
het nodig om jezelf af en toe los 
te koppelen. In de horloge- 
industrie gaat het niet om de 
kleinste gemeenschappelijke 
deler, maar om baanbrekende 
ideeën. En dan bij voorkeur zo 
snel mogelijk. De productcycli 
worden namelijk steeds korter. 
Vroeger produceerden we hor-
loges 25 jaar lang, tot we gin-
gen nadenken hoe een opvolger 
eruit zou kunnen zien. Tegen-
woordig duurt het vijf jaar  
tot een ontwerp wordt ver-
nieuwd. Op dat tempo moet je 
inspelen. 
Wat voor soort droom kan een 
mechanisch horloge tegen-
woordig nog belichamen?
We spelen als IWC nog altijd in 
op de klassieke jongensdromen, 
waarbij ook veel vrouwen deze 
dromen overigens hebben. Het 
gaat altijd om intuïtie en preci-
siewerk. De werelden waarin 
we de mensen meenemen,  
kenmerken zich door pioniers-
geest en precisie. Uiteindelijk 
leiden het gecontroleerde  
risico en de ontdekkingsgeest  
van de door ons gesponsorde  
Formule  1-coureurs, piloten, 
onderzoekers en duikers tot 
geweldige avonturen. 
Enerzijds ingenieurskunst, 
anderzijds risico en roman-
tiek. Is dat geen paradox? 
Dat is het mooie aan traditie-
rijke, krachtige merken als 
Mercedes-Benz en onze partner 
Mercedes-AMG: rationaliteit en 
emotionaliteit vullen elkaar 
aan. Deze bipolariteit maakt 
deel uit van hun aantrekkings-
kracht. Dat is voor ons de stimu-
lans waarmee we onze ideeën 
ontwikkelen. 

”HET IS PURE LUXE OM NIET CONSTANT  
OVERAL ACHTERAAN TE HOEVEN RENNEN”

 
Sinds april 2017 is 
Christoph Grainger-Herr 
CEO van de traditierijke 
fabrikant uit Zwitserland.

 
Christoph is liefhebber  
van de modellen van 
Mercedes -AMG. Uiteraard wil 
hij na de shoot nog even een 
stukje rijden met de 
Mercedes-AMG CLS 53. 

  
Vier portieren en 
samengebalde power: de 
Mercedes -AMG CLS 53 op 
lage snelheid onderweg in 
Schaffhausen.

   
Naadloos geïntegreerd: in  
het dashboard van de nieuwe 
Coupé is een klassiek ogend 
klokje ingebouwd, dat wordt 
omgeven door digitale 
features.
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Is het hebben van vrije tijd 
vandaag de dag niet de ware 
luxe? 
Absoluut. Het is pure luxe om 
niet constant overal achteraan te 
hoeven rennen. Daarnaast is er 
net als voorheen de luxe die met 
hoogwaardige producten samen-
hangt. Veel van onze klanten wil-
len een mijlpaal in hun leven op 
een discrete wijze vieren. Dat is 
voor mij een betekenisvolle luxe 
die onderdeel van het leven 
wordt. Een horloge is erg indivi-
dueel. Hij heeft mijn gebruiks-
sporen, mijn krassen. Als wij met 
onze klanten praten, wordt al 
snel duidelijk wat een horloge 
voor hen betekent: die heb ik van 
mijn vader gekregen, toen ik 
ging trouwen. Er zit altijd een 
persoonlijk, emotioneel verhaal 
aan vast. 
Als je aan het productieproces 
van mechanische horloges 
denkt, zie je horlogemakers 
met een pincet en een loep 
voor je. Bij Mercedes-AMG 
denk je aan het geluid van 
krachtige motoren. Hoe 
komen deze werelden samen? 
Wat Mercedes-AMG en IWC ver-
bindt, is vooral een intensieve 
technische traditie. Zowel bij de 
performance- en sportauto’s van 
AMG als bij onze horloges draait 
het om precisiewerk en een 
exclusief design, uiteraard in 
combinatie met veel passie en 
plezier. En we hanteren een-
zelfde benadering met betrek-
king tot de productie. Een 
AMG-motor wordt door één mon-
teur van A tot Z in elkaar gezet. 
Ook complexe constructies als 
een tourbillon, een draaiframe 
dat de zwaartekracht uitbalan-
ceert, wordt door een gespeciali-
seerde horlogemaker met veel 
geduld en zorgvuldigheid in 
elkaar gezet met behulp van veel 
afzonderlijke onderdelen.
Zorgt dat ervoor dat producten 
over een ziel beschikken? 

Ja, over een mechanische ziel. 
Daarin zit voor mij het grootste 
verschil ten opzichte van de 
elektronica-industrie en digitale 
producten. De mensen hebben 
nog het vertrouwen dat ze een 
product uit elkaar kunnen halen 
en kunnen begrijpen. Met een 
smartphone kan dat niet meer. 
Het fascinerende aan motoren 
en horloges is het feit dat je ze 
in tegenstelling tot computer-
chips kunt begrijpen. Daardoor 
is er steeds meer belangstelling 
voor klassieke auto’s, klassieke 
horloges, klassieke vliegtuigen. 
U denkt dat de liefde voor het 
analoge voortkomt uit een 
menselijk verlangen? 
Absoluut. De versnelling van 
onze tijd brengt het menselijke 
weer naar de voorgrond. Dat 
komt tot uiting in de materiali-
teit van bijvoorbeeld lp’s. Toen 
ik bij het klassiekerfestival in 
Goodwood was, zag ik auto’s die 
honderd jaar oud zijn en waar-
mee je ook tegenwoordig nog 
kunt racen. Ik zou de motor uit 
elkaar kunnen halen en hem 
kunnen repareren. 
Het digitale zou over honderd 
jaar verloren kunnen zijn.
En daar zijn we een beetje bang 
voor. Wat gebeurt er met onze 
foto’s en video’s, onze herinne-
ringen? Kunnen onze nakome-
lingen die nog bekijken? Hoe 
sterker we digitaal versnellen, 
des te groter wordt onze 
behoefte aan fysieke directheid. 
Onze digitale lifestyle ten spijt, 
verlangt de mens tegenwoordig 
naar iets échts. Veel digitale 
ondernemers uit Silicon Valley 
dragen bijzonder complexe 
mechanische horloges. Die dra-
gen zelden smartwatches.

Model 
Mercedes-AMG  
CLS 53 4MATIC+

Lak:  
  Obsidiaanzwart metallic 

Transmissie: 
   AMG SPEEDSHIFT TCT 
9G-TRONIC

Cilinderaantal/-opstelling: 
  6/lijn

Cilinderinhoud: 
  2.999 cm3

Max. vermogen: 
   320 kW/435 pk  
bij 6.100 t/min 

Topsnelheid: 
   250 km/h  
(elektr. begrensd) 

Brandstofverbruik:
   gecombineerd 8,7 l/100 km
   gecombineerd 11,5 km/l

CO2
-emissie: 

   gecombineerd 200 g/km

 
Christoph Grainger-Herr en  
de nieuwe Mercedes- AMG 
CLS 53 4MATIC+ bij het 
hoofdkantoor van IWC  
in Schaffhausen.

Veel bedrijven zijn opgericht door een 
bijzondere geest. In het geval van IWC 
Schaffhausen gebeurde dat 150 jaar 
geleden door de Amerikaanse horloge-
maker Florentine Aristo Jones. Door een 
combinatie van de moderne productie-
methoden uit de Amerikaanse horloge-
industrie en het ambachtelijke 
vakmanschap van de Zwitserse horloge-
fabrikanten wilde hij de beste zak-
horloges van dat moment maken. Een 
dergelijke indrukwekkende technische 
traditie treffen we ook aan bij 
Mercedes-AMG, dat in 1967 werd  
opgericht door Hans Werner Aufrecht 
en Erhard Melcher in Großaspach vlak-
bij Stuttgart. Tegenwoordig is het bedrijf 
als performance- en sportwagenmerk 
van Mercedes-Benz wereldwijd een 
begrip. De auto’s van Mercedes-AMG 
en de mechanische horloges van IWC 
combineren precisiewerk en een exclu-
sief design op het hoogste niveau. Beide 
merken spreken veeleisende individua-
listen aan die iets heel bijzonders zoe-
ken. Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van het samenwerkingsverband 
bracht IWC in 2017 de Ingenieur  
Chronograph Edition ‘50th Anniversary 
of Mercedes- AMG’ op de markt.

Voor Rüdiger Barth  
had het interview langer 
mogen duren: “De tijd 
vliegt tijdens zo’n gesprek”. 

Meer over de kunst van 
de horlogeproductie:
iwc.com 
 
Het portal tot de wereld 
van Mercedes- AMG: 
mercedes-amg.com

STERKE PARTNER

Wat IWC en 
Mercedes-AMG verbindt

WAAROM DEZE 
REGENT SEVEN 
SEVEN CRUISE

• Elegante casual dresscode
• Suite met privé balkon
• Gratis drankjes inclusief goede 

wijnen en premium dranken
• Tot 26 gratis excursies bijv. 

Aboriginal excursie in Cairns 
en een wildife tour in Darwin

• Gratis specialiteitenrestaurants
• Gratis wifi  aan boord, ook in 

uw suite 
• Fooien inbegerepn
• Gratis hotelovernachting*
• Gratis 24-uurs roomservice

*voorafgaand aan de cruise bij boeking 
van een Concierge Suite of hoger

Luxe cruise Australië, 
Papua New Guinea & Indonesië
17 dagen Seven Seas Mariner

Dag Haven Aankomst Vertrek
1 Sydney, inscheping 18.00
2 Op zee
3 Mooloolaba, Australië 08.00 17.00
4 Op zee
5 Airlie Beach, Australië 08.00 18.00
6 Townsville Australië 08.00 18.00
7 Cairns, Australië 08.00
8 Cairns 18.00
9 Op zee
10 Alotau, Papua New Guinea 07.00 16.00
11 Port Moresby, 

Papua New Guinea
10.00 19.00

12-13 Op zee

14 Darwin, Australië 09.00 18.00
15 Op zee
16 Komodo, Indonesië 12.00 19.00
17 Bali, Indonesië 13.00

Deluxe Veranda Suite Cat. H           v.a.  €7.599 p.p. 

Vertrekdatum
15 December 2018

Reiscode: SSM11

WAAROM 
ZEETOURS 

CRUISES

• Al 27 jaar op rij beste 
cruisetouroperator

• Al meer dan 50 jaar ervaring
• Deskundige, vriendelijke 

service van 30 
cruisespecialisten

• Ruime openingstijden,             
7 dagen per week telefonisch 
bereikbaar 

• Onafhankelijk advies
• Compleet verzorgd of cruise 

only
• Breed aanbod en unieke 

arrangementen
• Meer info: 010-2823898
• www.zeetours.nl/regent

Genoemde prijzen zijn cruise only. 
Uiteraard verzorgen wij graag 
aansluitende vluchten en hotels voor u. 

EXPLORE THE WORLD WITH 
REGENT SEVEN SEAS CRUISES

THE MOST INCLUSIVE LUXURY CRUISE LINE

Vanafprijs p.p. o.v.v. beschikbaarheid/wijzigingen o.b.v. 2.pers. suite, all-inclusive. 
Excl. vliegreis, transfers, verzekeringen, reserveringskosten, calamiteitenfonds. 

Mercedes_Magazine_Advertentie_Zeetours_1.indd   1 7-9-2018   10:16:17
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De geboorte 
van een mythe

Het begon met een droom: het overbrengen van  
originele Formule 1-technologie naar de openbare weg.  

Deze droom wordt binnenkort werkelijkheid. Tobias Moers,  
CEO van Mercedes-AMG, stelt de Mercedes-AMG Project 
ONE showcar voor, een welhaast mythische verschijning 

Een auto die met recht uniek 
kan worden genoemd: de 
Mercedes-AMG Project ONE.

TEKST: HENDRIK LAKEBERG 
FOTO’S: BENJAMIN PICHELMANN
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“Met de Project ONE betreden we nieuw terrein”

Mercedes 32

 
Bij de ontwikkeling van de 
hypercar stelden Tobias 
Moers en zijn team zichzelf 
vele vragen. Want het 
consequent overbrengen 
van Formule 1-technologie 
naar een productieauto,  
dat was nog niet eerder 
gebeurd! 

 
Het product van een 
bijzondere samenwerking: 
onder de luchtopeningen 
aan de achterzijde gaat  
een meer dan 500 kW 
sterke motor schuil. Deze  
werd ontwikkeld in 
samenwerking met de 
Formule 1-specialisten  
van Mercedes-AMG  
High Performance 
Powertrains in Brixworth.
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mee is in de koningsklasse van de autosport. 
Cowell had in het verleden weleens voor-
gesteld om een Formule 1-motor in een 
sportwagen voor de openbare weg te monte-
ren. Zonder al te grote concessies. Nu werd  
vanuit Affalterbach een vriendelijk verzoek 
aan de Britten gedaan. “Krijgen jullie dat 
voor elkaar?” 

Zo ging het project van start. Het voor-
lopige resultaat werd aan de wereld voorge-
steld tijdens de IAA 2017, ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van Mercedes-
AMG. “Het was waarschijnlijk het meest 
bizarre idee dat ik ooit had gehad”, zegt 
Moers lachend in de interne designstudio. 
Voor hem staat de showcar die ontstaan is 
uit dit idee. De auto die alles overtreft. AMG 
noemt het project: Project ONE.

Terwijl Moers om de tweezitter heen 
loopt, vertelt hij alles over deze sportwagen 
die geschiedenis gaat schrijven. Want het 
consequent overbrengen van Formule 1- 

D e eersten die droomden, waren de 
klanten. Tijdens zijn internationale 
reizen hoorde Tobias Moers van hen 
dat ze graag iets unieks van AMG 

wilden. Een hypercar die extravaganter, 
krachtiger en sneller was dan alles wat het 
performance- en sportwagenmerk van 
Mercedes-Benz tot dan toe had gebouwd. “Een 
auto die alles overtreft, een echte AMG- 
creatie”, zo kreeg hij te horen. Dat klinkt de 
CEO van Mercedes-AMG als muziek in de 
oren; zulke plannen had hij zelf eerder ook al 
gehad. Vijf jaar geleden was men echter bezig 
met andere projecten, zoals de Mercedes-
AMG GT. “Maar het idee van een allesover-
treffende auto liet me niet meer los.” 

Je kunt het toeval of het lot noemen: 
Moers belde op een gegeven moment met 
Andy Cowell, de CEO van Mercedes-AMG 
High Performance Powertrains in het Britse 
Brixworth. HPP ontwikkelt de Formule 1- 
motoren waar Mercedes-Benz zo succesvol 

technologie naar een productieauto, dat was 
nog niet eerder gebeurd! Er worden maar 
275 exemplaren gebouwd en nu al zijn alle 
auto’s gereserveerd. Ook de technische  
gegevens vormen een bonte verzameling  
van superlatieven: een top snelheid die boven 
de 350 km/h ligt, een systeemvermogen  
van meer dan 1.000 pk, en een acceleratie 
van 0 naar 200 in minder dan 6 seconden. 
De Formule 1-motor draait maximaal  
11.000 t/min. Ook dat is een record. De 
krachtbron wordt ondersteund door verre-
gaand geïntegreerde en intelligent met 
elkaar verbonden componenten, waaronder 
een 1,6 liter V6-hybrid-benzinemotor die 
door vier elektromotoren wordt ondersteund: 
één daarvan bevindt zich in de turbo, één is 
aan de verbrandingsmotor gekoppeld en ver-
bonden met de krukas en twee elektro-
motoren drijven daarnaast de voorwielen 
aan. Tot zover de droge cijfers, maar één ding 
is veel lastiger te beschrijven: de uitstraling. 

eur een verrassend accent. En hij zorgt, veel 
belangrijker nog, voor de noodzakelijke zij-
delingse stabilisatie bij topsnelheden. Ook 
het feit dat de luchtinlaat niet direct op het 
dak is geplaatst, maar door een kleine steg 
wat wordt opgetild, was een keuze die voort-
kwam uit het streven naar optimale aerody-
namica. Gorden Wagener, Chief Design 
Officer bij Daimler AG, zei tegen Moers: “Als 
je dat nodig hebt, doe het dan.”

Op het eerste gezicht doet de carrosserie 
van een afstandje denken aan het slanke, 
krachtige lijf van een haai. Dat komt door de 
vin op het dak, maar ook door de verstelbare 
louvres op de voorste wielkasten, een perfecte 
tegenhanger voor de duizelingwekkende pres-
taties van de extreme technologie. 

Gezeten in de met zacht leder beklede 
kuipstoelen met verstelbare rugleuning legt 
de bestuurder zijn handen op een stuurwiel 
dat qua compacte, rechthoekige vorm doet 
denken aan het stuurwiel van een  

Het kenmerkende gevoel dat de Mercedes-
AMG Project ONE opwekt.

Er is nauwelijks een element te bedenken 
dat niet op de een of andere manier radicaal 
is. “Met deze auto betreden we nieuw terrein”, 
zegt Moers. Een groot deel van de componen-
ten is van carbon vervaardigd om gewicht te 
besparen: de monocoque, het koelsysteem. 
De motorkap is ook van dit materiaal gemaakt, 
terwijl het eveneens een dominante rol speelt 
in het interieur. Sommige motorcomponenten 
zijn echter zo klein dat ze in samenwerking 
met Mercedes-Benz speciaal voor deze auto 
zijn gemaakt met een 3D-printer. Aan het sil-
houet zit geen grammetje vet.

Laag, krachtig, soeverein
Elk detail is gericht op maximale aerodyna-
mica, zodat de auto zo laag mogelijk op het 
asfalt ligt. De vin die zich van de ovale lucht-
inlaat op het dak tot de achterzijde uitstrekt, 
geeft het elegante, druppelvormige exteri-

“We denken puur vanuit het product”

Tobias Moers is sinds 
oktober 2013 CEO van 
Mercedes-AMG GmbH, 
waar hij sinds 1994 voor 
werkt. Onder zijn leiding 
werden de eerste  
volledig door AMG  
ontwikkelde modellen 
geproduceerd, waartoe  
ook de Mercedes-AMG 
Project ONE behoort.

 
De zwarte, verticale 
haaienvin op het dak  
van de Mercedes-AMG  
Project ONE is niet 
alleen een markant 
designkenmerk.  
Hij levert vooral een  
bijdrage aan de aero-
dynamische stabiliteit bij 
topsnelheden.

 
Bij AMG heeft men 
bewust voor een rustige 
designtaal gekozen, als 
tegenhanger voor de 
duizelingwekkende 
prestaties.
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Formule 1-auto. Ook de rest van het interi-
eur is tot de kern gereduceerd. Via twee  
displays regel je het infotainmentsysteem.  
De achteruitkijkspiegel is in werkelijkheid 
een display dat door een camera wordt 
bediend, die onderaan de vin is geplaatst. 
Net als bij het exterieur draait het in het inte-
rieur niet om effectbejag, maar om een strak 
design, dat het prestatieniveau zo optimaal 
mogelijk ondersteunt. 

“We denken puur vanuit het product”, 
aldus Moers. “Alles is ondergeschikt aan  
het beoogde resultaat.” Deze houding maakt 
deel uit van het DNA van het merk. De 
Mercedes-AMG Project ONE vormt echter 
ook een keerpunt. De EQ Power+ high-per-
formance plug-in hybrid aandrijving geeft 
namelijk de richting aan waarin Mercedes-
AMG zich ontwikkelt.

De verbrandingsmotor benadert steeds 
meer het punt van perfectie. De uitdaging 
zit ‘m er nu in om de nieuwe hybride en elek-

trotechnologieën te integreren. En niet alleen 
dat. Het bedrijf uit Affalterbach beschouwt 
zichzelf ook als technologisch pionier voor 
de productieauto’s van Mercedes-Benz.

De ziel en de capaciteiten van een echte 
Mercedes-AMG: de hypercar heeft ze. Op de 
Nordschleife en op de andere circuits van 
deze wereld, maar dankzij de comfortmodus 
ook op de openbare weg. Kun je in de toe-
komst dus met de Mercedes-AMG Project 
ONE ontspannen naar de bakker rijden? 
“Absoluut”, zegt Moers. Om daar lachend aan 
toe te voegen: “Mocht iemand ooit op zo’n 
krankzinnig idee komen.”

Mercedes-AMG Project One
(De getoonde auto is een prototype  
en niet te koop. Dit zijn de eerste  
beschikbare voertuiggegevens) 

Aantal
275 exemplaren  

(allemaal reeds gereserveerd)

Topsnelheid
Meer dan 350 km/h 

Acceleratie van 0 naar 200 km/h
Minder dan 6 seconden

Systeemvermogen 
Meer dan 740 kW  

(1 verbrandingsmotor + 4 elektromotoren)

Wilt u nog meer 
informatie?
mbmag.me/
amgprojectone

Onze redacteur Hendrik Lakeberg  
was danig onder de indruk van de 
Mercedes-AMG Project ONE en als 
AMG-liefhebber vond hij het geweldig 
om weer eens een bezoek te brengen 
aan het hoofdkantoor in Affalterbach.

 
De spectaculaire  
achterzijde van de  
hypercar oogt als een  
hightech bergmassief.  
Hoewel de Formule 1- 
verbrandingsmotor  
een onvoorstelbare  
11.000 t/min draait, kun  
je met de Mercedes-AMG 
Project ONE ook gewoon  
de openbare weg op.

“A journey of a thousand miles must begin with a single step.“ (Mark Twain)

AIRCRUISE P.P. VANAF € 22.500,-* (Espace Safrans) of € 53.000,- (Première Safrans)
22-Daagse reis inclusief Air Cruise per private jet in geboekte klasse, luchthavenbelastingen, immigratie formaliteiten, vaste crew aan boord, 2-persoonskamer  

in 5-sterrenhotels, volpension, drankjes aan boord en tijdens maaltijden, transfers, excursies conform programma, avond-entertainment.

EXECUTIVE VIP TRAVEL
THE EXCLUS IVE  WAY AROUND THE WORLD

Informatie en reserveringen: Executive VIP Travel • 035 - 543 1588 • vip@executivetravel.nl • www.executivetravel.nl
Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen (geldig voor boekingen tot 01 februari 2019). Exclusief: vervoer van Amsterdam naar Parijs en v.v., overige optionele  
excursies, overige drankjes, 1-persoonskamertoeslag, persoonlijke uitgaven, reis- en annuleringsverzekering, Calamiteitenfonds en administratiekosten. 

RIO DE JANEIRO - BRAZILIË MACHU PICCHU - PERU

PAASEILAND - CHILI TAHITI - FRANS-POLYNESIË

GREAT BARRIER REEF - AUSTRALIË VIETNAM - MYANMAR

TAJ MAHAL - INDIA PETRA - JORDANIË

22-DAAGSE AIRCRUISE ROND DE WERELD
26 OKTOBER – 16 NOVEMBER 2019

Ecxecutive VIP Travel.indd   1 10-09-18   09:21
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LICHT

Veiligheid, energie en geluk: 
hoe de magie van licht ons 
dagelijks leven kleur geeft

TEKST: HENDRIK LAKEBERG
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S telt u zich eens voor dat 
u op het Empire State 
Building in New York 
staat. U kijkt uit over 

de stad, terwijl de zon onder-
gaat en de lichten aangaan. 
”Licht heeft een geheimzinnige 
kwaliteit, het wekt een aan-
trekkingskracht op”, aldus 
Hartmut Sinkwitz, Hoofd Inte-
rieurdesign bij Mercedes-Benz. 
Met name ’s nachts zorgt licht 
voor een emotionele sfeer. “Dat 
is het geval bovenop het 
Empire State Building, tijdens 
de zonsondergang, maar bij-
voorbeeld ook in het interieur 
van de nieuwe A-Klasse. 

Dit soort scenario’s hadden 
Sinkwitz en zijn team in 
gedachten toen ze hun sfeerver-
lichting ontwikkelden. ”We wil-
den in de auto een levendige, 
kleurrijke wereld creëren”, ver-
telt hij. ”Licht zorgt voor een 
positieve sfeer, maar kan ook 
een gevoel van geborgenheid 
geven. En het draagt bij aan 
meer veiligheid: de koplampen 
van tegenliggers zijn vermoei-
end voor de ogen. Het is bijvoor-
beeld ook aangenamer voor de 
ogen als het in het interieur 
niet helemaal donker wordt.”

Licht is fysica, maar vooral 
een enorme prikkeling van de 
zintuigen. Op plekken waar 
geen licht is, groeit niets;  
zonder licht is er geen leven. 
Het heeft een effect op onze 
gemoedstoestand en ons 
lichaam: bij mensen stimuleert 
het de aanmaak van vitaminen 
en ook die van het geluks-
hormoon serotonine. Licht kan 
afhankelijk van de breedtegraad 
zo zeldzaam zijn als water in de 
woestijn en zonnen kan voor  
een broodnodige energietoevoer  
zorgen. Scandinaviërs gaan na 
een lange, donkere winter gelijk 
de zon in, bij temperaturen die 
voor Zuid-Europeanen veel te 
laag zouden zijn.

Zoals voor veel dingen, geldt 
ook voor licht: de dosis maakt 
het verschil. Te veel zon is 
ongezond, de verbranding is 
echter een relatief onschuldig 
symptoom. Maar ook het kunst-
matige licht waaraan we in 
deze wereld vol smartphones 
en computerbeeldschermen 
continu worden blootgesteld, 
kan negatieve gevolgen hebben. 
Bijvoorbeeld voor onze nacht-
rust. Onze ogen zijn met name 
gevoelig voor activerend blauw 
licht. Dat is met name te vinden 
in daglicht, maar ook in digitale 
displays. En blauw licht onder-
drukt het slaaphormoon melato-
nine. Het gevolg: we hebben 
continu het gevoel niet lang 
genoeg te slapen, omdat we ook 
in bed nog mailen of instagram-
men. Bedrijven als Apple heb-
ben daartegen maatregelen 
genomen en in nieuwe smart-
phones een Night-Shift-functie 
geïntegreerd, die blauw licht fil-
tert. Je moet alleen weten dat 
deze functie er is. Het is nog 
even zoeken naar een gezonde 
omgang met licht in een gedigi-
taliseerde wereld.

Kunstmatige lichthemel
Hoe je kunstmatig blauw licht 
op een positieve manier kunt 
gebruiken, liet onlangs een 
onderzoeksteam zien in 
opdracht van Daimler. Het 
team ontwikkelde onder de 
naam Daylight+ een lichthemel 
voor de cabines van trucks. De 
technologie imiteert het dag-
licht en zorgt voor meer felheid 
en aangename lichtverhoudin-
gen. Het resultaat: de verlich-
ting zorgt voor beter 
presterende chauffeurs, een 
hoger concentratieniveau en 
een betere oplettendheid. En 
dat zorgt uiteraard weer voor 
meer veiligheid op de weg.

De mogelijkheden om licht 
gericht in te zetten, zijn steeds 

diverser geworden. ”De digitale 
technologieën zijn de stimula-
tors”, aldus Harald Widlroither, 
Hoofd Human Factors Enginee-
ring bij het Fraunhofer-Institut 
in Stuttgart, dat vaak met 
Mercedes-Benz samenwerkt. 
”Licht is beter beheersbaar en 
aanstuurbaar geworden. Daar-
door kunnen ideeën eenvoudi-
ger worden omgezet.” Maar hoe 
licht werkt, is vaak niet objec-
tief te meten.

Subjectieve uitwerkingen
In principe heeft blauw licht 
een activerend en rood licht een 
rustgevend effect. Dat is echter 
niet bij iedereen het geval. ”De 
fysiologische effecten kunnen 
contrair aan de emotionele 
plaatsvinden”, zegt Widlroithers 
collega Isabel Schöllhorn, bij 
Fraunhofer verantwoordelijk 
voor Ergonomics & Vehicle 
Interaction. Tot haar onder-
zoeksgebieden behoort ook de 
wijze waarop een dynamische 
verlichting eruit zou kunnen 
zien, die gericht stress tegen-
gaat. ”Het staat vast”, zegt  
Widlroither, ”dat er een ver-
band bestaat tussen de ergono-
mische, oftewel de praktische, 
kwaliteiten van kunstmatig 
licht en de sfeer die het uit-
straalt. Bij een stoel die ik mooi 
vind, duurt het over het alge-
meen wat langer tot ik vaststel 
dat hij niet lekker zit.”

Eén doorslaggevend aspect 
bij de werking van licht is van-
uit wetenschappelijk oogpunt 
dus lastig vast te stellen: de 
emotionele kracht, die ook 
Sinkwitz en zijn team aan-
spoort. Kunstenaars als James 
Turrell maken hier gebruik van 
en vormen met licht sacrale 
ruimtes die de aanschouwers 
emotioneel raken. De zinnelijk-
heid van licht inspireert bij-
voorbeeld ook de Britse 
architect Norman Foster. 

Digital Light
De revolutionaire 
lichttechnologie van 
Mercedes-Benz biedt 
praktisch verblin-
dingsvrij grootlicht, 
waarschuwende pro-
jecties voor voetgan-
gers, maar ook 
lichtsporen op smalle 
wegen. De verlichting 
wordt voor het eerst 
in de serieproductie 
toegepast in de 
nieuwe Mercedes-
Maybach S-Klasse.

 mbmag.me/
digitallight

… en de opgloeiende 
lichten van de skyline 
van Manhatten zijn een 
genot om naar te kijken.

Van zonlicht krijgen we 
meer energie …
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Hartmut Sinkwitz, 
Hoofd Interieurdesign 
bij Mercedes-Benz, 
laat zich inspireren 
door de lichten van  
de grote stad. 
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Zijn credo: licht geeft gebou-
wen een poëtische kwaliteit.

Zonder licht geen schaduw
Een gedachte die Sinkwitz 
onderstreept. ”Er is licht en 
schaduw voor nodig om een 
perfect kunstwerk te realise-
ren. De grote schilders hebben 
bijvoorbeeld nauwkeurig aan 
hun enscenering gewerkt.” 
Ook bij de ontwikkeling van 
het interieur van de nieuwe 
A-Klasse speelde het gebruik 
van licht en schaduw van meet 
af aan een bepalende rol. ”Door 
de wisselwerking ontstaat in 

de auto een magie die het inte-
rieur minder alledaags laat 
ogen”, legt Sinkwitz uit. ”De 
combinatie van vormen en 
lichtinval leidt ertoe dat sculp-
turen in de ruimte ontstaan, 
die elkaar versterken. Pas door 
de wisselwerking van licht en 
schaduw oogt het interieur vol-
maakt”, aldus de designer. En 
vervolgens vertelt hij hoe hij 
zich voor het eerst bewust 
werd van de kracht van licht.

”Als kind hebben mijn 
ouders mij Venetië bij nacht 
laten zien. Dat heeft diepe 
indruk op me gemaakt. De 

haven met de verlichte gevels 
die werden weerspiegeld in het 
water, het had iets van een flak-
kerend vuur. Maar het ademde 
ook warmte en leven.” Omdat 
deze aanblik zo’n indruk op 
hem had gemaakt, gaf Sinkwitz 
de ervaring door aan zijn kinde-
ren. Voor ons magazine stelt hij 
een foto ter beschikking die 
hem aansprak: een beeld van 
het blauwe uur op het strand 
van Usedom. Of het ervaren 
van dit soort momenten ons 
oplettender maakt of juist relax-
ter … het maakt ons in ieder 
geval gelukkiger!

Sfeerverlichting
In de nieuwe A-Klasse 
biedt de sfeerverlich-
ting keuze uit 64  
kleuren, waarmee tien 
kleur werelden kunnen 
worden gecomponeerd, 
maar die ook individu-
eel kunnen worden 
aangepast. Het design-
team van Hartmut 
Sinkwitz hield van 
meet af aan rekening 
met het effectrijke spel 
van licht en schaduw. 

 mbmag.me/
ambiente

  
De Virtual Sky van het 
Fraunhofer-Institut moet 
het daglicht imiteren.

 
Magisch moment: 
avondsfeer op Usedom, 
gefotografeerd door 
Hartmut Sinkwitz, Hoofd 
Interieurdesign bij 
Mercedes-Benz.

 
Sculpturen in de ruimte: 
de sfeerverlichting van 
de nieuwe A-Klasse.
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Luxury Merino Knits for Men

STORES: AMSTERDAM
Kerkstraat 167-171
020 - 820 8080

ANTWERPEN
Kloosterstraat 28
03 - 23 10 980

DÜSSELDORF
Kasernenstraße 14
0211 - 569 40 758

Joe Merino is er voor de stijlvolle man, met oog voor detail, die kiest voor gemak. Bij Joe vind je zorgvuldig ontworpen truien, 

vesten en shirts in meer dan 60 kleuren. Alles gemaakt van 100% extra fine en super fine Merinowol. Joe wordt gewaardeerd om 

zijn draagcomfort en extreme zachtheid. Eenmaal overtuigd van de kwaliteit hoef je nooit meer na te denken over je nieuwe trui. 

Die koop je bij Joe! 

Bezoek een van onze drie winkels in Amsterdam, Antwerpen en Dusseldorf of ga naar onze webshop. 

De verzending is gratis en als de trui toch niet bevalt, kun je 'm gratis retourneren. Any time, any reason! 

WWW.JOEMERINO.COM

Styles
Colors
Merino Wool

20
60

100%

Joe Merino Mercedes Me HR.indd   1 10-09-18   12:15



Het Formule 1-team van Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
zet in nauwe samenwerking met het hoofdkantoor in Stuttgart 
in op de technologieën van de toekomst. Op bezoek bij de 
wereldkampioen in Brackley, Groot-Brittannië

TEKST: MARKUS GÖTTING

Elk detail telt

Maatwerk: de eisen die aan de 
onderdelen worden gesteld, 
zijn enorm streng, de tole-
ranties bevinden zich in het 
micro- en nanometerbereik.
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S oms is een simpele handeling genoeg om tech-
nologische vooruitgang te ervaren. In het hoofd-
kantoor van Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
in Brackley ervaar je dat aan den lijve. Achter 

deuren die je alleen met een gecodeerde kaart kunt ope-
nen, werken medewerkers in donkere teamkleding aan 
kleine onderdelen: daarbij dragen ze handschoenen, vei-
ligheidsbrillen en soms zelfs beschermende ademha-
lingsapparatuur. Je kunt ze aan het werk zien als je een 
blik werpt door de kleine ramen op de begane grond en 
daarbij kom je al snel tot de conclusie dat dit niet sim-
pelweg een racewagenfabriek is, maar het laboratorium 
van de toekomst.

De ontwikkelingen voltrekken zich razendsnel
De vloeren zijn net zo schoon als in een ziekenhuis, een 
bodemplaat van carbon staat tegen de muur. Daarnaast 
een paar dozen met equipment en om de paar meter kas-
ten waarin oudere onderdelen zijn opgeborgen. “Je mag 
ze gerust aanraken hoor”, zegt een medewerker en hij 
wijst naar een wielmoer uit het jaar 2013. “En pak dan 

deze eens, die werd slechts twee jaar later gebruikt.” Hij 
weegt nog niet eens de helft. Als zo’n banaal detail al zo’n 
verschil maakt, heb je een idee met wat voor snelheid de 
doorontwikkeling van de gehele auto zich voltrekt. Een 
racewagen is altijd een prototype, work in progress, een 
week later is het al een compleet andere auto. Stilstand 
betekent in de wereld van de autosport niets anders dan 
een naderende nederlaag. De Formule 1 is zowel een bron 
van vermaak als een hightech sport, maar boven alles een 
onderzoekscentrum voor innovatieve autobouwers. De 
bolides zijn enorme datastofzuigers, en materialen en tech-
nische componenten worden onder extreme omstandig-
heden getest en in real time virtueel geanalyseerd.

Sinds Mercedes-Benz met een eigen team aan de start 
verscheen, gaat de kennis over en weer, van het hoofd-
kantoor in Stuttgart naar Brackley en weer terug. Zelfs  
de truckdivisie van Mercedes-Benz heeft een aandeel in 
de vier opeenvolgende WK-titels in de Formule 1. Veel  
dingen die in onze dagelijkse auto’s tot de standaarduit-
rusting behoren, komen uit de autosport. Neem bijvoor-
beeld vierwielaandrijving, gasturbines, elektronische 

Deel 1 van onze serie: 
het interview met 
viervoudig 
wereldkampioen 
Lewis Hamilton 
mbmag.me/
lewisinterview

Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport  
op internet, heet  
van de naald: 
mercedesamgf1.com

 
Even snel kracht tanken: 
het internationale 
specialistenteam tijdens 
de middagpauze.

 
Hightech heeft nog 
steeds wat van doen  
met fijnmechaniek.

  
Andy Cowell (links)  
is hoofd van de 
motorenafdeling in 
Brixworth.

 
Mistflarden: een 
medewerker beschermt 
zich tegen de spray die 
hij over delen van de 
racewagen sproeit.

 
Powerpack: als er een 
Formule 1-motor wordt 
gestart, zijn oordoppen 
een must.

  
Geoff Willis is 
verantwoordelijk voor  
de toepassing van 
kunstmatige intelligentie 
en machinaal leren.

 
Klinische omstandig-
heden: in Brackley gaat 
het er net zo aan toe als 
in een laboratorium, 
alles draait om de 
hoogste precisie.

SERIE, DEEL 2

DE FORMULE 1 – HET HIGH-PERFORMANCE FUTURE LAB VAN MERCEDES-BENZ
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Zwevende wandmeubels van tijdloos design
Nu ook met geïntegreerde hifi Hepta luidsprekerset!

DEALERS
|  ALBLASSERDAM Van der Vlist Interieur |  ALKMAAR Van Til Interieur |  BERGAMBACHT Speksnijder Interieurarchitectuur |

|  BERGSCHENHOEK  Frans Mets / De Bedderij |  DEN HAAG Offers Wonen |  E INDHOVEN De Donjon Meubelen |  HEEMSTEDE Van den Broek Interieur |
|  NAALDWIJK Troost Interieurs |  OOSTERHOUT Arti Design |  RIDDERKERK Plaisier Interieur |  SCHIEDAM Van Meurs Concepts | 

|  SLIEDRECHT Gort Modern Wonen |  VLAARDINGEN More for Living |  ZEVENAAR Gilsing Wonen |  ZONNEMAIRE Interieur Paauwe |

Cloud is het nieuwste wandmeubelprogramma van Banz Bord. Een zwevend wandmeubel uit het Cloud-programma is uitermate 
geschikt als design tv-wandmeubel of audiomeubel, daar het uitgerust kan worden met een onzichtbaar geïntegreerde high-end 

luidsprekerset van het Nederlandse Hepta Design Audio. Hedendaagse toepassingen als audio streaming, bluetooth en wifi  worden 
hierbij ondersteund. Bij Banz Bord kunt u naar eigen wens uw zwevend tv- of audiomeubel, computermeubel, boeken- of vitrinekast 

componeren. U kunt inspiratie opdoen in het nieuwe Banz Bord Experience Center aan de Kotterstraat 8 in Vlaardingen, 
waar u ook het geluid van de Hepta luidsprekers kunt ervaren. Ook onze dealers kunnen u alles vertellen over het Banz Bord 

wandmeubelprogramma. Meer informatie vindt u op www.banzbord.nl

Advertentie Mercedes 215 x 270 mm.indd   1 10-09-2018   16:09:54

koppelingen en actieve wielophanging. Of mobiele data-
registratie, onderdelen van aluminium en titanium. Een 
materiaal als carbon stamt uit de lucht- en ruimtevaart-
techniek en vond via de Formule 1 zijn weg naar de auto-
productie. Daar kwam in 2009 een systeem als KERS bij, 
dat gebruikmaakt van recuperatie-energie om de verbran-
dingsmotor extra elektrische ondersteuning te geven.

Aandrijving van de elektrificering
De beste hybride motor van dit moment is afkomstig uit 
Brixworth, op zo’n 50 kilometer van Brackley. Mercedes-
AMG High Performance Powertrains – een bedrijfsnaam 
die duidelijk aangeeft wat hun doel is. Bedrijfsleider 
Andy Cowell (49) werkt hier met zijn team van vijfhon-
derd mensen aan een motor die in totaal een vermogen 
van meer dan 735 kW heeft. Het exacte aantal pk’s is 
bedrijfsgeheim. KERS, zo zegt Cowell, was in technolo-
gisch opzicht slechts het begin, met een voorzichtige 
elektrische ondersteuning van 60 kW. 

Het huidige systeem produceert twee keer zoveel 
kracht op de achteras en maakt daarbij gebruik van twee 
bronnen: de remenergie en de warmte van de turbo. Effi-
ciëntie is het lievelingswoord van Andy Cowell, het man-
tra van zijn werk. Hij zegt: “De Formule 1 is een van de 
beste platforms ter wereld om de efficiëntie van machi-
nes en systemen te optimaliseren. Dat gaat ook op het 

gebied van elektrificering veel winst opleveren.” Sinds 
in de Formule 1 ook de grondstoffenverantwoording en 
duurzaamheid maatstaven creëren, moeten de teams het 
seizoen voltooien met slechts drie 1,6 liter motoren. De 
levensduur is van cruciaal belang. Natanken is verbo-
den. “Als je een maximale actieradius wil realiseren, 
moet je ervoor zorgen dat de efficiëntie van alle onder-
delen zo hoog mogelijk is.”

Nu gaat het erom de verbrandingsmotor en de elek-
tromodule zo goed op elkaar af te stemmen, dat de 
bestuurder helemaal niet merkt of zijn auto elektrisch of 
door de benzinemotor wordt aangedreven. “Naar heden-
daagse maatstaven”, zo zegt Cowell, “vormt de combina-
tie van een elektromotor en een conventionele motor ’het 
perfecte huwelijk’: de accu voor de start of het accelere-
ren tijdens het inhalen, de verbrandingsmotor voor con-
stante snelheden. Dat werkt in een plug-in hybrid net zo 
als in de W09 EQ Power+ van Lewis Hamilton. En juist 
daarom was de ondersteuning van de truckdivisie zo 
belangrijk. Van hun kennis met betrekking tot turbo’s 
hebben ze enorm geprofiteerd in Brixworth.” 

De engineers van beide afdelingen houden zich met 
dezelfde vragen bezig. Enerzijds is efficiëntie belangrijk, 
anderzijds ook de omgang met data. Geoff Willis (58) is 
de directeur van de afdeling Digital Engineering Trans-
formation, het superbrein op het gebied van kunst-

De laatste races

7 oktober:   
Suzuka/Japan
 
21 oktober:  
Austin/VS

28 oktober: 
Mexico-Stad

11 november:  
São Paulo/Brazilië 

25 november:  
Abu Dhabi (finale) 

In totaal worden er in 
het Formule 1-seizoen 
2018 21 races verreden.

 
Masterpiece: in de 
windtunnel staat  
een model van de  
W09 EQ Power+ klaar 
voor de volgende tests.
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U vindt Lacoste Boutiques in: 
Amsterdam: P.C. Hooftstraat 42 / Magna Plaza • Den Bosch  Kerkstraat 41-43 • Den Haag  Hoogstraat 21 • Maastricht  Wolfstraat 27 • Rotterdam  Beurstraverse 103  

www.lacoste.com
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Voor Markus Götting was het bezoek aan Brackley  
een soort tijdreis. Na de eeuwwisseling berichtte hij voor  
het magazine stern over de Formule 1 en dan vaak over 
megaster Michael Schumacher. In vergelijking met de  
huidige hightech-bolides wekken de racewagens van  
toen vooral nostalgische herinneringen op, zo zegt hij.

matige intelligentie en machinaal leren. Grijze haren, 
donkere Chino’s, zo zit hij in de glazen vergaderruimte 
in de F1-centrale. Daarnaast, een paar stappen verder, 
kijk je uit op de rollenbanken, waarop de medewerkers 
alles kunnen simuleren waaraan een racewagen wordt 
blootgesteld. De windtunnel bevindt zich nog geen 300 
meter verder op het fabrieksterrein. Willis: “De digitale 
wereld is de stuwende kracht van dit moment. We wer-
ken hier in een virtuele ruimte, maar we kunnen ook op 
het circuit de data valideren in de praktijk.” 

Hoe nauw de band is tussen de autosport en de auto-
industrie, wordt duidelijk op de ontwikkelingsafdeling. 
Supercomputers maken de meest complexe simulatie-
modellen: hoe gedraagt een auto zich in een bepaalde 
situatie? Het verschil zit ‘m in het beoogde doel. In het 
wegverkeer gaat het om comfort en veiligheid, in de For-
mule 1 gaat het puur en alleen om prestaties. 

Wie in de jaren 90 een kijkje mocht nemen in de pit-
box van een raceteam, was ervan overtuigd naar de toe-
komst te kijken. Met bontgekleurde lijnen gaven monitors 
de telemetriegegevens weer die werden geproduceerd door 
de rondrijdende bolide. Vanuit hedendaags standpunt 
bekeken doet het denken aan de digitale middel eeuwen. 
De zogenoemde Race Support Room is een combinatie van 
een collegezaal voor dertig mensen en Ground Control  
bij de NASA. Hier zitten tijdens de raceweekends de  

engineers die niet meegaan naar het circuit. Ze analyse-
ren vanuit Groot-Brittannië de vele gegevens die de hon-
derden sensoren van de auto’s doorgeven. Ze kijken wat 
er bij de concurrenten gebeurt en delen hun inzichten met 
het commandocentrum in de pitstraat. Daar zit James  
Vowles. Hij neemt de beslissingen over de strategie.

Vowles (38) kiest zijn woorden zorgvuldig, hij zegt geen 
woord te veel. In 1995, zo vertelt hij, verzamelde een race-
wagen zijn gegevens via zestien kanalen. Tegenwoordig 
zijn het er 50.000. “De omgang met data en machinaal 
leren zal ons werk fundamenteel veranderen. En we zijn 
nog maar net begonnen.” De kunst zit ‘m in het goed dui-
den van de data. Bij de interpretatie ervan is de computer 
een onmisbare hulp. “Uiteindelijk zijn wij het echter die 
de racesituaties inschatten en daarop anticiperen. In dat 
opzicht zijn we de computer nog een stap vooruit”, aldus 
Vowles. Daardoor is er voor de mens nog altijd een hoofd-
rol weggelegd als het op besluitvorming aankomt.

 
James Vowles, 
hoofdstrateeg van het 
team. Tijdens een race 
komt bij hem de 
informatie samen op 
basis waarvan hij 
razendsnel beslissingen 
moet nemen.

  
Hall of fame: het 
hoofdkantoor van het 
Formule 1-team in 
Brackley, ten noorden 
van Oxford.

  
De virtuele wereld is 
onmisbaar voor de 
koningsklasse van de 
autosport. 
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TEKST: JAN WILMS  FOTO‘S: TIM ADLER, JENS RÜSSMANN

Mercedes-Benz werkt op volle snelheid aan de ontwikkeling van volledig elektrische 
modellen. Voorafgaand aan de introductie van het eerste model, de EQC, namen  

de prototypen deel aan het intensieve testprogramma van Daimler. We vergezelden de  
ontwikkelaars, van de halfwoestijn naar de poolcirkel

Twee uitersten: in Lapland  
en Andalusië werden de 

elektrische prototypen  
van Mercedes-Benz onder 
extreme omstandigheden 

onderworpen aan tal van tests.
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L apland, enkele kilometers ten zuiden van 
de poolcirkel. Buiten is het min 35 gra-
den Celsius. Ook ligt er een dik pak verse 
sneeuw, waar we tot onze knieën in weg-

zakken. Zelfs in het noorden van Zweden is het 
lang geleden dat er zoveel sneeuw lag. Althans, 
volgens sneeuwruimer Johnny die het testterrein 
in Arjeplog schoonmaakt. Het zijn optimale 
omstandigheden voor een van de zwaarste  
wintertests die de ontwikkelingsafdeling van  
Daimler ooit heeft uitgevoerd.

Vandaag worden er volledig elektrische model-
len getest, waarmee Mercedes-Benz een belang-
rijke bijdrage wil leveren aan de vorm geving van 
mobiliteit in de toekomst. Op dit moment werken 
de engineers en de ontwikkelaars nog met proto-
typen. Deze zijn voorzien van twee elektromoto-
ren, vierwielaandrijving, een  vermogen van circa 
300 kW (400 pk) en een actieradius van circa 
400  kilometer volgens de emissienorm WLTP*. 

De uitdaging: naast het programma dat alle 
Mercedes-Benz modellen doorlopen, worden  

tests uitgevoerd met lithium-ion-accu’s, elektro-
motoren en regelcomponenten. Hoofdengineer 
Michael Kelz geeft leiding aan het wereldwijde 
testprogramma. Hij heeft zojuist enkele kilome-
ters met de testauto gereden op het ijsmeer. Op 
deze laatste testdag op de poolcirkel wordt terug-
gekeken op het werk van de afgelopen maanden. 
Zijn inschatting: ”De motor is zelfs onder extreme 
omstandigheden enorm krachtig, de auto accele-
reert enthousiast en de tractie is dankzij de vier-
wielaandrijving uitstekend. En dat alles uiteraard 
zonder lokale emissies en motorgeluiden.” Kelz 
lacht en ziet er zeer tevreden uit.

Wellicht is dit inzicht het belangrijkst: de accu 
en de elektromotor doen hun werk zelfs in deze 
bittere kou goed, wat bij elektroauto’s een van de 
doorslaggevende factoren is. Een accu heeft 
namelijk dezelfde comfortzone als een mens: tus-
sen de 0 en 35 graden Celsius zijn ze het meest 
in hun element, buiten dit spectrum stromen de 
vloeistoffen trager en kost de regulering van de 
temperatuurhuishouding veel meer energie. 

“Het was een 
uitdaging om kracht 

in tractie om te 
zetten. Op dat vlak 

hebben onze 
engineers uitstekend 

werk verricht.”
MICHAEL KELZ, 

HOOFDENGINEER

  
In de testwerkplaats  

in Lapland werkt 
hoofdengineer Michael Kelz 

aan de “ultieme auto voor 
alle mensen die elektrisch 

willen gaan rijden.” 

* Worldwide 
harmonized 

Light vehi
cles Test 

Procedure

 
Met laptop en thermojack: 
de engineers sturen de 
nieuwste telemetrie
gegevens door naar  
het basisstation.

 
Eenzame rijders waren er  
in Andalusië al voor de 
introductie van de 
elektroauto’s: hier werden 
films als The Magnificent 
Seven en Once Upon a Time 
in the West opgenomen.
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Naast de futuristische elektroauto’s bekommert 
Michael Kelz zich ook om de E-Klasse, de GLC en 
de CLS. Hij weet dus waar een Mercedes-Benz 
zich door onderscheidt. Nu moet hij de traditio-
nele kernwaarden en het succes van het heden 
overbrengen naar de toekomst.

Bij de ontwikkeling van elektroauto’s duurt 
alleen al het testwerk vier jaar, per slot van reke-
ning moeten er miljoenen kilometers worden 
afgelegd op de openbare weg en op rollenban-
ken. In Zweden wordt het fundament gelegd voor 
dit programma: op de ijsmeren worden op bijzon-
der dynamische wijze eindeloos veel rondjes 
gereden, op zeer slechte stukken weg wordt 
gewerkt aan de afstelling van het onderstel. Bij 
lange ritten wordt de auto over een langere peri-
ode intensief belast. Tot aan de marktintroductie 
begin september jl. werden er zo’n tweehonderd 
prototypen en testauto’s gebouwd. 

Keurig op schema
“Deze tests zijn streng geheim”, zegt Kelz. Omdat 
de fotografen van de vaktijdschriften met hun tele-
lenzen in de bosjes liggen, is het prototype voor-
zien van een zebrafolie om het lijnenspel aan het 
zicht te onttrekken. Hiervoor worden ook dunne 
metalen platen op de motorkap en de flanken 
gemonteerd. Het draait namelijk uitsluitend om 
het testen van de technische componenten, zoals 
de afstemming van de veren en dempers, en de 
software voor de rijprogramma’s en het energie-

management. Ook wordt er gekeken naar de ken-
lijnen voor de recuperatie, de bijna magisch 
lijkende energieterugwinning bij het remmen. Na 
de testperiode van vier maanden constateert Kelz: 
“We liggen keurig op schema, maar we hebben 
nog een hoop werk te verrichten.”

De warmte in
Zes maanden later ontmoeten we de engineers 
en hun testauto’s weer, ditmaal in het zuiden van 
Spanje. Het is bijna 50 graden Celsius in de bran-
dende zon. Hoofdconstructeur Kelz draagt dit-
maal een T-shirt en de auto’s zijn voorzien van 
een blauwzwarte camouflage. En in plaats van 
sneeuwwit domineren in de halfwoestijn van 
Tabernas de kleuren steenbruin en gravelrood. 
De droogste regio van Europa met zijn geëro-
deerde badlands biedt het andere uiterste: hitte 
in plaats van ijs, zweet in plaats van bevroren 
lichaamsdelen en temperaturen die ver boven het 
vriespunt liggen in plaats van ver daaronder, wat 
ook zijn positieve uitwerkingen heeft op de 
gemoedstoestand van de engineers.

“Alle zwakke punten die we in Zweden had-
den vastgesteld, hebben we met succes kunnen 
verhelpen”, stelt Kelz tevreden vast. En er is nog 
meer nieuws: voor het eerst zijn de testauto’s 
gebouwd met de originele onderdelen van de toe-
leveranciers die later ook deze onderdelen zullen 
leveren aan de Mercedes-Benz fabriek in Bremen, 
waar de nieuwe elektroauto’s gebouwd worden.  

 
Bijzonder kenmerk van  
de voorseriemodellen: 
noodschakelaars  
voor de elektrische  
aandrijflijn en de accu.

VAN PROTOTYPE  
TOT SERIEMODEL

Testfase 1
Aan het begin van de test

cyclus van elke nieuwe model
serie wordt de technologie 

nog onder de carrosserie van 
aanverwante modellen getest: 

de elektroauto maakte als 
zogeheten Muletto met de 

carrosserie van de GLC zijn 
eerste kilometers.

Testfase 2
De ontwikkelingsafdeling  

in Sindelfingen bouwt met  
de hand tot wel honderd  

prototypen. De componen
ten hiervoor worden met  

het rapid prototyping 
proces en inmiddels ook  

met de 3Dprinter gemaakt.

Testfase 3
Voor de laatste fase  

produceren toeleveranciers  
de hardware reeds met  

machines. Ook worden nog 
vijftig tot honderd andere 

voorseriemodellen gebouwd. 
Vervolgens worden alleen 

nog de elektronica, software 
en kleinere mechanische 

details fijngeslepen. 

 
Verhuizing naar Zuid

Spanje: de testers slaan 
hun tenten op in de 

halfwoestijn van Andalusië.

 
Ideale omstandigheden:  
de volledig elektrische 
testauto laat op het ijsmeer 
zien over een enorme 
dwarsdynamiek te 
beschikken. 

 
Na elke rit door de 
snijdende kou wordt de 
elektroSUV rondom 
gecheckt. 

Zweden

Noorwegen

Finland

Spanje

Portugal

Frankrijk 

“Alle zwakke 
punten die we in 
Zweden hadden 
vastgesteld,  
hebben we met  
succes kunnen 
verhelpen.”
MICHAEL KELZ



*Voorlopige waarden
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In Tabernas vinden enorme temperatuurschom-
melingen plaats, die de materialen intensief belas-
ten. De offroad-pistes belasten de auto zwaarder 
dan zelfs de meest avontuurlijk ingestelde klan-
ten ooit zullen doen. Elk geluid, elke fractie van 
een millimeter speling in de voegen wordt geana-
lyseerd en verholpen. De testauto glijdt over het 
circuit. Op het in perfecte staat verkerende asfalt 
vergewissen de engineers zich ervan, dat de 
keuze voor elektromobiliteit geen concessies op 
het vlak van dynamiek vergt.

Een fascinerende aandrijving
“Dit is het moment van de waarheid”, zegt Kelz, 
als de auto het lange rechte stuk opdraait. Hij 
trapt het gaspedaal in. De elektroauto schiet in 5 
seconden naar 100 km/h, vergelijkbaar met een 
krachtig gemotoriseerde CLS. “De elektroauto 
levert een enorm koppel”, zo verklaart Kelz de 
indrukwekkende vermogensafgifte. “De uitda-
ging zat ‘m in het feit om dit vermogen om te zet-
ten in tractie. In dat opzicht hebben onze 
engineers werkelijk uitstekend werk verricht.” 
Voor het dorre, droge landschap in Andalusië, 
waar legendarische fi lms als Once Upon a Time 
in the West zijn opgenomen, hebben de ontwik-
kelaars geen oog, want ze plannen nog veel inten-
sievere hittetests: in Afrika en Arizona, bij 
temperaturen van meer dan 50 graden Celsius 
in de volle zon. De laatste voorbereidingen voor 
de productiestart worden getroffen. “We maken 

gebruik van de knowhow die we hebben opge-
daan bij de ontwikkeling van alle elektromodel-
len die we tot nu toe hebben geproduceerd”, 
aldus Kelz. “Zodoende ontwikkelen we een echte 
Mercedes-Benz. Met de mogelijkheden die voor-
behouden zijn aan een elektroauto.” Zoals een 
optimaal zwaartepunt door de platte accu. En een 
motor die ook onder zware belasting geen vibra-
ties, geluiden of lokale emissies veroorzaakt en 
overtuigt met hoogstaand rijcomfort.

Als Mercedes-Benz een elektroauto presen-
teert, trekt dat veel aandacht. Al helemaal sinds 
Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur 
van Daimler AG, in 2016 in Parijs de Concept EQ 
presenteerde. En het merk EQ wordt onder 
hoogspanning doorontwikkeld: vanaf 2019 zal 
Daimler deelnemen aan de Formule E, tot 2022 
worden er tien volledig elektrische Mercedes-Benz 
modellen op de markt gebracht.

“De elektrifi catie gaat het hele concern veran-
deren”, zegt Kelz. Er zijn niet veel mensen die een 
dergelijke uitspraak zo goed onderbouwd kunnen 
doen als de hoofdengineer – tot in de complexe 
kern van de voertuigarchitectuur aan toe. 
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Jan Wilms schrijft al tien jaar over auto’s 
met elektrische en andere alternatieve 
aandrijfl ijnen. Over de tests heeft hij twee 
fi lmpjes gemaakt voor het YouTube kanaal 
(zie kader links) van Mercedes Benz.

“Zo ontstaat 
een typische 

Mercedes-Benz. 
Met alle mogelijk-

heden die voor-
behouden zijn aan 

een elektroauto.”
MICHAEL KELZ

Meer informatie over 
het nieuwe merk EQ: 

mbmag.me/
switchtoeq

De EQ fi lmpjes 
op YouTube: 

mbmag.me/
eqlappland

en 
mbmag.me/

eqandalusien

Wilt u meer weten, bezoek 
dan onze website en meld u aan 
voor meer informatie: 
www.mercedes-benz.nl/EQC

Onder het tentdak: kort 
afkoelmoment tussen twee 

zware offroadetappes.

D e EQC luidt het begin 
in van een nieuw 
mobiliteitstijdperk 
bij Mercedes-Benz. 

Na jaren testen en honderden 
proto types werd begin septem-
ber in Stockholm de productie-
versie van de EQC, de eerste 
100% elektrisch aangedreven 
auto van Mercedes-Benz, aan 
het grote publiek voorgesteld. 

Met zijn strakke design en 
merktypische kleuraccenten 
belichaamt de EQC de avant-
gardistische elektro-esthetiek en 
vertegenwoordigt hij de design-
taal ‘progressieve luxe’ van het 
nieuwe product- en technologie-
merk EQ. Op het gebied van 
kwaliteit, veiligheid en comfort 
is de EQC de Mercedes-Benz 
onder de elektrische auto’s. De 
EQC beschikt over een strakke 
rijdynamiek dankzij twee 
elektromotoren op de voor- en 
achter as met een totaalvermo-
gen van 300 kW. Een elektrische 
actieradius van meer dan 
450 km is volgens de NEDC 
(voorlopige waarde) mogelijk. 
Met Mercedes me biedt het 

EQ-merk uitgebreide services 
en maakt het elektromobiliteit 
comfortabel en geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

Op basis van zijn krachtige 
afmetingen is de EQC een 
crossover-SUV. Met een lang-
gerekte daklijn, lage taillelijn 
en coupé-achtige afl opende 
achter zijde houdt de EQC het 
midden tussen een SUV en een 
SUV-Coupé.

Het interieur van de EQC 
is afgewerkt met kwaliteits-
materialen en heeft een avant-
gardistische look. Een voorbeeld 
daarvan is de geribde rand van 
het dashboard dat ontworpen 
werd als een op de bestuurder 
georiënteerde cockpit. 

De aandrijving: hoge 
rijdynamiek en effi ciëntie
De EQC heeft de rijeigen schap pen 
van een vierwielaan gedreven 
auto. Om het energie  verbruik 
hiervan te verminderen en de 
dynamiek te verhogen, zijn de 
twee elektromotoren verschil-
lend geconfi gureerd. De voorste 
is geoptimaliseerd voor een effi -

ciëntie en de achterste voor rij-
dynamiek. Samen produceren ze 
een vermogen van 300 kW en een 
maximumkoppel van 765 Nm.

De lithium-ion-accu heeft een 
capaciteit van 80 kWh (NEDC). 
Het energieverbruik en de 
actieradius hangen heel erg af 
van de rijstijl van de bestuurder, 
dus ondersteunt de EQC hem of 
haar met vijf rijprogramma’s: 
COMFORT, ECO, MAX RANGE, 
SPORT en een individueel instel-
baar programma.

Opladen: fl exibel en snel
De EQC heeft standaard een 
watergekoeld oplaadsysteem 
(OBC) met een capaciteit van 
7,4  kW, waarmee hij zowel thuis 
als bij openbare oplaadstations 
kan worden opgeladen. Thuis-
laden met een Mercedes-Benz 
wallbox is tot drie keer sneller 
dan thuisladen via een stopcon-
tact. Afhankelijk van het oplaad-
niveau kan de EQC worden 
opgeladen met een vermogen tot 
110  kW. Hierdoor laadt de accu 
in ongeveer 40 minuten van 10% 
naar 80% (voorlopige waarden).

Intelligente services zoals 
preconditionering, geoptimali-
seerde navigatie en het MBUX-
multi mediasysteem zijn speciaal 
op de EQC afgestemd. Met het 
navigatiesysteem van de EQC 
kunnen bestuurders eenvoudig 
oplaadstations vinden, waarbij 
Mercedes me Charge ervoor zorgt 
dat ze bij stations van diverse 
aanbieders terecht kunnen, ook 
in andere landen. 

CO
2
-uitstoot:

   0 g/km
Energieverbruik (NEDC): 

   22,2 kWh/100 km*
Actieradius (NEDC): 

   Meer dan 450 km*
Aandrijfl ijn: 

   Twee asynchrone 
elektromotoren, 
vierwielaandrijving

Vermogen: 
   300 kW (408 pk)

Maximumkoppel: 
   765 Nm

Topsnelheid: 
   180 km/h (begrensd)

Acceleratie 0-100 km/h 
   5,1 sec.

Accu: 
   Lithium-ion-accu

Capaciteit (NEDC): 
   80 kw/h

Accugewicht: 
   650 kg

Lengte/breedte (met spiegels)/hoogte:
   4.761/1.886 (2.096)/1.624 mm

Spoorbreedte voor/achter: 
   1.625/1.615 mm

Wielbasis: 
   2.873 mm

Bagageruimtevolume 
(afhankelijk van uitrusting): 

   Ca. 500 l
Prijs: 

  Nog niet bekend

Wereldpremière in Stockholm: Dieter 
Zetsche, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Daimler AG en hoofd van 
MercedesBenz Cars, presenteert de 
nieuwe MercedesBenz EQC 400 4MATIC. 
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Wat gebeurt er als de meest getalenteerde 
designers van Mercedes-Benz hun fantasie 
de vrije loop mogen laten? De laatste ronde!

Ideeën voor morgen

Gorden Wagener nodigt nu al mensen uit voor de volgende wedstrijd en deze keer kan  
iedereen meedoen! Alles is toegestaan: schetsen van fantastische kleding, auto’s, gebouwen. 
De beste ontwerpen ziet u binnenkort in het magazine Mercedes me.

DE NIEUWE 
WEDSTRIJD: 

#mbglobalsketch

In de designstudio’s  
van Mercedes-Benz zijn 
wereldwijd bijzonder veel 
creatieve geesten werkzaam: 
Chief Design Officer Gorden 
Wagener heeft voor hen een 
toekomstcompetitie bedacht 
en zet het spannendste 
ontwerp elke maand op 
Instagram. Ditmaal ter 
afsluiting de winnaars van de 
maanden maart en april 2018.
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Mercedes-Maybach Spaceship (maart) –  
Steffen Schulz,  
Stagiair ’Beyond the car’ Design Team

 
Mercedes-Benz Marsrover (april) –  
Mehdi Kerkouche,  
Stagiair Transportation DesignGorden Wagener  

De Chief Design Officer 
van Daimler AG werkt 
sinds 1997 voor 
Mercedes-Benz, waar hij 
sinds 2008 Hoofd Design 
van het merk is. 

De galerij van alle prijswinnaars:  
#mbsketchofthemonth
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62 – A-Klasse

72 – AMG GT 4-Door Coupé 

74 – CLS Coupé

88 – X-Klasse
De autopagina’s in het 
Mercedes me magazineDrive

Hey, Stockholm!
De nieuwe A-Klasse van Mercedes-Benz wordt in een heel bijzonder licht  

ondergedompeld tijdens het blauwe uur van de midzomertijd.
De levendige hoofdstad van Zweden vormt het perfecte decor – een inspiratietour
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A Licht in het donker

TEKST: HENDRIK LAKEBERG  FOTO’S: DIRK BRUNIECKI

Kunstenares Theresa Kallrath en de nieuwe A-Klasse –  
een midzomertour door Stockholm
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11 uur ‘s avonds: in een 
afgezette straat neemt 
Theresa Kallrath de  
pracht van het eindeloze  
blauwe uur in zich op.
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A

Z e wil dat haar kunstwerken stralen. 
Dat de aanschouwer dingen voelt die 
hij nooit eerder heeft gevoeld. “Hij 
of zij moet zichzelf laten verrassen”, 

zegt Theresa Kallrath (31). Heel langzaam 
wordt het donkerder buiten. De lichten van 
het reuzenrad in pretpark Gröna Lund wor-
den feller en stralen in het eindeloze blauwe 
uur. Om 11 uur ’s avonds is het op de Fjäll-
gatan, aan de rand van de wijk Södermalm, 
nog steeds niet echt donker. Theresa’s blik 
glijdt over Stockholm en het dramatische 
lichtspel aan de hemel.

De volgende ochtend buigt Theresa zich 
over tekeningen waarop het rood en het blauw 
lijken te exploderen. Het zijn schetsen voor 
schilderijen op groot formaat. Ze zit in de och-
tendzon op een rots die het Vasapark in 

tweeën deelt. Vlakbij komen Zweedse vrou-
wen bijeen om te sporten, een paar meter ver-
der komt een kleuterschool tot leven. Door de 
wind is het gelach en gepraat goed te horen. 
Als het mooi weer is, werkt de kunstenares 
graag buiten. Op de binnenplaats bij haar ate-
lier in Düsseldorf, waar ze woont, en nu hier 
in Stockholm, een stad die ze goed kent. Een 
bezoek aan de stad voelt voor haar een beetje 
als thuiskomen, want Theresa werd weliswaar 
in Duitsland geboren, maar haar moeder heeft 
een Zweeds paspoort en een groot deel van 
haar familie woont in de buurt van Lund.

Nadat ze afstudeerde aan de Kunstacade-
mie in Düsseldorf, een van de belangrijkste 
ter wereld waar professoren als Joseph Beuys 
voor een frisse wind zorgden, waar Hilla en 
Bernd Becher voor een ware revolutie in 

 
In het Vasapark werkt  
de kunstenares aan 
schetsen voor haar 
schilderijen op groot 
formaat.

 
Schaduwspel: de 
jupiterrode A-Klasse in 
het midzomerlicht

 
“Met robuust handwerk”, 
zo ontstaan volgens 
Theresa Kallrath haar 
schilderijen.

  
De kunst van Theresa 
Kallrath speelt met de 
fascinerende kracht van 
kleur.
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A
Meer informatie over  
de nieuwe A Klasse:    
mbmag.me/a-klasse

i
 

Slenteren door het hippe 
Södermalm: Theresa 
Kallrath wacht op haar 
vrienden Jessica en 
Florian.

   
De vrienden testen de 
revolutionaire 
spraakbediening.

 
Het innovatieve 
infotainmentsysteem 
MBUX en de markante 
luchtuitstroomopeningen 
met sfeerverlichting.

  
Bij een typisch  
Zweedse fika met haar 
broer Martin …

  
… daar horen uiteraard 
kardemomrollen bij.

de fotografie zorgen en waar tegenwoordig 
wereldberoemde kunstenaars als Andreas 
Gursky lesgeven, had ze de wind in de zeilen. 
Haar grote schilderijen stralen een en al ener-
gie uit, Theresa brengt soms wel vijftien verf-
lagen aan. Ze zorgt ervoor dat er barsten in 
komen, ze bewerkt ze met een mes of ze 
sleept het schilderij over de vloer van het  
atelier. “Ik ga heel robuust te werk”, zegt ze.

Na een bezoekje aan het goudkleurige 
Sven-Harrys Konstmuseum, dat direct aan het 
Vasapark grenst, rijdt Theresa in de nieuwe 
A-Klasse naar Gamla Stan, het historisch cen-
trum met zijn vele kleine straatjes. In Düssel-
dorf rijdt ze meestal in een smart van car2go. 
Nu rijdt ze in de A-Klasse door de bijna ver-
laten straten van Stockholm. Ten tijde van de 
zomerzonnewende verlaten de meeste inwo-

ners de stad om het feest bij hun familie op 
het platteland te vieren. Alles doet ongewoon 
stil aan. Alsof de stad zijn adem inhoudt.

In Gamla Stan ontmoet Theresa haar broer 
voor de ’fika’, de koffiepauze. Daar horen 
natuurlijk kardemomrollen bij. Martin Kall-
rath heeft zijn carrière in het bedrijfsleven 
opgegeven om zijn zus te helpen. Hij regelt 
het contact met de galerieën, is het aan-
spreekpunt voor de pers en onderhoudt de 
contacten met verzamelaars. “De schilderijen 
van mijn zus geven aanschouwers een kracht 
die lastig uit te leggen is”, aldus Martin. 
“Alleen al in Düsseldorf zijn er duizenden 
kunstenaars, maar er zijn er maar weinig die 
van de kunst kunnen leven. Mijn zus heeft 
dat in korte tijd voor elkaar weten te krijgen. 
Daar ben ik best trots op.”

What3words
De startup uit Londen 
heeft de wereld opge-
deeld in 57 biljoen vier-
kanten van 3 bij 3 meter. 
Het doel: een nieuw 
soort navigatie waarmee 
de locaties ook zonder 
de gebruikelijke adres-
sen nauwkeurig vastge-
legd kunnen worden. 
What3words wordt dan 
ook door de Verenigde 
Naties gebruikt voor een 
exacte plaats bepaling in 
crisis gebieden. De 
A-Klasse is de eerste 
auto waarin What3words 
is geïntegreerd. Meer 
informatie vindt u onder-
aan pagina 70.
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A

 
De A-Klasse definieert 
moderne luxe in het 
compacte segment op 
een nieuwe wijze. De 
sensuele puurheid van 
het design laat elegantie 
en emotionaliteit 
samenkomen.

 
De MULTIBEAM  
LED-koplampen van de 
A-Klasse passen zich aan 
de verkeerssituatie aan.

Zonder licht geen kleuren
Voor de route naar de volgende afspraak 
maakt Theresa spontaan gebruik van de 
spraakbesturing van het nieuwe infotain-
mentsysteem MBUX. “Hey, Mercedes, wijs 
me de weg naar restaurant Tak.” Op het dis-
play verschijnt de route naar een van de culi-
naire hotspots van de stad. Direct boven het 
restaurant bevindt zich een bar, van waaruit 
je een spectaculair uitzicht hebt. “Zonder 
licht geen kleur”, zegt Theresa, terwijl de 
hemel boven Stockholm dichttrekt. “Felle 
kleuren fascineren ons, maar kunnen ons 
ook beïnvloeden.”

Als de hemel na een korte regenbui weer 
opentrekt, gaat Theresa op pad voor een wan-
deling door de hippe wijk Södermalm. Hier 
laat het kosmopolitische Stockholm zich van 
zijn beste kant zien. De bontgekleurde oude 

huizen vormen het perfecte decor voor gale-
rieën, bars en boetieks. Later loopt ze het 
’Berns’ in. Het gebouw is hotel, bar en restau-
rant ineen en een begrip in Stockholm. 

De vrienden discussiëren. Over vernieu-
wingsgeest en over hoe het komt dat de Zwe-
den niet bang zijn om fouten te maken. Dat 
is hier geen ramp, eerder een aansporing om 
het nog eens te proberen. Het is een eigen-
schap die ook het werk van Theresa ken-
merkt. Haar schilderijen streven naar 
openheid. Het wilde effect van de kleuren, 
het ruwe oppervlak, de kracht die ze uitstra-
len, het getuigt allemaal van vernieuwings-
drang. Zoiets moet je gewoon doen en het 
publiek daarbij meenemen. Als ze weer 
terugrijdt, glijden de verlichte etalages langs 
de ruiten van de A-Klasse. We vragen haar 
waarom ze uiteindelijk besloot om geen 
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PERFECT BLACK

  1 2

3  4

 3  Fjällgatan
De straat biedt een geweldig uitzicht, 
bijvoorbeeld op het pretpark  
Gröna Lund.

 visitstockholm.com 
 w3w.co/aufbau.laute.adlerauge

2  Sven-Harrys Konstmuseum 
Zweedse kunstgeschiedenis  
in een stijlvol-modernistische 
architectuur.  

 sven-harrys.se
 w3w.co/alle. auswerten.sellerie

1  Tak Restaurang & Bar
De Aziatische fusionkeuken van  
restaurant Tak is veelvuldig onder-
scheiden, het uitzicht is spectaculair.

 tak.se
 w3w.co/reiz. zeitalter.geteilten

4  Asiatiska
Als kloppend hart van het Bern Hotel 
behoort het restaurant tot de  
culinaire instituten van Stockholm.

 berns.se 
 w3w.co/areal.hier.aufgetaucht

Intelligente A-Klasse 
Het revolutionaire info-
tainmentsysteem MBUX 
kan via een touch screen 
en spraakbesturing wor-
den bediend. De kunst-
matige intelligentie 
maakt van de A-Klasse 
een partner die continu 
bijleert. De innovatieve 
navigatie what3words 
(w3w, zie tips) is geïnte-
greerd. Drie woorden zijn 
genoeg om zonder adres 
de locatie te bepalen.  

 mbmag.me/MBUX

Tips

 1

2

3

 4

Norrmalm

Kungsholmen

Gamla  
Stan

Södermalm

Östermalm

STOCKHOLM

concrete dingen meer te schilderen. Het 
heeft haar kunst persoonlijker gemaakt, zegt 
Theresa. Sindsdien hebben haar schilderijen 
voor haar en voor aanschouwers een andere 
betekenis. Ja, haar schilderijen moeten stra-
len. De in elkaar verweven kleurlagen zijn 
hypnotiserend, opwindend en rustgevend 
tegelijk. Daardoor zijn ze niet alleen prach-
tig om naar te kijken, maar brengen ze ook 
iets teweeg. “Het zou niet goed zijn om er te 
veel bij te vertellen”, zegt Theresa. “Het gaat 
om vrijheid en onafhankelijkheid. Van die van 
mij en van degenen die mijn kunst bekijken. 
Anders verpest ik de fantasie.”

Theresa accelereert, de stad trekt sneller 
voorbij. Als je je ogen samenknijpt, verdwij-
nen de lichten. Ze smelten in de schemering 
samen tot een abstract lichtspel. 

Meer informatie over de 
tentoonstellingen en projecten van  
de Duits-Zweedse kunstenares  
Theresa Kallraht is te vinden op:   
theresakallrath.com
instagram.com/theresa.kallrath

i

 
Theresa Kallrath geniet 
van het inspirerende licht 
van de Zweedse 
midzomerzon.



72 Mercedes-Benz 73Mercedes MercedesSeptember 2018

Samen met vrienden de Nordschleife op!  
Een vierdeurs Coupé met de rijeigenschap-
pen van een supersportwagen! Wat vroeger 
slechts een droom was, maakt Mercedes -AMG  
nu mogelijk. De Mercedes-AMG GT 63 S 
4MATIC+ 4-Door Coupé is de eerste vier-
deurs sportwagen uit Affalterbach en hij zal 
schitteren op alle circuits van deze wereld. 
Daarvoor staan de specificaties garant: in 3,2 
seconden van 0 naar 100 en een topsnelheid 
van 315 km/h.

TEKST: PETER FRANZ 
FOTO’S: DAIMLER AG

Atleet van  
de buiten- 
categorie

Model 
Mercedes-AMG GT 63 S 
4MATIC+ 4-Door Coupé

Lak:   
   designo briljant-
blauw magno

Transmissie: 
   AMG SPEEDSHIFT 
MCT 9G

Cilinderaantal/ 
-opstelling: 

   V8
Cilinderinhoud: 

  3.982 cm3

Max. vermogen:
   470 kW/639 pk bij 
5.500-6.500 t/min

Topsnelheid: 
   315 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
  3,2 sec.

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd  
11,3 l/100 km

   Gecombineerd  
8,8 km/l

CO2
-emissie:

   Gecombineerd  
257 g/km

Alle informatie over de  
Mercedes-AMG GT 63 S 
4MATIC+ 4-Door Coupé: 
mbmag.me/amggt4

i

specifieke dynamische knipperlichten, de fra-
meloze zijruiten en de uitschuifbare, meertraps 
achterspoiler. De 4-Door Coupé is leverbaar in 
vier vermogensvarianten en bij de introductie 
ook als exclusief speciaal model ‘Edition 1’.  
De individualiseringsmogelijkheden voor het 
exterieur en interieur zijn schier eindeloos. De 
bestuurder kan kiezen uit zes rijprogramma’s, 
waaronder Slippery, Race en Individual. Vervol-
gens past de 4-Door Coupé zijn onderstel, acce-
leratie en vermogen aan voor optimaal rijgenot.

MERCEDES-AMG

 
Circuit en openbare 
weg: de Mercedes-AMG 
GT 63 S 4MATIC+ 
4-Door Coupé is op  
de weg evenzeer in  
zijn element als op  
het circuit. 

 
Passie en power: V8-biturbo – en  
de DRIVE UNIT in de middenconsole 
beschikt over acht digitale bedienings-
elementen. Smalle led-achterlichten 
en vier trapeziumvormige uitlaat-
eindstukken zijn blikvangers aan  
de achterzijde. 

Naast dynamiek staat de 4-Door Coupé echter 
ook voor exclusiviteit, comfort en veiligheid en  
biedt hij voor de dagelijkse autoritten rij-
eigenschappen van een geheel nieuw niveau. 
Voor de unieke performance zorgt de 4,0 liter 
V8-biturbo, die gekoppeld is aan de AMG 
SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie. Andere 
highlights: de specifiek voor AMG ontwikkelde 
grille, de lange motorkap met twee powerdo-
mes, de haaienneus, de smalle MULTIBEAM 
led-koplampen en led-achterlichten en de GT-
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L uik kan bogen op een roemrijk en 
bewogen verleden. De stad ontstond als 
een bedevaartsoord en groeide uit tot 
een zo goed als onafhankelijke staat. De 

macht van het prins-bisdom sprak onder meer 
uit zijn Sint-Lambertuskathedraal, eeuwenlang 
een van de grootste kerken van Europa. Luik 
ontsnapte echter niet aan de maalstroom van 
de Franse Revolutie. Net als de Parijse Bastille 
werd de kathedraal, symbool van de absolute 
macht van de prins-bisschop, steen voor steen 
afgebroken. Er waaide een uitgesproken liberale 
wind door de ‘Vurige Stede’ en een halve eeuw 
later ontpopte die zich tot het wereld centrum van 
de metaalindustrie. De bevolking groeide explo-
sief en Luik ondernam een grootscheepse stads-
uitbreiding: samen met een kronkelende 
Maasarm werden de ontelbare grachtjes van de 
drassige stad gedempt, terwijl een afwaterings-
kanaal, de Dérivation, de hoofdloop van de rivier 

Luik, een herboren metropool

moest ontlasten. Luik stond internationaal weer 
op de kaart. In 1905 onthaalde de stad een 
wereldtentoonstelling en ook de organisatie van 
de internationale autorally Luik-Rome-Luik, 
van 1930 tot 1960 (Luik-Sofi a-Luik van 1961 tot 
1965) getuigt van de dynamiek en het aanzien 
van de stad. 

De charme van het verleden
De aankomst bij het Paleis van de Prins-bisschop-
pen zorgt dan ook voor enige nostalgie naar die 
legendarische rally, want de nieuwe CLS Coupé 
had er ongetwijfeld zijn mannetje gestaan. Maar 
we zijn hier voor een citytrip en ook in de stra-
ten van Luik komen de kwaliteiten van het stijl-
icoon perfect tot hun recht. In de doodlopende 
steegjes van Hors-Château, de pittoreske histo-
rische wijk onderaan de citadelheuvel, kunnen 
we al meteen een beroep doen op het Intelligent 
Drive-assistentiesysteem. De lakkleur designo 

De ‘Vurige Stede’ vanaf de 
top van de citadelheuvel. 
Duidelijk te zien is de 
scheiding tussen de 
roodbruine daken in het 
historische stadshart en de 
moderne architectuur in de 
wijk Outremeuse, aan de 
andere kant van de Maas.

Ook het merk met de ster 
deed mee aan de 
legendarische autorally 
Luik-Rome-Luik. De editie 
van 1956 werd gewonnen 
door Willy Mairesse en 
Willy Genin in hun 
Mercedes-Benz 300 SL 
(W 198 I).

Van oudsher heeft Luik het imago van een grauwe fabrieksstad. Na de forse terugval 
van de zware industrie is de stad er sinds de eeuwwisseling in geslaagd zich te 

profi leren als een boeiende toeristische trekpleister, met voor elk wat wils. 
We gingen op ontdekkingstocht met de nieuwe CLS Coupé

TEKST: MAXIME SCHOUPPE  FOTO’S: VISUAL TEASING

CLSDe CLS Coupé laveert door 
de smalle straatjes in de 
historische buurt van 
Hors-Château, aan de 
voet van de citadelheuvel.
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selenietgrijs magno blijft van elke kras of schram 
gevrijwaard dankzij de als optie leverbare 
360°-camera, die een virtueel beeld van de 
ruimte rondom de auto in de widescreen cock-
pit tevoorschijn tovert. Elke stoep, elk paaltje is 
te zien en te mijden. Die functionaliteit komt 
opnieuw van pas wanneer we de CLS Coupé wil-
len parkeren aan de voet van de eindeloze trap 
van de Montagne de Bueren. Zeker een bezoek 
waard is Brasserie C, waar in een historisch 
pand het populaire plaatselijke Curtius-bier 
wordt gebrouwen. Bij het verlaten van het gezel-
lige terras loop je tegen het klooster van de Min-
derbroeders aan, dat tegenwoordig het Museum 
van het Waalse Leven huisvest.

We zetten ons bezoek aan de oude binnen-
stad te voet verder. Op de Place Saint-Lambert 
geven acht immense metalen pijlers een idee van 
de omvang van de gesloopte kathedraal. De 
enorme bouwput die eind vorige eeuw twintig 

CLS
in Herstal nog steeds een prominente vuurwapen-
fabriek) en glaswerk. 

Een stemmige volkswijk
Genoeg gewandeld voor nu. We vinden de CLS 
Coupé terug op de parkeerplaats naast de VVV, 
aan de Quai de la Goffe, want het is hoog tijd om 
van het (optionele) comfort van de actieve multi-
contourstoelen in nappaleder (met ENERGIZING-
massagefunctie) en van het Burmester® high-end 
3D-surround sound system te genieten, alvorens 
een kijkje te nemen aan de overkant van de Maas. 
De traditionele volkswijk Outremeuse, een eiland 
sinds de aanleg van het afwaterings kanaal (la 
Dérivation), loont niet alleen de moeite vanwege 
de kronkelende, vaak erg nauwe steegjes en van-
wege Tchantchès, de lokale Jan Klaassen die de 
vrijheidsgeest van de Luikse arbeiders symboli-
seert en steevast te diep in het pékèt-glaasje (de 
lokale jenever) kijkt. De buurt is ook beroemd 
omdat schrijver Georges Simenon, de bedenker 
van commissaris Maigret, er opgroeide en de wijk 
opvoerde in enkele van zijn verhalen. Simenon-
fans zullen ongetwijfeld de wandeling willen 
maken die door de VVV is uitgewerkt.

We duiken weer de CLS Coupé in, met als 
bestemming het Parc de la Boverie, op de zuid-
punt van het eiland. Het traject langs de Maas-
kades is een goede gelegenheid om het (optionele) 
DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel te testen. 
Een lichte aanraking van de schakelaar in de mid-
denconsole volstaat om de rijeigenschappen snel 
en traploos aan te passen. We laten ons niet afl ei-
den door de coole weergave van het onderstel op 
het widescreen display bij het voorbijrijden van 
het Aquarium-Museum, dat niet minder dan 
2.500 vissen uit de hele wereld herbergt en daar-
naast over een uitgebreide natuurhistorische col-
lectie beschikt, met onder andere een 19 meter 
lang walvisskelet. 

Internationale fl air
In het park aangekomen brengen we een bezoek 
aan het La Boverie-museum. Het neoclassicis-
tische hoofdgebouw dateert van de wereldten-
toonstelling in 1905 en deed decennialang dienst 
als Museum voor Schone Kunsten. Sinds mei 
2016 heeft het er een modernistische vleugel van 
de Franse architect Rudy Riciotti en 1.000 m2 
aan tentoonstellingsruimte bij en ligt de focus 
op de permanente collectie moderne kunst en 
op prestigieuze tijdelijke tentoonstellingen, 
in partnerschap met het Parijse Louvre-

 
Het terras van Brasserie C. 
In het pand wordt het 
Curtius-bier gebrouwen, een 
populair nieuw stadsbier.

 
Le Grand Curtius is een 
imposant gebouw op de 
linker Maasoever. De  
ossenbloedrode kleur van 
de gevels vind je terug op 
veel Luikse beschermde 
monumenten.

 
De lijnrechte trap van 
de Montagne de Bueren 
is in de negentiende 
eeuw aangelegd om het 
garnizoen een snelle 
toegang tot het stads-
centrum te verschaffen.

 
De Rue Beauregard, een 
van de vele schilderachtige 
steegjes in de volkswijk 
Outremeuse.

 
De buste van romanschrijver 
Georges Simenon in Outremeuse. 

  
Het La Boverie-museum kreeg er in 2016 
een nieuwe, moderne vleugel bij. 

Model
CLS Coupé 450 4MATIC 
(benzine)

Lak:  
   designo selenietgrijs magno

Transmissie: 
   9G-TRONIC (automaat)

Cilinderaantal/-opstelling: 
   6/lijn (+ EQ Boost)

Cilinderinhoud: 
   2.999 cm3

Max. vermogen:
   270+16 kW(367+22 pk) 
bij 1.600-4.000 t/min

Topsnelheid: 
   250 km/h (elektronisch begrensd)

Acceleratie 0-100 km/h:
   4,8 sec.

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd: 7,8-7,5 l/100 km
Gecombineerd: 12,8-13,3 km/l

CO2
-uitstoot:

   Gecombineerd : 184-178 g/km
Vanafprijs:
€ 98.303 incl. BTW/incl. BPM
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Luik koos voor zijn 
stad vernieuwings projecten 
de beste internationale 
architecten

jaar lang het zicht op het Paleis van de Prins-
bisschoppen ontsierde, is sinds de eeuwwisse-
ling een openbaarvervoersknooppunt. Onder het 
plein is het Archéoforum ingericht, waar over-
blijfselen te zien zijn van nederzettingen uit 
7000 v.C., van Gallo-Romeinse villa’s en van de 
fundering van de gotische kathedraal. We lopen 
voor het stadhuis langs, de Place du Marché op 
– en voorbij het mekka van de Luikse wafel (zie 
kader) – richting de Sint-Bartolomeüskerk, een 
van de zeven overgebleven kapittelkerken die 
herinneren aan het religieuze karakter waarvan 
de stad eeuwenlang doordesemd was. Een 
beziens waardigheid daar is de bronzen doop-
vont, een zeldzaam meesterwerk van Romaanse 
edel smeed kunst uit de vroeg-twaalfde eeuw. Op 
de nabije Maaskade treffen we Le Grand Curtius 
aan, het museumcomplex rond een imposante 
patriciërswoning waarin tegen woordig vijf col-
lecties zijn samengebracht, met onder meer 
vuurwapens (Luik heeft met Fabrique Nationale 



78 Mercedes-Benz 79Mercedes MercedesSeptember 2018

museum. In december start overigens een over-
zichts tentoonstelling rond het eeuwfeest van de 
museum collectie, met werken van grootmeesters 
als Picasso, Léger, Le Corbusier, Delvaux, Arp, 
Alechinsky, Pol Bury...

De renovatie van het museum is onderdeel 
van de ambitieuze herontwikkeling van de zuid-
kant van de ‘Vurige Stede’, waar ook het winkel-
centrum Mediacité (zie kader) en het imposante 
nieuwe hst-station Guillemins de meest in het 
oog springende voorbeelden van zijn. Ook de 
118  m hoge Tour Paradis met zijn gevel van spie-
gelend glas getuigt van die nieuwe dynamiek. 
De toren en het station zijn overigens – hoe kan 
het ook anders in Luik? – vernoemd naar verdwe-
nen godshuizen, respectievelijk de Paradiskerk 
en het klooster van de ‘guillemites’ (wilhel -
mieten). De 300 m lange voetgangersbrug ‘La 
Belle Liégeoise’ verbindt de verschillende stads-

vernieuwings  projecten met elkaar en benadrukt 
zo de toekomst gerichte blik van de metropool. 

Het einde van onze citytrip komt in zicht. 
We vertrekken op de tegen de helling ingerichte 
kiss&ride van het station van Santiago Calatrava 
en dalen af naar de Carré, het populaire en gezel-
lig drukke voetgangersgebied met tientallen 
cafés, pubs en restaurants. Op een terrasje nabij 
de huidige Sint-Pauluskathedraal (een door 
Napoleon gepromoveerde kapittelkerk) proeven 
we dat andere typisch Luikse dessert: een 
café liégeois. Volgens het originele recept is de 
lekkernij een café glacé (ijskoffi e) met een 
smeuïge consistentie, maar gemakshalve gieten 
veel restaurant houders een kopje gekoelde 
koffi e over een bol vanille-ijs. Puristen moeten 
dus op hun hoede zijn.

De Luikenaars zijn ook best trots op hun 
opera componist André Ernest Modeste Grétry 

1  La Gaufrette Saperlipopette
De authentieke Luikse wafel, met 
zijn karakteristieke stukjes gesmol-
ten parelsuiker, is te koop bij 
tientallen bakkerszaken in de 
binnenstad. Deze zaak laat zich 
erop voorstaan de lekkernij te 
bereiden met lokaal verbouwd 
tarwe meel en vrije uitloop-eieren 
uit de streek, zonder conserveer-
middel of andere additieven. 
Rue des Mineurs 7

2  Le Labo 4
Deze sfeervolle eetgelegenheid 
gaf een nieuwe bestemming aan 
het voormalige chemielaborato-
rium van de Luikse universiteit. De 
grote glazen pui in jaren ’60-stijl, 
het meubilair en de vele gasbran-
ders herinneren aan de oude func-
tie. Bij mooi weer kun je op het 
immense terras smullen van de 
Franse keuken.
Quai Edouard Van Beneden 22, 
i  lelabo4.be

3  The Kitchen
Een hip restaurant aan de Boule-
vard de la Sauvenière, dat tevens 
een showroom van Bulthaup- 

keukens en een nieuwerwetse 
barbier herbergt. De beperkte 
kaart is traditioneel, met onder 
meer een heerlijke boulet, de lokale 
variant van de gehaktbal. Ook een 
bezoek waard zijn de nabijgelegen 
bistro/wijnbar Moment en cock-
tailbar Brutàl, allebei gevestigd in 
historische panden maar met een 
contrasterende trendy inrichting 
en een hip sfeerconcept.
i  groupmoment.be

4  Hôtel les Comtes de Méan
Het enige vijfsterrenhotel van Luik, 
gevestigd in twee imposante heren-
huizen uit de vijftiende eeuw aan 
de voet van de Mont Saint-Martin, 
defi nieert zichzelf als een ‘urban 
resort’. De luxueuze kamers kijken 
uit op de statige beschermde 
monumenten en het dakterras 
biedt een verbluffend uitzicht op de 
binnenstad. Gebruik van de spa is 
inbegrepen in de kamerprijs.
i  lescomtesdemean.be

5  Mediacité
Met 160.000 m2 aan winkelruimte 
is Mediacité een ander voorbeeld 
van de stadsvernieuwing in de 

Vurige Stede. Architect Ron Arad 
(Israël) gaf het gebouw het uiterlijk 
van een reptiel, met een 
geschubde gevelpartij en felrode 
kammen op het dak. Bij het com-
plex horen ook een olympische 
schaatsbaan, een bioscoop en het 
mediacenter van de Franstalige 
openbare omroep RTBF.
Boulevard Raymond Poincaré 7

6  Marché de la Batte
De grootste, en oudste, openbare 
markt van België strekt zich 
wekelijks over meer dan 2 km uit 
op de linker Maasoever. 
Elke zondag, van 8.00 tot 14.00 uur. 
Quai de la Batte, Quai de la Goffe, 
Quai-sur-Meuse

7  Parc de la Citadelle 
De oude citadel is tegenwoordig 
een stadspark. Op de heuvelfl ank 
zijn zes door de Michelingids 
geprezen wandelpaden ingericht 
waarlangs men dit bijzondere
erfgoed en het landschap kan ont-
dekken. Via de 374 treden van de 
Montagne de Bueren bereikt men 
een van de vijf indrukwekkende 
panorama’s over de Vurige Stede.    

CLS
(1741-1813). In Outremeuse is een museum aan 
hem gewijd en zijn standbeeld troont voor de 
Opéra Royal de Wallonie, die enkele jaren 
geleden een facelift en een postmoderne exten-
sie (letterlijk) op zijn dak kreeg. Andere cultuur-
tempels zoals het Théâtre de Liège en de 
concert zaal van het Orchestre philharmonique 
royal de Liège zijn niet ver weg. Maar we kun-
nen Luik niet verlaten zonder een bezoek te 
brengen aan de Cité-Miroir. Het voormalige 
stadszwembad was al een blikvanger door zijn 
modernistische gevel en door het feit dat de 
baden in de hoogte waren gebouwd (de onder-
doorgang werd gebruikt door de bussen van het 
streekvervoer). Het in 2000 gesloten zwembad 
kent sinds 2014 een tweede leven als discussie-
forum waar — aan de hand van permanente ten-
toonstellingen over de nazikampen en de 
arbeidersstrijd, live optredens, conferenties, 
workshops en tentoonstellingen — wordt stilge-
staan bij waarden als herinnering, burgerschap 
en de dialoog tussen de culturen. 

Tips
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Een monumentale 
overkapping van staal en 
glas verheft zich 40 m 
hoog en over een breedte 
van 150 m boven de 
perrons van het nieuwe 
hst-station Guillemins.

 
Elegant lijnenspel: de 
nieuwe CLS Coupé en 
het spraakmakende 
stationsontwerp van 
Santiago Calatrava.

 
Het voormalige stedelijke 
zwembad is nu het 
cultureel forum Cité-Miroir. 
Het trappenhuis komt uit 
in het kleine bad. Het 
grote bad is omgevormd 
tot een toneel- en 
concertzaal.
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U bent even onderweg om een   prachtige 

verlaten weg te vinden zoals deze. Maar 

wanneer u er één vindt, vindt u er vele.  Aan de 

andere kant van de aarde.  In een land beroemd 

om haar natuur, verschillende landschappen 

en gastvrijheid. Nieuw Zeeland. U rijdt door 

oeroude regenwouden, langs slapende vulkanen 

en over kronkelende kustwegen. 

Om u goed op weg te helpen, zorgen wij ervoor 

dat u uitgerust in Nieuw-Zeeland aankomt. 

Geen gedoe met parkeren of volle treincoupés. 

Wij brengen u graag met een privé chauffeur 

naar het vliegveld, vanwaar u boven in de 

wolken zult zijn in uw ruime First Class ligstoel. 

Hemelse spijs, wijn, films of een goed boek 

geven u al helemaal het gevoel op weg te zijn.

Beleef Nieuw-Zeeland à la TravelEssence. In 

een rustig tempo, via plaatsen waar u zelf nooit 

gekomen zou zijn. 

 

Bel 030 272 5335 voor een afspraak bij ons op 

kantoor of bij u thuis. U bent ook welkom op 

één van onze presentatiedagen in Utrecht.  

Of kijk op: www.travelessence.nl 

Uw wensen. Onze kennis. Uw perfecte reis.

HELEMAAL WEG 
VAN DE WEG...
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Thecla Stierum-Verlaan (42)

Thecla Stierum heeft veel bekijks 
met haar stoere én chique smart 
forfour in autumn brown.

Beroep
Logistiek specialist

Woonplaats
Haaften

Auto 
smart forfour 

Hoeveel kilometers rijdt u per jaar?
± 25.000 km

Waarvoor gebruikt u uw smart forfour?
Voor het woon-werkverkeer. Ik werk in Tilburg voor een 
expeditiebedrijf, waar ik het vervoer van goederen door 
heel Europa organiseer. Sinds twee jaar woon ik met 
mijn man, onze twee dochters van 13 en 16 én onze 
hond in Haaften, aan de Waal. Ik rijd dagelijks 110 km 
heen en weer naar mijn werk en daarvoor is de smart 
forfour echt de ideale auto.

Wat vindt u er zo leuk aan?
Wel, om te beginnen, dat je met z’n vieren in zo’n kleine 
smart past en toch het comfort hebt van een grotere 
luxeauto. Ik heb dan ook alle mogelijke opties: auto-
maat, supernauwkeurig navigatiesysteem, parkeerhulp, 
lederen bekleding, stoelverwarming, led-verlichting, … 
Hij is gewoon van alle gemakken voorzien. Die kleine 
smart inparkeren is natuurlijk een makkie – eigenlijk 
pak je die auto makkelijker dan een fi ets!

U zegt dat u er ook veel bekijks mee hebt.
Inderdaad, sowieso zie je een vierpersoons smart al 
niet veel. Maar de lakkleur autumn brown maakt hem 
helemaal exclusief. Dankzij die combinatie van donker-
bruin en zwart is m’n smart heel chic en tegelijkertijd 
heel stoer.

Zijn er gelegenheden waarbij u uw smart thuislaat?
Hooguit in het weekend en bij uitjes met het hele gezin, 
hond inbegrepen. Dan gebruiken we de C-Klasse Estate 
van mijn man.

My Drive
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Roy Klockenbrink (55)
Beroep
Directeur-eigenaar Aviocom BV

Woonplaats
Lelystad

Auto
CLS 400 Coupé  
(voor woon-werkverkeer en zakelijk gebruik)

Hoeveel kilometers rijdt u?
± 20.000 km

U bent wel een fan van het merk met de ster, niet?
Jazeker, ik rijd al 25 jaar Mercedes-Benz. Mijn eerste 
leaseauto was een 180 E. Die wilde ik per se hebben, 
omdat ik van kinds af aan fan ben van Mercedes-Benz. 
Zakelijk gezien straalt het merk betrouwbaarheid en 
degelijkheid uit en dat is precies wat je wilt als onder-
nemer. De nieuwste modellen van Mercedes-Benz – en 
zeker de CLS waar ik nu in rijd – hebben ook nog eens 
een zeer sportieve uitstraling.

U hebt meer dan één Mercedes-Benz in gebruik, 
ook zakelijk ...? 
Ja, zakelijk hebben we ook nog een C 350 e plug-in 
hybrid. De elektromotor maakt deze auto echt heel  
bijzonder, zowel in vermogen als in imago. We hebben 
Stern Auto Amsterdam in de arm genomen om onze 
hele automobiliteit te regelen: zowel voor m’n gezins-
leden als voor Aviocom, mijn groothandelsbedrijf in 
vliegtuigonderhoudsproducten.

Door uw passie voor Mercedes-Benz bent u zelfs 
aan rally’s mee gaan doen.
Ja, maar wel toegankelijke rally’s, hoor! Als we pech  
hebben, zal ik echt niet snel onder de motorkap duiken. 
De passie ontstond bij de AMG Driving Academy in  
Affalterbach, Duitsland. Racen in een Mercedes-AMG GT 
is de ultieme rijervaring. Wat een fantastische auto is 
dat! Eerdaags komt de nieuwe AMG GT 4-Door Coupé  
uit en die wil ik dan ook in de toekomst gaan rijden. 

Als geboren Amsterdammer bent u uiteraard 
Ajax-fan. Maar u zit ook in het bestuur van Ajax 
Business Associates (ABA).
Ja, dat is de business club van Ajax. Die onderhoudt 
een netwerk van bedrijven die een band hebben met de 
voetbalclub. Naast het standaard business seat-arran-
gement krijgen onze leden exposure in ons glossy 
magazine ABA Today, betere netwerkmogelijkheden via 
ons online platform en exclusieve toegang tot de mooi-
ste ruimtes van de Johan Cruijff Arena. Een ideale sfeer 
om zaken te doen. Mercedes Benz Cars Nederland en 
Stern Auto zijn overigens ook lid van ABA.

 
Roy Klockenbrink met zijn CLS 400 
Coupé voor Lelystad Airport, 
thuishaven van zijn 
groothandelsbedrijf Aviocom.
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Corné Kelfkens (22)
Beroep
After Sales voor een auto-importeur

Woonplaats
Veenendaal

Auto’s 
W 115 (220 D) automaat uit 1973 (hobby-auto)
190 E uit 1990 (voor woon-werkverkeer)

Hoeveel kilometers rijdt u?
De W 115 heb ik vorig jaar zomer helemaal zelf geres-
taureerd. Ik heb er toch al zo’n 5.000 km mee gereden, 
maar er staat meer dan 500.000 km op de teller. 
De 190 E is nu zo’n drie weken in mijn bezit en in die 
tijd heb ik er al 1.200 km mee gereden.

Hoe komt u ertoe om een oude auto te 
restaureren?
Ik knutsel al vanaf mijn 17de aan oude auto’s, vooral 
de grote Mercedes-Benz modellen. Ik vind het ongeloof-
lijk fascinerend. Ik had het geluk dat die W 115 een 
paar jaar terug uit de VS overkwam. De prijs viel 
eigenlijk best mee. Mijn opa en oma, heel trouwe 
Mercedes-Benz rijders, hebben ’m voor me betaald 
voor mijn 20ste verjaardag.  

En daarna hebt u hem helemaal zelf uit elkaar 
gehaald.
Ja, tot op het laatste schroefje. Met de hulp van een 
particulier die over een loods met een brug beschikt. 
Eind juni is hij door de APK gekomen. De enige opmer-
king was dat er op sommige onderdelen wat slijtage 
zat. Het is gewoon genieten als ik ermee rijd. Alleen 
jammer dat er geen airco in zit.

Heeft die restauratie ook uw band met het 
Mercedes-Benz merk versterkt?
Absoluut. Als je een auto zo ver uit elkaar haalt en het 
metaal weer helemaal blank opschuurt, besef je met hoe-
veel zorg en oog voor detail zo’n auto is ontworpen. En 
dan krijg je enorm veel respect en passie voor dat merk. 

Merkt u die passie ook bij andere 
Mercedes-Benz rijders?
Ja. Neem nu die 190 E die ik sinds kort heb: die is 
26 jaar lang door de dealer onderhouden en de man van 
wie ik ’m kocht, heeft er vóór de overdracht nieuwe ban-
den onder laten zetten die speciaal bestemd zijn voor dit 
model. Altijd dat oog voor detail. En of ik nu bij mijn 
dealer Stern Auto langsga voor een knopje van € 17 of 
voor een nieuwe auto, de service is onverminderd top!

Corné Kelfkens, 22 jaar, met zijn twee 
Mercedes-Benz modellen die samen 
meer dan 70 jaar oud zijn.
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X  
Teamwork in Norddeich:  

vier avonturiers en een  
passend vervoermiddel:  

de Mercedes-Benz X-Klasse.

Schatzoekers
Ze duiken naar de bodem van de Noordzee, waar normaal gesproken alleen 
zeehonden komen. Bij de Oost-Friese Waddeneilanden hopen de ‘getijdeduikers’ 
vergeten wrakken en echt avontuur te vinden. Dit keer van de partij: de X-Klasse

TEKST: MARC BIELEFELD  FOTO’S: MALTE JAEZGER
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X

A ls de vrienden over hun hobby vertellen, 
praten ze over dingen die niet per se worden 
geassocieerd met plezier. Het is volgens 
Dirk Terbeek donker en koud, nat en “best 

ingewikkeld”. Het tijdverdrijf waaraan ze zoveel lol bele-
ven, is volgens Wilfried de Jonge behoorlijk omslachtig, 
sterk afhankelijk van de wind en stromingen, en ook nog 
eens potentieel gevaarlijk. Bovendien kunnen ze vaak 
nauwelijks iets zien. “Je moet ervan houden”, zegt Dirk 
Heinemann. Op sommige plekken zijn ze al botten en 
schedels tegengekomen. Hun partners hebben al vaak 
gevraagd of ze er nu eindelijk mee willen stoppen. Maar 
dat doen ze voor geen goud.

In een blauwe Mercedes-Benz X-Klasse rijden vier 
van de acht vrienden deze morgen naar de haven van 
Norddeich, een klein dorpje aan de Oost-Friese kust. Van-
uit de haven strekt de Waddenzee zich uit, daarachter zijn 

als strepen in het water de eilanden Juist en Norderney te 
zien. Ergens daarbuiten, een stuk in de richting van de 
scheepvaartlijnen die door de Noordzee lopen, bevinden 
zich de coördinaten waar het om gaat. Posities op de 
zeekaart, door eb en vloed omgeven plekken in de zee.

De laadbak van de X-Klasse is bepakt en bezakt: met 
perslucht- en gasfl essen, kisten vol ademregelaars, appa-
raten die hen helpen weer boven te komen, karabijnen, 
boeien en loodgewichten. Daarnaast liggen zwarte, met 
kevlar beklede trilaminaat droogpakken, die eruitzien 
alsof de vier van plan zijn een ruimtewandeling te gaan 
maken. “Zo voelen de pakken ook wel een beetje aan”, 
zegt Heinemann, waarna hij zijn 60 kilo zware uitrus-
ting uit de laadbak tilt.

Meestal laten de vrienden zich zakken tot een 
diepte van 30 meter. Daarna zwemmen ze door een 
wereld met sedimenten en rondzwevende deeltjes. 

De boot ligt klaar, de 
vierkoppige bemanning 
is klaar voor de 
onderwaterwereld bij het 
Noordzee-eiland Juist.

 
Dirk Terbeek, Dirk 
Heinemann, Holger Buss 
en Wilfried de Jonge (van 
links naar rechts) tillen 
hun zware uitrusting uit 
de grote laadbak. 

Model
X-Klasse 250 d 
4MATIC POWER

Lak:  
   Cavansietblauw 
metallic

Transmissie: 
   Zeventraps 
automatische 
transmissie

Cilinderaantal/
-opstelling: 

  4/lijn
Cilinderinhoud: 

  2.298 cm3

Max. vermogen:
   140 kW/190 pk bij 
3.750 t/min

Topsnelheid: 
   176 km/h

Acceleratie 0-100 km/h:
  11,8 sec.

Brandstofverbruik:
   Gecombineerd 
7,9 l/100 km

   Gecombineerd 
12,7 km/l

CO2
-emissie:

   Gecombineerd 
207 g/km

Vanafprijs:
   € 47.490 
excl. BTW/excl. BPM
€ 103.249 
incl. BTW/incl. BPM



92 Mercedes-BenzMercedes

Duitsland
Nederland

X
Het zicht: 5 meter. Zelden meer, vaak minder. Het is een 
vlucht door een amorfe duisternis tot er een met mosse-
len en algen begroeid wrak opduikt. De hobby van de 
vrienden uit Oost-Friesland: duiken naar wrakken, voor 
de ruwe Noordzeekust. Daarvoor begeven ze zich in 
sterke stromingen. Met speciale ademgasmengsels gaan 
ze naar beneden, waarbij ze duikpakken en verwarm-
bare thermovesten dragen. Ook zijn ze behangen met 
camera’s en argonflessen, waarvan het gas door de hoge 
dichtheid hun uitrusting beter beschermt tegen de kou. 
Om in de duisternis überhaupt iets te kunnen zien, heb-
ben ze zelfs eigen onderwaterlampen ontwikkeld, die 
met een sterkte van 95.000 lux net zo fel schijnen als 
acht conventionele autokoplampen. Geen wonder dat de 
mannen de enigen zijn die hier in het hoge noorden naar 
wrakken duiken. Niet echt een comfortabele hobby, of 
wel? “Maar daar staat wel tegenover dat het een echt 
avontuur is”, aldus Terbeek. “De plekken waar we dui-
ken, zijn vaak nog niet verkend. Veel van de wrakken die 
we ontdekken, liggen daar al honderd jaar.”

Een gezamenlijke droom
Alle vier waren het reeds ervaren sportduikers toen ze 
elkaar ontmoetten in een duikclub in de regio. Ze beslo-
ten al snel om samen een team op te richten. Ze gaven 
cursussen in technisch duiken, deden kennis op over 
onderwaterarcheologie en verdiepten zich in hun uitrus-
ting. “We droomden er allemaal van om de Noordzee op 
te varen en daar gezonken schepen te ontdekken”, aldus 
De Jonge, die van meet af aan deel uitmaakt van het team.

Het bleef echter niet lang bij een droom. Ze kochten 
een 7 meter lange rubberboot, aangedreven door een 
225  pk sterke motor. Daarmee gingen ze de zee op, tot ze 
in de buurt van de eilanden kwamen, om vervolgens in 
het getijdevenster tussen eb en vloed te gaan duiken.

De boot ligt nu in het water, de flessen en vinnen zijn 
opgeborgen. De lucht is grijs en voor de boeg van de boot 
worden de kabbelgolven door de stroming verdreven. Ze 
passeren een veerboot en geven vol gas. De boot schiet 
over het water, tot er een zandbank opduikt: het laatste 
puntje van het eiland Juist. Ze navigeren nog een à twee 
zeemijlen verder naar het noorden en kijken naar het 
echolood, tot daarop een vorm verschijnt. Een wrak. “Het 
is tijd om ons klaar te maken”, zegt Holger Buss, vandaag 
als vierde persoon aan boord. Hij tilt zijn dubbele gasfles 
op zijn rug en trekt zijn masker recht. De mannen geven 
laatste handsignalen, op commando laten ze zich achter-
over in het water vallen. Weg zijn ze. Net als de zeehon-
den. Er komen alleen nog luchtbelletjes naar boven, het 
enige teken waaraan te zien is dat het viertal naar bene-
den is gedoken in het grafietgrijze water. Niemand  
begeleidt ze namelijk op de plek waar ze naartoe gaan. 
Behalve hun ervaring, hun moed en hun kennis.  

 
Voorbespreking: de 
duikers bestuderen de 
zeekaart op de motorkap 
van de X-Klasse.

Alle informatie  
over de X-Klasse
mbmag.me/ 
x-klasse

Een boek over  
de getijdeduikers  
(39,95 euro) is te 
bestellen via deze 
website: 
gezeitentaucher.de FO
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Ontdekking: de 
zeebodem is bezaaid  
met wrakdelen die zijn 
overwoekerd met 
mosselen en algen.

 
Naar beneden: vanaf de 
boot laten de mannen 
zich achterover vallen in 
de immer troebele 
Noordzee.

w w w. g r e v e . n l

G r e v e . 
M e e s t e r s c h o e n m a k e r s .

Greve-Lacoste-MercedesmagSep.indd   2 06-09-18   16:49
Greve Mercedes Me.indd   1 10-09-18   14:09
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Wat zei Terbeek boven ook alweer? “Als er iets fout gaat, 
bijvoorbeeld als er een ademregelaar in het koude water 
verijst, moet je altijd over een mentale reserve beschik-
ken.” Wat hij bedoelt: je moet over stalen zenuwen 
beschikken. Het duiken zelf is slechts een deel van het 
avontuur. Er is veel voorwerk voor nodig om het wrak te 
vinden. De getijdeduikers praten veel met vissers, die 
weten waar obstakels liggen. Vaak blijven hun netten 
daar namelijk in hangen. De duikers werpen bovendien 
regelmatig een blik in marine-archieven, bekijken berich-
ten over gezonken schepen en bestuderen zeekaarten. 
En ze trekken sonars achter de boot aan, die opvallende 
objecten in kaart brengen. Dan begint de spanning toe 
te nemen. Wat gaan ze daar beneden aantreffen? 

“Je duikt een andere wereld in”
In ieder geval niet alleen maar krabben, kreeften en zee-
sterren. Ze hebben al diverse wrakken opgedoken voor 
de Oost-Friese eilanden. Gezonken motorboten, viskot-
ters, mijnenvegers of de 130 meter lange vrachtboot 
‘Mongabarra’. Ze meten de wrakken op, identifi ceren de 
onderdelen en de opbouw die door de modder en de 
begroeiing aan het oog wordt onttrokken. Tot slot maken 
ze tekeningen op schaal van het roestige wrak. Het zijn 
documenten waarin ook vissers en maritieme instanties 
interesse hebben. Hun doel is namelijk niet om trofeeën 
te verzamelen, maar om de plekken van de ondergang 
te documenteren. Ze maken er zeegraven en offi ciële 
plekken in de zee van.

Na 45 minuten schieten twee rode boeien uit de zee. 
Ze hebben deze beneden aan een lijn opgeblazen, zodat 
de schipper van de rubberboot boven weet waar ze weer 
naar boven zullen komen. Want onder water, op 5 meter 
diepte, drijven de duikers door de naderende vloed tot 
maximaal 2 kilometer af. Voordat ze weer naar boven 
komen, moeten ze eerst een decompressiestop maken 
om langzaam te wennen aan de druk boven water. Al 
snel zijn ze allemaal weer aan boord. Ze kloppen elkaar 
op de schouder en varen tevreden terug naar de haven. 
Op het scherm van hun camera’s is te zien wat ze onder 
water hebben meegemaakt: zweven door een maanland-
schap. Op de bodem liggen met zeepokken begroeide 
wrakken. “Daarom houden we hiervan, je duikt een 
andere wereld in”, aldus Terbeek.

Terug in het hier en nu tillen de avonturiers hun uit-
rusting in de laadbak van de X-Klasse. Op de laadvloer 
verzamelt zich een plasje Noordzee. Ze trekken hun pak-
ken uit en schroeven de handschoenen los, die met bajo-
netsluitingen zijn gezekerd. Dit is duiken in extreme 
vorm. Ruimtevaart à la Noordzee. Maar nu hebben de 
getijdeduikers heel aardse wensen. Buss neemt plaats 
achter het stuur van de X-Klasse en start de motor. En 
nu snel naar huis, voor een warme douche.

Een bevrijdend ritueel: 
na het duiken wordt 
eerst het zoute water uit 
het gezicht en de haren 
gespoeld.

X

Zoek het avontuur – 
niet uw pick-up!
Op het juiste moment 
op de juiste plek. Met 
voertuigtracking weet 
u via uw Mercedes me-
app altijd waar uw 
X-Klasse rijdt. Op een 
overzichtelijke wegen-
kaart kunt u hem heel 
eenvoudig terugvinden 
en ontspannen naar 
uw volgende avontuur 
rijden. Voor meer 
informatie kunt u 
terecht bij uw 
Mercedes-Benz dealer 
en op
www.mercedes.me

Alles klopte: de wrak-
delen zijn gevonden, de 
techniek functioneerde 
perfect en het rijden 
zorgde voor veel plezier – 
een goede dag voor de 
getijde duikers van 
de Noordzee.

Op de terugweg door de 
regio Oost-Friesland: 
de X-Klasse op een oude 
ophaalbrug in Großefehn.

* De waarde van uw belegging kan fl uctueren. 
In het verleden behaalde resultaten zĳ n geen garanties voor de toekomst.

MEER INFORMATIE?
Ga naar www.randstadwonenobligatie.nl 
óf bel 020 -54 737 10

INVESTEREN IN VERHUURDE WONINGEN?
via het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII

Het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII gebruikt de obligatielening 

voor de aankoop van woningen. Hiermee wordt de huidige portefeuille 

vergroot van 150 tot 175 woningen. Het Randstad Wonen Fonds VIII plaatst 

momenteel een emissie van € 5 miljoen. Alle woningen bevinden zich in de 

Randstad.

Het Randstad Wonen Obligatie Fonds is gericht op de aankoop & verhuur van woningen. 
Als zekerheid heeft u het recht van 1e hypotheek op de Nederlandse verhuurde woningen.

Selectie in de Randstad

Kenmerken
• Rente

• Deelname

• Uitkeringen

• Zekerheid

: 3%* - 5%* per jaar

: vanaf € 20.000

: per maand

: Recht van 1e hypotheek op Nederlandse verhuurde woningen

Randstad Wonen Fonds.indd   1 11-09-18   12:35
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Facts

Op Pebble Beach in California 
onthulde Mercedes-Benz de 
showcar EQ Silver Arrow. De 
eenzitter is een hommage aan de 
succesvolle racewagen uit 1937 
met modelbenaming W 125. De 
lakkleur alubeam silver is een 
knipoog naar de historische Sil-
ver Arrows, die nooit een witte 
laklaag hadden om gewicht te 
besparen. Het interieur wordt 
gekenmerkt door hoogwaardige 
materialen zoals echt leder, 
geborsteld aluminium en mas-
sief walnotenhout. De digitale 
cockpit verwijst dan weer duide-
lijk naar de toekomst: ze omvat 
een gebogen panoramadisplay 
met achtergrondprojectie, en een 
touchscreen in het stuurwiel.

“Ruim tachtig jaar geleden 
bewezen de historische Silver 
Arrows met hun gestroomlijnde 
carrosserie dat Mercedes-Benz 
een pionier was op het gebied 
van snelheid”, vertelt Gorden 
Wagener, Chief Design Officer 
bij Daimler AG. “De showcar EQ  
Silver Arrow put inspiratie uit 

dat erfgoed. De bolide, die werd 
ontwikkeld om krachtige acce-
leraties aan rijplezier te koppe-
len, belichaamt progressieve 
luxe en geeft aan in welke rich-
ting ons design zal evolueren. 
Zo drijft de showcar de design-
taal van ons nieuwe product- en 
technologiemerk EQ ten top.”

Exterieur: sportief silhouet
Met zijn heldere, naadloze 
design is het silhouet van de EQ 
Silver Arrow de belichaming van 
de Mercedes-Benz designfiloso-
fie ‘sensuele puurheid’. De 
gestroomlijnde carrosserie van 
de ongeveer 5,3 meter lange en 
ongeveer 1 meter lage eenzitter 
oogt slank en tegelijk sensueel.

De carrosseriestructuur van de 
showcar is gemaakt uit carbon en 
de meerdere laklagen in alubeam 
silver lijken wel vloeibaar metaal 
dat over de auto is uitgegoten. 
Deze conceptcar vertegenwoordigt 
de design tegen stellingen ‘hot’ and 
‘cool’. Functionele componenten 
van carbon, zoals de frontsplitter, 

belichamen de coole en rationele 
kant van deze filosofie. 

Andere hoogtepunten zijn de 
bestuurderscockpit die naar 
voren kan worden gekanteld, en 
de deels vrijstaande meerspaaks 
velgen. De niet-roterende naaf-
doppen en de gedeeltelijke afdek-
king van de velgen zijn andere 
stijlvolle en innovatieve details. 

De achterdiffusor lijkt 
af komstig uit de autosport. Twee  
uitschuifbare achterspoilers fun-
geren als luchtrem of ‘airbrake’ 
en verhogen de luchtweerstand 
als er moet worden geremd.

Emissievrij aandrijfsysteem
De EQ Silver Arrow werd ontwor-
pen als een elektrische auto, een 
geruisloze bolide met een vermo-
gen van 550 kW/750 pk. De platte, 
oplaadbare accu in de bodem heeft 
een bruikbare capaciteit van onge-
veer 80 kWh en biedt daarmee een 
berekende actieradius van meer 
dan 400 km over de WLTP-cyclus. 
Zijdelingse luchtinlaten helpen de 
accu te koelen.

Vision EQ Silver Arrow
Hommage aan het verleden, visionair qua design 

De laatste aanwinst voor de S-Klasse 
familie is een nieuwe plug-in hybrid.  
De S 560 e beschikt over een  
elektrische actieradius van ongeveer  
50 kilometer. Samen met de optionele 
Mercedes-Benz wallbox, zorgt de  
7,2 kW oplader voor een snelle oplaadtijd 
van de accu. Het hybride systeem in de  
S 560 e combineert de kracht van een 
V6-verbrandingsmotor (270 kW/367 pk)
met een additionele elektrische  
kracht van 90 kW. 
Plug-in hybrids vormen een belangrijke 
bijdrage in de ontwikkeling naar een 
lokaal emissievrije toekomst. U geniet 
immers van het beste van twee werel-
den; in de stad drijft de accu de auto 
aan, op lange reizen kunt u genieten van 
de actieradius van de verbrandings-
motor. De hybride motor maakt de  
verbrandingsmotor efficiënter maar 
zorgt daarbij ook voor een dynamisch 
rijgedrag.

S 560 e 
Meer kracht, meer bereik

De familie van compacte Mercedes-Benz 
modellen blijft groeien; de A-Klasse  
Limousine beleeft zijn marktintroductie 
eind 2018. De vierdeurs Limousine beschikt 
over dynamische, maar toch compacte  
proporties dankzij korte overhangen voor 
en achter. Qua hoofdruimte behoort hij tot 
de top in zijn segment. Hij deelt uiteraard 
de genen met de andere A-Klasse modellen. 
Deze omvatten moderne en efficiënte moto-
ren, een hoog veiligheidsniveau dankzij 
state-of-the-art rijassistentiesystemen met 
functies uit de S-Klasse en het intuïtieve en 
zelf erende MBUX – Mercedes-Benz User  
Experience infotainmentsysteem. Met  
een cw-waarde van 0,22 heeft de nieuwe 
A-Klasse de laagste luchtweerstand van alle 
productieauto’s wereldwijd en verdedigt hij 
het vorige record van de CLA Coupé.

Bij de introductie hebt u de keuze uit  
volgende motoren:  

  A 200 (120 kW/163 pk, 250 Nm),  
met 7G-DCT transmissie (gecombineerd  
verbruik 5,4-5,2 l/100 km,  
CO2

-emissie 124-119 g/km) 
Consumentenadviesprijs:  
€ 37.803 incl. BTW/incl. BPM
  A 180 d (85 kW/116 pk, 260 Nm);  
met 7G-DCT CO2

-emissie (gecombineerd  
verbruik 4,3-4,1 l/100 km,  
CO2

-emissie 113-107 g/km) 
Consumentenadviesprijs:  
€ 37.681 incl. BTW/incl. BPM

A-Klasse Limousine

De nieuwste telg van de A-Klasse familie is zowel qua looks als prestaties 
revolutionair. Standaard is de A-Klasse Limousine uitgerust met het MBUX-
multimediasysteem. Deze digitale innovatie van Mercedes-Benz introdu-
ceert een nieuwe, intuïtieve manier om uw auto te bedienen. Zo onthoudt 
hij uw voorkeuren en leert hij u elke dag beter kennen. 

De A 220 Launch edition 
Alles wat u verwacht van een A-Klasse én meer

Gekoppeld aan de nieuwe  
A 220-motor introduceert 
Mercedes-Benz de A-Klasse 
Launch edition. Deze is 
royaal uitgerust met onder 
meer de volgende opties: 
 

  Uitrustingsline Style Plus: 
deze bevat led-koplampen, 
17 inch lichtmetalen vel-
gen en comfortstoelen met 
bekleding in lederlook 
ARTICO en stof.
  Advantagepakket: het  
efficiënte Mercedes-Benz 
navigatiesysteem met  
10 inch mediadisplay,  
parkeerpakket (met par-
keerassistent en achteruit-
rijcamera) en het 
spiegelpakket brengen u 
vlot naar uw bestemming 
en zorgen ervoor dat u 
gemakkelijk kunt parkeren. 
  Connectiviteitspakket: de 
smartphone-integratie ver-
bindt uw smartphone via 
Apple CarPlay of Android 
Auto met het multimedia-
systeem. Zo hebt u toegang 
tot de belangrijkste apps 
op uw smartphone. Ook 
apps zoals Spotify kunnen 
snel en gemakkelijk wor-
den gebruikt. In combina-
tie met de optie ‘Voertuig 
set-up’ hebt u volledige 
controle, altijd en overal: u 
kunt op afstand instellin-
gen wijzigen en informatie 
ophalen. U brengt bijvoor-
beeld het interieur op de 
juiste temperatuur, ver-
stuurt adressen naar uw 
navigatie systeem of ver-
grendelt de portieren. 
Daarnaast bent u via de 
optie ‘Voertuig monitoring’ 
verbonden met uw auto.  
U weet waar uw auto zich 
bevindt en kunt zelfs  
bepalen in welk gebied 
hij mag rijden. 
  Consumentenadviesprijs: 
€ 40.256  
incl. BTW/incl. BPMFO
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Nu wordt het 
spannend

Virtual reality prikkelt de fantasie van veel developers. De nieuwe 
technologie gaat ons leven mooier maken, schrijft Dominic Eskofi er, 
een van de pioniers op dat vlak, en dat gaat binnenkort al gebeuren

B ijna zes jaar geleden mocht ik als 
een van de eersten een prototype 
van de Oculus Rift VR-bril testen, die 
nog van tape en karton was gemaakt. 

Binnen een paar seconden werd ik enthousi-
ast over de virtuele werkelijkheid, of ‘virtual 
reality’ (VR). Als iemand toen had gezegd dat 
in 2018 de grootste bedrijven uit de digitale 
wereld op deze trein zouden zijn gesprongen, 
zou ik dat niet hebben geloofd. VR is op dit 
moment een ware hype. Goed, de laatste tijd 
is er wat ontnuchtering omdat de hype over-
dreven was, maar dat is een gebruikelijke 
fase bij nieuwe technologieën. Inmiddels zijn 
er miljoenen headsets verkocht. Er is een 
zo geheten productiviteitsplateau bereikt. En 
nu wordt het pas écht spannend.

Denk maar eens terug aan de iPhone. De 
eerste versie werd begin 2007 aangekon-
digd. De echte ‘killerapplicatie’, ofwel de 
doorbraak, vond echter pas veel later plaats: 
de App Store. De groeiende VR-markt heeft 
zulke applicaties ook nodig en de techniek 
zou nog versimpeld kunnen worden. Er zul-
len echter snel toepassingen komen die ons 
leven vereenvoudigen en mooier maken. 
Dankzij VR kun je op afstand deelnemen aan 
meetings, een hotel boeken of de bouw van 
je nieuwe huis volgen met een 360-graden 
camera. Je praat bij met een vriend die nu in 
een andere stad woont, waarbij je het gevoel 

hebt dat jullie je in dezelfde ruimte bevin-
den. Nu al maken artsen gebruik van VR bij 
de traumatherapie, zodat patiënten in een 
veilige omgeving het trauma kunnen herbe-
leven. Op dit moment werken veel VR-bedrij-
ven aan oplossingen die de tastzin integreren 
met behulp van een controller die je over je 
hand spant, en die echt het gevoel geeft dat 
je een bal in je hand hebt. 

In de auto-industrie wordt VR allang 
toegepast, bijvoorbeeld bij het ontwerpen 
van sportwagens. Daimler gebruikt de tech-
nologie in zijn Virtual Reality Center, zodat 
designers uit de hele wereld samen aan een 
concept kunnen werken. Ze nemen virtueel 
plaats op de bestuurdersstoel, pakken bij 
wijze van spreken de A-stijl beet en verschui-
ven die. Is hij te ver naar voren geplaatst, ont-
neemt hij het zicht? De designer beschikt over 
exact hetzelfde perspectief als de bestuurder 
zou hebben.

En als we vijftien jaar vooruit kijken? Als 
ik in mijn persoonlijke glazen bol kijk, zie ik 
headsets die het menselijk zichtveld com-
pleet bespelen, en dat met fotorealistische 
graphics: de ogen nemen het getoonde als 
echt waar. De tastzin is geïntegreerd, net als 
de gehoorzin, zodat je exact kunt zeggen 
waar een geluid vandaan komt. Ja, we leven 
nu al in een sciencefi ction wereld, maar er 
komen nog meer fantastische ontwikkelin-
gen aan. We hebben de gereedschapskist 
nog maar net geopend.

“We leven nu al in een 
sciencefi ctionwereld, 
maar er komen 
nog meer fantastische
ontwikkelingen aan”

Dominic Eskofi er is Hoofd 
Virtual Reality voor Europa, het 
Midden-Oosten, Afrika en India 
bij de fabrikant van chip- en 
grafi sche kaarten Nvidia, een 
partner van Daimler AG. Hij 
behoort tot de pioniers van 
de moderne VR-beweging en 
werd onlangs de ‘invloedrijkste 
Europese VR-specialist’ genoemd.
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FARELL
NEW RUNNERS

WAHTS.COM

Handcrafted in Portugal in limited quantities

Dual density foam mid sole in white

Technical nylon panels

Leather heel with embossed ‘W’ logo

 
Genuine Italian leather suede

Waxed cotton laces

Calfskin interior

WAHTS_FARELL_BLACK_MERC_0818.indd   1 20/08/2018   15:12
Wahts MercedesMe.indd   1 21-08-18   11:04

The Bach Choir & Orchestra 
of the Netherlands

Olga Zinovieva sopraan
Jana Mamonova sopraan

Sytse Buwalda countertenor
Marti nus Leusink tenor

Andrew Slater bas
Pieter Jan Leusink dirigent

CONCERTDATA
zaterdag  1 december Leiden Marekerk 15.00 
zondag  2 december Utrecht Janskerk 15.00
vrijdag  7 december Amersfoort St. Martinuskerk 19.30
zaterdag  8 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
zondag  9 december Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
zaterdag 15 december Rotterdam Laurenskerk 15.00
zondag 16 december Den Haag Grote Kerk 14.30
vrijdag 21 december Groningen Martinikerk 19.30
zaterdag 22 december Rotterdam Laurenskerk 15.00
maandag 24 december Utrecht Janskerk 16.30
woensdag 26 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
donderdag 27 december Zwolle Dominicanenkerk 19.30
vrijdag 28 december Amsterdam Concertgebouw 14.15 ✔
vrijdag 28 december Amsterdam Concertgebouw 19.30 ✔
zaterdag 29 december Nijmegen Stevenskerk 19.30
zondag 30 december Utrecht Janskerk 15.00

✔ Concertgebouw: selecteer uw eigen stoel. Inclusief consumpties. 

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

BELEEF HET 
ULTIEME KLASSIEKE 
KERSTCONCERT
Tijdens de uitvoering wordt gebruik  gemaakt van authenti eke 
instrumenten en wordt teruggegrepen naar de opstelling die 
Händel ook gebruikte bij de première in Dublin: 15 zangers in 
lijn opgesteld, violen, celli, contrabas, trompet en pauken! 

Het resultaat? 
Een transparanti e en dynamiek die u moet ervaren!
Maar liefst twee internati onale sopranen maken hun 
opwachti ng: Jana Mamonova en Olga Zinovieva. 
Countertenor Sytse Buwalda imponeert u met zijn fl uwele 
ti mbre. Tenor Marti nus Leusink beschikt over een zeldzame en 
heldere barokstem waardoor Händels aria’s een vertolking in 
passende sti jl krijgen. De Engelse bas Andrew Slater is geliefd 
bij het publiek vanwege zijn indringende wijze van uitvoeren. 
Zijn diepe basstem in combinati e met een geweldige uitstraling 
maken zijn bijdrage bijzonder. U bent verzekerd van een 
indrukwekkende uitvoering.

RESERVEER EENVOUDIG UW TICKETS 
www.pieterjanleusink.nl (actiecode MERC77)
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
MERC77ONTVANG 33% VROEGBOEKKORTING!

16 UITVOERINGEN 
IN NEDERLAND

Messiah 
G.F. HÄNDEL

16 UITVOERINGEN 
IN NEDERLAND
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+ elektrisch  
EQ-duurtest

+ magisch 
De A-Klasse ontdekt Stockholm

De Mercedes-AMG hypercar in close-up
I’m the ONE


