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Lewis 
Hamilton
Viervoudig wereld-
kampioen. Gelooft 
zelf echter niet 
in perfectie

DAVID GOFFIN: de nieuwe merkambassadeur voor België
CASE of hoe Mercedes-Benz zelf aan zijn toekomst bouwt
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3 MercedesJuni 2018

Beste lezer,

 
CASE, de toekomstvisie  

van Daimler.

De nieuwe C-Klasse  
Coupé en Cabrio.

3

E D I TO

We leven in spannende tijden. De technologie verandert in hoog tempo en biedt 
nieuwe mogelijkheden die onze mobiliteit, onze communicatie en zelfs onze 
maatschappij veranderen. De wereld is veel complexer geworden en vereist nieuwe 
ideeën en flexibele aanpassingsmogelijkheden. We moeten dus vandaag naar 
andere antwoorden zoeken dan een paar jaar geleden.

De mobiliteit van de toekomst bij Mercedes-Benz is gebaseerd op vier strategische 
pijlers: Connected – Autonomous – Shared & Service – Electric… ofwel CASE!  
Veel van dit soort zaken zijn reeds in uw auto te vinden of dichterbij dan ooit: de 
rijassistentiesystemen worden continu doorontwikkeld, het aanbod op het gebied 
van ‘innovatief delen’ en digitale diensten wordt steeds belangrijker en ons eerste 
EQ-model (EQC) komt in 2019 op de markt. 

De toekomst is aan de emissievrije auto. En ons nieuwe merk EQ gaat veel verder 
dan elektroauto’s alleen. EQ staat voor een omvangrijk elektrisch ecosysteem van 
diensten, technologieën en innovaties.

De nieuwe C-Klasse Coupé en Cabrio – de ultieme auto voor het komende seizoen – 
is in bepaalde situaties al in staat om deels autonoom te rijden. Hierbij houdt de 
auto het verkeer nauwlettend in de gaten met behulp van verbeterde camera- en 
radarsystemen die tot 500 meter vooruit kunnen kijken. De omgevingsherkenning 
vindt plaats met behulp van radarsensoren die een bereik hebben tot 250 meter 
naar voren toe, 40 meter opzij en 80 meter naar achteren. De camera geeft een 
beeld tot een afstand van 500 meter, waarvan 90 meter in 3D. Allemaal CASE…

Op deze manier wil Mercedes-Benz een leidersrol blijven spelen op alle belangrijke 
mobiliteitsgebieden en wil het merk zich ‘stap voor stap’ doorontwikkelen tot de 
beste full-package mobiliteitsaanbieder.

U leest hier alles over – en nog veel meer – in deze nieuwe uitgave van het  
‘me Magazine’.

We wensen u veel leesplezier!

Niels Kowollik
CEO Mercedes-Benz Belgium Luxembourg
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“De mobiliteit van  
de toekomst van 
Mercedes-Benz  

is gebaseerd  
op CASE!”
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OORBELLEN ‘AZUUR’ IN 18KT GOUD  — A ONE, VERKRIJGBAAR IN STAAL, GOUD 18KT EN GEZET MET DIAMANTEN

KAPELSTRAAT 17 - 3500 HASSELT  - INFO: 011-22 32 50

HASSELT        
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ONTDEK DE EERSTE  
ASSISTENTIEWONINGEN  
OP HET STRAND

Luxe assistentiewoningen

Unieke locatie op het strand van De Panne 

Panoramisch zicht op zee en duinenreservaat

Fiscaal gunsttarief van 12% btw

Gespecialiseerde verhuurservice

BENIEUWD NAAR MEER? BEL 02 342 09 09 OF VIA WWW.DUINENZEE-DEPANNE.BE

ZICHT OP ZEE...
EN OP MEERWAARDE

00-00_18MER11541_BENL_Cover_3.indd   2 01/06/2018   12:05



FO
TO

’S
 D

A
IM

LE
R

 A
G

, 
PR

IV
AT

 (
4)

4 Mercedes-BenzMercedes

Laureus-project
De Laureus Sport for Good Award 

werd in 2018 uitgereikt aan het Active 
Communities Network in Groot-Brittannië 

– een in sport gespecialiseerde 
hulporganisatie die in Groot-Brittannië, 

Ierland en Zuid-Afrika actief is. 
Op de foto: Ade Akande, afgestudeerd
en een voorbeeld voor veel jongeren.

5

De in New York geboren Glover 
woont al 17 jaar in de Duitse 
stad. Bij kaart fabrikant Here 
was hij al voor de tweede keer 
aan het werk. “Het is een bij-
zondere uitdaging om in hoofd-
kantoren te foto graferen. Veel 
zaken zijn streng geheim. Je 
kunt er niet simpelweg op los 
fotograferen.” De shooting vond 
hij desondanks “spannend” en 
de mapping- technologie 
“indrukwekkend.”

Makers van 
dit nummer

Voor dit Mercedes me Magazine waren onze 
verslaggevers en fotografen onderweg in Californië, 
Berlijn, Canada en Barcelona.

Ditmaal deed ze de Fundy 
Coastal Drive in het zuidoosten 
van Canada aan. En hoe is het 
daar Laura? “De natuur is 
uniek, de watervallen hebben 
vele tinten blauw en zijn 
kristalhelder.” Alleen al het 
vooronderzoek naar de route 
zorgde ervoor dat ze spontaan 
zin kreeg om af te reizen. Eerst 
trekt Laura Wagner echter 
naar Afrika – voor een hulp-
project voor kinderen.

1  Gene Glover – Berlijn
De fotograaf bezocht voor ons 
het hoofdkantoor van Here in 
hartje Berlijn. 

  3  Laura Wagner – Canada
Onze collega was wederom
‘op weg naar het geluk’, en vond 
dit in het groene Canada.

4  Paul Ripke – Barcelona
De Duitse fotograaf begeleidt het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team regelmatig 
en volgde Lewis Hamilton bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

U hebt Lewis Hamilton al vaak 
geportretteerd. Is de huidige 
Formule 1-wereldkampioen een 
dankbare protagonist? 
Het is één van de meest plezierige 
mensen die ik ooit voor de lens had. 
Vooral omdat hij geïnteresseerd is 
in mode en zorg draagt voor zijn 
uiterlijk. Dat maakt het een stuk een-
voudiger om goede foto’s te maken. 
Moet u bij hem heel snel op de 
knop drukken?
Nee, dat is niet nodig.

Waar fotografeert u de wereldster 
het liefst, in de studio of op het 
circuit?
In zijn privéomgeving. Lewis 
Hamilton is dan een heel ander 
mens dan wanneer hij in het open-
baar moet verschijnen – en ik vind 
het een leuke uitdaging om dat goed 
in beeld te brengen.
Wat is voor u de grootste uitdaging 
bij het fotograferen? 
Dat ik foto’s maak die hij ook mooi 
vindt. Als dat lukt, ben ik erg blij.

2  Kyle Alexander – Los Angeles
Hij ensceneerde de S-Klasse 
Cabrio in Californië op een
 bijzonder chique wijze.

Berlijn, Los Angeles,  
Canada (zuidoosten), Barcelona, 

Groot-Brittannië

153

4

De Amerikaan woont met veel 
plezier aan de westkust – en 
ook voor de S-Klasse Cabrio 
is de zonnige staat een 
natuurlijke leefomgeving. 
Hij begeleidde de droomauto 
twee dagen lang door de Hills 
en over de kustwegen in en 
rond Los Angeles en Malibu, tot 
aan de Atlantische Oceaan. 
De coole Californiër zegt hier-
over: “Ik heb weleens minder 
dankbare opdrachten gehad.”

Mercedes-Benz is één van de 
oprichtingspartners van 

de stichting ‘Laureus Sport 
for Good Foundation’.

Deze werd in 2000 opgericht en is het 
belangrijkste sociale initiatief van het 
merk Mercedes-Benz. De organisatie 
ondersteunt door middel van wereld-
wijde sportprojecten minder bedeelde 
kinderen en jongeren. Het helpt deze 
jonge mensen om hun zelfbewustzijn 
en persoonlijke kwaliteiten te verster-

ken, om verantwoordelijkheid te 
nemen en zo op eigen kracht een 
beter leven mogelijk te maken. 

2

C O N T R I B U TO R S
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Journalisten, fotografen 
en gastschrijvers die mee-
werkten aan dit nummer

08 Het momentum
Een smart als
mobiele disco

10 Pole Position
Ambarish Mitra, uitvinder 
van de Blippar-app

Welkom bij morgen
Hoe CASE de toekomst van Mercedes-Benz bouwt18
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RENE NEUMANN, KYLE ALEXANDER 

I N H O U D

14 De weg naar het geluk
Fundy Coastal Drive, 
Canada 

16 Customer Services
Een selectie van 
de Mercedes-Benz 
diensten

“Wat is perfect ook eigenlijk?”
Een gesprek met F1-wereldkampioen Lewis Hamilton24

14 De weg naar het geluk
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66 Colofon

56David Goffin
Het doorzettings-
vermogen om jezelf 
steeds opnieuw uit te 
vinden

38

18 De werkplaats  
 van de toekomst 

Ze denken al jaren vooruit. 
Een bezoek aan de CASE-
afdeling van Daimler AG

24 Lewis Hamilton
Een kampioen die niet in 
perfectie gelooft

30 Een auto uit de printer?
Waar Daimler nu al 
3D-printen voor gebruikt ... 
en wat nu al denkbaar is
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Hoe het bedrijf Here 
digitale navigatie  
opnieuw uitvindt

38 David Goffin
De Belgische tennisser  
is de nieuwe merk - 
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Mercedes-Benz in België
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 bewandelen

De E-Klasse combineert 
hightech, design en 
duurzaamheid. Net als  
de jonge ondernemers  
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Een filmmaker 
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Cabrio

I N H O U D

50 C-Klasse Cabrio 
Nu nog sportiever –  
en steeds comfortabeler

52 C-Klasse Coupé
Een atleet in een  
modern jasje
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Het momentum
smart bezorgt het Vitra Design Museum  
een futuristische en spacy discosfeer

Elektro-beats knallen uit de boxen. De lampen knipperen 
er enthousiast op los. Kunstmatige nevelflarden zweven 
door de ruimte. Daarin bevinden zich een hydraulische 
kraanarm, een drie meter boven de grond zwevende  
dj-booth met dj, een geluidsinstallatie van JBL en een 
state-of-the-art verlichtingsinstallatie. Het stralende mid-
delpunt bij de ingang van het Vitra Design Museum in het 
Duitse Weil am Rhein: de smart fortwo als disco op vier 
wielen – futuristisch, verrassend en behoorlijk spacy. De 
hippe tweezitter bepaalt hier niet alleen de toon van de 
muziek, hij maakt ook deel uit van de tentoonstelling 
‘Night Fever. Design und Clubkultur 1960 – heute’ waarbij 
kunstenaars en designers, avant-gardisten en architecten 
hun werk aan de buitenwereld tonen. Industrieel ontwer-
per Konstantin Grcic ensceneerde het rollende statement. 
Het clublandschap in de steden verandert en is niet meer 
gekoppeld aan vaste plekken. De ‘smart mobile disco by 
Konstantin Grcic’  is het enige dat je nodig hebt om te 
kunnen dansen. De tentoonstelling duurt nog tot  
9 september. Design meets disco!

Start
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9 MercedesJuni 2018

Licht, mist en muziek:  
In Weil am Rhein heet deze 
smart de museumbezoekers 
een warm welkom.

08-09_18MER11541_BENL_Start.indd   9 06/06/2018   12:28
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App-ontwikkelaar
Ambarish Mitra, 38, 
is afkomstig uit India.
i  blippar.com

Zo fl exibel was 
Mercedes-rijden 
nog nooit
Auto’s via een abonnement? 
De nieuwe Mercedes me service
Flexperience maakt het mogelijk: 
klanten kunnen gebruikmaken van 
maximaal twaalf Mercedes-Benz 
auto’s per jaar. Kies simpelweg de 
gewenste droomauto via de app, 
vervolgens kun je de rest 
digitaal regelen.
i  mercedes.me

Ambarish Mitra heeft een app uitgevonden 
die gebruikers via de smartphone 
informatie geeft over zaken die mensen 
in het dagelijkse leven tegenkomen. 
Wat is daar echter het nut van?

Mijnheer Mitra, uw app Blippar wordt in 
de branche als de nieuwe Wikipedia 
beschouwd. Met een revolutionaire 
nieuwe kennisoverdracht wilt u onder 
andere mensen helpen die geen toegang 
tot onderwijs hebben. Hoe werkt uw uit-
vinding precies?
In feite heel simpel: scan met de camera 
iets waarover je meer wilt weten en Blippar 
geeft de gewenste informatie. Dat kan over 
een fi lmster op een poster gaan of de bloe-
men waar je op dat moment naar kijkt. 

Maar ook over een waterfl es of een auto. De 
app is in feite slechts een bijproduct van de 
eigenlijke visie.
Hoe ziet die visie eruit?
Ik wilde graag meer zien dan alleen de 
wereld om me heen. In principe is er heel 
veel informatie voorhanden over voorwer-
pen. Het verhaal achter dingen is interes-
sant. Achter de bloemen, achter een boom of 
een gebouw. Elk element, elke molecule, van 
een logo tot een groot vliegtuig, is geregis-
treerd en leidt ons naar tal van andere 
thema’s. Achter elk voorwerp gaat in zekere 
zin een oneindig verhaal schuil. Het is ook 
mijn wens dat iedereen onafhankelijk van 
zijn afkomst, religie of beroep toegang tot 
een onbeperkte datahoeveelheid heeft. 
Kunt u ons ook één van deze oneindige, 
onbegrensde verhalen vertellen?
Neem bijvoorbeeld de waterfl es. Die vertelt 
ons iets over zijn afkomst, bijvoorbeeld 
Zwitserland. Daar wonen veel beroemd-
heden, zoals Roger Federer. Die leidt ons 
weer naar het US Open tennistoernooi. Die 
wedstrijd is onlosmakelijk verbonden met de 
VS en dat land heeft weer meer dan duizend 
verbindingen met andere thema’s. Alles is 
met elkaar verbonden. Vaak zeg ik: we begin-
nen met een lepel en we eindigen op Mars.
Waar haalt u al deze informatie vandaan?
Mijn bedrijf heeft een nieuw computeralgo-
ritme ontwikkeld – de kennisgraaf. Daarvoor 
werken we samen met diverse informatie-
portals. Inmiddels vergaart dit systeem auto-
matisch en continu nieuwe data.
Welk effect gaat uw uitvinding hebben op 
de mobiliteit in steden, denkt u?
Een groot effect, zo verwacht ik. Het zal 
mogelijk zijn om de informatie over steden 
doelgericht te genereren. De navigatie zal 
duidelijk worden verbeterd. Naast GPS-
signalen waarmee je je kunt lokaliseren 
weten auto’s voortaan wat je allemaal ziet. 
Alle wetenswaardigheden over gebouwen, 
restaurants, parken of de dienstregeling van 
het openbaar vervoer kunnen op elk moment 
worden opgevraagd.
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“De beste investering die 
we ooit gedaan hebben!”

5 jaar lang 7% netto rendement

Kaapverdië wordt dé toeristische topper voor de komende 10 jaar.  
Dit bewijst het vertrouwen van grote touroperators die jaarlijks meer en meer vluchten 

inleggen naar deze tropische archipel. Daarom is nu hét ideale moment om er te 
investeren in exclusief en luxueus vastgoed. 

 
Onze partner The Resort Group Plc heeft reeds 3 operationele Resorts en is uitgegroeid tot 

marktleider op de vastgoedmarkt in Kaapverdië. 

Investeer nu en ontvang 5 jaar lang  
7% netto rendement op uw investering.  
De volgende 5 jaar ontvangt u minimum  

4% netto verhuuropbrengst.

Waar wacht u nog op?!

MEER INFORMATIE OVER ONZE 
EXCLUSIEVE VASTGOEDPROJECTEN

+32 (0)16 60 60 39 
contact@livingonthebeach.com 

www.livingonthebeach.com

REDENEN OM 
TE  INVESTEREN 
IN KAAPVERDIË

7
Kaapverdië is een groeimarkt die 

sinds 2000 al 115% gestegen is.

Geen zorgen over bijkomende kosten 
voor onderhoud.  

The Resort Group Plc zorgt ervoor 
dat alles netjes en verzorgd blijft.

Onze bouwheer heeft plannen voor 
bijkomende resorts op Kaapverdië. 
Hierdoor zijn we zeker nog tot 2028 

actief in dit gebied.

Gegarandeerde bezetting dankzij 
overeenkomsten met grote 

touroperators.

5 jaar lang 7% netto rendement 
gegarandeerd vanaf dag 1.

Na 5 jaar gegarandeerd netto 
verhuuropbrengst van  

minimum 4%.

Op Kaapverdië betaal je 
maar 3% registratirechten 
(tegenover 10% in België).

INVESTEER IN LUXUEUS 
5-STERRENVASTGOED 

OP KAAPVERDIË 
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Mercedes

Nieuwe producten die ons leven verrijken: 
slimme accessoires en coole gadgets

Op naar Zweden!
De eerste editie ten tijde van de 
IAA 2017 was een groot succes. 
Nu is het tijd voor de volgende editie 
van de me Convention: van 4 tot 
6 september vindt de volgende digi-
tale trendbeurs van Mercedes-Benz 
plaats in Stockholm, weer in 
samenwerking met South by 
Southwest®. Om alvast in de stem-
ming te komen, kunnen de 
spannendste talks en presentaties 
van de eerste editie nogmaals online 
worden bekeken.
i  me-convention.com

Stijlvol 
genieten

In hogere sferen
 Vaas, 249 euro  

Volledig gewichtloos 
zweeft hij in de lucht 

– dankzij een 
magnetisch veld. 
Zonlicht van alle 

kanten, want de Lyfe 
Planter draait om zijn 

eigen as. Een echte 
blikvanger!

i  flyte.se

Kristalhelder
 Stormglas, 55 euro  

Of het nu gaat regenen of 
de zon gaat schijnen, de 
kristallen weten het al 36 
uur van tevoren. Een ver-
bluffende barometer in de 
traditie van Darwin.
i  sueper-store.de

Zo mooi
Beschermhoesje, 
vanaf 39,90 euro 
Smartphone-hoesjes van 
het mooiste hout, verfraaid 
met digitale prints. Een 
cool product van een 
startup uit Milaan 
(zie pagina 46)
i  woodd.it/en

Optimaal zitcomfort,
vanaf 889 euro 
Het verfi jnde, ronde lijnenspel 
van de jaren 50 is terug te vinden 
bij de Rolf Benz 655, die net zo 
elegant als uitnodigend oogt.
i  rolf-benz.com
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Kom tot rust op het Seefelder plateau in de ongedwongen doch luxe 
sfeer van een van de 57 kamers en suites van het hotel NIDUM. Deze 
naam bestaat pas sinds 2016, na de heropening door de Zuid-Tiroolse
hotelfamilie Pinzger. De Spa van het NIDUM is een waar juweel. Het 
complex beschikt over drie sauna‘s, een stoombad, een whirlpool en 
een gezellige ontspanningsruimte, evenals de „In Da Mountains sauna“, 
die alleen bereikbaar is via een hangbrug. Het Infinity-buitenzwembad 
met zijn constante watertemperatuur van 32°C op het dakterras en de 
betoverende uitzichten op de bergen staat garant voor totale ontspan-
ning. De chef-kok hecht waarde aan een hippe, doch regionale keuken 
en tovert ‚s avonds met zijn keukenbrigade een gastronomisch meer-
gangen-diner op tafel. Onze „culinaire maestro“ ontving in februari 2018 
de onderscheiding voor de op één na beste kok van Kroatië!

CASUAL LUXURY HOTEL 

NIDUM

PROMOTION

Exclusieve adressen voor uw droomvakantie...

CASUAL LUXURY HOTEL 
NIDUM 
Famille Pinzger
Am Wiesenhang 1
6100 Mösern bei Seefeld
Tirol, OOSTENRIJK
T +43 (0) 5212 20300 
info@nidum-hotel.com
www.nidum-hotel.com

Het familie beheerde 4-sterren superior Panoramahotel Oberjoch 
heet zijn gasten een comfortabel welkom. Dit is het adres voor genie-
ters, natuurliefhebbers en mensen die kracht zoeken in de gezonde 
berglucht op 1200 meter hoogte. Veeleisende wandelaars, skiërs en 
welnessgasten komen hier genieten van de schone lucht, het alpin 
landschap en de verfijnde gastronomie. Het hotel is dankzij zijn ligging 
recht tegenover de kabelbaan een perfecte springplank naar de All-
gäuer bergwereld. Stress en hectiek zijn in geen velden of wegen te 
bekennen en dat alleen al leegt het hoofd. De Alpin SPA met zijn op-
pervlak van 3000 m² is ronduit indrukwekkend, volledig gelijkvloers en
door grote ramen met de natuur verbonden.

Tweepersoonskamer v.a. € 163,00 / Suite v.a. € 185,00.
NIEUW: Alpine chalets v.a. € 216,00 prijzen p.p.

PANORAMAHOTEL

OBERJOCH ««««S

PANORAMAHOTEL
OBERJOCH GMBH
Famille Lerch
Paßstraße 41
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Beieren, DUITSLAND
T +49 (0) 8324 9333-0
info@panoramahotel-oberjoch.de
www.panoramahotel-oberjoch.de
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De weg 
naar geluk 

Traject: van St. Stephen naar Sackville
Lengte: 438 km richting het oosten
Rijtijd: deze is het kortst in het weekend!Canada – Fundy Coastal Drive

In het oosten van Canada is de 
invloed van eb en vloed groter 
dan waar dan ook: hier vindt het 
machtigste springtij ter wereld 
plaats: een verschil van 13 meter 
is hier heel normaal. De rit over 
de Fundy Coastal Drive in 
New Brunswick biedt zicht op 
een waar natuurspektakel. Aan 
de kust wisselen bizar gevormde 
rotswanden en zandstranden 
elkaar af. En zien we daar in de 
verte een walvis? 
Neem ook tijd voor de zijwegen, 
die naar romantische houten 
bruggen zoals Point Wolfe leiden.

 1  Puur genieten
De zoete verleidingen 
van Ganong zijn bijna 
niet te weerstaan. 
Heerlijk: de bonbons 
met kaneelsmaak die 
gevuld zijn met 
chocolade.

 ganong.com

2  Wild spotten
Eén ding hebben walvis-
sen en mensen met 
elkaar gemeen: ze zijn 
nieuwsgierig. Het is dus 
nog maar de vraag wie 
wie bekijkt bij boot-
tochten.

 jollybreeze.com

3  Culinaire 
verkenningstocht
Zin in iets bijzonders? 
Dan moet je op de oudste 
boerenmarkt van Canada 
absoluut Dulse proberen: 
zeealg met een nootach-
tige smaak.

 sjcitymarket.ca

4  Optimaal ontspannen
In ‘St. Martins Country 
Inn’ in het gelijknamige 
vissersdorp kun je heerlijk 
slapen met zicht op de Bay 
of Fundy (tweepersoonska-
mer vanaf 139 dollar). 

 stmartins
countryinn.ca

5  Bewonderen
Bij vloed rondpeddelen 
tussen de enorme 
rotsen, bij eb wandelen 
over de zeebodem. De 
Hopewell Rocks zijn 
op elk moment een 
bezoek waard.  

 thehopewellrocks.ca

Brug van Point Wolfe, Fundy 
National Park (X op de kaart)
w3w.co/spontane

USA

Montreal

CANADA

Québec

3

5

2

1

X

20 KM

4

20 KM
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+32 2 609 19 10
aspria.com/zomer

H E T  I S 
Z O M E R
Verfrissend zwembad, verkwikkende spa, 
sportactiviteiten voor volwassenen, stages 
voor de kinderen…

Begin aan uw welzijnstraject in een zomerse 
oase bij Aspria.

Ontdek een wereld van mogelijkheden 
dankzij ons abonnement van 14 dagen.*

* Aanbod onder voorwaarden

Aspria Royal La Rasante
Donkerstraat 56
1200 Brussel
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Doe een goeie deal met onze My Service Deals.
Nu de zon weer volop schijnt, nemen we al eens vaker de wagen om op uitstap te gaan. Ook tijdens  
de zomermaanden is een wagen in topconditie dus onmisbaar. Daarom zijn er onze My Service Deals: 
voordelige servicepakketten met duidelijk afgelijnde onderhoudsdiensten aan een vaste prijs.

Elke Mercedes-Benz wagen 
verdient service van 
topkwaliteit. Daarom stelden 
we voor elk model een aantal 
voordelige servicepakketten 
samen, van een vervanging 
van uw ruitenwissers tot 
een volledige check-up. Bij 
uw Erkend Servicepunt 
Mercedes-Benz kan u erop 
rekenen dat het onderhoud van 

Ñ
Ontdek de voordelige My Service Deals 
voor uw wagen op   

 myservicedeals.mercedes-benz.be

uw wagen helemaal volgens de 
richtlijnen van de constructeur 
gebeurt. Onze My Service Deals 
garanderen u elke keer opnieuw 
een zorgeloze rit.

Transparante prijzen.

Dankzij onze vaste, 
transparante prijzen weet u 
ook op voorhand hoeveel een 

onderhoudsbeurt of herstelling 
precies zal kosten. Zo doet 
u altijd een goeie deal en 
voorkomt u onaangename 
verrassingen op uw factuur. 
Vindt uw Erkend Servicepunt 
toch een onverwacht defect dat 
hersteld moet worden? Dan 
informeert hij u eerst over de 
mogelijke extra kosten. 

My Service Deal: 

KLEIN ONDERHOUD 

€ 199,-*
 

incl. btw 
B-Klasse  
(type 245)

* Meer info en voorwaarden op myservicedeals.mercedes-benz.be. 
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Zorgeloos onderweg met deze vakantiecheck.
Een verblijf boeken, de route uitstippelen, koffers 
pakken en tot slot nog de auto inladen? U moet aan 
heel wat dingen denken wanneer u op vakantie 
vertrekt. Ons ReadyToGo-nazicht verlicht voor u de 
vakantiestress. Tijdens deze all-in-one vakantiecheck 
kijken we uw wagen in minimum 30 minuten tijd 
na op 21 essentiële punten. Dankzij de navigatie-

update – die gratis inbegrepen is in uw nazicht – is 
het optionele COMAND-navigatiesysteem in uw 
Mercedes-Benz weer voorzien van alle recentste 
kaarten. Bovendien zorgen we ervoor dat u uw 
wagen gereinigd terugkrijgt. Zo zijn u en uw wagen 
helemaal klaar voor een zorgeloze roadtrip.

* Aanbevolen maximumprijs, incl. btw. De eventuele herstellingskosten zijn niet inbegrepen. Pakketnummer: 1009220900. 

MERCEDES-BENZ 
READYTOGO

aan € 66,-*incl. btw
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TEKST: RÜDIGER BARTH
FOTO’S: RAMON HAINDL

Een bezoek 
aan de werkplaats 
van de toekomst

Een uitverkoren team met grote doelen: de unit CASE leidt 
Mercedes-Benz naar de mobiliteit van morgen. Hun baas Wilko Stark 
gunt ons een exclusieve kijk achter de schermen en opent deuren die 

normaal gezien driedubbel beveiligd zijn.

Imagine

18-23_18MER11541_BENL_Case.indd   18 06/06/2018   12:32
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D e kerstboom is zo geplaatst 
dat iedereen er langs moet 
lopen. Direct tegenover de 
koffiemachine, in het zicht-

veld van de “Arena”. Zijn naalden 
zijn van kunststof gemaakt. Toen de 
projectruimte voor het CASE-team in 
gebruik werd genomen, zei chef 
Wilko Stark: “Met kerstmis moet 
onze eerste EVA 2 auto klaar zijn.” 

Daarbij doelde hij echter niet  
op de eerstvolgende kerst. Het 
mocht best wat langer duren.  
EVA 2 is de interne aanduiding voor 
de elektro auto‘s van Mercedes-Benz, 
die voor het eerst om de accu heen 
zijn geconstrueerd en die de voor-
delen van de elektromobiliteit con-
sequent benutten. EVA 2 is voor de 
ontwikkelaars een doel, een ver-
plichting. En een toverwoord dat 
energie vrij laat komen.

Vlak na Starks uitspraak plaatste 
één van zijn medewerkers deze 
boom.Wilko Stark geeft leiding aan 
de strategie-afdeling van Daimler AG 
en tegelijkertijd aan de unit CASE, 
een afkorting voor de vier belang-
rijke mobiliteitstrends (zie kader 
rechts). Een “keerpunt” voor de auto-
industrie, dat is er volgens concern-
baas Dieter Zetsche aan de gang. De 
elektromobiliteit gaat een steeds gro-
tere rol spelen. Het aantal digitale 
diensten stijgt enorm, net als de con-
nectiviteit. En in de nabije toekomst 
dient het autonome autorijden zich 
aan, wat voor Stark “maatschappe-
lijk gezien de grootste verandering” 
is. Alle oplossingen moeten tegelij-
kertijd worden doorontwikkeld en op 
elkaar worden afgestemd. Over een 
paar jaar moet er sprake zijn van wat 

Wilko Stark “een intuïtieve mobili-
teitservaring” noemt. 

De Mercedes van morgen, aldus 
die visie, zit vol met assistenten, de 
dashboards worden gevoed met 
live-data en de auto verandert lang-
zaam in een woonkamer. “De klant 
van de toekomst hoeft zich nergens 
druk over te maken”, aldus Stark. 
“Hij pakt zijn smartphone en hij 
kiest voor de mobiliteitsoplossing 
die hij nodig heeft.” Deze visie zal 
binnenkort realiteit worden. Reali-
teit moeten worden. 

Werken in afgeschermde 
ruimtes
De circa 500 fulltime medewerkers 
van CASE zijn verdeeld over meer-
dere locaties, in Sindelfingen is de 
“Projektfläche EVA 2” gehuisvest. 
Daarin bevinden zich denkeilanden, 

die de namen van uitvinders als 
James Watt dragen. De “Arena”, 
waar soms wel 80 tot 90 collega’s 
bijeenkomen om te discussiëren 
wat de accu’s van morgen moeten 
kunnen. “We hebben het doel hel-
der voor ogen, we weten exact waar 
we naartoe willen”, aldus Stark. “De 
uitdagingen bij de realisatie ervan 
zijn echter immens.”

Er gaat een deur open die nooit 
open zou mogen staan – normaliter 
klinkt er een sirene. In de herme-
tisch afgeschermde ruimte staat een 
‘zitkist’, zoals de ontwikkelaars dat 
noemen, een houten model. Het is 
een EVA 2-ontwerp voor een moge-
lijke toekomst, waarbij de accu in de 
vloer is geplaatst. Daarom is de zit-
positie hoger dan vandaag de dag 
gebruikelijk is. Welke consequenties 
heeft dat voor de hoofdruimte, 

De afkorting CASE 
verwijst naar de  

grote mobiliteitstrends 
van dit moment:

C
Connectivity: 

de koppeling van auto‘s

A
Autonomous:  

de ontwikkeling van 
zelfrijdende auto’s

S
Shared & Services: 

nieuwe 
mobiliteitsdiensten 

E
Electricity:  

de uitrol van de 
elektromobiliteit

Bedrijfsgeheim: Stark en  
zijn team testen een ‘zitkist’, 
één van hun ontwerpen  
voor de toekomst. 
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voor het zicht? Twaalf collega’s dis-
cussiëren, gaan proefzitten en strij-
ken over lijnen. Een paar stappen 
verder, op de 9e verdieping van de 
“Sikkel”, kijken we uit over de 
fabriekshallen, in de verte draait een 
Mercedes-ster rond. Hierboven 
bevinden zich de bureaus van de 
CASE-mensen, hier worden beslui-
ten genomen voor het volgende 
decennium. De koers moet nu al 
worden bepaald.

De 45-jarige Wilko Stark werkt 
al sinds 2012 bij Daimler. Met zijn 
managementteam heeft hij een 
open communicatie. Hij noemt 

namen als Jochen Hermann, Oliver 
Wiech, Susanne Hahn, Stefan Abra-
ham, Jörg Heinermann en Chris-
toph Starzynski en hij zou hier nog 
heel veel andere namen aan kun-
nen toevoegen. Stuk voor stuk zijn 
het professionals van de afdelingen 
ontwikkeling, verkoop, productie, 
de auto-ontwikkeling en collega’s 
die “out of the box” denken, zoals 
Stark zegt, die nieuwe wegen kie-
zen. Tegenspraak? Die is gewenst, 
onafhankelijk van de rang van de 
betreffende medewerker. Stark laat 
mensen praten en luistert naar ze, 
hij grijpt zelden in. “Ik heb slechts 

één verzoek, maar dat is dan ook 
wel een belangrijk verzoek.” Zo 
praat hij als hij een aanwijzing 
geeft. De medewerkers praten snel, 
maar ze laten elkaar wel uitpraten. 
Af en toe eten ze een pretzel, een 
banaan of een Berliner bol, met een 
kop koffie erbij. Het zijn intensieve 
dagen die elkaar in hoog tempo 
opvolgen, een lange reeks met to-
do‘s, die tot de verre toekomst reikt. 
“Een droombaan”, zegt Wilko Stark. 
“Ik word omringd door mensen die 
sterk gemotiveerd zijn, die houden 
van datgene wat we hier doen, die 
vrijelijk hun mening ventileren.” 

TOTAALCONCEPT DAIMLER AG, FUTURE TRENDS & INSIGHTS (RD/RIF) REALISATIE XOIO GMBH

 
De Olgaeck in Stuttgart  
in het jaar 2036 –  
de toekomstvisie van de 
onderzoeksafdeling van  
de Daimler groep toont 
autonoom rijdende auto’s 
en een kabelbaan. En 
ontspannen mensen.
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Als de eerste auto van het merk EQ 
in 2019 op de markt komt, is dat 
een belangrijke gebeurtenis, zo 
zegt hij. “Dat is iets geheel nieuws, 
daar is een andere mindset voor 
nodig.” Mercedes zal tot 2022 zijn 
complete modelreeks elektrificeren, 
in elk segment een elektro-alterna-
tief aanbieden. Dat is een ongekend 
intensieve klus.

Starks team is een select gezel-
schap. Toen CASE in oktober 2016 
startte, werden uit alle vakgebieden 
de beste mensen bij het project 
betrokken. Er worden enorme inves-
teringen in toekomstige technolo-

gieën gedaan, in totaal tien miljard 
euro. Stark legt verantwoordelijk-
heid af aan Zetsche. Korte lijnen, 
veel flexibiliteit, dat is het idee. Een 
lichtvoetige reus.

Stark moet pionier zijn en met 
zijn team wegen bewandelen die 
voorheen niemand op durfde te 
gaan. Hij moet een diplomaat zijn 
die bemiddelt tussen de verschil-
lende vakgebieden. Hij is uiteraard 
ook een rivaal die mensen, budget-
ten en de aandacht opeist. En hij is 
een pionier, omdat deze thema’s 
voor andere mensen net zo nieuw 
zijn. Intuïtieve mobiliteit, dat klinkt 

heel vanzelfsprekend. De weg daar-
heen vereist echter een hoop detail-
werk. Wetgevers houden zich pas 
sinds kort bezig met zaken als 
datamanagement en autonoom rij-
den, veel vragen worden voor de eer-
ste keer geformuleerd. De culturele 
verschillen tussen de verschillende 
wereldmarkten zijn bovendien groot.

“Beslissen onder heel onzekere 
omstandigheden”, zo omschrijft 
Stark zijn werk. Vaker gebruikt hij 
echter een woord dat je op deze plek 
niet zou verwachten: buikgevoel. 
Alle onderwerpen tot in detail begrij-
pen? Dat is onmogelijk gezien de 
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complexiteit. “Maar met het juiste 
buikgevoel kun je de juiste vragen 
stellen en uiteindelijk het juiste 
management toepassen”, zegt hij. 
Liggen we op schema? En als dat 
niet zo is, waar gaat het fout?  
Stark is niet iemand die doelen  
snel opgeeft. Pioniers moeten ook  
stug de ingeslagen koers kunnen  
blijven volgen.  

Je merkt dat er continu wordt 
gestreefd naar overzicht, om een 
vermindering van de complexiteit 
te bereiken. Thema’s worden name-
lijk al snel veelledig en vanuit tech-
nisch, economisch en juridisch 
oogpunt bekeken, aldus productie-
chef Abraham: “Vanop een hoogte 
van 10.000 meter bekijken we of we 
links of rechts gaan.” Soms is het 
echter belangrijk om gewoon eraan 
te beginnen. Professoren van de 
Stanford University uit Californië 
waren hier onlangs en ze hadden 
het over de “revolutiepuzzel” die 
Stark moet oplossen (zie de link) en 
de “Duitse bezetenheid als het om 
perfectie, precisie en succes gaat.” 

Is dat een grote hindernis, aange-
zien snelheid zo belangrijk is?  
“Nee”, zegt Stark. “Ik zie dat duide-
lijk als een concurrentievoordeel.”

Vervolgens: “CASE jour fixe”. 
Thema na thema. Soms 10, soms 15 
minuten. Een collega stelt de app 
van een concerndochter voor. Fraai, 
simpel. En intuïtief te bedienen. 
“Hoe hebben jullie dat gedaan?” Bij 
CASE willen ze leren. Zo snel moge-
lijk, en van wie ook. Bij de ontwik-
keling van autonoom rijdende 
auto’s werkt Daimler nauw samen 
met Bosch. “Zo denken we op dit 
moment”, aldus Stark. “Zonder 
kaders. Soms ongeremd en erg 
breed, dan weer geconcentreerd 
over de uitvoerbaarheid. Dat is een 
spagaat, elke dag opnieuw.” 

Op de agenda staat het concept 
van een autonoom rijdende auto. Er 
wordt gediscussieerd over een 
nieuwe krachtige sensorset. “Hoe 
gaan we met het design om?”, vraagt 
één van de medewerkers. “Wat kost 
dat?” Hier is sprake van auto-ontwik-
keling volgens een klassiek recept. 

Het onderzoek van de 
Stanford University uit 
Californië vindt u hier: 

mbmag.me/
case-stanford

Middenin ‘Projektfläche 
EVA 2’ staat een grote 
kerstboom van plastic.  

Die herinnert de 
medewerkers van CASE 

dagelijks aan het grote doel 
dat in de nabije toekomst 

moet worden bereikt.

“Laten we snel een gevoel krijgen 
wat er mogelijk is”,  aldus Stark. “Ik 
wil het maximale package”. Om er 
vervolgens aan toe te voegen: “Laten 
we het zo eenvoudig mogelijk doen. 
De klant wil er niet over nadenken 
wat hij moet doen. Hij wil het doen.” 

Ze ontwikkelen alles vanuit het 
oogpunt van de klant. Helemaal in 
de geest van het digitale tijdperk. 
Wat zijn z’n “pain points”, oftewel 
de pijnpunten? Heeft een dergelijke 
auto een nood-stuurwiel nodig om 
hem, mocht hij stilvallen, op de 
afsleepauto te kunnen zetten? “Wat 
heeft dat voor gevolgen, construc-
tief gezien?” De vraag zweeft door 
de ruimte. “Dat is een conceptrele-
vante beslissing”, zegt Stark, vele 
jaren voor de marktintroductie. Ze 
vinden een oplossing.

Later, bij een andere vraag, lijken 
ze elkaar even in de haren te vliegen. 
“Jullie hoeven niet zo verbitterd te 
discussiëren”, roept de collega van 
de controlling-afdeling tussendoor. 
Er wordt gelachen. Stark zegt: “Dit is 
toch geweldig om te doen?”

 
Denkeiland in de hectische 
projectruimte.

Een gemiddelde werkdag 
bij CASE, ideeën worden op 
bont gekleurde post-its 
geschreven.
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Bottz® is een gespecialiseerd boetiek in kwaliteitsvol beddegoed 
voor particulieren en professionelen. Op maat gemaakte 
matrassen, bedden en boxsprings perfect aagepast aan uw 
wensen.

Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 18h30 
(woensdag en zondag gesloten)

Quai des Ardennes 102 
(private parking achteraan)

4031 Liège (Angleur)

www.literie-bottz.be            info@bottz.be            04 287 75 41

Boxspring Exclusive vast,hoofdbord Exclusive (80 cm hoogte, 26 cm dikte), 160x200 cm : € 1649
Eveneens beschikbaar in 140x200, 180x200 en 200x200, elektrische uitvoering en ook in andere kleuren, alles in stof A. Matras niet in de prijs inbegrepen.
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Lewis Hamilton. 
De viervoudig wereldkampioen. Is hij de perfecte coureur? 
Nee, zegt hij.

“Wat is perfect 
ook eigenlijk?”
TEKST: STEPHAN DRAF
FOTO’S: PAUL RIPKE

Mercedes 24 Mercedes-Benz
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Barcelona, maart 2018. 
De Mercedes-AMG 
Petronas coureur is 
klaar voor het nieuwe 
Formule 1-seizoen.
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Lewis, toen u vorig jaar de Britse Grand Prix won, werd 
u door uw fans op handen gedragen. Hoe voelt dat?
Ik zou zeggen: interessant. Ze hebben me vooral niet in 
de steek gelaten. 
U bent inmiddels viervoudig Formule 1-wereldkam-
pioen en u staat te boek als de perfecte coureur. Maar onlangs 
zei u: “Perfect? Ik ben niet perfect. In de verste verte niet.” 
Dat klopt ja, kijk maar eens naar Muhammad Ali. Of als we naar 
het heden kijken: Roger Federer. Deze sporters benaderen de per-
fectie veel meer dan ik. Als ik het woord ‘perfect‘ hoor, dan denk 
ik eerder aan musici die bij elk optreden de perfecte toon vinden. 
Bovendien: het perfecte is iets dat voortdurend verandert.
Voor perfectie zijn er geen vaste maatstaven?
We vinden dat begrip met zijn allen continu opnieuw uit: je wordt 
ouder en definieert het opnieuw. Je wordt slimmer, weer een nieuwe 
definitie. En uiteindelijk neemt je kracht af met ouder worden.  
Dan zie je perfectie volgens mij weer anders. Dan is het al perfect 
als je nog enigszins aan sport kunt doen.
Is het begin van een nieuw seizoen ook altijd een nieuwe aan-
loop richting perfectie?
Het seizoen begint al eerder: halverwege het voorafgaande jaar begin-
nen de ingenieurs al met de nieuwe auto. Toen ik in januari de fabriek 
in Brackley bezocht, bestonden er alleen nog maar ideeën. En ook de 
onderdelen komen van allerlei verschillende afdelingen. 
Het is fascinerend om te zien hoe het team deze puzzel in 
elkaar legt – er ontbreekt niets, alles past. Ik vraag me tel-
kens weer af hoe ze dat voor elkaar krijgen.
Wat denkt u als u in de auto stapt die zo tot stand is 
gekomen?
Het is alsof je een code moet kraken: als je alles bij elkaar 
optelt, moet het in iedere auto kloppen. En ik moet daaraan 
meewerken. Overigens was ik nooit erg goed in wiskunde.
Gaat het inrijden volgens het trial and error-principe?
Er is niet veel ruimte voor fouten: als ik me bij het remmen 
serieus vergis, blokkeer ik de banden en dan breekt de 
auto uit. Wellicht vlieg ik wel van de baan en beschadig ik 
de auto. Dat is dus een foutje met grote gevolgen. Je zet 
eerder millimeterstappen om de auto optimaal onder con-
trole te krijgen. Ook deze stappen kunnen heel leuk zijn.
Doe je ook je best om records te verbreken?
Dat heb ik nog nooit gedaan. 
Echt niet? 
Nee, nooit. Het was niet mijn doel om net zo goed als 
bepaalde coureurs te worden. Ayrton Senna was mijn held 
toen ik jong was. Ik wilde net als hij Formule 1-coureur 
worden. En vervolgens wilde ik wereldkampioen worden. 
En toen ik dat was, wilde ik zien hoe ver ik nog kon komen. 
U wilt niet de meest succesvolle coureur ooit worden?
Nee, dat is niet mijn opvatting van perfectie. Echt niet.

Teamwork:  
Hamilton zoekt met  
de ingenieurs naar  
de beste instellingen.

Het stuur van Lewis: een 
reeks belangrijke functies.

DRS verstelt de achter-
spoiler zodat er kan wor-
den ingehaald. 

Display geeft onder 
andere de versnelling, de 
rondetijd en de olie- en 
watertemperatuur weer.

Mark meldt dat er iets niet 
goed werkt aan de auto. 

Multifunctionele draai-
knop hiermee kan bijvoor-
beeld het brandstofmengsel 
worden aangepast.

Strat hiermee kun je 
vooraf ingestelde motor-
vermogens selecteren. 

Tyre stelt de actuele  
bandenwaarden in.

24-29_18MER11541_BENL_Hamilton.indd   26 06/06/2018   12:33

27Juni 2018 Mercedes

Wilt u bepaalde rivalen verslaan? 
Ik wil altijd iedereen verslaan. Waar het ook om gaat. Ik wil bij-
voorbeeld van mijn beste vriend winnen als ik ga basketballen. Dat 
was altijd al zo. 
Dat klinkt vermoeiend. 
Nee, nee: ik hou gewoon van winnen. Daarom heb ik ook meer met 
de wedstrijd dan met de kwalificatierondes – ik hou van de strijd. 
Ik hield ook nooit echt van het in elkaar knutselen van modelbouw-
auto’s, ik wilde er liever mee racen.
Een perfecte ronde op het circuit voelt voor u als een race op 
de Playstation. Daar rijdt de ‘Ghost Car’ voor je uit …
… die je eigenlijk niet kunt inhalen. En tijdens een echt perfecte ronde 
haal je hem in. Ja, dat is vooral zo bij testritten en tijdens de kwalifi-
catie – dan race je tegen de klok, dat is de ´Ghost Car´. Tijdens een 
wedstrijd is dat een ander verhaal. De ´Ghost Car´ in het spel houdt 
immers geen rekening met dingen die onverwacht gebeuren: een 
tegenstander die na zijn pitstop plotseling vlak voor me het circuit 
oprijdt, waardoor ik moet remmen. En weg is de halve seconde voor-
sprong op mijn achterligger, een voorsprong waar ik 15 ronden lang 
aan heb gewerkt. Dat is geen computerspelletje meer. Dat is als een 
maand waarin je je budget zo hebt ingepland dat je alle rekeningen 
kunt betalen – en dan gaat de wasmachine kapot. Aan die goede plan-
ning heb je dan niets. Tijdens races is dat net zo zuur. Telkens weer.

Hebt u in uw jonge jaren adviezen van oudere cou-
reurs aangenomen? 
Formule 1-coureurs zijn erg op zichzelf gericht. Die 
geven jongere coureurs geen goede adviezen.
Maar uw vader heeft u vroeger wel tips gegeven.
Uiteraard. Hij keek vroeger tijdens kartraces altijd naar 
de snelste jongens, naar de kampioen en diens rempun-
ten in bochten. Die wees hij mij dan aan, waarbij hij zei: 
“Daarachter moet je remmen.” En daarbij wees hij dan 
naar een punt dat twee meter voor het rempunt van de 
snelste karters lag. Eerst ben ik heel vaak uit de bocht 
gevlogen, maar op een gegeven moment had ik het door. 
Het is nog steeds de reden waarom ik heel laat rem.
Hadden u en uw vader een foutcultuur? In de zin 
van fouten zijn ok, zolang je ze analyseert en ze 
niet opnieuw maakt? 
Weet u: zoveel kansen hebben we niet gekregen. Ik 
moest me als kind vaak op een bepaalde dag kwalifice-
ren voor een raceklasse – anders hadden we geen geld 
meer om door te gaan. Zo’n instelling ten opzichte van 
fouten konden alleen diegenen zich veroorloven voor 
wie niet elke race van levensbelang was. Die genoeg 
geld hadden om ook eens een tijdje geen successen te 

behalen. De Hamiltons maakten liever geen fouten.
Heeft dat een betere coureur van u gemaakt?
Ja, absoluut.

De bovenste led-strip licht 
op als er wordt geschakeld. 

De led-strip aan de zijkant 
wordt door de raceleiding 
ingeschakeld als de race 
wordt stopgezet of als er 
gevaarlijke situaties zijn.

Pit Confirm hiermee  
bevestigt de coureur dat  
hij naar de pits komt. 

Pit Limiter begrenst de 
snelheid in de pitstraat.

RS stelt de motor en de ver-
snellingsbak af voor de start.

Talk hiermee wordt de radio-
verbinding tot stand gebracht. 

BBAL regelt de rembalans. 
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Hoe ging u daar als kind mee om? 
We zijn altijd blijven vechten. En op een gegeven moment 
waren we daar heel goed in. 
Was er in die periode een moment waarop u dacht:  
“Zo, ik heb het voor elkaar, beter wordt het niet meer?”

Nee. Nooit. Het kan altijd beter worden.
U hebt vroeger ook motivatie gehaald uit het feit dat u iets terug 
wilde doen voor de offers die uw vader en het gezin brachten. 
Is dat nog steeds zo?
Tot op de dag van vandaag doe ik mijn best om niets als vanzelfspre-
kend te ervaren. Ik kom van ver, wij konden als gezin vroeger niet 
veel doen. Tot het einde van mijn carrière zal ik me er bij elke race 
van bewust zijn wat mijn familie voor mij heeft gedaan. Mijn vader 
had meerdere banen en maakte bijzonder lange dagen. Ik zou dat 
waarschijnlijk niet hebben volgehouden. En hij kon niet zeker weten 
of het zich ooit zou uitbetalen. Dat vind ik heel inspirerend.
U heeft zich 25 jaar lang op het racen gefocust. Zijn er andere 
dingen waar u goed in zou kunnen zijn? 
Ik heb altijd al om me heen gekeken. Ook als kind. Pas sinds een 
paar jaar kan ik zeggen dat ik alle eieren in één mandje had gelegd. 
Nu kan ik ze ook over andere manden gaan verdelen. 

U gaat vaak naar modeshows. Vindt u het prettig om 
zelf kleding te ontwerpen? 
Ja. 
En dat pakt u vanzelfsprekend ook serieus aan.
Ja, uiteraard. Ik geef mijn ogen de kost tijdens modeshows: 
welke stoffen gebruiken ze? Welke kleuren worden er 
gecombineerd? Ik maak veel foto’s van de stoffen. Vaak 
mag ik na de shows nog een paar minuten met de ontwer-
pers praten, achter de schermen. 
Heeft de modewereld overeenkomsten met de Formule 1?
Er werken heel veel mensen heel hard aan één jurk. Dat 

geldt ook voor een snelle auto. En het moment suprême is net zo 
snel voorbij. Zodra de show is afgelopen, gaan de ontwerpers al 
aan de slag om een nog mooiere jurk te maken. En wij gaan weer 
werken aan een nog perfectere auto. 
Is de mode voor u ook een tegengewicht tegen de hightech in 
de Formule 1?
Nee. Ik vind gewoon dat creativiteit een bijzonder belangrijk maat-
schappelijk gegeven is. Elke maatschappij zou creatieve mensen 
de mogelijkheid moeten bieden hun talenten te gebruiken. Dat geldt 
ook voor kinderen: als je ze die kans ontneemt, doe je ze tekort.
Is uw familie in dat opzicht een voorbeeld?
Mijn vader heeft ons veel liefde gegeven. En hij cijferde zichzelf 
daarbij compleet weg. Hij is voor mij als vader een voorbeeld, ook 
al zou ik sommige dingen natuurlijk anders doen. 
U hebt samen ongelooflijk veel successen behaald.
Maar daar geven wij niet om, niet om het geld en niet om de succes-
sen. Het is als bij een ijsberg: je ziet aan de oppervlakte maar zo’n 

Veelzijdig: Hamilton 
heeft inmiddels ook  
veel interesse in mode 
en design.

De F1 W09 EQ Power+ 
is de snelste Formule 1-  
auto uit de historie  
van Mercedes-Benz.

Teamcollega Valtteri  
Bottas (links) is in verge-
lijking met Hamilton  
een introvert type.
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tien procent van de hele berg – dat is bij ons het succes. 
Het geld. Maar onder de oppervlakte schuilt tien keer zoveel 
zwaar werk. Dat zien de mensen niet. En misschien willen 
ze het ook wel niet zien. Daarom zijn programma’s als The 
Voice ook zo populair. Ze wekken de indruk dat je simpel-
weg het podium op kunt lopen en even later rijk en beroemd 
bent. Maar zo gaat het niet. En in de sport al helemaal niet.
Wat bewondert u zo in tennisser Roger Federer?
Hij is een heel harde werker. Zijn sportieve prestaties vind ik uiter-
aard ook indrukwekkend. En als je hem ontmoet is hij heel nor-
maal, bijzonder vriendelijk. Hij is een goede echtgenoot, een goede 
vader. Ik bewonder de speeches die hij geeft na toernooizeges – 
die zijn echt geweldig, emotioneel en tegelijkertijd een uiting van 
welbespraaktheid. 
En aan Muhammad Ali?
Die is gaan staan voor iets waar hij in geloofde. Hij heeft zijn carrière 
op het spel gezet voor politieke belangen – daar heb ik altijd bewon-
dering voor gehad. Zijn voorbeeld heeft me duidelijk gemaakt dat je, 
ook als je één van de twee of drie zwarte kinderen op een school met 
2.000 blanke scholieren bent, je een mening kunt hebben. 
Zonder daarmee in de openbaarheid te treden, bent u ook 
betrokken bij liefdadigheidsprojecten. Is er tijdens dit werk 
weleens iets gebeurd waardoor u dacht: “Vandaag heb ik de 
wereld een klein stukje beter gemaakt?”
Nee. Ik heb de wereld nog niet beter gemaakt. Ik ben nog altijd op 
zoek naar een project waarbij ik echt iets zou kunnen veranderen 
– dat zou perfect zijn. 
Maar u bezoekt ernstig zieke kinderen. Daarmee levert u toch 
een belangrijke bijdrage.
Ik heb daar ooit een jongen leren kennen die me direct in zijn hart 
sloot, daar was ik hem zo dankbaar voor. In een perfecte wereld 
had ik met hem kunnen ruilen. Ik heb immers al zoveel mooie din-
gen meegemaakt. Hij heeft zijn zesde verjaardag niet gehaald.
Hebt u bij het racen nooit iets moois meegemaakt?
Ja, natuurlijk wel. Ik werd ooit door een vrouw aangesproken die 
zei dat ze een boek over me had gelezen en dat mijn verhaal haar 
door het leukemie-ziekteproces had geholpen. Ik zei meteen dat ze 
dat toch echt zelf had gedaan. Maar ze vond serieus dat het door 
mijn verhaal kwam.
Stimuleert een goed leven leiden u?
Het geeft me hoop. Hoop is een ongelooflijk sterke kracht – je moet 
erop vertrouwen dat er mooie dingen gebeuren. Mij helpt dat 
beslist. Het geloof in zoiets oppermachtigs als een god verbindt 
zoveel mensen wereldwijd met heel verschillende achtergronden. 
Religie kan een zeer waardevol kompas zijn in het leven. Ik heb 
een tatoeage met een kompas – die verwijst daarnaar.
Een functionerend levenskompas: dat moet een perfect gevoel 
zijn, niet?
Een goed gevoel. Wat is perfectie inderdaad eigenlijk?

De volgende races

1 juli: Spielberg/Oostenrijk  

8 juli:  
Silverstone/Groot-Brittannië
 
22 juli: Hockenheim/Duitsland 

29 juli: Budapest/Hongarije

26 augustus:  
Spa-Francorchamps/België 

2 september: Monza/Italië 

Het Formule-1-seizoen, dat dit 
jaar 21 races omvat, eindigt op 
25 november 2018  met de 
Grand Prix van Abu Dhabi.

Over Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, geboren in 1985, 
rijdt sinds 2007 in de Formule 1.  
Met McLaren werd hij in 2008 de 
jongste wereldkampioen uit de 
geschiedenis. In 2013 stapte hij over 
naar Mercedes, waar hij in de afgelo-
pen jaren wederom drie keer wereld-
kampioen werd. Zijn fans houdt de 
Britse coureur op de hoogte via de 
site lewishamilton.com, daar 
plaatst hij af en toe ook foto’s van 
zijn privéleven.

Het Mercedes-AMG Petronas 
Team geeft online veel informatie: 
mercedesamgf1.com 

KORT SAMENGEVAT

Eeuwige begeleider: 
Anthony Hamilton  
(hier in 2014 met Lewis) 
heeft een cruciale bij-
drage geleverd aan de 
carrière van zijn zoon.
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De mogelijkheden lijken eindeloos: de 3D-printtechnologie 
zorgt voor een maximale fl exibiliteit en nieuwe designopties. 
Wellicht komen op een dag zelfs onze auto’s uit de printer?

C omplete auto’s uit de printer: is dat 
niet slechts een hersenspinsel van 
een creatieve illustrator? “Puur 
technisch gezien zou dat in principe 

perfect mogelijk zijn.” Dat is in ieder geval 
de mening van Thomas Behr, hoofd Hard-
ware & Digital Technologies op de R&D-afde-
ling van Daimler. Daarmee beschrijft hij ook 
het potentieel dat deze technologie zo fasci-
nerend maakt. Begin jaren 80 legde de Ame-
rikaan Charles Hull met de uitvinding van 
de stereolithografi e het fundament voor de 
moderne 3D-printtechnologie. Sinds begin 
jaren 90 houdt men zich bij Daimler AG 
bezig met de digitale technologie. Tegen-
woordig zijn er veel toepassingsmogelijkhe-
den en processen als laser-sinteren, Digital 
Light Processing en elektronenstraal-smel-
ten die het mogelijk maken om zeer verschil-
lende materialen te gebruiken. 3D-printen 
wordt toegepast in de lucht- en de ruimte-
vaart, in de farmaceutische industrie en in 
de kunst-, mode- en sieraadproductie. Inmid-
dels komen er zelfs pizza’s uit de 3D-printer 
en uiteraard maakt de auto-industrie al een 
tijdje gebruik van deze technologie voor 
bepaalde toepassingen.

Thomas, u bent bij Daimler Konzernfor-
schung verantwoordelijk voor het 3D-prin-
ten. Wat vindt u persoonlijk zo fascinerend 
aan deze technologie?
Waarschijnlijk het feit dat het 3D-printen een 
maximale vrijheid biedt bij het technische 
design van zowel het interieur als het exte-
rieur van een auto. Ik zie veel mogelijkheden 
om in de toekomst functies in de onderdelen 
te integreren of een nieuw design te ontwik-
kelen, zaken die tot op heden helemaal niet 
mogelijk waren of niet serieus werden over-
wogen – bijvoorbeeld voor kleine ‘op maat’ 
series of voor in de autosport.
Waarvoor werd de technologie voor het 
eerst toegepast bij Mercedes-Benz?
We werken al ongeveer 25 jaar intensief met 
het 3D-printconcept. Zowel bij onderzoek 
als bij productie. Met name voor prototypes 
maken we al lange tijd gebruik van de 
3D-printmethode.

Kunt u ons voorbeelden noemen? Welke 
onderdelen worden vandaag de dag geprint?
Het Mercedes printportfolio van de afgelo-
pen twee jaar omvat uiteenlopende onderde-
len zoals frames voor head-up displays, 
opbergvakken voor in autobussen, kapjes 
voor ruitensproeikoppen en luchtleidingen 
voor het bestuurderscompartiment.
Belangrijke onderdelen, maar …
… de klant ziet er inderdaad niets van. 
Mercedes-Benz Lkw en Bus spelen in de 
branche een voortrekkersrol wat de toepas-
sing van dit soort onderdelen betreft. Speci-
ale wensen van klanten vervullen we al ruim 
een jaar met behulp van 3D-printen. We vin-
den het belangrijk dat we onze klanten maat-
oplossingen kunnen bieden, dat gaat in de 
toekomst een steeds grotere rol spelen.  
Speelt het 3D-printen ook bij klassiekers 
een rol?
Uiteraard! Voor enkele van onze waarde-
volle klassiekers worden de vervangende 
onderdelen schaars, en dat zal de komende 
jaren een steeds groter probleem worden. 
Een aantal onderdelen zouden zonder de 
digitale printtechnologie helemaal niet 
meer beschikbaar zijn – en dan zou er 
met veel schoonheden niet meer gereden 
kunnen worden. 

ALSOF HET 
GEDRUKT STAAT

INTERVIEW: JÖRG HEUER 
ILLUSTRATIE: CHRISTOPH KLEINSTÜCK
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Als een printer eenmaal voor een bepaald 
onderdeel is geprogrammeerd, kan het 
gewenste vervangende onderdeel dan op een 
fl exibele wijze en onbeperkt worden geprint?
Ja – we noemen dat intern ons digitale onder-
delenmagazijn, dat enorme voordelen biedt. 
We besparen ruimte, hoeven niet op voorraad 
te produceren en er zijn geen minimale afna-
mes meer. We kunnen dus naar behoefte pro-
duceren. We zijn erg fl exibel en daarmee 
klantgericht, en bovendien effi ciënt. 
Dat betekent een snelle productie, ook bij 
lagere productieaantallen?
Daar richten we ons momenteel inderdaad op. 
En de vervangende onderdelen uit de 3D-prin-
ter moeten aan minimaal dezelfde eisen vol-
doen als onderdelen die op een conventionele 
manier zijn geproduceerd. Dat moet samen 
met de productieafdeling en onderdelenleve-
ranciers worden gerealiseerd en bewaakt. Dat 
doen we onder andere door optimalisatie van 
steeds weer nieuwe materialen.
Welke materialen worden gebruikt in 
combinatie met de 3D-printer?
De eerste vrijgave voor additief geproduceerde 
kunststofdelen hebben we in 2016 ontvangen. 

Het eerste vervangende onderdeel van metaal 
voor vrachtwagens – een bijzonder robuust 
thermostaatdeksel voor oudere vrachtwagen- 
en Unimog-modellen – maken we sinds 2017 
met de 3D-printer voor onze klanten. En de 
ontwikkeling gaat in hoog tempo door. 
Kunt u ons zeggen wat voor aanvullende 
wensen klanten zoal hebben? 
Een goed voorbeeld zijn de verschillende 
varianten voor de bankbiljetvakken in stads-
bussen. Om speciale klantenwensen te kun-
nen vervullen, hebben we tot nu toe al meer 
dan 1.000 verschillende onderdelen in ver-
schillende productieaantallen geprint.
Op welke aantallen is de 3D-printer op dit 
moment ingesteld?
Het huidige proces is eerder op kleine aan-
tallen gericht, maar daar zal absoluut veran-
dering in komen.
En wanneer zullen er volgens u complete 
auto’s uit de printer komen?
Dat is natuurlijk een erg lastig verhaal. We vol-
gen de ontwikkelingen op dit vlak op de voet 
– en daarbij willen we als merk natuurlijk een 
voortrekkersrol spelen. Zodra het technisch 
mogelijk is en fi nancieel loont, kan de visie van 
geprinte componenten en auto’s stap voor stap 
realiteit worden. En wij zullen voorop lopen.

Zo werken 3D-printers – en dit 
zijn de meest gebruikte materialen

Bij de 3D-printmethode worden 
materialen – bijvoorbeeld kunststoffen, 
keramiek en metaaldelen – meestal in 
dunne lagen aangebracht en gestold. 
De offi ciële term daarvoor: additieve 
productie. In tegenstelling tot de 
fi lament-/sproeimethode die in het 
particulieren-segment wordt gebruikt, 
worden in de industrie voornamelijk 
poeder-gebaseerde systemen met 
lasers voor het uitharden toegepast. 
Deze zijn weliswaar aanzienlijk 
complexer en duurder, maar alleen 
daarmee wordt het beoogde 
kwaliteitsniveau gerealiseerd.

KORT SAMENGEVAT

Thomas Behr
is hoofd Hardware & 
Digital Technologies bij 
Daimler Konzernforschung 
in Ulm en Sindelfi ngen.
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Blik richting de toekomst 
gericht: een driedimensionale 
kaart, die gebaseerd is op de 
digitale kaart van HERE en 
duidelijk beter werkt dan de 
huidige navigatiediensten.

We zijn …
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We hebben nog nooit 
zo’n grote behoefte 
gehad om te weten 

waar we ons bevinden. 
De ontwikkelaars van 

Here Technologies, 
waarin Daimler AG en 
aandeel heeft, werken 

aan de beste kaarten 
ooit. Wat is hun plan?

TEKST : PATRICK WITTE
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H oeveel vriendschappen tot op heden 
zijn gered door navigatiesystemen, 
blijft een mysterie. Eén ding is ech-
ter zeker: de aankondiging dat je 

‘over 300 meter rechtsaf moet slaan’ heeft de 
vele uren zwijgen vermeden die ooit het 
gevolg waren van de opmerking van de pas-
sagier met zijn wegenkaart: “Volgens mij had-
den we de vorige afslag moeten nemen.”

Digitale kaarten en GPS-systemen zorgen 
voor oriëntatie en veiligheid op de weg. Al 
decennia lang. Binnenkort slaan kaarten ech-
ter de volgende weg in. Ze stellen niet meer 
de bestuurder in staat om zich te oriënteren. 
Maar de auto zelf.

Hoe deze innovatiesprong eruit zal zien, 
weet niemand beter dan Ralf Herrtwich. Als 
‘Senior Vice President Automotive’ van Here 
Technologies ontwerpt en ontwikkelt hij de 
kaarten van de volgende generatie. Eén ding 
staat voor hem vast: “De statische kaart die bij 
de productie in het navigatiesysteem van de 
auto wordt ingebouwd, is niet meer de kaart 
waarover we in de toekomst zullen beschik-
ken.” Herrtwich smeedt zijn plannen achter 
een glazen gevel van een groot bakstenen 
gebouw in Berlijn. Sinds de oprichting van het 
bedrijf circa dertig jaar geleden is de onderne-
ming doorgegroeid tot een gigant op het gebied 
van digitale kaartdiensten: Here. Meer dan 
1.000 medewerkers uit zestig landen werken 
op het hoofdkantoor in het centrum van de 
stad, wereldwijd werken meer dan 8.500 mede-
werkers aan oplossingen.

In 2015 nam Daimler AG – samen met twee 
andere grote Duitse fabrikanten  – een aan-
zienlijk aandeel in Here. Herrtwich werkte 
meer dan achttien jaar lang bij het concern aan 
de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. De 
55-jarige ingenieur weet zodoende dat zijn col-
lega’s in Sindelfi ngen “op de goede weg zijn.”

De nieuwe kaartengeneratie van Here luis-
tert naar de naam ‘HD Live Map’ en zodra 
deze klaar is om te worden ingezet, levert 
deze Mercedes-Benz de zeer nauwkeurige 
data die op een dag autonoom rijden mogelijk 
zal maken. “Je moet je die kaarten voorstel-
len als een soort live datastroom die elke 
seconde bij de auto aankomt”, aldus 
Herrtwich. Natuurlijk scannen de modellen 
van Mercedes-Benz ook op dit moment al de 
omgeving. Van radar en camera’s tot ultra-
soontechniek en lasers – allerlei soorten sen-
soren tasten de omgeving af om een 
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zogenaamd omgevingsmodel te kunnen bere-
kenen. Ze hebben echter een beperkte actie-
radius. En wat er na de bocht volgt, ontgaat 
de sensoren, want ze kunnen niet om de hoek 
kijken. De nieuwe HD Live-kaarten weten ech-
ter exact wat er komen gaat. 

Weten is veiligheid
Het toekomstscenario ziet er zo uit: als de auto 
een scherpe bocht nadert, leveren de kaarten 
van tevoren alle relevante informatie. “De 
kaart zal in staat zijn om op bijvoorbeeld 
nieuwe wegwerkzaamheden te wijzen, zodat 
de auto zich daarop kan instellen”, aldus 
Herrtwich. “Het is net als bij menselijke 
bestuurders: als iemand een route al kent, rijdt 
hij anders dan op een weg die hij niet kent.”

Vanuit deze gedachte heeft Here zijn HD 
Live Map ontwikkelt. Het is de eerste digitale 
kaart ter wereld die zichzelf automatisch actu-
aliseert en een driedimensionaal beeld van de 
omgeving geeft met behulp van kunstmatige 
intelligentie. Bijna in realtime, ofwel live, 

stuurt deze kaart informatie naar de verbon-
den auto’s en zorgt er zo voor dat zowel de 
bestuurder als de auto up-to-date blijven: is er 
kans op ijzel op het gekozen traject? Staat het 
stil verderop? Voordat de auto de gevaarlijke 
zone bereikt, weet hij al wat hij gaat tegenko-
men. De huidige GPS-technologie is daar alle-
maal niet toe in staat. 

Deze nieuwe wereld van de mobiliteit ver-
eist een nauwkeurige opmeting van de 
wereld – tot op de centimeter nauwkeurig. 
De met laserscanners en camera’s uitgeruste 
‘Here True’ auto rijdt door het land om elke 
hoek digitaal na te bootsen – van de hoogte 
van de stoeprand tot eenrichtingswegen en 
snelheidsbeperkingen. Het magische wegen-
net wordt zodoende in de HD Live Map nieuw 
opgezet. Eind 2018 moet er een miljoen kilo-
meter aan wegen in Noord-Amerika en 
Europa gecartografeerd zijn. Het referentie-
punt is daarbij altijd de bestuurder. Het is 
namelijk niet zo dat hij beweegt op de kaart 
– die beweegt onder hem.

Aan de rand van een landkaart belandden 
mensen alleen in het pre-digitale tijdperk. De 
wilde avonturen van landmeters die bewapend 
met sextanten en verrekijkers onbekend ter-
rein verkenden, zijn hooguit nog inspiratie voor 
romans als ‘Het meten van de wereld’ van 
Daniel Kehlmann. En de kunstige oude weer-
gaven waarop zeemonsters getuigden van de 
onmacht van de tekenaars zijn vandaag de dag 
verzamelaarsobjecten. Al decennialang weten 
we: hoe nauwkeuriger een kaart is, hoe waar-
devoller hij is. Wie er ooit eentje had, beschikte 
over een exclusieve kennis. En daarmee macht. 
Sterrenkaarten leidden in het oude Grieken-
land tot de aanname dat de wereld rond moest 
zijn. Columbus begon alleen aan zijn reis omdat 
de weg naar India niet al te lang leek te zijn 
door de kleinere schaalverdeling van zijn kaart. 
Diezelfde schaalverdeling zorgde ervoor dat de 
Oostenrijkse keizerin Maria Theresia de stads-
muren op de plattegrond van Wenen hoger liet 
intekenen dan ze daadwerkelijk waren. Dat 
moest vijanden angst inboezemen. 

 
Voortrekkersrol: de Duitser Ralf Herrtwich, 
Senior Vice President Automotive van Here, 
heeft voorheen 18 jaar bij Daimler AG 
gewerkt aan autonoom rijden.

 
Een simulator bij Here 
toont wat er op het 
display achter het stuur 
te zien zal zijn.

 
Toekomstmuziek: thuis 
op de tablet de route 
bepalen die de auto 
vervolgens zelf zal rijden.

 
Een complexe kruising gereduceerd 
tot het computeraanzicht. Hierop 
zijn de algoritmes van de 
programmeurs gebaseerd.
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Nauwe samenwerking met Daimler
De drang – en de behoefte – van de mensen 
om zich te oriënteren is in de huidige mobili-
teitstijd groter dan ooit. En dat zal ook in de 
toekomst zo blijven, zo is ook de mening van 
Steffen Tacke. De 44-jarige expert op het gebied 
van navigatieontwikkeling bij Daimler houdt 
zich bezig met databanken, weergavevormen 
van kaarten en de software modules die ervoor 
zorgen dat de kaarten op de displays van het 
dashboard worden weergegeven. 

Tacke beschouwt de komende HD Live 
Map als een extra ‘sensorinput’, maar wel als 
een heel belangrijke. “Deze speelt een rol bij 
de oriëntatie van mijn rit, hij maakt het moge-
lijk om verder naar voren te kijken en vormt 
zodoende de basis voor autonoom rijden.” 
Daarvoor is “zeer nauwkeurige informatie” 
over spoorbreedtes, wegmarkeringen en weg-
randen nodig. Wat zeer nauwkeurig inhoudt? 
“Op enkele centimeters nauwkeurig.”

De ontwikkeling van dit soort kaarten is 
voor de partners nieuw terrein. “Zowel Here 

als Daimler kunnen dat niet alleen voor 
elkaar krijgen”, zegt Tacke. “Maar beide 
bedrijven samen kunnen hun kennis bun-
delen om een product te ontwikkelen waar-
mee beide partijen uit de voeten kunnen.” 
Terwijl de meetwagens van Here de nauw-
keurigheid van de HD Live-kaart verzekeren, 
garanderen de sensorgegevens van Daimler 
dat de actualisatie snel wordt uitgevoerd.

Al sinds 2013 verzamelen sensoren in hon-
derdduizenden verschillende modellen van 
Mercedes-Benz data die geanonimiseerd wordt 
verwerkt. Zo kan de frequentie van de ruiten-
wissers duiden op plotselinge regenbuien. Dit 
soort informatie wordt opgeslagen in de ‘Daim-
ler Vehicle Back End’, een cloud. En Here mag 
gebruikmaken van deze schat aan informatie 
dankzij de nauwe samenwerking met Daim-
ler. Elke verbonden auto wordt als gevolg hier-
van een meetwagen voor Here, dat de 
veranderingen in de werkelijkheid vervolgens 
weer digitaal weergeeft. Een één-tweetje met 
gegevens. Hoe dat werkt, legt Here-expert Ralf 

Herrtwich uit: “Uit de sensorfusie in de auto 
ontstaat een omgevingsmodel, een soort mini-
kaart. Deze wordt met de HD Live-kaart in stel-
ling gebracht, zodat de auto verder kan kijken 
dan zijn horizon. Als de waarneming van de 
auto van de kaart verschilt, moet er iets zijn 
veranderd in de reële wereld. Bijvoorbeeld tij-
delijke wegwerkzaamheden.”

De auto stuurt deze informatie via de ser-
ver van Daimler naar Here en zodra een 
bepaald aantal andere auto’s deze verande-
ring ook hebben waargenomen, wordt de 
HD-kaart in een paar seconden aangepast. 
Op dit moment wordt het systeem al van 
informatie voorzien door meer dan een  
miljoen auto’s.

Zo wordt de basis gecreëerd voor auto-
noom rijden en in plaats van te moeten stu-
ren, kun je in een Mercedes van de toekomst 
werken, spelen of lekker kletsen met het 
hele gezin. Waarover dat gaat, blijft natuur-
lijk geheim. Maar het gaat gegarandeerd niet 
meer over gemiste afslagen.

  
Autonoom rijden heel 
inzichtelijk gemaakt:  
de ontwikkelaars werken 
ook met modellen.

 
Metropool 2030: Here doet 
onderzoek naar de wijze 
waarop autonoom rijden de 
stadsplanning verandert.

  
Hij weet de weg: Steffen 
Tacke is expert op het gebied 
van navigatieontwikkeling  
bij Daimler AG.

 
Met een virtual reality bril 
verkent deze medewerker 
een driedimensionale 
stadsplattegrond.
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A fgelopen 2 mei, voor het appartement in Monte-
Carlo waar hij met zijn vriendin Stéphanie Tuccitto 
woont, nam een glunderende Goffin de S-Klasse 
500 Cabrio in ontvangst die het merk uit Stuttgart 

hem ter beschikking stelt. “Ik hou van Mercedes. Het zijn 
de mooiste auto’s. Ze staan voor klasse, excellentie en dyna-
miek”, vertelt hij enkele weken later enthousiast vanuit 
Rome. Hij heeft kort daarvoor, na een spannende wedstrijd, 
aan het kortste eind getrokken in de kwartfinale van het 
ATP-toernooi van Rome tegen Alexander Zverev, de Duitse 
nr. 3 die hij begin dit jaar nog versloeg tijdens de Hopman 
Cup in het Australische Perth. Maar dit resultaat leverde de 
Belgische kampioen voldoende punten om één positie te stij-
gen naar de 9de plaats in de ATP-ranking.

Een Belgische primeur
In 2017 beleefde David Goffin een professioneel topjaar 
met uitmuntende resultaten. In februari dolf hij het 
onderspit tegen zijn vriend Jo-Wilfried Tsonga in de finale 

van het toernooi van Rotterdam. Maar niet getreurd: 
dankzij dit resultaat trad hij, als eerste Belg, toe tot de 
internationale top 10 van het herentennis. Het jaar ein-
digde groots, met zijn eerste deelname aan de Masters-
finale in Londen, waarin hij onverwacht de nummer 1 en 
2 van de wereld versloeg: een in mineur spelende Rafael 
Nadal en zijn jeugdidool Roger Federer. Zijn eerste finale 
van een toptoernooi verloor hij daarentegen, van de Bul-
gaar Grigor Dimitrov. Die nederlaag leverde hem echter 
een 7de plaats in de ATP-wereldranglijst op. Een primeur 
voor een Belgische tennisser!

Het seizoen 2018 kende een haperende start, na een 
blessure tijdens de kwartfinale tegen Grigor Dimitrov in 
Rotterdam, het toernooi waarin hij een jaar eerder juist 
zo uitblonk. Nadat een bal was afgeketst op het racket-
frame en hem recht in het oog trof, moest hij de wedstrijd 
noodgedwongen staken. De volgende wedstrijden verlie-
pen moeizaam, maar de goede prestaties in Madrid en 
Rome, allebei op gravel, gaven hem een boost in de 

De Belgische tenniskampioen David Goffin verbindt zijn naam aan het merk met de ster. 
Sinds begin mei is hij merkambassadeur voor Mercedes-Benz in België. De van nature 
gereserveerde 27-jarige speler staat bekend om zijn snelheid en spelinzicht. Ideale 
kwaliteiten om de waarden van het merk uit te dragen. Mercedes-Benz is er dan ook trots 
op hem in zijn toekomstige sportieve uitdagingen te kunnen begeleiden.

TEKST : MAXIME SCHOUPPE

 
Spelanalyse, voeten - 
werk en snelheid zijn  
de kwaliteiten waarmee 
David Goffin Rafael 
Nadal en Roger Federer 
versloeg in de Masters-
finale van 2017.

“Altijd proberen  
jezelf opnieuw uit  
te vinden” David Goffin is de  

nieuwe Mercedes-Benz 
merkambassadeur 
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aanloop naar de Internationaux de France op Roland- 
Garros. Valt hieruit af te leiden dat gravel hem geluk 
brengt? “Ik speel goed op elk type ondergrond, maar ik 
ben altijd blij als ik weer op gravel sta, want daarop heb 
ik de sport geleerd”, aldus de Luikenaar.

Erin gerold toen hij klein was
Hoe dan ook, die vasthoudendheid, dat vermogen om na 
een tegenslag weer op te staan en op koers te blijven, zijn 
het kenmerk van een groot kampioen. Want David Goffins 
verhaal is indrukwekkend. Hij mag dan op 5-jarige leef-
tijd in het tennis zijn gerold – vader Michel Goffin is (ook 
vandaag nog) tennisleraar en broer Simon is coach in het 
damestennis –, hij proefde ook van andere sporten. “Uit-
eindelijk is tennis mijn passie geworden en dat is nooit 
meer veranderd”, bevestigt hij. “Dat het een individuele 

 
David Goffin in zijn rol 
als merkambassadeur 
van Mercedes-Benz  
aan het stuur van zijn 
S-Klasse 500 Cabrio.

David Goffin  
in 5 jaartallen 

1990
   Geboren te Rocourt 
(nabij Luik)

2009
   Start profcarrière 

2014
   Eerste twee ATP-titels 
(Kitzbühel, Metz) 

2017
   2 nieuwe ATP-titels 
(Shenzen, Tokyo)

   nr. 7 in ATP-ranking  
na Mastersfinale

   “Sportman  
van het jaar”

2018
   Merkambassadeur 
Mercedes-Benz 

sport is, lijkt me bijzonder goed te liggen.” Bovendien zou 
de invloed van zijn eerste tennisinstructrice doorslagge-
vend zijn geweest. Volgens zijn vader leerde Michèle Gur-
dal, ooit zelf een succesvol tennisster in de jaren zeventig, 
David de basisprincipes van de sport en bracht ze hem de 
discipline bij waar hij veel later met profijt op zou terug-
vallen. “Daarna ben ik opgemerkt door de tennisfederatie 
en heb ik stages doorlopen, eerst in mijn regio en later op 
landelijk niveau”, vertelt de nieuwe Mercedes-Benz 
merkambassadeur. Op zijn achtste volgde hij zelfs stages 
in Barcelona (bij Sergi Bruguera) en in Florida. Dat bleef 
niet onopgemerkt! David mocht naar het Centre tennis-
études van de Association Francophone de tennis (AFT) 
in Bergen, waar onder meer Justine Henin en Olivier 
Rochus hem voorgingen. Nog voor zijn 18de verjaardag 
werd hij opgenomen in het Team Pro, de afdeling voor stu-
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denten die van tennis hun beroep willen maken. “Op die 
leeftijd krijg je te maken met de vraag of je helemaal voor 
de sport wil gaan of verkiest een universitaire studie  
te doen”, merkt hij op. “Voor mij verliep het begin van mijn 
professionele loopbaan zo vlot dat dat ik me achteraf nooit 
heb afgevraagd of ik de juiste keuze had gemaakt.”

Een indrukwekkend palmares
Rustig, bijna onopvallend, klimt David Goffin de ranglijst 
omhoog. Na de keuze voor profspeler in 2009, haalt hij in 
januari 2012 voor het eerst de kwartfinale van een ATP-
toernooi, de Chennai Open (India). Een paar maanden later 
stoot hij door tot de hoofdtabel van een grandslamtoer-
nooi, dat van Roland-Garros. Sindsdien zegevierde hij in 
vier ATP-toernooien (Kitzbühel en Metz in 2014, Shenz-
hen en Tokio in 2017), verloor hij 7 andere ATP-finales 

(waaronder de Mastersfinale van vorig jaar) en speelde hij 
twee grandslamkwartfinales (Roland-Garros 2016 en de 
Australian Open 2017).

Op dat palmares prijkt nog een andere prestatie van 
formaat: David wist het Belgische team in drie jaar tijd 
tot twee keer toe naar de finale van de Davis Cup te lood-
sen (in 2015 in Gent tegen Groot-Brittannië, in 2017 in 
Villeneuve-d’Ascq tegen Frankrijk). “De Davis Cup, dat 
is een andere sfeer, je speelt niet alleen voor jezelf”, weet 
David Goffin. “Let wel, het spelen voor het landenteam 
mag me dan goed afgaan, het blijft wel zo dat ik op de 
tennisbaan in mijn eentje tegenover mijn tegenstander 
sta.” In 2017 grijpt België voor de tweede keer naast de 
Davis Cup, hoewel David zijn twee enkelwedstrijden 
tegen Jo-Wilfried Tsonga (op dit moment nr. 37 in de ATP-
ranglijst) en Lucas Pouille (nr. 16) glansrijk won.  

“Dat tennis een 
individuele sport is, 
lijkt me bijzonder 
goed te liggen.”
David Goffin

 
Als eerste Belgische 
tennisser ooit is David 
Goffin uitgeroepen tot 
“Sportman van het 
jaar 2017”.
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Die Franse tennissers horen overigens, met Pierre-
Hugues Herbert (nr. 87) tot zijn vriendenkring; ze trai-
nen geregeld samen. Onder hen heerst een gezonde 
concurrentie, die de vriendschapsbanden niet aantast. 
Dat is uiteindelijk waar het in sport om draait.

A propos, hoe slaagt hij erin te weerstaan aan 
gespierde binken als Tsonga of Nadal, laat staan dat hij 
ze kan verslaan? “Ik ben dan wel niet klein van gestalte, 
maar ik ben ook niet zwaargebouwd. Ik moet het dus 
hebben van mijn snelheid, mijn spelanalyse en mijn voe-
tenwerk”, licht hij toe. “Ik benut alle mogelijkheden van 
mijn lichaamsbouw. Zo kan ik mijn mannetje staan tegen-
over tegenstanders met een imposanter postuur.” Om 
hem te helpen steeds beter zijn fysieke mogelijkheden 
aan te spreken, zich in een oorlogsmachine om te tove-
ren zodra hij op de baan verschijnt, heeft David Goffin 

zich goed weten te omringen. Zijn coach Thierry Van 
Cleemput kwam in 2014 het team versterken. Thierry’s 
komst versnelde zijn doorbraak spectaculair, samen met 
de hulp van zijn fitnesscoach en van zijn mental coach, 
die hem al sinds zijn dertiende volgt en hem als geen 
ander over de zware klappen heen helpt. Dankzij hen zet 
hij twijfel om in vooruitgang. Wat geldt voor het merk 
met de ster geldt ook voor een tenniskampioen: “Je moet 
altijd proberen jezelf opnieuw uit te vinden.”

 
Sportieve handdruk na 
David Goffins overwinning 
tijdens de Mastersfinale 
in Londen tegen zijn 
jeugdidool Roger Federer, 
die zelf internationaal 
merkambassadeur van 
Mercedes-Benz is.

“Ik benut alle mogelijkheden 
van mijn lichaamsbouw”
David Goffin
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In zijn restaurant dat ideaal in hartje Brussel is gelegen tussen de 2 Sablons en het Justitiepaleis, 
verwelkomt Khaled Zoughlami zijn gasten in een pure en warme (type Barcelonese of NewYorkse) 

brasserie.

Met zijn ruime ervaring van maar liefst 40 jaar heeft Khaled een unieke kaart samengesteld van 
gerechten uit de Franse keuken, met mediterrane invloeden.

Hij werkt alleen met producten van de hoogste kwaliteit en versheid. De kaart wordt elk seizoen 
vernieuwd en er worden dagelijks suggesties aangeboden al naargelang de markt.

Er staat eveneens een mooie selectie van wijnen op het menu.

feestzaal op de vloer (tot 65 personen)

25 rue de la régence | 1000 Bruxelles
www.lespetitsoignons.be | Mail : info@lespetitsoignons.be | Tel : 02 511 76 15 | Fax : 02 512 66 15
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Bestel uw favoriete parfum op  

 pitshop.mercedes-benz.be

44 Mercedes-BenzMercedes
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4.

5.

1.

2.

Boetiek
Haal een extra vleugje zomer in huis met de unieke 
parfumcollectie van Mercedes-Benz. Gaat u voor 
elegant en fris of sportief en karaktervol? In ons ruim 
assortiment van luxueuze parfums vindt u ongetwijfeld 
een geur die u op het lijf geschreven is.

Ô
Bestel uw favoriete parfum op  

 pitshop.mercedes-benz.be

* Het gaat om aanbevolen maximumprijzen, incl. btw. 

1. MERCEDES-BENZ EAU DE PARFUM (DAMES), 60 ML. Een combinatie van mimosa en viooltjes. B6 695 8226, € 71,00* (€ 1183,33 per liter)  2. MERCEDES-BENZ ROSE 
(DAMES), 60 ML. Bloemig en fris. B6 695 8573, € 55,00* (€ 916,67 per liter)  3. MERCEDES-BENZ LE PARFUM (HEREN), 120 ML. Met houttoetsen en een luxueus karakter. 
B6 695 8568, € 91,50* (€ 762,5 per liter)  4. MERCEDES-BENZ COLOGNE (UNISEX), 75 ML. Citrusnoten en nuances van roze peper en gember. B6 695 8570, € 50,50* 

(€ 673,33 per liter)  5. MERCEDES-BENZ EAU DE TOILETTE (HEREN), 75 ML. Houtachtige nuances en bloemige frisheid. B6 695 8225, € 56,00* (€ 746,67 per liter)

180376_MB_CS_MB Magazine_3paginas_BEVL+BEFR_08.indd   1 04/06/2018   11:52

Boetiek Haal een extra vleugje zomer in huis met de unieke parfumcollectie 
van Mercedes-Benz. Gaat u voor elegant en fris of sportief en 
karaktervol? In ons ruim assortiment van luxueuze parfums  
vindt u ongetwijfeld een geur die u op het lijf geschreven is.
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De E-Klasse 
Milaan, stad van de goede smaak. Met de E-Klasse bezochten  

we jonge startups die design, duurzaamheid en digitaliteit verenigen.  
Zou er een betere auto zijn om dit mee te doen dan een E-Klasse?

46 – E-Klasse Berline

50 – C-Klasse Cabrio en Coupé

56 – S-Klasse CabrioDe autopagina’s in het  
Mercedes me magazine

Drive

44-45_18MER11541_BENL_DriveLead.indd   45 06/06/2018   12:45



Social communities, platforms, kunstmatige intelligentie: 
 een groep jonge ontwerpers gebruikt de nieuwe digitale mogelijkheden  

en wijst de traditionele mode-industrie de weg naar de toekomst.  
Met de E-Klasse bezoeken we de slimste startups van Milaan.

NIEUWE WEGEN  
BEWANDELEN 

TEKST: INA BRZOSKA
FOTO’S: RENÉ NEUMANN

E

Vakkundig begeleid:
de modernste 
rijassistentiesystemen 
ondersteunen de 
bestuurder net op dat 
moment, wanneer het wat 
onoverzichtelijk wordt.
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Strijdwagens deze kant 
op: de Arco della Pace 
staat symbool voor het 
vredesverdrag dat 
Europese landen in 
1815 sloten.

A ls Carolina Molossi moet uitleggen 
waarom de inwoners van Milaan 
zoveel affiniteit met esthetiek heb-
ben, maakt haar hand een uit- 

nodigend gebaar. Lombardije kenmerkt zich 
door een ongekende schoonheid, zo vertelt 
ze enthousiast. De met sneeuw bedekte 
Alpen en kristalheldere meren met in het 
midden het gracieuze Milaan. De beste archi-
tecten en designers hebben zich hier vereeu-
wigd, op talloze mooie plekken glinsteren 
gerestaureerde Art Nouveau-gebouwen in de 
zon. Er is bijna geen plek in deze stad waar 
je niet met een espresso in de hand zou wil-
len relaxen. “Deze schoonheid heeft uiter-
aard ook invloed op de manier waarop we 
werken”, aldus Carolina Molossi.

De onderneemster is een typische star-
tup-oprichtster uit Milaan. Ze is 26 en voor  
Milanese begrippen kleedt ze zich heel 
casual: een tweedjasje met ruitjespatroon, 
mom-jeans en een grote design-zonnebril 
met zonnebloemen op het montuur. Als kind 
ging ze met haar moeder, een bekende mode-

journaliste, al naar grote modeshows zoals 
die van Prada, Zegna en Armani. Mode werd 
haar dus al met de paplepel ingegoten. Na 
haar studie knokte ze hard voor een carrière 
in de mode-industrie. Dat deed ze geheel zelf 
uiteraard, met behulp van haar laptop. Ze is 
altijd online. Carolina Molossi bereikt een erg 
ruim publiek met meer dan 41.000 volgers 
op Instagram. Maar dat is slechts een hobby, 
zo vertelt ze. Haar fulltime baan is het mana-
gen van een startup, samen met een vrien-
din en een klein team. Bookalook is een 
digitaal platform waarop stylisten contact leg-
gen met opkomende designers om nieuwe 
stijlen te vinden en meteen te laten zien.

Milaan wordt op dit moment beschouwd 
als een zeer belangrijke hub voor progressieve 
startups in de mode- en designsector. Dat komt 
niet in de laatste plaats door de Expo die drie 
jaar geleden in de stad werd georganiseerd.

De stad is de perfecte symbiose van ver-
leden en heden: de futuristische gebouwen 
die zijn ontworpen door Daniel Libeskind en  
Zaha Hadid torenen boven historische palei-
zen uit. Milaan is stijlvol, maar ook hongerig 
naar innovatie, waarmee het de ideale omge-
ving is voor de E-Klasse. De perfecte metge-
zel voor een ‘connected’ rit langs de mooiste 
plekken en de beste restaurants in de stad. 

Veel potentieel
Er wordt vaak gezegd dat je naar Milaan 
moet gaan als je een mode-startup wilt 
oprichten. Inmiddels scant een aantal incu-
batoren de markt al af op zoek naar de beste 
ideeën. Eén ervan: de Fashion Technology 
Accelerator (FTA), die werd opgericht door 
een Italiaanse die zich in Silicon Valley heeft 
gevestigd. “De samensmelting van mode, 
design en technologie biedt enorm veel 
potentieel op innovatiegebied”, aldus Giusy 
Cannone, die al vier jaar lang managing 
director is bij FTA. De ingenieur gelooft er 
heilig in dat jonge oprichters de traditionele 
industrieën klaarstomen voor de toekomst. 
Haar kleine team stuurt 40 mentoren aan en 
de financiële steun komt hoofdzakelijk van 
investeerders uit Singapore. “We zoeken 
naar oplossingen die inspelen op wereld-
wijde trends”, zegt ze. Hiertoe behoren plat-
form-benaderingen, sharing-concepten en 
ideeën voor de duurzame productie van stof-
fen als katoen en denim. 
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Elegant en klaar om op 
ontdekkingsreis te gaan: 
de E-Klasse, de slimste 
zakensedan van dit 
moment, is een ‘bella 
figura’ in de rustige 
achterafstraatjes.

Tot de nieuwste trends behoren nieuwe, 
mobiele betaaloplossingen via de app en het 
gebruik van kunstmatige intelligentie om de 
behoefte van de klant nauwkeurig te kunnen 
analyseren. En vooral om ze te kunnen voor-
spellen. Eén van de belangrijkste onderwer-
pen volgens Cannone: blockchain-technologie, 
die startups in staat stelt om snel kredietwaar-
dig te worden. Een andere wereldwijde trend: 
delen. Van fietsen en auto’s tot banen – steeds 
meer zaken worden gedeeld. Het is een con-
cept waarmee ook mode-startups aan het expe-
rimenteren zijn. Een goed voorbeeld hiervan 
is de Dressyoucan startup, die vanuit een grote 
showroom haute couture-kleding verhuurt. 

Caterina Maestro gaat altijd elegant 
gekleed als ze klanten ontvangt en ze neemt 
rustig twee uur de tijd om haar klanten te 
adviseren. Het idee achter Dressyoucan: de 
nieuwste mode kunnen dragen zonder er een 
vermogen voor te betalen. Ontwerpers wer-
ken samen met de startup om hun eigen col-
lectie te promoten. Ze ontvangen bovendien 
een bedrag voor de keren dat hun kleding 

wordt verhuurd. Als we een kijkje nemen op 
Instagram, wordt duidelijk dat bezoekers 
enthousiast zijn over de showroom: bijna alle 
klanten posten foto’s van zichzelf in hun 
haute couture-outfits en bevelen massaal 
Dressyoucan aan. Showrooms in Rome en 
Zuid-Afrika staan op de planning.

Unieke producten
Milaan is ook bekend vanwege zijn leidersrol 
op het gebied van design, dus het is tijd om 
met de E-Klasse verder te rijden naar Tortona, 
een hipster-buurt vol met coworking-lofts en 
craft beer-kroegen. Deze wijk vormt twee keer 
per jaar het decor voor de Design Week. Vol-
gens velen is dit evenement inmiddels meer 
toekomstgericht dan de legendarische Mila-
nese Meubelbeurs.  

Wood’d, een startup die zich richt op het 
concept ‘hightech meets slow-craft’ boekte 
hier zijn eerste successen. Andrea en Stefano 
Aschieri groeiden op in een houtbewerkers-
familie. Hun ouders maakten keukenproduc-
ten, van houten lepels tot tandenstokers. “We 
wilden het bedrijf niet simpelweg voortzet-
ten in de bestaande vorm, we wilden iets 
nieuws doen”, aldus Andrea Aschieri. Tegen-
woordig maken ze ook prachtige hoezen voor 
voor iPhones en MacBooks. Het materiaal? 
Uiteraard hout, uit de regio. Ze kiezen ech-
ter een nieuwe aanpak voor de bewerking 
van het hout, waarbij ze 3D-designs toepas-
sen of het hout bewerken met illustraties en 
foto’s. Hun producten worden via retailers 
nu zelfs verkocht in Japan en Korea – wat 
allemaal te danken is aan de online handel. 
Wat maakt dit stel zo succesvol?

“We wilden de zaken die we altijd bij ons 
hebben verbeteren en ze uniek maken”, aldus 
Stefano Aschieri. Het duo speelt in op de cus-
tomize-trend, die voortvloeit uit traditie. Mila-
nese ontwerpers trachten eeuwenoude 
ambachtsvaardigheden in leven te houden en 
ze tegelijkertijd te moderniseren. In hun ogen 
gaat het allemaal om kwaliteit en schoonheid. 
En om luxe die je aan den lijve kunt ervaren – 
zoals de E-Klasse die ook in overvloed biedt.

 
Bakkunst in Milaan.  
Zelfs de taarten en de 
desserts zijn hier 
oogverblindend. 

  
Een echte eyecatcher: 
de E-Klasse trekt veel 
bewonderende blikken. 

 
Caterina Maestro  
(rechts) en Elena 
Battaglia van de startup 
“Dressyoucan”.

Meer informatie over  
de E-Klasse op: 
www.mercedes-benz.be
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Stefano (links) en 
Andrea Aschieri 
ontwerpen houten 
telefoonhoesjes. 

 
Carolina Molossi kijkt  
uit naar het tripje:  
een bezoek aan de 
meest succesvolle 
bedrijfsoprichters in  
de mode- en 
techniekscene.

 
Het multifunctionele 
stuurwiel met intuïtieve 
bediening maakt het de 
bestuurder gemakkelijk.
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Lange dagen, warme avonden: het perfecte weer 
voor de nieuwe C-Klasse Cabrio en de nieuwe 
C-Klasse Coupé. Wat bieden de zustermodellen, 
die weer in topvorm  verkeren? Nog meer rijple-
zier en dynamiek, met een nieuw design, een 
sportief afgesteld onderstel en een digitaal 
combi-instrument. De Cabrio en de Coupé be-
schikken bijvoorbeeld over de nieuwste rijassis-
tentiesystemen op het niveau van de S-Klasse. 
Ook maken ze indruk met nieuwe viercilinder-
motoren – die deels over een boostfunctie 
beschikken dankzij het 48V-boordnet. En ze bie-

den nog meer zicht in het donker, te danken aan 
de standaard high-performance LED-koplampen 
of tegen meerprijs de MULTIBEAM LED- 
koplampen met ULTRA RANGE-grootlicht. Het 
nieuwe multifunctionele stuurwiel beschikt over 
Touch Control-knoppen en voor een optimale 
ontspanning zorgt de sfeerverlichting met  
64 kleurvarianten en de ENERGIZING comfort- 
besturing, die beide optioneel leverbaar zijn. 
Pure wellness! Voor nog meer rijplezier zorgt 
het nieuwe DYNAMIC BODY CONTROL-onder-
stel met in drie standen verstelbare dempers. 

TEKST: JÖRG HEUER
FOTO’S: DAIMLER AG

Tweemaal C:
nu nog 
sportiever  

C
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Lounge-achtig en luchtig:  
met zijn 64 sfeerkleuren, 
zonreflecterend leder en de 
AIRSCARF hoofdruimte-
verwarming is de C-Klasse 
Cabrio de ideale auto om open 
mee te cruisen.

 
Het interieur van de 
C-Klasse Cabrio 
kenmerkt zich door 
digitaliteit, sportiviteit – 
en genoeg ruimte voor 
alle passagiers.

 
Het windschermsysteem 
AIRCAP vermindert de 
turbulenties in het 
interieur aanzienlijk. 
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De nieuwe Mercedes-AMG C 43 4MATIC 
Coupé wekt nog meer emotie bij zijn bezitter 
op. En uiteraard is deze opwindende sport-
versie ook verkrijgbaar als C 43 4MATIC 
Cabrio. Bijzonder opvallende designfeatures 
zijn bij beide versies de AMG-grille met zijn 
karakteristieke dubbele lamel, de gespierd 
ogende voorbumper en de nieuwe achterbum-
per met de beide dubbele uitlaten. De 3,0-liter 
V6 biturbomotor is 23 pk sterker dan zijn 
voorganger en met een vermogen van 390 pk 

zorgt hij voor indrukwekkende prestaties.
De AMG SPEEDSHIFT TCT 9G reageert  
bijzonder snel en middels een simpele 
vinger beweging is er nu ook een vijfde 
DYNAMIC SELECT rijprogramma beschik-
baar: ‘glad wegdek’. Met zijn elektronisch 
aangestuurde dempersysteem zorgt het 
AMG RIDE CONTROL onderstel niet alleen 
voor een ongekende rijdynamiek, maar ook 
voor een hoogstaand comfortniveau tijdens 
lange ritten. 

 
Indrukwekkend elegant: 
de nieuwe Mercedes-
AMG C 43 Coupé 
omhult zijn bestuurder 
als een maatpak. 

C
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Alle informatie over 
de nieuwe C-Klasse 
van Mercedes-Benz 
vindt u op internet: 
mercedes-benz.be

i

Model 
Mercedes-AMG C 43 
4MATIC Coupé

Kleur: 
   Obsidiaanzwart 
metallic

Transmissie: 
   AMG Speedshift 
TCT 9G

Cilinderplaatsing/
-aantal:

  V6
Cilinderinhoud (cc): 

  2.996
Nominaal vermogen
(kW-pk bij t/min): 

  287-390 bij 6100
Topsnelheid: 

   250 km/u 
(elektr. begrensd) 

Brandstofverbruik
(l/100 km):

   stadsverkeer: 12,7 
   buitenwegen: 7,7
   gemiddeld: 9,5

CO2
-emissie (g/km): 

    gemiddeld: 217*
Energielabel:

  F

* De waarden zijn afhankelijk 
van de gemonteerde 
wielen/banden.

Via uw smartphone heeft u toegang 
tot de wereld. Ook tot die van 
Mercedes-Benz. Controleer de status 
van uw auto of boek mobiliteitsdiensten 
comfortabel online. Er is veel mogelijk 
– en het wordt elke dag meer. Meld u 
aan en maak kennis met Mercedes me 
en de gratis Mercedes me App voor 
iOS en Android.
www.mercedes.me

 
Fraai gelijnd: de AMG 
lichtmetalen velgen met 
speciale spaakgeometrie 
werden in de windtunnel 
geoptimaliseerd. 

 
Maximale harmonie: het 
moderne dashboard met 
volledig digitaal combi-
instrument en vrijstaand 
Media-Display kan 
bediend worden via het 
multifunctionele 
stuurwiel met Touch 
Control Buttons.
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In januari beleefde de nieuwe Mercedes 
CLS zijn wereldprimeur op het salon van 
Brussel. Vanaf nu is er een nieuwe 
instapmotor voor dit elegante model 
beschikbaar, de zuinige maar effi ciënte 
300 d. Dit is momenteel de enige vier-
cilindermotor in het gamma. Deze levert 
een vermogen van 245 pk/180 kW en 
heeft een CO2 waarde van 137 g/km. 
Het gemiddelde verbruik van 5,2/l is erg 
zuinig te noemen. De CLS 300 d is lever-
baar vanaf 66.308,00 EUR incl. BTW. 

Bij de marktintroductie was de nieuwe 
A-Klasse leverbaar met drie verschil-
lende motorisaties. Daar wordt nu een 
extra instapmotor aan toegevoegd. De 
A 160 met manuale transmissie en 80 
kW (109 pk) legt de basis voor de 
A-Klasse en heeft een vanafprijs van 
€ 24.805 incl. BTW. Daarnaast zijn er 
twee benzinevarianten bestelbaar: de 
A 180 met 100 kW (136 pk) met hand-
geschakelde versnellingsbak of auto-
matische transmissie, vanaf 27.165 
EUR incl. BTW voor de manuele versie 
of  29.282  EUR incl. BTW voor de auto-
maat. De A 220 spant de kroon en 
heeft een performante 140 kW (190 
pk) motor gekoppeld aan een automa-
tische tranmissie (prijs n.n.b.).

Facts

Nieuwe viercilindermotoren vervolle-
digen het bestaande motorenpallet van 
de C-Klasse. Hierbij werd erg veel aan-
dacht besteed aan de CO

2
-waarden 

(vanaf 108 g/km) met een gunstige fi s-
cale aftrek als aangenaam gevolg. 
Sommige kunnen optioneel uitgerust 
worden met de 48 V technologie (EQ 
Boost) voor een hybride rijmodus en 
een nog lagere CO2

-uitstoot.
Het pallet aan nieuwe zuinige 

dieselmotoren bestaat uit de C 180 d 
(122 pk/90 kW) met een vanafprijs 
van 35.090 EUR incl. BTW, terwijl de 
C 200 d met 160 pk/118 kW verkrijg-

baar is vanaf 36.905 EUR incl. BTW. 
In het performante AMG-gamma 

is de Mercedes-AMG C 43 leverbaar, 
met 287 kW (390 pk) of als topver-
sie de krachtige AMG C 63 4.0-liter 
V8 biturbo motor met 350 kW (476 
pk) of, als C 63 S, 375 kW (510 pk) 
en een maximaal koppel van 650 of 
700 Nm. Afhankelijk van het geko-
zen model, accelereert de C 63 S van 
0 naar 100 km/u in 3,9 seconden, de 
C 63 klaart de klus in slechts 4 
seconden. De topsnelheid is elektro-
nisch begrensd tot 290 km/u bij de 
C 63 S en op 250  km/u bij de C 63.

Familie-uitbreiding bij de 
motoren van de C-Klasse

pk) motor gekoppeld aan een automa-
tische tranmissie (prijs n.n.b.).

De zuinige 300 d 
dieselmotor doet 
zijn intrede in de 
nieuwe CLS 

Nieuwe instapmotor 
voor de A-Klasse
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De Mercedes CLS AMG 53 en E-Klasse AMG 53
Een sportief design met een performante en hyperefficiënte motor

Mercedes-AMG breidt zijn modellengamma 
uit met de CLS,  de E-Klasse Coupé en de 
E-Klasse Cabrio. Simultaan lanceert het de 
nieuwe modelbenaming ‘53’. Deze benaming 
combineert de AMG-performantie met spor-
tiviteit, stijl en een hoogtechnologische motor. 

Het kloppend hart van de 53-reeks is een 
benzinemotor met 3 liter longinhoud, die 
extra gestuwd wordt door een mechanische 
biturbo. De elektrische starter-alternator EQ 
Boost zorgt voor 16 kW (22 pk) extra vermo-
gen met 250 Nm koppel en voedt daarbij het 
ingebouwde 48 V elektrische systeem. De 
zescilinder in lijn produceert in totaal 435 
pk (320 Kw) met een maximaal koppel van 
520 Nm. AMG zet hier weer een succesvol 
concept neer, de AMG 53 4MATIC+ accele-
reert immers van 0 naar 100 km/u in 4,5 
seconden met een erg lineaire gasrespons 
en een topsnelheid van 270 km/u. Andere  

technologische hoogstandjes zijn de  
auto matische negentraps-transmissie AMG 
SPEEDSHIFT TCT 9G en het all-wheel drive 
systeem AMG Performance 4MATIC+ voor 
optimale grip.

Herkenbare en unieke looks. 
De nieuwe 53-reeks is herkenbaar aan de 
dubbele blinkende lamellen in de voorste 
grille, in contrast met het zwart honingraat-
patroon. De achterzijde wordt geflatteerd 
door ronde dubbele uitlaten in hoogglanzend 
chroom. Voor een sportievere look kan de 
gespoten spoiler op de koffer optioneel in 
carbonfiber uitgevoerd worden. 

De chauffeur wordt verwend door de 
innovatieve Widescreen cockpit met twee 
doorlopende 12,3 inch hoge resolutie dis-
plays die het horizontale dashboardontwerp 
benadrukken. Standaard is het smaakvolle 

interieur uitgerust met sportzetels voorzien 
van exclusief AMG-leder en badge, rode vei-
ligheidsgordels en een dashboard afgewerkt 
met carbonfiber of glasvezel in mat zilver. 
Kroon op het werk is het AMG-performance 
stuurwiel in Nappa-leder en verschillende 
personalisatiemogelijkheden.

Exclusieve Edition 1 voor de  
CLS 53 4MATIC+
Bij de lancering zal een exclusieve Edition 1 
van de CLS 53 4MATIC+ leverbaar zijn. Spe-
ciale features zijn onder andere een COPPER 
ART interieur, met verschillende accenten 
in koperkleur die mooi contrasteren met het 
Nappa-leder dat in dezelfde kleur doorstikt 
is. Carbonfiber accenten, een analoog IWC-
klokje, sfeerverlichting in 64 mogelijke  
kleuren en een Performance stuurwiel 
onderstrepen het exclusieve karakter. 
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Is er een mooiere 
dagbesteding denkbaar dan 
met de nieuwe S-Klasse 
Cabrio over de Californische 
kustwegen te rijden met het 
dak open? 

S
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Een droom  
van een auto

TEKST: PATRICK SOLBERG
FOTO’S: KYLE ALEXANDER

De hoofdrollen zijn in deze Californische roadmovie 
weggelegd voor de in Los Angeles woonachtige 
Duits-Amerikaanse filmproducent Thomas Nickel  
en een Mercedes-Benz S 560 Cabrio.

Mercedes57Juni 2018
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Twee heerlijke Spaanse lattes later ziet 
de Californische ochtend er een stuk beter 
uit: tijd om op pad te gaan. Deze mooie 
zomerdag gaan we van de Hollywood Hills 
naar Deer  Canyon Road toeren. Thomas Nic-
kel leunt ontspannen achterover in zijn 469 
pk sterke vervoermiddel. “Dit is mijn zon-
neterras voor vandaag”, zegt hij terwijl er 
een brede grijns op zijn gezicht verschijnt. 
Hij houdt een knop ingedrukt, waarna het 
immense stoffen dak van de auto bijna 
geruisloos wordt geopend. Ondertussen rijdt 
hij Crescent Drive op.

Nickels huis bevindt zich op slechts een 
paar minuten rijden richting het noorden. Zes 
jaar geleden kocht hij hier in de heuvels die 
boven de stad uit torenen een verwaarloosd 
stuk grond met een oude bungalow, die hij 
vervolgens heeft omgetoverd tot een waar 
architectonisch meesterwerk. De glazen wan-
den van zijn huis bieden op deze alsmaar 
warmer wordende morgen een waanzinnig  
270 graden-zicht op de Hollywood Hills, 
Burbank en downtown Los Angeles. Eén 
niveau onder het panoramische terras staat 
een Airstream-trailer uit 1969 te glimmen in 
de zon. Hier woonde Nickel in terwijl hij aan 
de renovatie van de bungalow werkte. Tegen-
woordig verhuurt hij de camper via Airbnb. 
Na het opstaan zien zijn gasten het beroemde 
Hollywood-logo en de aangrenzende Hippie 
Canyon, waarvan een groot deel door The 
Doors werd gekocht zodat de band van hun 
rust kon genieten. In het huis dat aan het 
eind van de straat staat waar Nickel woont, 
woonde ooit Jimi Hendrix.

Maar eerst een wandeling
Nickel omhelst zijn vriendin, doet zijn wan-
deluitrusting aan en is klaar voor vertrek. 
Hij neemt plaats in de auto, nestelt zich op 
de donkerrode lederen bekleding van de 
560, werpt een blik op de felblauwe lucht en 
start de achtcilindermotor, die tevreden 
begint te snorren. De rit naar het natuurre-
servaat in de buurt van de legendarische 
Mulholland Drive duurt maar een paar minu-
ten. Hij wil een half uur gaan hiken aan een 
hoog tempo. De zon heeft de wolken wegge-
blazen. Thomas Nickel neemt een fl inke teug 
uit zijn waterfl es.

Vroeger woonde hij in de Duitse stad 
Recklinghausen, waar hij in de jaren 80 

Tijd om te gaan: de mist 
trekt op, Thomas Nickel 
kan vandaag genieten 
van autorijden in zijn 
mooiste vorm.

 
Op de eerste rij: vanuit 
zijn bungalow kijkt de in 
de City of Angels 
wonende producent uit 
over de Hollywood Hills 
richting downtown L.A.

Conciërgeservice

Heb je geen tijd gehad 
om een hotel te boeken 
voor je volgende 
weekendtrip? Of om 
een tafel te reserveren 
in dat befaamde 
Aziatische restaurant 
met een fraai uitzicht 
over de stad? Al deze 
zaken kunnen worden 
geregeld via de 
Mercedes me connect 
Conciërgeservice.
Dit is service van het 
hoogste niveau, waar-
bij je je persoonlijke 
assistent altijd bij je 
hebt, waar je ook heen 
gaat. Om contact op te 
nemen met je assis-
tent, hoef je alleen 
maar op de knop op 
het bedieningspaneel 
boven je hoofd of op de 
Conciërge knop in de 
Mercedes me app 
te drukken.
mercedes.me

H et is nog fris op deze maandagoch-
tend in West Hollywood, Melrose 
Avenue is nog steeds gehuld in 
mistfl arden. We laten het dak 

daarom nog even dicht. Thomas Nickel 
springt uit de zilverkleurige Mercedes-Benz 
S 560 Cabrio en gaat de trap op richting het 
Urth Caffé. Meerdere keren per week ontbijt 
hij hier, net als een aantal Oscar-winnende 
acteurs. Ook internationaal bekende topmo-
dellen kun je hier tegen het fraaie lijf lopen, 
hoewel die vaak wat later ontbijten. Op de 
gelamineerde menukaart staan uitsluitend 
biologische gerechten. Zien en gezien wor-
den staat hier hoog in het vaandel.

S
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Voorpret: instappen is 
zoveel leuker dan 
uitstappen.

 
De weg is de bestemming: 
na een snelle hap bij het 
Urth Caffé is het tijd om 
de zonnebril op te zetten 
en op pad te gaan. Haast 
hebben we echter niet. 
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Tijd om rond te neuzen: 
met laarzen of jeans met 
een moderne vintage-
look zit je altijd goed.

 
Sterstatus: bij het, ook 
bij acteurs, populaire 
Urth Caffé in West 
Hollywood laat de 
S-Klasse Cabrio zich van 
zijn beste kant zien.
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als politieagent aan de slag ging toen hij van 
school kwam. Later werkte hij voor het 
Bundes kriminalamt als ambassadebeveili-
ger. Uiteindelijk had hij overal genoeg van 
en besloot hij het roer om te gooien. “Mijn 
collega’s zeiden dat ik gek was”, zo zegt hij. 
“‘Je bent toch ambtenaar!’. Maar ik haalde er 
gewoon niet genoeg voldoening uit.”

Na zijn studie informatica te hebben afge-
rond, kwam Thomas Nickel in contact met de 
filmindustrie in München via een baan bij het 
bedrijf Arnold & Richter (Arri). Hij werkte als 
producent, gaf leiding aan tal van Duitse film-
projecten en verhuisde na een kort inter-
mezzo in India naar Los Angeles. De stad 
waar dromen uitkomen. Die van de 53-jarige 
Nickel in ieder geval wel. Begin deze eeuw 
werd hij Amerikaans staatsburger.

Een eyecatcher voor de vitrine
Na thuis snel te hebben gedoucht, rijdt Nickel 
richting Malibu, waar hij een paar boodschap-
pen wil doen. Op zijn boodschappenlijst staan 
onder meer een zonnebril, een shirt en schoe-
nen, dingen die hij al lange tijd nodig heeft, 
maar waarvoor hij nog geen tijd heeft gehad 
om ze te kopen. Aangezien hij vandaag niets 
hoeft te doen voor zijn productiemaatschap-
pij en hij pas vanavond afspraken heeft staan, 
is de 45 minuten durende rit naar Malibu een 
mooi middel richting zijn doel.

Eerst rijdt hij over Highway 101 en ver-
volgens over de 405 richting het noordoos-
ten. Dan rijdt hij de bochtige Las Virgenes 
Road op om af te dalen richting de Pacific 
Coast Highway, waar de Malibu Country 
Mart zich bevindt. 

De zon brandt inmiddels flink, het is tijd 
voor een drankje bij SunLife Organics voor-
dat hij gaat shoppen. Terwijl hij wacht op zijn 
‘vital shake’(uiteraard met boerenkool, de 
‘hippe’ groente van dit moment) praat hij 
met het bedienend personeel, dat hij goed 
kent. De vier mensen achter de balie zijn dui-
delijk onder de indruk van de open S 560 die 
buiten staat. De andere gasten moeten maar 
even wachten op hun drankjes.

Thomas Nickel bezit meerdere auto’s, 
waaronder een Chevrolet Impala uit 1967 en 
sinds kort een Nissan 300 ZX uit 1990.  
Zijn favoriet is deze maand echter de 
Mercedes-Benz S 560 Cabrio, een auto die 
als geen ander in deze hippe omgeving past. 

Luxe, statigheid, nonchalance en elegante 
dynamiek – de open S-Klasse is Californian 
Living op vier wielen. Sinds zijn jeugd is  
Thomas Nickel Mercedes-liefhebber. Toen hij 
ooit met een gescheurde enkelband in het 
ziekenhuis lag, wist hij de man waarmee hij 
op de kamer lag te overhalen om zijn 280 S 
van de modelreeks W 116 aan hem te  
verkopen. In de jaren 80 en 90 reed hij  
met 123-modellen. “Mijn favoriet was de  
280 CE”, legt hij uit, waarbij de brede grijns 
weer op zijn gezicht verschijnt.

Hij loopt naar de vintage kledingwinkel 
aan de overkant van de weg. Daar gebeurt 
niet veel op deze maandagmiddag. Nickel 
kan echter niet vinden wat hij zoekt, dus hij 
loopt naar de aangrenzende surfwinkel en 
vervolgens naar Zuma Beach. Op zijn lieve-
lingsstrand zijn op dit late middaguur nog 

Model 
Mercedes-Benz  
S 560 Cabrio 
 
Kleur:  

   iridium zilver 
metallic 

Transmissie:  
   9G-TRONIC 

Cilinderplaatsing/ 
-aantal:  

  V8
Cilinderinhoud (cc):  

  3.982
Nominaal vermogen
(kW bij tpm):   

  345
Topsnelheid  

  250 km/u
Brandstofverbruik 
(l/100 km)* 

   stadsverkeer:  
14,7

   buitenwegen:  
7,6

   gemiddeld:  
10,2

CO2
-emissies 

gemiddeld (g/km): 
  233* 

Energielabel: 
  E

* De waarden zijn afhankelijk 
van de gemonteerde  
wielen/banden.

 
Thomas Nickel’s 
roadmovie in de open  
S 560 Cabrio is bijna af. 
Haast heeft hij niet. 

S
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Santa Monica

Beverly Hills

LOS ANGELES

DowntownMalibu

S

W O

N

2

3

1

4

3  Malibu Kitchen 
& Gourmet
De Duitse emigrant 
zweert bij de sand-
wiches die hier worden 
verkocht. De chocolade-
koekjes zijn ook niet te 
versmaden.

2  Hollywood Hills 
Airstream
Nickel verhuurt zijn 
Airstream Land Yacht 
via Airbnb voor $ 260 
per dag. Volgens L.A. 
Weekly is dit een 
aanrader als je de 
stad bezoekt.

1  Drill Surf Skate
De surfer stopt in de 
kustplaats Malibu om 
nieuwe boards te 
zoeken. 

 drillsurfskate.com

4  Zuma Beach
Ook voor de plaatse-
lijke bevolking een echt 
droomstrand: wit zand, 
turquoise water en gol-
ven die zich perfect 
lenen om op te surfen.

 zuma-beach.com

Tips

5  Urth Caffé 
Sommige mensen zijn 
gek op de hartige hash & 
eggs, anderen op de 
avocadobagel. Ook een 
aanrader: de heerlijke 
ontbijtpizza. De Spaanse
latte mag je ook niet 
missen.

 urthcaffe.com

minder mensen te vinden dan op de Far-
mer’s Market. De gezinnen die hier gisteren 
de laatste dag van het weekend doorbrach-
ten, zijn ver te zoeken, net als de verliefde 
stelletjes die in elkaars ogen staren bij de 
zonsondergang. Nickel gaat de zee in, de gol-
ven zijn rustig. Nadat hij een paar golven 
heeft gepakt, gaat hij weer op het strand zit-
ten en kijkt hij uit over het water. Het gepiep 
van een schoonmaakauto haalt hem weer uit 
zijn dagdroom. Hij haalt diep adem.

Even diep ademhalen
De dagen zijn nog altijd kort aan de Ameri-
kaanse Pacifi sche kust en de late middagzon 
zakt al langzaam richting de horizon. Voor-
dat hij naar huis rijdt om aan zijn bureau te 
gaan zitten werken, rijdt Thomas Nickel een 
stukje over de Pacifi c Coast Highway en door 
de vele verlaten canyons. Eén van zijn favo-
riete trajecten bevindt zich een paar mijl 
naar het noorden en loopt door de canyon bij 
Deer Creek. Net voor de marinebasis Point 
Mugu bevindt zich een stuk weg waar zel-
den wordt gecontroleerd, zodat het verleide-
lijk is om het ‘rechterbeen te strekken’, zoals 
men het tijdelijk overschrijden van de toege-
stane maximumsnelheid hier noemt. Van-
daag heeft Thomas die behoefte echter niet. 
Niet in deze cruiser. 

Met het windschot naar beneden laat 
Nickel de achtcilinder S-Klasse met twee tur-
bo’s lekker voortglijden. Er is geen betere 
manier om je dag te beëindigen dan met een 
avondrit door de verlichte Malibu Hills.

2

5

4

3
1

S

Alle informatie over 
de nieuwe S-Klasse 
van Mercedes-Benz 
vindt u op internet: 
mercedes-benz.be

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

Wat gebeurt er als de meest getalenteerde ontwerpers van 
Mercedes-Benz hun fantasie de vrije loop mogen laten?

IDEEËN VOOR MORGEN

De galerij van alle prijswinnaars:  
#mbsketchofthemonth

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. 
Hiernaast staan de  
winnaars van december 
2017 tot februari 2018.

64 Mercedes-BenzMercedes
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Santa Claus AMG Vision 
Gran Turismo (december)   
Oliver Samson,  
Advanced Exterior Designer

 
Future Wheel (januari)  
Lukas Rossnagel,   
stagiair Interieur-Design

  
AMG Helicopter (februari)  
Janis Ufheil,  
stagiair Exterieur-Design
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Agenda Mooi, leuk, belangrijk: de boeiendste  
evenementen tot september 2018

 17.5 – 8.9.2018
Voetbal is cool!

Voorproefje van het WK 2022 in de 
woestijnstaat: terwijl het buiten bloed-

heet is, wordt er binnen gesport.
 dubaisportsworld.aei

 29.6 – 1.7.2018
Literair genieten
Het Internationale 

Literaturfestival vindt plaats 
in een prachtige omgeving: 

Leukerbad, de stad  
van de bronnen. 

 literaturfestival.chi

 7 – 29.7.2018
De kunst van het flaneren
Street art en performances:  

tijdens AgitÁgueda verandert  
de stad Águeda in Portugal  

compleet in een kunstparadijs. 
Indrukwekkend: de bonte 

paraplu-installaties. 
 agitagueda.comi

 29.6 – 14.7.2018
Hey, Elton

Jazz, pop, rock of wereldmuziek: het 
Montreux Jazz Festival is één van de 
grootste ter wereld in zijn soort. Ook 
Elton John doet tijdens zijn extrava-
gante afscheidstournee het festival 

aan voor een optreden.
 montreuxjazzfestival.comi

 10 – 12.8.2018
Luisterrijk
Muzikale veelzijdigheid is hier gegarandeerd: tijdens het Flow Festival in  
de buurt van Helsinki treden zowel bekende artiesten als nieuwkomers op. 
Bij haar Finland debuut presenteert Charlotte Gainsbourg haar vierde album. 
Veelzijdige kunst en een internationale keuken zorgen ervoor dat je hier  
het perfecte zomerweekend beleeft.
i  flowfestival.com

 16 – 25.6.2018 
Niet te filmen

Tijdens het internationale filmfestival 
in Shanghai valt er veel te zien:  

bijna 500 films van allerlei genres.
 siff.comi

 21 – 25.8.2018
Uitleven

Tijdens het grote evenement 
Gamescom in Keulen wordt 

duidelijk wie in de gamewereld 
de scepter zwaait. Puur 

entertainment.
 gamescom.dei

 12 – 15.7.2018
In de ban van snelheid

Een heel andere Britse garden 
party: het Festival of Speed  
doet zijn naam eer aan met  

stunt vliegwerk en  
rokende banden.
 goodwood.comi

FO
TO

’S
 P

A
N

TH
ER

M
ED

IA
, 

C
O

LL
IE

R
 S

C
H

O
R

R
/

FL
O

W
 F

ES
TI

VA
L,

 D
AV

ID
 L

A
C

H
A

PE
LL

E,
 A

G
IT

A
G

U
ED

A
 P

R

De redactie
Uitgever  
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA
Verantwoordelijk namens de uitgever  
en hoofdredacteur 
Helen Van Nuffelen
Redactieadviezen 
Niki Desmet, Flavio Palmeri, Olivia Rigaux, 
Christophe Vloebergh, Marjorie Van der Linden, 
Igor Jacobs, Julie Engelborghs, Claire van Boles
Basisconcept 
Looping Studios, onderdeel van Olando GmbH  
Prannerstraße 11, D - 80333 München
Realisatie 
Head Office BE, onderdeel van  
Sanoma Content Marketing,  
Persilstraat 51 bus 4, B-3020 Herent  
Tel. + 32 16 88 20 20  
Internet www.headoffice.be  
e-mail info@headoffice.be 
Internationaal hoofdredacteur  
Luc Vranken
Account director  
Joan Foret
National editors  
Raf Hectors, Maxime Schouppe
Medewerkers aan deze uitgave 
Tindemans Translations
Art director 
Stijn Janssen
Lay-out  
Tim Vandervaeren, Mart van Gompel,  
Stijn Janssen
Productiebegeleiding  
Joan Foret
Sales & marketing 
Head Office BE, onderdeel van Sanoma
Relatie- en databeheer 
Niki Desmet
Advertentie-exploitatie 
Objectif Media, Papenkasteelstraat 148,  
B-1180 Brussel, Tel. +32 23 74 22 25 
www.objectif-media.com 
Directie: Alexandra Rançon,  
alexandra@objectif-media.com
Druk 
Drukkerij Guillaume 
Rue d’Armentières 74, 59560 Comines (FR)
Rechten  
Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-
men, vermenigvuldigd of gereproduceerd zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. 
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA en 
Head Office BE kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volle-
digheid van alle in deze uitgave opgenomen tek-
sten en beelden. Gepubliceerde artikelen verte-
genwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening 
van de redactie. Alle genoemde prijzen en gege-
vens zijn onder voorbehoud.
Mercedes me Magazine wordt vervaardigd in 
opdracht van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg 
NV/SA. De Belgische/Luxemburgse uitgave is een 
publicatie onder licentie van Daimler AG, Stuttgart.
Mercedes me Magazine verschijnt vier keer per jaar 
in veertig taalversies en in tweehonderd landen.
Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor het 
klanten beheer van Mercedes-Benz Belgium 
Luxembourg NV/SA en  Daimler AG en worden  
verwerkt in overeenstemming met de ter zake  
geldende wetgeving. Indien u inzage wilt in uw 
persoonsgegevens of ze wenst te verbeteren of zich 
zou wensen te verzetten tegen de verwerking en 
het gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken 
wij u ons te contacteren: 
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV/SA 
Customer Relationship Management 
Tollaan 68, 1200 Brussel 
dataservices.belux@daimler.com
Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
ISSN 1877-6663

66-67_18MER11541_BENL_Agenda.indd   66 06/06/2018   12:58

OORBELLEN ‘AZUUR’ IN 18KT GOUD  — A ONE, VERKRIJGBAAR IN STAAL, GOUD 18KT EN GEZET MET DIAMANTEN

KAPELSTRAAT 17 - 3500 HASSELT  - INFO: 011-22 32 50

HASSELT        
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ONTDEK DE EERSTE  
ASSISTENTIEWONINGEN  
OP HET STRAND

Luxe assistentiewoningen

Unieke locatie op het strand van De Panne 

Panoramisch zicht op zee en duinenreservaat

Fiscaal gunsttarief van 12% btw

Gespecialiseerde verhuurservice

BENIEUWD NAAR MEER? BEL 02 342 09 09 OF VIA WWW.DUINENZEE-DEPANNE.BE

ZICHT OP ZEE...
EN OP MEERWAARDE
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Wonen aan de golf van Sterrebeek
10 minuten van Brussel

Exclusieve penthouses aan de golf.

Exclusieve vi l la’s met frontaal golfz icht & zwembad.
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Wonen aan de golf van Sterrebeek
10 minuten van Brussel

Exclusieve penthouses aan de golf.

Exclusieve vi l la’s met frontaal golfz icht & zwembad.
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Lewis 
Hamilton
Viervoudig wereld-
kampioen. Gelooft 
zelf echter niet 
in perfectie

DAVID GOFFIN: de nieuwe merkambassadeur voor België
CASE of hoe Mercedes-Benz zelf aan zijn toekomst bouwt
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